
heeft het daarom altijd toegestaan. 
Zoals ik het inschat hebben vervoer-
ders, verladers en brancheorganisa-
ties dus niets te vrezen. Voorlopig 
wachten wij af.’

Erg kwalijk
Voor de tankvaart concludeert de 
NMa dat de positie van kleine tank-
vaartondernemers zwak is ten op-
zichte van de oliemaatschappijen en 
chemieconcerns. Toe- en uittreding 
is vanwege aanzienlijke investerin-
gen moeilijk. Ook zijn de tankers 
vaak niet inzetbaar voor ander bin-
nenvaartvervoer.
Secretaris Jan Vogelaar van het Cen-
traal voor de Rijn- en Binnenvaart 
(CBRB) heeft geen aanwijzingen 
dat in de tankvaart in achterkamer-
tjes afspraken worden gemaakt. Hij 
is dan ook verbaasd dat de NMa 
met een onderzoek komt. ‘Dat de 
vervoerders kleiner zijn dan de olie-

maatschappijen hoeft geen probleem 
te zijn voor marktwerking. De prijs 
is in deze sector niet het enige dat 
telt. De oliemaatschappijen hebben 
ook belang bij een nette manier van 
vervoer en hebben een maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. En het 
gaat de laatste jaren zó goed in de 
binnenvaart dat het heel erg lastig is 

afspraken te maken om de vracht-
prijzen te drukken. Dat lukt in deze 
markt niet snel. Maar diegenen die 
zich daar schuldig aan maken, pro-
beren het natuurlijk wel verborgen 
te houden. Ook voor ons.’
Voorlopig wacht ook het CBRB af. 
‘Laat de NMa het maar onderzoeken. 
We gaan wel actie ondernemen zodra 
we iets van onze leden horen. Maar 
als de NMa inderdaad wat vindt, dan 
is dat erg kwalijk en onaangenaam 
voor de sector.’

Containers
Wat betreft de containervaart stelt 
de NMa dat een beperkt aantal stu-
wadoors de containeroverslag in 
de zeehavens beheerst. Daardoor 
hebben marktpartijen die goederen 
vervoeren beperkte overstap- en keu-
zemogelijkheden. 
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Schoolkamp

Op het schoolkamp houden de wal-
moeders zich bezig met de creatieve 
kant. De vaders en schippersmoe-
ders werken in de keuken of als 
toiletjuffrouw. Waarschijnlijk is die 
rolverdeling ontstaan omdat wij alle 
vergaderingen op de doordeweekse 
dagen hebben gemist of tussendoor 
weinig tijd hadden.  De schippers-
moeders leren elkaar beter kennen, 
want zoveel buurten we niet. De 
rolverdeling maakt ons melig.
Op de voorlaatste dag loopt het 
frituurvet tijdens het verschonen 
over de tegels. Met een schipperse 
ruim ik het op, daarna pak ik de 
luiwagen en boen de vloer alsof 
het een dek is.
‘Laat mij ook even! Ik wil ook doen 
waar ik goed in ben’, zegt de schip-
perse enthousiast. Ze pakte namelijk 
daarvoor de opvangbak verkeerd 
vast, omdat ze het model nog nooit 
had gezien.

De NMa zegt concrete tips en sig-
nalen te hebben ontvangen over 
mogelijke beperking van de concur-
rentie in de binnenvaart. Bijzondere 
aandacht krijgen de zand- en grind-
vaart, containervaart en tankvaart. 
Daar komen samenwerkingsverban-
den voor tussen concurrenten. De 
NMa spreekt in die markten van een 
verhoogd risico. Daarom gaat ze de 
komende tijd actief onderzoek doen 
naar mogelijke overtredingen van 
de Mededingingswet. Ook vraagt 
ze de binnenvaart overtredingen te 
melden.

Geen feiten
Ondanks de conclusies van de NMa, 
voorzien de schippersorganisaties 
geen problemen. Dat de NMa sig-
nalen heeft gekregen uit de zand- en 
grindmarkt, deert voorzitter Rutger 
van der Meer van het Scheepvaart-
gilde niet. De NMa kreeg signalen 

binnen dat partijen mogelijk samen-
werken om de prijsvorming te beïn-
vloeden. ‘Meestal zijn dat meningen. 
En er is een groot verschil tussen 
meningen en feiten. Met de feiten die 
er nu liggen, voert het veel te ver om 
te zeggen dat de concurrentie in de 
binnenvaart niet deugt. Wat wij als 
Scheepvaartgilde bijvoorbeeld wel 
doen is overleggen met de verladers 
hoe je de branche gezond houdt.’
Van der Meer denkt niet dat de NMa 
bezwaar heeft tegen de SMS-dienst 
van het Scheepvaartgilde. Hiermee 
wisselen beunschippers onderling 
vrachtprijzen uit. ‘Het leidt niet tot 
het regelen van prijzen. De NMa 

‘Verrassende bekendmaking, maar branche heeft niets te vrezen’

Binnenvaart wacht 
onderzoek NMa af
De binnenvaart heeft weinig te vrezen van het onderzoek van de 
Nederlandse Mededingings-autoriteit (NMa) naar de concurren-
tie in de binnenvaart. Dat vermoeden de binnenvaartorganisaties. 
Zij wachten de resultaten van het onderzoek daarom met een 
gerust hart af. Kritiek is er wel op de voorafgaande branchestudie 
van Ecorys. De uitkomst hiervan was reden voor de NMa haar 
aandacht voor het binnenlands goederenvervoer te verhogen.

‘Vooral kijken naar zand- en
grind-, tank- en containervaart’
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Stuurman Belgische 
tanker verdrinkt
DUISBURG
Een 46-jarige stuurman van een 
Belgische tanker is vorige week 
woensdag in de Rijn bij Duis-
burg-Walsum overboord gevallen 
en verdronken. Waardoor de man 
precies in het water belandde, is 
nog niet bekend.

Wat wel bekend is, is dat de stuurman 
uit de woning kwam en overboord 
viel. Een matroos sprong de stuur-
man nog achterna, maar kon door de 
stroming de man niet meer bereiken. 
De bemanning van het Nederlandse 
duwstel Veerhaven II wist de stuur-
man met een bijbootje aan de wal te 
brengen. Daar probeerde een beman-
ningslid van de Veerhaven nog te re-
animeren, maar dit mocht niet meer 
baten. De ter hulp gekomen matroos 
bereikte de wal op eigen kracht. Hij 
werd sterk onderkoeld naar het zie-
kenhuis gebracht. Uiteindelijk zette 
de tanker zijn reis naar Nederland 
de volgende ochtend voort. 

Niet teveel op
Het bericht in de media dat de tanker 
niet verder mocht varen omdat de 
hele bemanning teveel had gedron-
ken ontkent tweede kapitein Kees 
de Jong. ‘Ik lag ten tijde van het 
ongeluk doodnuchter in bed’, vertelt 
De Jong. ‘Ik heb zelfs niet hoeven 
blazen. De kapitein overigens wel. 
Die bleek ook nuchter. Ook hebben 
we geen vaarverbod gekregen. Om-
dat we twee man misten, vielen we 
terug in de A2-vaart. Dan moet je 
zes tot acht uur rusten, dus konden 
we pas de volgende ochtend verder 
varen. Ook werd onze matroos ’s 
morgens nog door de Kriminalpoli-
zei verhoord. Dat schijnt standaard 
te zijn bij zo’n ongeval.’

De Kripo wil gedurende het onder-
zoek niets kwijt. Ze wil wel kwijt 
dat de tanker geen vaarverbod kreeg 
vanwege drankgebruik onder de be-
manning. (EvH)

LEMMER
De KNRM heeft zondagmiddag een 
berger op de Steile bank vlot getrok-
ken. De KNRM voer uit voor een 
vastgelopen motorboot, maar trof op 
de Steile bank ook de reddingboot 
No Limit aan. De KNRM rukte uit 
met de Wouter Vaartjes en de Anna 
Dorothea.

De bemanning van KNRM-station 
Lemmer kreeg rond drie uur een 
melding dat er een boot was vast-
gelopen op de Steile bank. Er stond 
volgens de KNRM een zeer knob-
belig zeetje op het IJsselmeer, een 
korte hoge golfslag met veel zand. 
Ter plaatse zagen de redders niet één 

maar twee schepen hoog en droog 
liggen. Er liep een Duits echtpaar om 
de Bavaria 33 en er lag de No Limit 
van een commerciële berger.
Volgens de KNRM heeft de berger 
zich laten verrassen door de branding 
van de Steile bank. ‘In een poging 
van deze berger om het schip los 
te trekken, zijn ze ongemerkt door 
elke golf steeds verder op de Steile 
bank verdaagd, waarna er op een 
gegeven moment geen ontsnappen 
meer aan was. Ze lagen een stukje 
verderop in onmacht hoog en droog 
op de bank.’

De Wouter Vaartjes is vervolgens 
tot in de branding gevaren om twee 
personen overboord te zetten met 
de sleeptros van de Anna Dorothea. 
Hierbij kwam ook de Wouter Vaart-
jes even vast te liggen. 
Intussen waren de overboord gezette 
bemanningsleden met de tros rich-
ting de kruiser gelopen, waarop de 
Anna Dorothea met enige moeite 
de snelle motorboot van de droogte 
trok. 
De boot bleek door motoruitval ver-
daagd op de ondieptes. De Wouter 
Vaartjes nam de sleep van het jacht 
over, waarop de Anna Dorothea te-
rugkeerde om ook de No Limit vlot 
te trekken. (EvH)

Boskalis vergroot
belang in Smit
PAPENDRECHT
Volgens toezichthouder Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) heeft 
baggeraar Boskalis haar belang in 
Smit Internationale uit Rotterdam 
opnieuw verder uitgebreid. Deze 
keer van tien naar twintig procent.
Doordat de baggeraar nu meer dan 
tien procent van de Smit aandelen 
in handen heeft kan deze een bui-
tengewone aandeelhoudersvergade-
ring bijeen roepen en daarmee de 
overige aandeelhouders proberen te 
overtuigen om op het eerder gedane 
bod van 62,50 euro per aandeel in 
te gaan. Boskalis heeft er ruim een 
miljard euro voor over om Smit in 
handen te krijgen. Analisten vinden 
dit bod overigens te laag en menen 
dat een prijs van circa zeventig euro 
beter past bij de waarde van het Smit 
aandeel. Zowel de raad van bestuur 
als raad van commissarissen van het 
Rotterdamse sleepvaartconcern ver-
zetten zich tegen de overnameplan-
nen. Ook FNV Bondgenoten is er fel 
tegen gekant, vooral omdat Boskalis 
heeft gezegd de havensleepdiensten 
te willen doorverkopen. Dit laatste 
geeft voor de betrokken werknemers 
te veel onzekerheid aldus de vak-
bond. (PAS)

Koelschip op ramkoers
richting gasplatformen
DEN HELDER
Het op drift raken op de Noordzee 
van het Panamese koelschip Ice 
Flowers heeft medio vorige week 
tot evacuatie geleid van het per-
soneel van het Total L7Q gaspro-
ductieplatform en het hiernaast 
staande accommodatieplatform 
Seafox 2. Hiervoor werden twee 
SAR-helikopters ingezet.

Het 93 meter lange koelschip was 
onderweg naar het Franse Brest toen 
op veertig mijl ten noordwesten van 
Den Helder de voortstuwing het be-
gaf. De Ice Flowers dreef vervolgens 
het L7-blok in richting de patformen. 
Omdat het koelschip op ramkoers lag 
besloot de Kustwacht de platformbe-
manningen, totaal zo’n 198 personen, 
te evacueren. Hiervoor werden SAR 
helikopters ingezet van de Konink-
lijke Marine en van Bristow Helicop-
ters. Ze brachten de offshorewerkers 
naar een nabijgelegen platform.
Tegen middernacht naderde het 
koelschip beide platformen, maar 
dreef hier uiteindelijk langs. Intus-
sen had Svitzer Salvage uit IJmuiden 
met de eigenaren van de Ice Flowers 
een Lloyd’s Open Form bergings-
contract gesloten. Hiervoor werd 
de Kustwachtsleper Waker uit Den 
Helder ingezet, die enkele uren na 
middernacht ter plekke was om het 
driftende koelschip aan de tros te ne-
men. De Ice Flowers werd naar Den 

Helder gesleept. Kennelijk was de 
120 ton trekkracht van de Waker wat 
teveel van het goede geweest voor de 
Ice Flowers, want de Panamakluis op 
het voorschip bleek door de sleeptros 
flink te zijn ingescheurd. Ook hing er 

een afgebroken sleeptros uit dit kluis-
gat en miste het schip een van haar 
ankers. Dit laatste wijst er op dat de 
bemanning nog heeft geprobeerd om 
te ankeren om daarmee een dreigende 
aanvaring te voorkomen. (PAS)

• De drifter Ice Flowers is met brute kracht van zee gehaald. (Foto PAS 
Publicaties)

KNRM redt berger

NMa: ‘Geen reactie’

DEN HAAG
De NMa wil in dit stadium niet re-
ageren en verwijst naar het pers-
bericht dat vorige week werd ver-
spreid. ‘We zeggen nooit iets over 
lopende onderzoeken. Dat heeft te 
maken met het wezen van de NMa’, 
zegt de persvoorlichter.
‘Nu zijn de marktpartijen aan de 
beurt. Zij kunnen opmerkingen 
plaatsen. Ook Kantoor Binnen-
vaart. Wij gaan dan eventueel 
nader onderzoek doen. Want de 
waarnemingen die wij hebben ge-
daan hoeven nog niet te betekenen 
dat dit mededingingsrechtelijke ge-
volgen heeft. Wij gaan eerst een 
marktverkenning doen. Dat willen 
nog niet zeggen dat de binnenvaart 
verdacht is.’ (EvH)

Larch aan lagerwal

IJMUIDEN
De coaster Larch (92,10 x 11,30 meter, 2119 gt) waaide 1 oktober, tijdens 
een felle bui de vaargeul uit, toen vlak voor de Middensluis in IJmuiden 
de boegschroef uitviel. De wind kreeg snel vat op het in ballast varende 
schip, waarna er voor de bemanning geen houden meer aan was. Het in 
1984 gebouwde schip raakte met de boeg het talud aan de zuidzijde van 
het toeleidingskanaal naar de Middensluis. De kapitein liet het stuur-
boord anker uitwerpen, waarna het schip helemaal dwars zwaaide, richting 
noordzijde. Daar slaagden twee bemanningsleden erin een tros om een 
steiger te werpen, waarna het schip stabiel lag. Een sleper verloste het 
verlagerde schip even later uit zijn hachelijke situatie. De onder de vlag van 
Antigua en Barbuda varende Larch is in beheer bij het in 2005 opgerichte 
Nyki Shipping in Rhoon, dat voor een kleine groep investeerders dertien 
coasters beheerd. ‘Het schip is geïnspecteerd en casco en schroef hebben 
geen schade opgelopen. De boegschroef is door onze eigen technische 
mensen gerepareerd’, zegt een woordvoerder van Nyki Shipping. ‘Het 
schip is de volgende dag geladen en daarna vertrokken naar Ierland. 
(HH/foto Beentjes)
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De mooie zomer is weer voorbij 
en het harde leven van alledag 
is begonnen. Na het uitwaaien 
en opdoen van veel frisse lucht 
zijn de diverse overlegorganen 
en overheidsinstellingen weer op 
volle toeren gaan draaien. De 
eerste resultaten daarvan zijn 
reeds bekend.

Het regionale zorgenkind, het Win-
schoterdiep, wordt nu toch aange-
pakt. Na lang onderhandelen met 
Rijkswaterstaat zijn beide partijen 
tot overeenstemming gekomen. En-
kel het feit, dat men het nu eens is 
over het te vergoeden bedrag, stemt 
tot tevredenheid. Alleen dient daar 
wel de kanttekening bij geplaatst te 
worden, dat het allemaal wel erg lang 
geduurd heeft. 
Gedurende die lange onderhande-
lingsperiode hebben de broodnodige 
werkzaamheden aan het Winschoter-
diep wel stilgelegen en zijn de prij-
zen flink gestegen. Het is dus maar 
de vraag of bij de voltooiing van de 
werkzaamheden de eindafrekening 
positief uitvalt. Het is jammer dat de 
provincie in dit geval geen voorschot 
op de te verwachten gelden heeft 
gevraagd. In het bedrijfsleven is dit 
gebruikelijk, maar in de ambtelijke 
wereld blijkbaar niet.
Hoe het ook gegaan is, er is geld om 
met het opkrikken van het Winscho-
terdiep te beginnen de bestekken 
voor de aanbesteding liggen klaar. 
Men zal beginnen met het A.G. Wil-
dervanckkanaal van Veendam naar 
Zuidbroek. Er is nog geen duidelijk 
tijdpad aangegeven, maar er zit nu 
toch voortgang in de procedure, ten-
zij er bijzonder exotische planten 
of dieren worden gevonden. Niets 
is onmogelijk!

Zorgwekkend
De voortgang van de opwaarde-
ring van het Van Starkenborghka-
naal baart ons toch wel zorgen. De 
plannen voor de nieuwe bruggen 
liggen nu bij de Raad van State, 
omdat inwoners van Noordhorn 
beroep hebben aangetekend tegen 
de beslissing van de provincie. De 
ligging van de nieuwe brug is niet 
ter discussie, maar het gaat om de 
aansluitende weg aan de noordkant 
van het kanaal.
Over de te vervangen bruggen bij 
Aduard en Dorkwerd is nog heel 
veel te doen. Er is een diepgaand 
verschil van mening over vervanging 
van de bruggen tussen een aantal 
dorpen ten noorden van het kanaal 
en de Reitdiepwijk in Groningen. 
Het is niet uit te sluiten dat deze 
kwestie ook tot in hoogste instantie 
zal worden uitgevochten.
De verruiming van de bocht bij 
Noordhorn en de vervanging van 
de spoorbrug zullen nu naar voren 
worden gehaald. Op deze wijze kan 
waarschijnlijk de vertraging bij de 
overige bruggen worden gecompen-
seerd, zodat de opwaardering van 
het gehele traject nog redelijk op 
schema ligt.

Spitssluiting
De provincie Friesland en de ge-
meente Leeuwarden hebben in ge-
zamenlijk overleg bepaald, dat er ’s 
morgens en ’s middags spitssluiting 
zal zijn voor de bruggen over het Van 
Harinxmakanaal. Hiermee zijn de 
files weliswaar niet opgelost, maar 

het is toch een mooi gebaar naar de 
weggebruiker toe. 
Bij de gesprekken over de spits-
uursluiting is ook gesproken over 
aquaducten. Er zal een aantal nieuwe 
aquaducten worden gebouwd in 
Friesland en ook bij het Van Ha-
rinxmakanaal. Te zijner tijd een 
aquaduct ter compensatie van de 
spitsuursluiting zal een leuke geste 
zijn. Zekerheidshalve is deze optie 
schriftelijk vastgelegd naar de pro-
vincie toe. Over enige tijd zal de 
spitsuursluiting worden geëvalueerd. 
Hopelijk heeft dat niet tot gevolg dat 
de spitsuursluiting wordt opgeheven 
en dat daarmee ook het aquaduct 
ter ziele gaat.
Het aantal aquaducten in de provin-
cie Friesland groeit in hoog tempo. 
Misschien is het straks iets om een 
‘elf aquaductentocht’ te organise-
ren. Bij gebrek aan strenge winters 
kan dit een aantrekkelijk toeristisch 
alternatief zijn.

Spoorbruggen
Wat landelijk speelt en zeker ook 
in Friesland, is de toename van het 
spoorwegverkeer. Het is economisch 
gezien een goede zaak dat het spoor-
vervoer toeneemt. Vooral de groei 
van het passagiersvervoer zorgt ech-
ter voor veel minder ruimte voor 
het openen van de spoorbruggen ten 
behoeve van de scheepvaart.
Als de ontwikkeling van de gebieden 
ten zuiden van Leeuwarden volgens 
plan verlopen, zal over niet al te 
lange tijd elk uur een aantal extra 
treinen gaan rijden. Het vervelende 
bij deze kwesties is dat er nauwelijks 
overleg is over deze zaken tussen de 
spoorwegen en de gebruikers van 
de waterweg.
Het goederenvervoer kan nog wat 
worden verschoven naar de nach-
telijke uren, maar voor het perso-
nenvervoer gaat dat niet op. Het 
betekent dat de schepen straks in 
vliegende vaart de spoorbrug moeten 
passeren, want de trein mag tenslotte 
niet wachten. Vooral de pleziervaart 
zal op de kleinere vaarwegen meer 
wachttijd ondervinden bij de spoor-
brug, met als gevolg dat men liever 
het grote kanaal opzoekt, omdat daar 
de bediening frequenter is en de brug 
hoger.

De grote vraag bij deze problema-
tiek is wel, wie de oudste rechten 
heeft. In de meeste gevallen heeft 
de binnenvaart de oudste rechten. Er 
is een tijd geweest dat vervoer over 
water niet alleen de beste weg was, 
maar ook de enige. Het vervoer over 
water werd toen als zeer aangenaam 
en comfortabel ervaren. Dat was nog 
eens ‘die goede oude tijd’.

het weer door Meteo Consult B.V.
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 VerwacHte HoeVeeLHeid neersLag Van dinsdag tot en met aanstaande maandag. LucHtdruk en windkracHt Voor aanstaande zaterdag.

VerwacHting per district Voor komend weekeinde:
nederlandse binnenwateren: Zaterdag een zuidwestenwind. Zondag draaiend naar noordwest,

2-4 Bft.
nederlandse kust: Zaterdag meest westenwind, zondag draaiend naar noordwest, 4-5

Bft. Golfhoogte tussen 0,5 en 1 meter.
oostzee: Op beide dagen een overwegend zuidwestenwind, 4-5 Bft. Zaterdag

in de middag soms 6 Bft. Golfhoogte tussen 1 en 2 meter.
ierse zee: Beide dagen een meest zuidwest- tot westenwind, 4-5 Bft.

Golfhoogte tussen 0,5 en 2 meter.
Het kanaal: Zaterdag zuidwest, 2-4 Bft. Zondag noordwest, 3-5 Bft.

Golfhoogte: rond 1 meter in het oosten en tot 2,5m in westen.
golf van Biskaje: Zaterdag variabele wind, 2 tot 4 Bft. Zondag meest noordwest,

3-5 Bft. Golfhoogte: tussen 2 en 3 meter.
westelijk deel middellandse zee: Ten oosten van Spanje een matige tot krachtige oostenwind, 4-6

Bft. Golfhoogte: zaterdag tot 3 meter, zondag tot 2 meter.

weeroVerzicHt:
Een complex lagedrukgebied met 
twee kernen boven de noordelijke 
IJszee brengt een flinke storing met 
zich mee. Deze strekt zich zaterdag 
vanuit Zweden en Denemarken, 
via de Noordzee en Engeland, 
tot net ten noorden van de Golf 
van Biskaje uit. In de nacht naar 
zondag trekt deze door naar het 
oosten en veroorzaakt dan vooral 
in de nacht en in de ochtend wat 

regen. De wind draait achter deze 
storing vanuit zuidelijke richtingen 
naar west tot noordwest. In het 
midden en oosten van Europa is 
het beide weekenddagen relatief 
rustig. Vooral zaterdag waait er 
een vrij krachtige tot krachtige 
oostenwind rondom de Balearen 
en langs de Spaanse Costa’s. 
Er vallen daar ook een aantal 
stevige buien. Zondag neemt de 
wind daar wel af, maar er blijven 

flinke buien passeren, met soms 
grote hoeveelheden neerslag. De 
wind manifesteert zich verder 
veelal in de wateren ten noorden 
van de Noordzee. 

Deze verwachting is zeer betrouw-
baar.

scheepvaartberichten

hydrografische kaarten

Natura 2000 komt in de plaats van 
de Vogel- en de Habitatrichtlijn en 
moet de natuur in de aangewezen 
gebieden beschermen. Voor nieuwe 
economische activiteiten moet wor-
den aangetoond dat de natuur geen 
schade ondervindt of dat deze wordt 
gecompenseerd. De komende jaren 
worden de bestaande activiteiten in 
kaart gebracht. Deze blijven toege-
staan als ze geen directe schade aan 
de natuur toebrengen. Ook moeten 
ze worden vastgelegd in een be-
heersplan.
‘Het lijkt erop dat wij de aanwijzing 
van de Natura 2000-gebieden niet 
meer kunnen voorkomen’, zegt De 
Vries. ‘Maar door sommige gebie-
den lopen onze vaarwegen. Gelukkig 
is in een aantal gebieden de aanwij-
zing beperkt tot de uiterwaarden. Dit 
geldt onder meer voor Waal, Lek, 
Gelderse IJssel, Neder-Rijn, Zwarte 
Water en Vecht. Maar de Wester-
schelde, Oosterschelde, Randme-
ren, Oude Maas, Hollands Diep, 
Krammer, Volkerak, IJsselmeer, 
IJmeer, Markermeer, Sneekermeer 
en Waddenzee zijn helemaal als na-

tuurgebied aangewezen, inclusief de 
vaargeulen.’

Beheersplan
Koninklijke Schuttevaer heeft dus 
zo langzamerhand een dagtaak aan 
het bestuderen van de aangewezen 

natuurgebieden in Natura 2000 en 
de inspraak hierop. ‘De komende 
tijd worden per gebied beheersplan-
nen opgesteld. De beheerder van de 
vaarweg moet hierin de scheepvaart 
en de daaraan verbonden activiteiten 
opnemen. Dan hoeven die activitei-
ten niet steeds te worden getoetst aan 
de gevolgen voor de natuur. Vanuit 
Schuttevaer moeten we dus bij alle 
voor ons belangrijke gebieden wor-
den betrokken. Dan moet blijken of 
het mogelijk is de vaargeulen en de 
gebieden met op- en overslag uit te 
sluiten. Dit betekent dat niet alleen 

de scheepvaart zelf, maar ook het 
vaarwegonderhoud en de vaarweg-
markering in het beheersplan moe-
ten staan. Daarnaast moet worden 
ingeschat of er in de toekomst nog 
verruimingswerkzaamheden aan de 
vaarweg moeten gebeuren. Ook die 
moeten worden vermeld.’

Voor De Vries is het in elk geval 
belangrijk dat de scheepvaart op 
Waddenzee, IJsselmeer en Zuid-
Hollandse/Zeeuwse stromen overal 
kan blijven varen. ‘Hier mag de 
scheepvaart niet worden beperkt tot 
de vaargeulen. Voorts moet onder-
houd aan de vaarweg en de vaargeul, 
zoals baggeren, oeverherstel, sluis-
onderhoud, sluisherstel, bruggen-
onderhoud, bruggenvervanging en 
sluisdeurvervanging, zonder nader 

onderzoek van de gevolgen voor de 
natuur mogelijk blijven. Ook het 
markeren van de vaarweg met be-
tonning, borden, lichten, radarbakens 
of anderszins moet mogelijk blijven 
zonder noodzakelijk onderzoek. Ook 
wanneer deze markeringen zich op 
de wal bevinden.
‘Daarnaast moet verzekerd zijn 
dat alle op- en overslagactiviteiten 
langs de bestaande vaarweg in het 
beheerplan worden opgenomen. Het-
zelfde geldt voor alle lig-, wacht- en 
overnachtingsplaatsen en anker- en 
autoafzetplaatsen. Verder is het 

goed na te gaan of er nog kades of 
voormalige overslagterreinen in het 
gebied aanwezig zijn die niet meer 
worden gebruikt en in de toekomst 
worden gerevitaliseerd. Die moeten 
ook worden opgenomen. Ook moe-
ten we nadenken over de vraag of 
er gebieden kunnen worden aange-
wezen voor toekomstige ligplaatsen 
of overslagplaatsen. Het is beter dit 
nu te overwegen en daarop actie te 
ondernemen. Na aanwijzing wordt 
namelijk elke nieuwe activiteit aan 
een streng regime onderworpen.’ 

Vaarvergunning
De mosselvisserij is volgens De Vries 
een voorbeeld van hoe het goed mis 
kan gaan. ‘Omdat die de posities niet 
goed hadden, zitten zij nu met de 
gebakken peren. Dat moet ons niet 
gebeuren. Want de ambtenaren die nu 
met Natura 2000 bezig zijn, hebben 
alleen aandacht voor de natuur. Het 
zou mooi zijn als ze ook de andere 
belangen zouden dienen. Want het 
is heel erg voorstelbaar dat er bij 
het opstellen van de beheersplannen 
fouten worden gemaakt of iets wordt 
vergeten. Als wij een vaargeul over 
het hoofd zien, dan heb je straks een 
vergunning nodig om daar te mogen 
varen. Burgers of natuurorganisaties 
hebben dan het recht om bij de Raad 
van State bezwaar te maken tegen de 
activiteit, waarop de Raad van State 
deze activiteit kan verbieden. Dat 
worden dan wel heel erg ingewik-
kelde procedures. Ten behoeve van 
de aanleg van de Tweede Maasvlakte 
is zelfs onderzocht of vissen gehoor-
schade kunnen oplopen van het bag-
geren. Hoe ver wil je gaan?’

Natura 2000 bezorgt Koninklijke Schuttevaer handenvol werk

‘Scheepvaart mag niet tot
vaargeul worden beperkt’
‘Een enkel foutje en er mag geen schip meer in de vaargeul.’ 
Koninklijke Schuttevaerdirecteur Kees de Vries heeft een 
dagtaak aan het bestuderen van en reageren op de nieuwe 
natuurbeschermingswet Natura 2000. Hierin zijn vaargeulen 
van belangrijke vaarwegen aangewezen als natuurgebied. 
Schuttevaer probeerde nog voor vaargeulen een uitzondering 
te krijgen, maar dit wees het ministerie van Landbouw, Vis-
serij en Natuurbehoud (LNV) af. Volgens LNV is het juridisch 
onmogelijk de vaargeulen uit te zonderen.

‘We mogen geen enkel
vaargeultje vergeten’

de Regiovertegenwoordiger

KoNINKLIjKE ScHuTTEVAER
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Overzicht van wijzigingen (rigmoves) in verplaatsbare booreilanden, die 
thans werkzaam zijn op de Noordzee.  De opgegeven posities zijn in WGS 84. 
Geplaatste booreilanden hebben een veiligheidszone van 500m (0,27 zM). De 
vermelding van een booreiland dat verplaatst is nabij een gekarteerd platform 
wordt niet herhaald
(ACP - Adjacent to Charted Platform).

Naam Ligging 
Byford Dolphin        57-53,10 N 001-47,90 W

Ned. krt(n). : 1014 (INT 1043).

havenS & vaarWegen

BERGAMBACHT
Voorzitter Bas Goudriaan van 
de Schuttevaer-afdeling ouder-
kerk is enthousiast over een plan 
voor een haven bij Bergambacht, 
bedacht door een plaatselijk 
overslagbedrijf. ‘op de hele Lek 
tussen Amerongen en Rotterdam 
is er geen autoafzetplaats, dus dit 
zou prachtig zijn. We willen die 

plaats dan wel graag buitenop, 
zodat ook 110-meters en kop-
pelverbanden tot 170 meter er 
terecht kunnen.’

Aan de haven zitten bedrijven voor 
onder meer zand, wegenbouwmate-
rialen, mineralen en agribulk. Het 
overslagbedrijf wil zijn kade graag 
verlengen om grotere schepen te 

• De haven van Bergambacht met onder de invaart en rechts het braak-
liggende stuk grond van RWS, dat na uitgraven een nieuwe haven kan 
opleveren. (Foto Zijderlaan)

Schuttevaer enthousiast over haven Bergambacht

kunnen ontvangen en zo in te spe-
len op de schaalvergroting in de 
binnenvaart.
Tussen de rivier en de geul naar de 
kade ligt een stuk grond van onge-
veer 3,5 hectare, dat toebehoort aan 
RWS. Volgens woordvoerder Arjan 
Zijderlaan is dat geschikt te maken 
als overnachtings- en wachthaven. 
Een eerste tekening biedt ruimte aan 
een stuk of twaalf schepen. Het over-
slagbedrijf is bereid via zijn terrein 
ontsluiting te bieden aan de haven, 
zodat er ook auto’s kunnen worden 

afgezet. ‘Dit project kan op vrij 
korte termijn een oplossing bieden 
voor het ligplaatsprobleem in deze 
regio.’
Goudriaan: ‘We hebben gehoord 
dat de veerdienst graag een nieuwe 
veerstoep wil. Als je die iets meer 
naar het westen legt, dan kun je de 
toegang van de nieuwe haven verrui-
men.’ Hij schat dat de haven ruimte 
kan bieden aan zes twee breed lig-
gende 110-meters.
RWS bestudeert de mogelijkheden. 
(SK)

Regionaal zorgenkind wordt
nu toch grondig aangepakt

Dieper door
Kieler Kanaal
BRUNSBÜTTEL
Het Wasser- und Schiffahrtsamt in 
Brunsbüttel heeft op proef de maxi-
male diepgang van schepen op het 
Kieler kanaal verhoogd naar 9,50 
meter.
Tot nu toe was de maximale diep-

gang 9,30 meter en dat is niet ideaal 
voor de vele feederschepen met een 
capaciteit tot 1400 teu die gebruik-
maken van het kanaal. Uit onderzoek 
is gebleken dat deze schepen met 
hun slanke onderwaterschip en uit-
stekende manoeuvreermogelijkhe-
den waarschijnlijk probleemloos met 
een diepgang van 9,50 meter door 
het Kieler kanaal kunnen varen. Dat 
wordt ze nu toegestaan. (MP)

Bodemschatten
Seine-Nordtracé
BÉTHUNE
Archeologen zijn begonnen met een 
preventief archeologisch onderzoek 
van het Seine-Nordtracé. Dit is een 
verplichte fase bij alle grote bouw-
projecten, die moet voorkomen dat de 
werkzaamheden naderhand moeten 
worden stilgelegd. Eerst wordt acht 
tot tien procent van het betreffende 
grondoppervlak op sporen van bewo-
ning onderzocht, door het graven van 
circa veertig centimeter diepe sleuven. 
Aan de hand hiervan worden op de be-
langrijkste vindplaatsen opgravingen 
verricht. Die beginnen volgend voor-
jaar en duren tot de aanleg van het ka-
naal begint, in 2011. Eerst worden de 
plekken waar de zeven sluizen en het 
aquaduct over de Somme komen on-
derzocht, dan het 106 kilometer lange 
kanaaltracé en tenslotte de geplande 
overslagterreinen en gronddepots. De 
Franse archeologen verheugen zich 
al op deze megaklus: rond Arras zou 
om de 600 meter een Gallisch dorp 
gelegen hebben en om de kilometer 
een Romeinse nederzetting. Ook 
prehistorische vondsten worden niet 
uitgesloten. (AvO)

GELDERLAND
Geldersche Ijssel; Ijsselspoorbrug, Zut-
phen; geen bediening. Geen bediening Zut-
phen IJsselspoorbrug op 9 oktober van 0:40 
tot 5:45 uur, 13 oktober van 1:23 tot 4:58 uur, 
15 oktober van 9:39 tot 9:51 uur, 22 oktober 
van 0:15 tot 5:45 uur, 22 oktober van 9:39 tot 
9:51 uur, 23 oktober van 0:40 tot 5:45 uur en 
29 oktober van 9:39 tot 9:51 uur.
Heusdensch Kanaal; Kromme Nol kering; 
stremming. Ivm. oefeningen stremming 
Kromme Nol kering op 13 oktober van 8 tot 
13 uur. Info: RV Dordrecht via VHF 71 of 
(0800) 023 62 00 en Wilhelminasluis Andel 
via VHF 22 of (0183) 44 12 07.
NOORD-HOLLAND
Binnenvoorhaven Koopvaardersschutsluis; 
Koopvaardersschutsluis; stremming. Voor 
Koopvaardersschutsluis stremming van 11 ok-
tober 0 uur tot 12 oktober 23:59 uur moge-
lijk oponthoud en hinderlijke waterbeweging 
vermijden tussen 6 en 19 oktober en tussen 1 
en 7 december,
Hoogovenhaven; Hoogovenkanaal; Ijmui-
den, Hoogovens, Buitenkade 2 (Buka 2); 
Ijmuiden, Hoogovens, Buitenkade 2 oost; 
mededeling. Het Centraal Nautisch Beheer 
Noordzeekanaalgebied heeft een bekend-
making uitgegeven over Diepgangsverrui-
ming Corus BuitenKade 2. Deze is aan te 
vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2008.5956.0).
Kanaal Schagen-Kolhorn; Waardpolder-
brug; oponthoud. Tussen 15 oktober en 15 
april oponthoud max. 4 uur Burenbrug en 
Waardpolderbrug.
Nauernasche Vaart; Krommenie, spoor-
brug; geen bediening. Geen bediening spoor-
brug Krommenie op 21, 22 en 24 oktober van 
0 tot 5:10 uur en 23 oktober van 1:45 tot 5:10 
uur. Doorvaarthoogte KP+80 cm.
Noorder Buiten-Spaarne; Spaarnespoor-
brug; stremming. Stremming Spaarnespoor-
brug op 18 en 19 oktober.
1e Rijksbinnenhaven; doorvaartbreedte. 
Ivm. reparatie kraan ENCI met bok Amsterdam 
doorvaartbreedte beperkt 1e Rijksbinnenhaven 
op 20 en 21 oktober. De Amsterdam luistert 
uit en is bereikbaar op VHF 3.
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder 
(oostelijk deel); Bosrandbrug; geen bedie-
ning. Geen bediening Bosrandbrug van 17 
oktober 20 uur tot 20 oktober 5 uur.
Schinkel; Nieuwe Meersluis; stremming. 
Stremming Nieuwe Meersluis op 18 oktober 
en 29 november van 7 tot 16 uur.
Singelgracht; Kattenslootbrug; geen bedie-
ning. Geen bediening Kattenslootbrug op 18 
oktober van 10 tot 18 uur en onder voorbehoud 
op 25 oktober van 10:30 tot 18 uur.
Weespertrekvaart; omvalbrug; geen be-
diening. Geen bediening Omvalbrug op 19 
oktober van 11:30 tot 16 uur.
Zijkanaal D; Schermersluis; stremming. 
Stremming Schermersluis van 20 t/m 31 
oktober.
Zwanenburgwal; gedeeltelijke stremming. 
Ivm. evenement vaarverbod tussen St. An-
thonisluis en Amstel richting Amstel op 11 
oktober van 14 tot 18 uur.
ZUID-HOLLAND
Aarkanaal; Kattenbrug; geen bediening. 
Geen bediening Kattenbrug van 13 t/m 17 
oktober.
Beneden-Merwede; Merwedebrug, Papen-
drecht; geen bediening. Geen bediening Pa-
pendrecht Merwedebrug op 12 oktober van 15 
tot 16:30 uur. Info: RVKC Dordrecht, VHF 
71 of (0800) 023 62 00.
Boven-Merwede; Merwedebrug, Gorin-
chem; doorvaarthoogte. Op 16 en 17 okto-
ber van 8:30 tot 15 uur doorvaarthoogte ver-
minderd met 200 cm thv. de inspectiewagen 
middendoorvaart Gorinchem Merwedebrug 
en thv. de inspectiewagen zuidelijke doorvaart 
Gorinchem Merwedebrug. Info: RVC Dor-
drecht, VHF 71 of (0800) 023 62 00.
calandkanaal; calandbrug, verkeers-
/spoorbrug; doorvaarthoogte. Door-
vaarthoogte vaste deel verkeers-/spoorbrug 
Calandbrug verminderd met 200 cm thv. 
inspectiewagen van 13 t/m 15 oktober van 
7 tot 19 uur. De werkzaamheden onder het 
beweegbare gedeelte van de brug zullen met 
een ponton met stelling worden uitgevoerd. 
Indien er een opening noodzakelijk is wordt 
de ponton weggehaald. Info: VHH., wachtchef 
Verkeersafhandeling, (010) 252 28 01 of VHF 
11 en HCC., wachtchef Verkeersplanning & 
Operaties, (010) 252 24 00 of VHF 19. 
Hartelkanaal; Harmsenbrug; geen bedie-
ning. Geen bediening Harmsenbrug van 17 
oktober 21 uur tot 20 oktober 5 uur. Indien 
deze werkzaamheden ivm. de weersomstan-
digheden niet door kunnen gaan, worden de 
werkzaamheden een week opgeschoven. De 
scheepvaart moet zich vroegtijdig op de hoogte 
laten stellen van de voortgang en/of er enige 
wijziging in de bediening is opgetreden. Info: 
HCC., wachtchef V&O, (010) 252 24 00 of 
VHF 19.
Lange Haven in Schiedam; Appelmarkt-
brug; geen bediening. Van 13 oktober 7 uur 
tot 17 oktober 17 uur voor Appelmarktbrug 
geen bediening en doorvaarthoogte max. 100 
cm. Info: havendienst Schiedam, (010) 631 
5300 of VHF 22.
Maashaven; evenement. Op 18 en 19 oktober 
van 9 tot 17 uur vinden er in het kader van de 
Nederlandse Kampioenschap Teamzeilen zeil-
wedstrijden plaats in de Maashaven zuidzijde. 
Hiertoe wordt aan de zuidzijde van de Maas-
haven een denkbeeldig parcours van ongeveer 
600 m lang en 100 m breed ingericht, gelegen 
tussen oeverfrontnummer 1364 en 1357. Het 
parcours zal tijdens de wedstrijden met een 
aantal begeleidingsvaartuigen van de orga-
nisatie worden gemarkeerd. De doorgaande 
scheepvaart kan via de noordzijde van de 
Maashaven passeren, doch moet het parcours 
zeer langzaam passeren en/of waterzuiging 
zoveel mogelijk beperken. Aanwijzingen ge-
geven door de bevoegde autoriteit en/of vanaf 
het ter plaatse aanwezige patrouillevaartuig, 
moeten stipt worden opgevolgd. Info: HCC, 
wachtchef Verkeersplanning & Operaties, 
(010) 252 24 00 of VHF 19 en VKC Rotter-
dam, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) 
252 26 01 of VHF 11.
Maasmond; Nieuwe Maas; kmr. 1001; 
Nieuwe Waterweg; evenement. Op 15 ok-
tober vindt vanaf 13 uur de start plaats van 
het zeilevenement Race Of The Classic Young 
Professionals vanuit de Veerhaven kmr. 1001.5. 
Er nemen ca. 20 schepen deel die vertrekken 
met bestemming zee. De schepen worden als 
normale verkeersdeelnemers beschouwd. De 
overige scheepvaart moet wel rekening hou-
den met enige congestie van zeilschepen. Ter 
hoogte van de Maasmond Noord zullen de 
deelnemende schepen starten voor de race naar 
Lowestoft. Info: vkc Rotterdam, wachtchef 
Verkeersafhandeling, (010) 252 26 01 of VHF 
11, vkc HvH, wachtchef Verkeersafhandeling, 
(010) 252 28 01 of VHF 11 en HCC, wachtchef 
Verkeers Planning & Operaties, (010) 252 24 
00 of VHF 19.
Noord; Alblasserdamsebrug; beperkte ser-
vice. Van 13 t/m 18 oktober en van 20 t/m 31 
oktober wordt reparatiewerk uitgevoerd aan de 
basculebrug van de verkeersbrug t.h.v. kmr. 

981.8 in Alblasserdam. Er is een beperking 
op de bediening van de basculebrug en de 
bedieningstijden zijn dan als volgt: ma t/m vr 
één opening tussen 9 en 10 uur, één opening 
tussen 16 en 17; za één opening tussen 9 en 
10, één opening tussen 13 en 15, één opening 
tussen 18 en 19 uur. Zo op afroep aanvragen op 
VHF 22 of 71 of (0800) 023 62 00. Info RVC 
Dordrecht, VHF 71 of (0800) 023 62 00.
oude Maas; Grotebrug, spoorbrug; geen 
bediening. Geen bediening spoorbrug op 9 
oktober van 0 tot 5:30 uur, 12 oktober van 1:45 
tot 6:15 uur, 13 oktober van 0:30 tot 5:35 uur, 
15 oktober van 13:11 tot 13:22 uur, 16 oktober 
van 0:15 tot 5:45 uur, 22 oktober van 0:15 tot 
5:10 uur, 22 oktober van 13:11 tot 13:22 uur, 
24 oktober van 0:15 tot 5:45 uur en 29 oktober 
van 13:11 tot 13:22 uur. Info: RVKC Dordrecht, 
VHF 71 of (0800) 023 62 00.
Spoorweghaven; Spoorweghavenbrug; geen 
bediening. Geen bediening Spoorweghaven-
brug tot 13 oktober 16 uur. Info: brugwachter 
Erasmusbrug, (010) 485 7900 of VHF 20 en 
VKC Rotterdam, de wachtchef Verkeersafhan-
deling, (010) 252 2601 of VHF 11.
ZEELAND
Kanaal Gent-Terneuzen; Sas van Gent, 
brug; gedeeltelijke stremming. Wisselende 
stremming westelijke of middenonderdoor-
vaart brug Sas van Gent van 20 oktober t/m 
14 november. De stremming zal worden aan-
gegeven met behulp van verlichting en zal 
worden omgeroepen in het scheepvaartbericht 
op VHF 11. Info: VKC Terneuzen, (0115) 68 
24 01 of VHF 3 en 11.
Kanaal door Walcheren; Brug Souburg; 
Keersluisbrug; Schroebrug; Sloebrug; 
stremming. Van 13 oktober 0 uur tot 22 ok-
tober 23:59 uur stremming Keersluisbrug, brug 
Souburg, Schroebrug en Sloebrug. Er wordt 
een nieuwe voetgangersbrug geplaatst naast de 
huidige Schroebrug in Middelburg. De huidige 
Schroebrug wordt aangepast voor fietsverkeer 
in twee richtingen aan beide zijde van de brug 
en tevens wordt de besturing van de brug aan-
gepast en onderhoudswerk uitgevoerd.
Kanaal door Walcheren; Brug Souburg; 
Keersluisbrug; Schroebrug; Sloebrug; 
stremming. Ivm. werkzaamheden van 13 
oktober 0 uur tot 22 oktober 0 uur 
stremming Schroebrug, Keersluisbrug, Sloe-
brug en brug Souburg. Info: bedieningscen-
trum in Vlissingen op VHF 22 of (0118) 41 
23 72.
Kanaal door Walcheren; stremming. Ivm. 
evenement stremming tussen kmr. 2 en 7 op 
11 oktober van 11:56 tot 12:55, van 14:56 
tot 15:55 uur. Info brugbediening Vlissingen, 
(0118) 41 23 72 of VHF 22.
Tholensche Gat, Zoommeer; Bergs-
ediepsluis; stremming. Stremming Bergs-
ediepsluis tnb.
NOORD-BRABANT
Gekanaliseerde Dieze; Henriettesluis 
(Schutsluis Engelen); oponthoud. Oponthoud 
Henriettesluis (Schutsluis Engelen) tussen 17 
en 22 oktober. Info: sluis Engelen via VHF 
18 of (073) 63 11 291.
Voorhavens Volkeraksluizen; Volkerakslui-
zen, brug over benedenhoofd; beperkte ser-
vice. Beperkte service brug over benedenhoofd 
Volkeraksluizen van 17 oktober 19 uur tot 20 
oktober 5 uur. Bediening alleen: 17 oktober 
om 23 uur, 18 en 19 oktober om 3 en 14 uur 
en 20 oktober om 1 uur. Tijdens de periodes 
dat het basculegedeelte van de Volkerakbrug 
niet geopend kan worden geldt een max. 
doorvaarthoogte van NAP +14,50 meter. 
Info: sluismeester Volkeraksluizen, (0168) 
47 75 00 en RVKC Dordrecht, VHF 71 of 
(0800) 023 62 00.
Wilhelminakanaal; Sluis III; oponthoud. 
Oponthoud Sluis III tussen 10 en 14 oktober. 
Info: centrale bediening Tilburg via VHF 20 
of (013) 581 18 81.
Wilhelminakanaal; Sluis IV; oponthoud. 
Oponthoud Sluis IV tussen 15 en 17 oktober. 
Info: centrale bediening Tilburg via VHF 20 
of (013) 581 18 81.
LIMBURG
Heusdensch Kanaal; Kromme Nol kering; 
stremming. Ivm. oefeningen stremming 
Kromme Nol kering op 13 oktober van 8 tot 
13 uur. Info: RV Dordrecht via VHF 71 of 
(0800) 023 62 00 of Wilhelminasluis Andel 
via VHF 22 of (0183) 44 12 07.
Zuid-Willemsvaart; Stadsbrug, Weert; 
stremming. Stremming Weert Stadsbrug (kmr. 
57.5) van 23 oktober 8 uur tot 27 oktober 12 
uur. Info: sluis 15, VHF 20, (0495) 63 13 32 
en sluis 16, VHF 18, (0495) 53 20 18.
BELGIË
Boudewijnkanaal; lokale scheepvaartvoor-
schriften. Het is verboden te keren in de na-
bijheid van de terminals door de boeg in de 
kanaaloever te duwen. Keren moet gebeuren in 
de zwaaikom te Brugge. Het is tevens verboden 
te lossen met de boeg in de oever geduwd.
canal charleroi-Bruxelles; brug 2 Feluy 
(kmr. 30.2); stremming. Stremming tussen 
kmr. 26.2 en 33.9 op 15 oktober van 7 tot 22 
uur en snelheidsbeperking tussen kmr. 28.6 en 
29 max. 3 km/u van 13 t/m 22 oktober.
canal du centre; afmeerverbod. Afmeerver-
bod kade Strépy-Bracquegnies (kmr. 9.9-10.1) 
t/m 27 februari.
canal Nimy-Blaton-Peronnes; hinderlijke 
waterbeweging vermijden. Ivm. evenement 
hinderlijke waterbeweging vermijden tussen 
kmr. 36.2 en 38.1 op 12 en 19 oktober van 
10 tot 17 uur.
Kanaal Bocholt-Herentals; brug Mol-
Donk; hinderlijke waterbeweging vermij-
den. Hinderlijke waterbeweging vermijden 
linkeroever bovenstrooms brug Mol-Donk 
t/m 1 februari.
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten; sluis 1 
Rijkevorsel; oponthoud. Oponthoud sluis 1 
Rijkevorsel tussen 13 en 27 oktober.
Maas; brug Atlas V (kmr. 112.6); hinderlijke 
waterbeweging vermijden. Ivm. evenement 
hinderlijke waterbeweging vermijden tussen 
brug Atlas V (kmr. 112.6) en kmr. 113.7 op 
12, 19, 26 oktober van 9 tot 17 uur.
Maas; spoorbrug Val Benoit (kmr. 107.5); 
doorvaarthoogte. Doorvaarthoogte vermin-
derd met 100 cm thv. de hangstelling spoorbrug 
Val Benoit (kmr 107.5) t/m 31 augustus.
Maas; sluis Ivoz-Ramet (kmr. 97); bericht 
ingetrokken. De breedtebeperking van de grote 
kolk Ivoz Ramet (kmr. 97) is opgeheven.
Zeekanaal Brussel-Schelde; mededeling. Op 
het zeekanaal Brussel - Schelde, in beheer van 
Waterwegen en Zeekanaal NV, werden in het 
kader van de uitvoering van de RIS - richtlijn 
kilometerpalen aangebracht. De op de kilome-
terpalen aangeduide afstand geeft de afstand 
weer gemeten op de as van de waterweg tot het 
nulpunt gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (afwaartse zijde van het Vergote Dok). 
De kilometerpalen zijn een hulpmiddel voor 
de scheepvaart om positie 
te kunnen bepalen en/of te rapporteren aan 
de kunstwerken op het Zeekanaal Brussel - 
Schelde, de reder, de kade of het bedrijf waar 
moet worden aangelegd, de
hulpdiensten of ieder andere organisatie 
waarvoor deze toepassing meerwaarde zou 
kunnen opleveren.

Lees verder op pag. 15
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‘Een deel van de voorstellen is 
onaanvaardbaar’, vindt Schutte-
vaerdirecteur Kees de Vries. ‘Zo 
wil ProRail de bediening van de 
spoorbrug in Zutphen terugbrengen 
van zeven naar drie minuten en dat 
is uitgesloten. In die tijd kan geen 
schip passeren.
‘Op grond van de Spoorwegenwet 
is Verkeer en Waterstaat verplicht 
de binnenvaart vooraf te informeren 
over wijzigingen in de bediening en 
dat hebben ze ook gedaan en wij 
hebben bezwaar gemaakt. De zaak 
wordt nu intern bekeken.’
De Vries verwacht dat de zogenoem-
de bedieningsstaten voor 2009 zul-
len worden bijgesteld. ‘Mocht dat 
niet het geval zijn, dat gaan we in 
beroep bij de Raad van State danwel 
de bestuursrechter. Want snelle en 
betrouwbare spoorverbindingen zijn 
een goede zaak, maar dat mag niet ten 

koste gaan van de binnenvaart.’

Zutphen
Ook Rijkswaterstaat heeft als vaar-
wegbeheerder ‘ernstige bezwaren’ bij 
IVW, de instantie die hier bij V&W 
over gaat, neergelegd. ‘De aanleg van 
de lage beweegbare brug over de IJs-
sel in Zutphen is destijds door ons 
slechts toegestaan mits de belangen 
van de doorgaande scheepvaart niet 
of zo min mogelijk zouden worden 
belemmerd.’ Drie à vier minuten 
is ook volgens RWS te kort voor 
een vlotte en veilige passage. ‘Nu 
kunnen nog enkele schepen bij één 
brugopening passeren, dat is straks 
uitgesloten. Opvarende schepen zul-
len ligplaats moeten zoeken. Omdat 
ter plaatse onvoldoende ligplaatsen 
aanwezig zijn, zal de doorstroming 
van het overige scheepvaartverkeer op 
dit smalle deel van de IJssel worden 

belemmerd, waardoor de veiligheid 
van dit scheepvaartverkeer in gevaar 
wordt gebracht. Afvarende schepen 
zullen kop voor moeten afmeren of 
stilhouden. Dit kan gevaar en hinder 
opleveren voor het scheepvaartver-
keer.’
RWS maakte ook bezwaar tegen 
het nieuwe voorstel voor verkorte 
openingen van de spoorburg Zwolle 
en wist eerder al een verzoek voor 
het schrappen van openingen tussen 
8.10 en 8.18 uur en tussen 17.10 
en 17.18 uur voor 2008 van de ge-
meente Zutphen met succes tegen 
te houden.

Spoor gaat voor
Naast de spoorbrug Zutphen heeft 
Schuttevaer problemen met de be-
perking van de bediening van de 
Zaanbrug en de Grote Brug bij 
Dordrecht tot vier minuten. Ook het 
beperken van de bediening van de 
Gouwebrug van vier tot twee maal 
per dag wordt als problematisch 
ervaren. Verder heeft Schuttevaer 
moeite met het beperken van de 
bediening van de spoorbruggen 
over het Noord-Hollands Kanaal 
bij Alkmaar en Purmerend tot vier 
respectievelijk zes minuten.
Achterliggende gedachte van de 

problemen tussen spoor en bin-
nenvaart is dat de overheid wil dat 
spoor altijd voor gaat, gevolgd door 
de binnenvaart en daarna de weg. In 
de Randstad moeten treinen in de 
toekomst veel vaker rijden dan nu 
om de weg te ontlasten. Elke vijf 
minuten een trein, is de gedachte. 
Maar dat botst met de spoorbrug-

gen die voor de binnenvaart moeten 
draaien. Daar komt bij dat de weg 
in de spits soms ook voorgaat op 
het water.

Noord-Holland
Volgens regiovertegenwoordiger An-
dries de Weerd zit de pijn in Noord-
Holland vooral in de draaibrug in 
Zaandam. ‘Het is een draaibrug en 
dat is fijn want schepen kunnen hier 
aan twee kanten passeren. Maar vier 
minuten is te weinig. Er varen hier 
ook grote eenheden van 110 bij 
11,40 meter en die hebben meer tijd 
nodig. Anders is er te veel stress, 
zowel voor de schipper als voor de 

brugwachter. Verder hebben we ook 
te maken met spitsuurstremmingen. 
Als schepen zich verzamelen bij de 
Leeghwaterbrug, gaan ze door naar 
de spoorbrug, waar je dan een file 
van schepen krijgt en dat is onwen-
selijk.’
Ook in Alkmaar is de voorgestelde 
vier minuten veel te kort, vindt De 

Weerd. ‘Vier minuten kan, maar dan 
moet je met een leeg schip pal voor 
de deur liggen. Met twee geladen 
schepen die elkaar tegenkomen heb 
je een veel langere passeertijd nodig. 
En stel dat er ijs ligt, dan kunnen 
die passeertijden al helemaal niet 
worden gehaald.’
De Weerd zou graag een groene 
stroom door de stadscentra willen. 
‘Er zijn plaatsen waar dat lijkt te 
gaan lukken zoals in Den Haag, 
waar de vaste vaarweggebruikers 
en het openbaar vervoer uitgerust 
zijn met transponders. Dat zouden 
wij in Noord-Holland ook wel wil-
len.’ (MdV)

Rijkswaterstaat en Koninklijke Schuttevaer maken bezwaar

Spoorbrug nog maar enkele minuten open
De binnenvaart moet spoorbruggen vanaf volgend jaar bijna in 
vliegende vaart passeren. ProRail heeft namelijk forse beperkin-
gen van de bedieningstijden gepland. Om het treinverkeer niet 
te ontregelen zouden verschillende bruggen nog hooguit drie 
minuten open kunnen staan. Zowel Koninklijke Schuttevaer als 
Rijkswaterstaat (RWS) heeft met klem bezwaar gemaakt.

Passagiersvervoer heeft
prioriteit in Randstad

Koppelverband
verliest bak
ST. GOAR
Een onder Duitse vlag varend kop-
pelverband is onlangs op de Rijn bij 
Tauber Werth in problemen geraakt 
doordat de koppeldraden braken.
Het schip was opvarend met 3000 ton 
slakkenzand toen de bak losbrak en 
wegdreef. Personeel van het Wasser- 
und Schiffahrtsamt Bingen, dat in 
de buurt bezig was met baggerwerk-
zaamheden, zette de achtervolging 
in op de bak en zag twee kilometer 
stroomafwaarts kans aan boord te 
klimmen en een anker uit te brengen. 
Met hulp van een voorspansleepboot 
kon het verband weer worden samen-
gesteld en verder varen. (MP)

Zeeman geeft
moord toe
HAMBURG
De dader van een dodelijke steekpar-
tij aan boord van het containerschip 
Hansa India is vorige week voorge-
leid voor de rechter in Hamburg.

De 32-jarige man uit Kiribati gaf 
toe zijn 28 jarige Duitse collega te 
hebben doodgestoken. Deze was 
officier aan boord van het onder 
Duitse vlag varende schip. Het uit 
Kiribati afkomstige bemanningslid 
wilde volgens zijn eigen zeggen zijn 
vriend eigenlijk niet doden. Hij had 
een broer-zusverhouding met een 
eveneens aan boord werkende vrouw 
uit Kirabati. 
Tijdens een bezoek aan een bar 
in Shanghai had de moordenaar 
de vrouw in het bijzijn van de of-
ficier geslagen, omdat zij alcohol 
dronk. Een paar dagen later kreeg 
hij strijd met zijn slachtoffer, omdat 
hij vermoedde dat deze hem bij de 
kapitein had aangegeven vanwege 
de mishandeling en zijn ontslag had 
aangevraagd. (MP) 

WILLEMSTAD
‘Stel de rivier niet teleur. Ga 
aan de slag en haal eruit wat 
erin zit. Haal het verleden over 
om toekomst te zijn. Met wat er 
dan komt bovendrijven, gaan we 
vandaag al geschiedenis schrij-
ven’, daarmee begeleidde dich-
ter Arthur Lava de openstelling 
van het baggerspeciedepot Hol-
landsch Diep. op 30 september 
is het depot opgeleverd.

Ruim tien miljoen kubieke meter 
vervuild slib. Dat is de hoeveelheid 
baggerspecie die het nieuwe bag-
gerspeciedepot in het Hollandsch 
Diep de komende decennia moet 
gaan verwerken. Tijdens de testfase, 
voorafgaand aan de oplevering, werd 
specie uit de vaargeul vlakbij het de-

pot verwerkt. Daarna volgde bagger-
specie die vrijkwam bij de sanering 
van de Rietbaan en de Strooppot bij 
Hendrik-Ido-Ambacht.
Uiteindelijk zal er vooral slib wor-
den opgeslagen uit het Benedenri-
vierengebied, zoals Amer, Nieuwe 
Merwede, Biesbosch, Hollandsch 
Diep en Haringvliet. De komende 
jaren wordt hier gebaggerd om de 
vaarwegen diep genoeg te houden 
voor de scheepvaart. 
Dit vervuilde slib is ontstaan in de ja-
ren zeventig, toen nog veel bedrijven 
en huishoudens hun afvalstoffen in de 
rivier loosden.  De schone grond die is 
vrijgekomen bij het uitgraven van het 
depot is gedeeltelijk gebruikt om circa 
590 hectare vervuilde rivierbodem af 
te dekken. Een ander deel is gebruikt 
voor ophoging van natuurgebied De 

• Baggerspeciedepot 
Hollandsch Diep is 
aangelegd om ver-
vuild slib uit het 
Benedenrivierenge-
bied in op te slaan. 
(Foto RWS)

Depot Hollandsch Diep klaar
voor tien miljoen kuub slib

Sassenplaat. De vervuilde grond die 
vrijkwam bij de aanleg van het depot 
is afgevoerd naar de Put Cromstrijen. 
Dit is een oude zandwinlocatie. Nabij 
gelegen en groot genoeg om in totaal 

tien miljoen kubieke meter slib op 
te slaan.

De aanleg van het baggerspecie-
depot in het Hollandsch Diep was 

een initiatief van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat en Provincies 
Zuid-Holland en Noord-Brabant. 
Rijkswaterstaat is de beheerder van 
het depot. (JCK)

HARDINXVELD-GIESSENDAM
‘Krapte veroorzaakt creativiteit’, 
zei wethouder Theo Boerman 
vorig week bij de heropening 
van de gebaggerde haven van 
Hardinxveld-Giessendam. De 
gemeentehaven is voor de helft 
van de gebruikelijke kosten weer 
op gewenste onderhoudsdiepte 
gebracht. Aannemer Van den 
Herik baggerde met de ‘Grof-
Voor-Fijn-methode’ in de haven 
onder water een kunstmatig depot 
waarin de baggerspecie is gestort. 
Voor het depot werd bruikbaar 
zand onder het verontreinigde 
slib vandaan gehaald. Het zand 
werd tot in Parijs verkocht. 

Van den Herik is trots op de uitvoe-
ringsmethode die behalve kostenbe-
sparend ook innovatief te noemen is. 
‘Baggerkosten in gemeentehavens 
vormen voor veel gemeenten een 

forse kostenpost, vooral door de hoge 
stortkosten en lange transportafstan-
den. De werkmethode ‘Grof-Voor-
Fijn’ kan mogelijk ook voor andere 
havens een oplossing bieden’, zegt 
regiomanager Dirk-Jan de Vos van 
Van den Herik Sliedrecht. 

Wethouder Boerman memoreerde 
dat de haven eind jaren ’90 al begon 
dicht te slibben en dat Koninklijke 
Schuttevaer daarover bij de gemeen-
te aan de bel trok. Bij een onder-
zoek in 2003 bleek de haven voor 
de scheepvaart te ondiep. Afvoer 
van de verontreiniging (klasse 4) 
naar landelijk erkende depots zou 
voor de gemeente een aanzienlijke 
kostenpost betekenen. Tips van 
voormalig zandschipper en Schut-
tevaer-bestuurder Agien Kamsteeg 
leidden tot de combinatie van zand-
winning en sanering/isolatie van de 
verontreiniging. De verdieping werd 
afgedekt met minder verontreinigde 
(klasse 2) specie uit de overige delen 
van de haven. 
De oplossing bleek inpasbaar in het 
Bouwstoffenbesluit. De province 
verstrekte een ontgrondingenvergun-
ning en Rijkswaterstaat een WBB-

beschikking. Het kostte wel meer tijd 
voor het werk kon beginnen. ‘Maar 
uiteindelijk kan iedereen tevreden 
zijn’, zei directeur Jan Huijbers van 
Van den Herik. Hij sprak van een 
boeiend proces en van een aanpak 
die vooruitliep op discussies over 
turnkey- en PPS-projecten. ‘Het grof 
is de kostendrager voor het fijn, het 
zand betaalt de afvoer en de berging 
van het slib. Door de zandwinning 
is een nog diepere invaart ontstaan, 
waardoor er minder zuiging is vanuit 
de rivier dan verwacht. Bovendien 
is de toplaag vergelijkbaar met de 
specie die tegenwoordig in de rivier 
wordt aangevoerd.’ 

Vloer geveegd
Huijbers verwacht  dat het depot 
voor jaren voldoende buffer biedt 
tegen eventuele aanwas vanuit de 
rivier. Wethouder Boerman rekent 
erop, nu ‘de vloer geveegd’ is, de 
baggerkosten de komende tien jaar 
in de hand te kunnen houden. Hij 
schoot met een confetti-kanon de 
vernieuwde haven open, waarna de 
gasten zich aan boord van het party-
schip Princehof te goed deden aan 
Sliedrechter baggerbitter. (DvdM)

Haven Hardinxveld-Giessendam voor jaren op diepte

‘Grof-Voor-Fijn’ halveert kosten

‘De algemene trend in de binnenvaart-
sector is dat het aantal particuliere en 
zelfstandige schippers sterk afneemt’, 
stelt de ‘Sectorstudie van zee tot bin-
nenhaven’, uitgevoerd door onder-
zoeksbureau Ecorys in opdracht van de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(NMa). De 162 pagina’s tellende studie 
heeft als doel de mate van concurren-
tie in het goederenvervoer over water 
(inclusief de overslag) in kaart te bren-
gen. Het is aan de NMa daar verdere 
conclusies aan te verbinden. 

Het onderzoek beschrijft de marktpartijen 
(verlader, expediteur of bevrachter, zee-
haven, zeerederijen, stuwadoors, binnen-
vaartrederij of -operator en binnenhaven), 
de belangrijkste marktsegmenten, contract-
relaties en de prijsvorming.
Van de zelfstandige binnenvaartonderne-
mers werkt de helft samen of vaart op een 
jaarcontract of is verhuurd aan een vaste 
opdrachtgever, stelt Ecorys. Langjarige 
contracten komen ook voor, meestal voor 
ondernemers met schepen die specifiek 
zijn aangepast voor een bepaalde klant. 
‘Een kwart van de zelfstandige binnen-
vaartondernemers werkt tegenwoordig in 

meer of mindere mate samen met collega’s 
en logistieke dienstverleners aan de wal, 
zoals bevrachtingskantoren.’

Prijsvorming
Er is geen centrale prijsstelling, geen cen-
trale plaats waar prijsvorming plaatsvindt. 
‘Faciliteiten voor het koppelen van vraag 
en aanbod via internet zijn tot op heden 
niet op grote schaal van de grond geko-
men’, schrijven de samenstellers van het 
rapport. 

De marktplaats Bargelink (1645 deel-
nemende bedrijven, 1183 binnensche-
pen met 1,9 miljoen ton laadruimte) 
blijft buiten beschouwing, evenals 
VAART!Vrachtindicator waarin ruim 900 
varende ondernemers vrachtinformatie 
uitwisselen. ‘De sector is vrij traditioneel 
ingesteld en het wantrouwen om bedrijfs-
specifieke informatie vrij te geven is groot. 

Het lijkt erop dat men liever vasthoudt aan 
de bestaande relaties met bevrachters en/of 
verladers.’
Tegelijk plaatst het rapport bevrachters 
(tussenpersonen) in een marginale rol. 
Die zouden geen rol hebben bij dikke 
ladingstromen (zand & grind, ertsen, 
kolen, olie en olieproducten en chemica-
liën). ‘Bevrachters spelen alleen een rol bij 
fluctuaties in vraag en aanbod, om extra 
vervoerscapaciteit te regelen. Vooral voor 
de kleinere volumes en kleinere afnemers 
zijn de scheepsbevrachters in de binnen-
vaart actief.’

Marktobservatie
De schrijvers van het rapport hebben geen 
betrouwbare omzetgegevens per markt-
segment kunnen vinden. Het beste inzicht 
geeft nog de Rabobank Capaciteitsmonitor 
over de periode 2000-2005. ‘Marktprijzen 
zijn in het algemeen niet vrij beschikbaar, 

vanwege de concurrentiegevoeligheid.’ De 
Marktobservatie voor de Europese Bin-
nenvaart (CCR, 2005 en 2006) en eigen 
Ecorys-rapporten (2002 en 2003) geven 
inzicht in de prijsontwikkeling.
Tegenover de stijgende vrachtprijzen staan 
ook sterk stijgende kosten, vooral die van 
brandstof. VAART!Vrachtindicator wordt 
door de onderzoekers enkel ter verificatie 
gebruikt ‘omdat er geen inzicht is in de 
representativiteit en objectiviteit van de 
meewerkende ondernemingen’.

Drie marktsegmenten
In de droge bulkvaart geldt het marktmodel 
van de volledig vrije mededinging, met 
volgens het rapport een neiging naar mo-
nopolistische concurrentie voor bepaalde 
segmenten. In de tankvaart is sprake van 
monopolistische concurrentie waarbij de 
aanbieders waarschijnlijk iets meer markt-
macht hebben dan in de droge bulkvaart.

Drie marktsegmenten zijn vanuit mede-
dingingsperspectief nader ingevuld: con-
tainervervoer, zand- en grindvervoer en 
tankvaart. ‘Binnen de containervervoer-
markt is er op bepaalde segmenten sprake 
van vrijwel volledige concurrentie’, aldus 
Ecorys. Binnen de zeehavens is volgens 
het rapport wel sprake van ‘oligopolisti-
sche trekjes’. ‘Toetredingsdrempels zijn 
hoog en kruiselingse verbanden tussen 
containerterminals en rederijen zorgen 
voor beperkte switchmogelijkheden voor 
gebruikers.’
Voor de zand- en grindketen kijkt het rap-
port alleen naar nationale ladingstromen, 
zand en grind van Boven- en Beneden-
Rijn wordt in de sectorstudie niet genoemd. 
‘In de markt van zand- en grindvervoer is 
sprake van verticale integratie in de win-
ning, verwerking en binnenvaartvervoer, 
wat deze partijen macht in de keten geeft. 
Vanuit mededingingsoogpunt maakt dit 

het interessant dit segment nader te be-
schouwen.’
Tegelijk relativeert het rapport dat er vol-
doende grote spelers zijn die elk een zo 
goed mogelijke landelijke dekking probe-
ren te realiseren. Dat voorkomt dat één of 
twee partijen de markt in handen hebben. 
Moeilijk is de zand- en grindmarkt voor de 
binnenvaartsector. ‘Verschillende bronnen 
geven aan dat de schippers onder de kost-
prijs varen om vracht te kunnen krijgen’, 
meldt het Ecorys-rapport.

Toetreden en uittreden is in de tankvaart-
markt beperkt mogelijk. ‘De investeringen 
in schepen zijn aanzienlijk en de schepen 
zijn bovendien niet inzetbaar voor ander 
binnenvaartvervoer.’ Volgens het rapport 
is er een sterke concentratie waarneem-
baar aan de vraagzijde naar binnenvaart-
transport. ‘Dit betekent dat de positie van 
binnenvaartondernemingen, zeker als het 
kleine particuliere ondernemingen betreft, 
in het algemeen zwak is ten opzichte van 
de overige marktpartijen. (DvdM)

Zie ook: 
www.schuttevaer.nl/dossiers/mede-

dinging

Ecorys beschrijft binnenvaartmarkt voor NMa

Van volledige vrije mededinging tot monopolistische concurrentie

• Wethouder Theo Boerman schiet 
met een confetti-kanon de ver-
nieuwde haven van Hardinxveld 
open. (Foto: Dirk van der Meu-
len)

Werkstrafeis tegen
brugwachter
LELYSTAD
De 57-jarige brugwachter L.S. uit 
Lelystad heeft dinsdag een werkstraf 
van zestig uur tegen zich horen eisen 
voor dood door schuld. Volgens de 
officier van justitie heeft de brug-
wachter van de Ketelbrug bij een 
dodelijk ongeval op 19 september 
2007 ‘op cruciale momenten fouten 
gemaakt’.

Een 64-jarige automobiliste uit Lely-
stad was tussen de slagbomen beland 
en reed achteruit toen de brug open 
ging. Ze viel met haar auto in het 
Ketelmeer. 
De rechtbank Lelystad hield in juni 
een reconstructie van het dodelijke 
ongeval op de A6 tussen Emmeloord 
en Lelystad. Volgens de advocaat 
van S. valt de ervaren brugwachter 
niets te verwijten. De uitspraak is 
over twee weken. (MdV)

Europese subsidie
AIS-transponders
ROTTERDAM 
Inland AIS-transponders voor de bin-
nenvaart worden mogelijk gesubsi-
dieerd vanuit Europese TEN-gelden. 
Staatssecretaris Tineke Huizinga van 
Verkeer en Waterstaat gaat samen 
met haar Duitse collega een voorstel 
doen voor het tot 2012 financieren 
van de aanschaf van 12.000 volgap-
paraten in het kader van Trans-Eu-
ropese Netwerken (TEN). 

Dat vertelde Ivo ten Broeke, de 
projectleider van River Information 
Services (RIS) in Nederland, vorige 
week tijdens de RIS-platformbij-
eenkomst in Rotterdam. De eerste 
transponders, die bestemd zijn voor 
Nederlandse en Duitse binnensche-
pen, zouden medio 2009 beschikbaar 
moeten zijn.
Vooruitlopend op de grote stroom 
transponders wil Rijkswaterstaat, 
door een proef met maximaal 1000 
apparaten, onder meer proberen 
de prijzen in de markt omlaag te 
krijgen. Daarvoor zijn onlangs bij 
diverse leveranciers offerte-aanvra-
gen gedaan.

Tot op heden zijn twee typen trans-
ponders door de CCR volgens het 
Reglement Onderzoek schepen op 
de Rijn toegeladen voor Inland AIS-
gebruik. Het gaat om de R4 IAIS van 
het Zweedse Saab TransponderTech 
AB en de Pro Tec Inland AIS van het 
Amerikaanse L-3 Communications. 
Voorlopig mag alleen Transas Eu-
rope GmbH in Hamburg Inland AIS-
apparatuur inbouwen of vervangen. 
In België, Frankrijk, Nederland en 
Zwitserland zijn nog geen inbouwers 
erkend. (DvdM)

www.ccr-zkr.org

Havenwerker verongelukt

AMSTERDAM 6/10 - Een medewerker 
van de Container Company Amster-
dam (CCA) is maandagmiddag door 
een bedrijfsongeval om het leven ge-
komen. De Pool kwam volgens een 
politiewoordvoerster klem te zitten 
tussen twee containers nadat een 
voertuig op het terrein achteruit was 
gereden.

www.rtvnh.nl

Pontbaas vervolgd

ZUTPHEN/BRONKHORST 3/10 - De 
56-jarige pontbaas van het Bronckhor-
sterveer wordt vervolgd vanwege een 
ongeluk met het veer op 17 septem-
ber vorig jaar. Het OM verwijt de pont-
baas dat door zijn gedrag een jongen 
gewond raakte en passagiers in gevaar 
werden gebracht. De veerbaas lichtte 
te vroeg de klep van het pont. 

www.gelderlander.nl

Kanaalkade Tilburg

TILBURG 4/10 - Tilburg heeft naar 
schatting 6,6 miljoen euro nodig 
om een stuk kade van het Wilhel-
minakanaal te vervangen. Het gaat 
om het deel aan de noordzijde van 
het water tussen de Dongenseweg 
en de Midden-Brabantweg, waar in-
dustrieterrein Kraaiven ligt. De kade 
is gevaarlijk en voldoet niet aan de 
veiligheidseisen. 

www.brabantsdagblad.nl

Abramovich bang

AMSTERDAM 6/10 - De Russische 
oliemiljardair Roman Abramovich is 
als de dood voor piraten. Zijn nieuwe 
jacht lijkt daardoor op een gevechts-
schip. Het 147 meter lange megajacht 
Eclipse, dat in Hamburg wordt ge-
bouwd kost 300 miljoen euro en krijgt 
zelfs een raketafweersysteem.

www.telegraaf.nl

Weg uit Hasselt

HASSELT 4/10 - Gemeente Zwarte-
waterland is rond met de firma Van 
der Kamp over aankoop van haar be-
drijfsterreinen aan het Zwarte Water in 
Hasselt. Als de verhuizing van de bag-
geraar naar Meppel definitief is, koopt 
de gemeente beide bedrijfspercelen 
voor 1,4 miljoen euro. Ook zijn met 
Ridderinkhof (scheepsmachinerie) 
afspraken gemaakt over aanpassing 
van de bedrijfsactiviteiten.

www.destentor.nl

Last van wanbetalers

6/10 - Ondernemer Bert van Voorst 
is het beu. Vorige week noemde hij 
vijf wanbetalers met naam en toe-
naam op zijn bedrijfssite. Onder hen 
topondernemer en multimiljonair Frits 
Goldschmeding. ‘Dit is pure diefstal.’ 
Schipperij is een klein automatiserings-
bedrijf in de scheepvaart. Eigenaar Van 
Voorst heeft klanten genoeg, maar 
dreigt ten onder te gaan aan wan-
betalers. ‘Ik zit drie dagen per week 
achter mijn debiteuren aan.’

www.sprout.nl

Marifooncontroles

3/10 - Rijkswaterstaat en Agentschap 
Telecom besteden deze week extra 
aandacht aan marifoongebruik op de 
Nederlandse vaarwegen. Dat moet 
leiden tot betere communicatie tussen 
schepen onderling en tussen wal en 
schip. Gebrekkige communicatie leidt 
te vaak tot (bijna-)aanvaringen.

www.vaart.nl

Aanvaring Markermeer

ALMERE 3/10 - De waterpolitie stelt 
een onderzoek in naar de oorzaak van 
een aanvaring tussen twee binnen-
schepen op het Markermeer. Donder-
dagavond 2 oktober kwamen beide 
schepen met elkaar in aanvaring. De 
schade aan het binnenschip geladen 
met grind was groot. Het werd aan-
gevaren door een leeg beunschip dat 
van de randmeren afkwam. 

www.vaart.nl

Credo en Jori Jan
stremmen Moezel
na aanvaring 
BERNKASTEL
De Moezel is 30 september ter hoog-
te van Enskirch dertien uur gestremd 
geweest vanwege een kop-op-ko-
paanvaring tussen de Nederlandse 
schepen Jori Jan en Credo.
Beide schepen liepen behoorlijke 
schade op. De 135 meter lange Jori 
Jan liep een gat van anderhalve me-
ter onder de waterlijn op, waardoor 
het voorschip zonk. Het enorme gat 
kon later provisorisch worden ge-
dicht. Na inspectie mocht de Jori 
Jan naar sluis Enskirch varen, waar 
een groot deel van de lading werd 
gelost. Daarna kreeg de schipper 
toestemming de rest van de lading 
naar Luxemburg te brengen.
De Credo (86 meter) was bij de aan-
varing met haar voorsteven onder 
de vierkante kop van de Jori Jan 
geraakt. Daarbij werden boeiing en 
ankerlier vernield. Ook hier moest 
een duiker een noodreparatie aan een 
kleine lekkage uitvoeren. De schip-
per kreeg daarna toestemming naar 
Bullay te varen om daar de lading 
zand te lossen. Aansluitend mocht 
hij op eigen kracht door tot Koblenz. 
Daar moest hij op zoek naar een 
ander schip dat de Credo langszij 
mee naar een werf nam, omdat hij 
zonder functionerend anker niet 
op eigen kracht de Rijn op mocht. 
Door de stremming liepen 21 sche-
pen vertraging op. De aanvaring is 
volgens de Wasserschutzpolizei het 
gevolg van een menselijke fout. Uit-
gezocht wordt nog wie de deze heeft 
gemaakt. (MP)

Ladingdiefstal uit
Eiltank 34
DUISBURG
De Wasserschutzpolizei heeft on-
langs drie bemanningsleden betrapt 
op ladingdiefstal uit de tanker Eil-
tank 34 van rederij Jaegers.

Het drietal viel de agenten op tijdens 
een nachtelijke patrouille bij sluis 
Gelsenkirchen in het Rhein-Hernka-
naal. Het bleek dat de twee vrouwen 
en een man uit Duisburg bezig waren 
diesel uit een zogenoemde resttank 
in de 1000 liter dieseltank van een 
vrachtwagen over te pompen. Ook 
was het de bedoeling nog veertig 
jerrycans te vullen. De verdachten 
tussen dertig en veertig jaar werden 
gearresteerd. 
Uit de eerste verhoren is naar voren 
gekomen dat de bemanningsleden 
van de tanker regelmatig onopval-
lende hoeveelheden diesel uit de 
ladingtanks in de resttank hadden 
gepompt. Daardoor was het geen 
ontvanger opgevallen dat ze minder 
lading kregen geleverd. De werk-
gever van de verdachten wist niet 
wat hij hoorde toen hij door de Was-
serschutzpolizei werd geïnformeerd 
en naar de plaats van het misdrijf 
kwam.
Volgens een woordvoerder van de 
WSP is het moeilijk de drie ver-
dachten op grond van diefstal aan 
te klagen. Ze drukten steeds zulke 
kleine hoeveelheden achterover dat 
geen ontvanger aangifte heeft ge-
daan. Bovendien is niet te bewijzen 
welke delen van welke lading af-
komstig zijn. Waarschijnlijk kunnen 
ze nu alleen worden vervolgd voor 
het illegaal afvoeren van gevaarlijk 
afval. (MP)

Spaanse politie zoekt
Nederlandse schipper
DEN HAAG
De Spaanse politie is op zoek naar 
een Nederlandse schipper die op 
zijn schip 28 immigranten vanuit 
Noord-Afrika illegaal naar Lanza-
rote bracht.
Ze probeert achter zijn identiteit te 
komen aan de hand van foto’s van 
fotograaf Joël van Houdt, die mee-
voer. Zijn beeldmateriaal is in beslag 
genomen.  (PvV)
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GMP certificatieschema diervoedersector 2006
geldig tot 31-05-2011

PDV registratienummer: PDV100264

Niwo VIHB nummer ZH505245VXHX
Geldig tot 07-04-2010

Dordtclean B.V.
Kilkade 45

3316 BC  Dordrecht
Tel: +31(0)78 - 618 70 88

de heer R.M. Briels: +31(0)6 53 28 42 37

Eigen vaste locatie
te Dordrecht met 
aanlegsteiger.

Eventueel inname 
spuitwater

Inkoop van plantaardige 
oliën en vetten

Wij zijn in Nederland en België actief, en laden veel in Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam

ARIE VAN LOENEN BV
MOLENVLIET 65
3335 LH ZWIJNDRECHT
TEL (078) 6103939
FAX (078) 6103244

SCHEEPSBETIMMERING

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen 
van het op 27 september 2008 onverwachts overlijden
van onze collega 

Kees Harmsen

Schipper/kapitein van ons kraanponton “Dina M’

Kees is ruim 6 jaar bij onze onderneming werkzaam
geweest. Hij was een gewaardeerde collega die zich
betrokken voelde bij onze onderneming. 
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de familie.
Wij wensen hen veel kracht dit verlies te dragen.

De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op 
3 oktober in Doorn.

Directie en medewerkers Stemat bv
Rotterdam, 27 september 2008

SCHEEPSMAKELAARDIJ
Pruylenborg 148 - 3332 PC Zwijndrecht 
Tel. 078-612.12.46 - autotel. 06-55195004 - Fax. 078-619.34.98

TE KOOP:
Partyboot, bj. 1986, 14.00 x 4.00 x 0.75 m., boegschroef, SI
zone 3 en 4, max. 40 pers. (model jachtkruiser).
Hotelpass.schip, 38 pers., afm. 69,90 x 5,60 x 1,00 m.,
Rijnattest zone 2, 3 en 4, 2 x 305 pk, met meerderjarig 
garantiecontract. Rijnattest + Zone 2 t/m medio 2012.
Partyboot, ca. 34,00 x 6,20 x ca. 1,20 m, SI medio 2010 zone 
2-3-4, 125 pers., 2 spudpalen, boegschr., 2 x 250 pk. 
Lagere prijsklasse.
Rondv.boot, ca. 18.00 x 3.50 x ca. 0.80 m, bj. 1993, 96 pers.,
electrisch aangedreven, Cert. van onderzoek Zone 3+4
Ter overname: kleinschalig sportvissersbedrijf in het 
zuidwesten van Nederland.
Ter overname: modern rondvaart/partybedrijf in Randstad all-in.
Terovername: rondvaart/partybedrijf in noorden v/h land all-in.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goed-
heid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is voor ons toch
nog onverwachts van ons heengegaan mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en oma

Janna ten Hacken - de Graaf

in de leeftijd van 86 jaar.

“Zij was niet alleen zorgzaam voor haar medemens, 
maar ook voor de dieren.”

Huub ten Hacken

Pieta en Wim
` Nathalie en Ed

Soraya en Edwin

Rien en Geertje

Peet en Corrine
Loes
Huib

Rotterdam, 4 oktober 2008
Persoonshaven 852

Correspondentieadres:
J.S. Bachstraat 48, 2983 AB Ridderkerk

De begrafenis heeft heden plaatsgehad op de 
begraafplaats “Vredehof” te Ridderkerk.

Noord-willemskanaal: renovatie 
Julianabrug te Groningen

In verband met de renovatie van de Juliana-
brug gelegen over het Noord-Willemskanaal te 
Groningen zijn de hierna vermelde gevolgen 
van kracht:

Zaterdag 18 oktober 2008 tot vrijdag 1 mei 
2009.
Beperkte doorvaarthoogte Julianabrug van 
3.25 m. bij KP (de beweegbare brug is buiten 
werking).

Zaterdag 18 oktober 2008 tot maandag 
20 oktober 2008.
De scheepvaart ter plaatse van de Julianabrug 
is gestremd in verband met het vervangen van 
het Oostelijk brugdeel.

Zaterdag 25 oktober 2008 tot maandag 
27 oktober 2008.
De scheepvaart ter plaatse van de Julianabrug 
is gestremd in verband met het aanbrengen 
van de voegen van het Oostelijk brugdeel.

Herstellend van een zware operatie en de toekomst vol
optimisme tegemoetziend is, volkomen onverwacht,
overleden mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader,
schoonvader en fijne opa

Andries Wierdsma
echtgenoot van Maria ‘t Hart

15 januari 1941                                       3 oktober 2008

En mag ooit de stormwind buld’rend gaan,
al dreigen soms gevaren,

Eén zal er toch bij het stuurrad staan,
die Heer is van wind en baren,

wij kunnen op zijn kompas wel aan.
Met Hem is het veilig varen.

M. Wierdsma-’t Hart

Marian en Floor
Mark
Jeroen

Gerrit en Inge
Denise
Andries

Groen van Prinstererkade 27
3142 GD Maassluis

De begrafenis heeft donderdag 9 oktober plaatsgehad op
de Algemene begraafplaats te Maassluis.

SCHEEPSMAKELAARDIJ
Pruylenborg 148 - 3332 PC Zwijndrecht 
Tel. 078-612.12.46 - autotel. 06-55195004 - Fax. 078-619.34.98
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Partyboot, bj. 1986, 14.00 x 4.00 x 0.75 m., boegschroef, SI
zone 3 en 4, max. 40 pers. (model jachtkruiser).
Hotelpass.schip, 38 pers., afm. 69,90 x 5,60 x 1,00 m.,
Rijnattest zone 2, 3 en 4, 2 x 305 pk, met meerderjarig 
garantiecontract. Rijnattest + Zone 2 t/m medio 2012.
Partyboot, ca. 34,00 x 6,20 x ca. 1,20 m, SI medio 2010 zone 
2-3-4, 125 pers., 2 spudpalen, boegschr., 2 x 250 pk. 
Lagere prijsklasse.
Rondv.boot, ca. 18.00 x 3.50 x ca. 0.80 m, bj. 1993, 96 pers.,
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Gespecialiseerd in:

• BINNENVAART • OFFSHORE
• ZEEVAART • BAGGERIJ

Lemans - Nederland
Postbus 527 - 4600 AM  BERGEN OP ZOOM
Tel. 0164 680097 • Fax. 0164 681971
E-mail: lemans@lemans-nederland.nl
www.lemans-nederland.com

Tevens voor:

• rollenkluis
• verhaalrol
• panama  

kluizen
• blokken en 

schijven
• fairleads
• verhuur van 

lieren

Voor alle soorten lieren en kluizen

Scheepvaartberichten

Bruggen Coevordersluis en 
Haandriksluis – gestremd voor scheep-
vaartverkeer

Van 15 tot en met 18 en 22 tot en met 25 november 

2008, of zoveel korter indien mogelijk of langer indien 

noodzakelijk, zijn de bruggen over de Coevordersluis en 

de Haandriksluis gestremd voor het scheepvaartverkeer 

in verband met onderhoudswerkzaamheden. 

Wij zullen trachten de overlast zo veel mogelijk 

te beperken. Voor vragen of informatie over de 

scheepvaartstremmingen kunt u contact opnemen met 

sluis Aadorp (VHF 22 of telefoon 0546 57 55 41) of kijk 

op www.bereikbaar.overijssel.nl

Scheepvaartberichten

Brug Giethoorn-Noord en 
Beukers schutsluis – gestremd voor 
scheepvaartverkeer

Van 17 tot en met 21 november 2008, of zoveel korter 

indien mogelijk of langer indien noodzakelijk, zijn de 

brug in Giethoorn-Noord en de Beukers schutsluis 

gestremd voor het scheepvaartverkeer in verband met 

onderhoudswerkzaamheden. Van en naar Steenwijk 

varen blijft mogelijk via het kanaal Steenwijk-Ossenzijl 

en het Steenwijkerdiep. 

Wij zullen trachten de overlast zo veel mogelijk 

te beperken. Voor vragen of informatie over de 

scheepvaartstremmingen kunt u contact opnemen met 

sluis Beukers (VHF 20 of telefoon 038 386 70 54) of kijk 

op www.bereikbaar.overijssel.nl

E.E.S.
Taxaties

P.J. Kieft

Vooreiland 9, 1671HN Medemblik
Tel. 0227-542965

WWW.Scheepstaxaties.nl
Taxaties van Schepen, Jachten

en Woonboten

Weekblad Schuttevaer
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knip uit en profiteer!

D È  S P E C I A L I S T  O P  H E T  G E B I E D  V A ND È  S P E C I A L I S T  O P  H E T  G E B I E D  V A N

onderhoud, reparatie en levering van 
verschillende merken turboblowers
WWW.VANDONGEN-TURBOSERVICE.NL

TurboblowersTurboblowers
GUNSTIGE
TARIEVEN!

24-UUR
SERVICE! 

BEL: 078
6772911

GEBR. VAN DONGEN
TURBOSERVICE BV

www.huizinga-snijder.nl

ACCU’S
VARTA

230 Amp. 96801 pr. op aanvr.

DAVECO
120 A-H € 130
150 A-H € 155
200 A-H € 195
230 A-H € 225
Optima CCA815 € 185

Excl. BTW 2 jr. garantie
TRAKTIEBATTERIJEN
490 A-H € 1350
590 A-H € 1495
690 A-H € 1695
790 A-H € 1850
890 A-H € 2050
1020 A-H € 2325
1120 A-H € 2550
Trog optioneel

exclusief BTW 
4 jaar garantie

Bezorging door geheel
Nederland en in Antwerpen

DAVECO
Leeghwaterstraat 19
4251 LM Werkendam

Tel. 0183-501016
www.daveco.nl

Gevraagd op huurbasis in 2009:

DUWBOOT
Duwcertificaat: ca. 4.500 ton

Vaargebied: België en Nederland
Per week: 6 à 7 dagen

Weekblad Schuttevaer
reacties onder nummer 493

Postbus 58
7400 AB Deventer

SCHEEPS-
REPARATIEBEDRIJF

‘MISTI’
o.a. autokranen, 

motorinbouw, elektra,
laswerk, hydrauliek

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem

Op Internet!!!

www.schuttevaer.nl

Op Internet!!!

www.schuttevaer.nl

ACTUEEL  Wekelijks het meest actuele nieuws

PRODUCTEN Productnieuws direct in uw mailbox

THEMA’S Iedere maand een nieuwsbrief over een speciaal thema

GRATIS Geheel gratis geïnformeerd

iPHONE Kans op een iPhone voor abonnees

1  De iPhone3G is een revolutionaire telefoon en een breedbeeld-iPod 
 waarmee u tevens kunt internetten en e-mailen.
2  U kunt zich ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief.

2

MELDT U AAN VOOR 
DE NIEUWSBRIEF 

EN MAAK KANS OP 
DE iPHONE 3G1!

NIEUWBOUW
WERKSCHEPEN

WWW.SCHLIEKER.NL

.NL
Dit is de nieuwe

De maritieme

nieu
ws-s

ite
Ontdek het zelf op

schuttevaer.nl
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Gouden tijd voor
klikkende buren

Wie bij de buren een overtreding 
van de Mededingingswet ver-
moedt kan zich melden bij de 
NMa. Het jachtseizoen en de 
kliklijn zijn geopend, nu ook 
in de binnenvaart. Een sector-
breed onderzoek, zoals nu aan-
gekondigd door de Mededin-
gingsautoriteit, kan de markt-
verhoudingen verhelderen en 
onwettelijke zaken boven water 
brengen. Daar is op zich niets 
mis mee.

Er zitten ook kwalijke kanten aan. 
Dat begint al met de communi-
catie, die door binnenvaartor-
ganisaties als een betrekkelijke 
‘overval’ is ervaren. NMa roept 
– zo is de werkwijze nu eenmaal 
– partijen in de markt op hun 
eigen collega’s erbij te lappen. 
Dat aanzetten tot klikken is nog 
tot daaraantoe, maar als die 
‘buren’ vervolgens met miljoe-
nenboetes worden opgezadeld, 
mag je je afvragen of de vrije 
mededinging niet juist wordt 
gebruikt om concurrenten het 
leven zuur te maken.

Neem de ‘paraffine-maffia’ als 
voorbeeld. Neelie Kroes, die 
vanuit Brussel de mededinging 
vrij houdt, legde de oliemaat-
schappijen Sasol, ExxonMobil 
en Total boetes op tot een bedrag 
van 676 miljoen euro. Shell deed 
ook mee aan de illegale praktij-
ken, maar verklikte de anderen 
en ging vrijuit. Zo zijn er in het 
verleden ook enorme sancties 
opgelegd aan chemiebedrijven 
en garnalenvissers. 

‘Wij gaan eerst een marktverken-
ning doen. Dat wil nog niet zeg-
gen dat de binnenvaart verdacht 
is’, zegt een vriendelijke NMa-
woordvoerder in deze krant. 
De 162 pagina’s tellende Eco-
rys-marktstudie signaleert wel 
wat gevoeligheden, maar geen 
ernstige overtredingen. Binnen-
vaartvertegenwoordigers kun-
nen zich er al evenmin iets bij 
voorstellen. Gelukkig maar, op 
vervuiling van het schone bla-
zoen zit niemand te wachten.

commentaar

varend beStaan

Koedam werkte als stuurman GHV 
ruim veertig jaar in overheidsdienst, 
onder meer bij de recherche in Rot-
terdam, de Havenarbeidsinspectie en 
RWS Beneden-Rivieren. Tenslotte 
kwam hij terecht bij de hoofddirectie 
van RWS, waar hij zich bezighield 
met het internationale overleg over 
binnenvaartwetgeving. ‘Ik heb altijd 
nauw samengewerkt met politieman 
Geert Flobbe. Hij zag de zaken als 
politieman vaak zwart-wit, terwijl 
ik meer keek naar de geest van de 
wet. In een interview noemde hij mij 
een “reglementengoeroe”, maar ik 
beschouwde ons meer als de Sjors 
en Sjimmie van de regelgeving.’

Pavlov-reactie
In het minisymposium bleken ex-
Rijnvaartcommissaris Bert Veraart, 
jurist Wim Timmer en RIS-specialist 
Ivo ten Broeke pessimistisch over 
de vraag of we met minder regels 
toe kunnen. Gedrieën waren zij het 
erover eens, dat achter de roep om 
minder regels vaak een streven naar 
minder ambtenaren schuilgaat. ‘En 
het is paradoxaal dat je om regels 
te verminderen weer nieuwe regels 
nodig hebt’, zei Veraart.
Hij noemde drie belangrijke rede-
nen voor nieuwe regels. ‘Na een 
brand in Volendam of een ongeluk 
met een containerschip bij Keulen 
roept iedereen om meer regels. Die 
Pavlov-reactie zie je vaak bij politici. 
Verder worden uit concurrentieoog-
punt regels gemaakt; zowel om een 
markt af te schermen als andersom. 
Tenslotte zijn er de reguliere aanpas-
singen vanwege ontwikkelingen in 
de markt, maar ook om reparaties te 
verrichten, bijvoorbeeld na overhaast 
ingevoerde regels.’

Concurrentiekerend
Hij noemde ook enkele voorbeel-
den. ‘Het IVS brengt veel regels en 
veel vragen aan de schipper met zich 
mee. Hij moet het aantal opvarenden 
melden, zodat de hulpdiensten bij 
een ongeval weten hoeveel mensen 

worden vermist. Maar die hulpdien-
sten volgen hun eigen bronnen.
‘De navigatieverlichting moest zes-
baks duwstellen beter zichtbaar ma-
ken. Maar er klinken ook geluiden 
van: je hoeft niet precies te weten wat 
er vaart, als je de contouren maar ziet 
en er vervolgens uit de buurt blijft. 
En er zijn pleidooien om nieuwe 
snufjes verplicht te stellen om de 
concurrentie uit te schakelen. Zoals 
dat gebeurde met de vlamkerende 
roosters (herkennend gelach in de 
zaal). Ik zou wel eens een onderzoek 
willen zien naar de achtergronden 
van de ROSR-regels. Wie heeft ze 
ingediend en waarom?’

Stoffenlijst
Als voorbeeld hoe het volgens hem 
niet moet, noemde hij het Afvalstof-
fenverdrag. ‘Eind jaren tachtig ble-
ken er geen milieuregels te zijn voor 
de binnenvaart. Dat moest dus wel 
een vuile boel zijn. En toen kwamen 
er heel veel regels, dus bleek wel dat 
dat een hele vuile boel was. De stof-
fenlijst telt 22 pagina’s en ruim de 
helft ervan gaat niet eens over water. 
Dan is dat toch overbodig?
‘Het bedrijfsleven wilde de interna-
tionale NSTR-lijst graag gebruiken 
en na de nodige aanpassingsproble-
men is de laatste ratificatie van het 
Afvalstoffenverdrag na tien jaar 
binnen. Maar in de scheepvaart ge-

bruikt niemand die lijst. En de VN 
heeft nog weer een andere lijst van 
honderden pagina’s, die we dus niet 
moeten willen. Terwijl het ook in één 
pagina met tien tot twaalf groepen 
stoffen kan.’
Maar er is een oplossing bedacht: 
doelregelgeving. Veraart: ‘Dat mid-
del is erger dan de kwaal. De over-
heid stelt het doel, het bedrijfsleven 

interpreteert, er zijn keuringsinsti-
tuten nodig en dat vraagt weer om 
extra regels.’ Even later zei Koedam 
ook hartstochtelijk tegen doelregel-
geving te zijn.
Gezien de zorgen over verminde-
rende kennis van zaken bij de over-
heid pleitte Veraart voor een betere 
opbouw van het ambtenarenappa-
raat. ‘Je moet drie generaties in huis 
hebben; de oudste weet nog hoe de 
regels tot stand kwamen, de mid-

delste verbetert ze en de jongste 
leert het vak.’

Daadkracht
Jurist Wim Timmer gebruikte de 
stelling ‘probleem baart wet’. ‘Er 
is een knelpunt, dat komt op de 
politieke agenda, de minister wordt 
bevraagd en moet iets doen. Vaak 
wint “daadkracht” het dan van het 

weloverwogen zoeken naar een op-
lossing. Want een nieuwe wet is een 
zichtbaar teken en de uitvoerbaarheid 
vinden politici vaak minder interes-
sant. Wat dat betreft is het soms een 
zegen dat de wetgevingsprocedure 
zo stroperig is.’
Volgens hem lijkt de wens om min-
der regels vaak meer vanuit de over-
heid dan vanuit de sector te komen. 
‘Zo vroegen we de binnenvaart of 
er onnodige toetredingsdrempels tot 
het beroep bestonden. Het antwoord 
was: “Onnodige niet”.’
Waarop Geert Flobbe nog een lans 
brak voor betere afstemming van 
vaarreglementen in ons land. ‘Ze 
worden bij de examinering gek van 
al die verschillen tussen zoete en 
zoute regels.’

Papieren winst
Ivo ten Broeke (‘ik weet niets van 
varen of van juridische zaken’) had 
ook een sprekend voorbeeld. ‘Voor 
terugdringing van regels werd in 
de zeevaart de verplichte inspectie 
van cofferdammen afgeschaft. Dat 
zou miljoenen opleveren, want dan 

hoefde je al dat werk niet te doen. Ik 
vroeg dus, of ze daardoor met een 
bemanningslid minder konden, maar 
dat was de verkeerde vraag. Het mi-
nisterie boekte die bezuiniging op 
de regeldruk en tot mijn verrassing 
was de KVNR ook blij.’
Ook hij voelt niet veel voor doelre-
gelgeving. ‘Als bedrijfstak moet je 
dan alles zelf uitzoeken, vervolgens 
moet de handhaver bewijzen of dat 
voldoende is en krijg je dus willekeur 
door verschillen in interpretatie. Ook 
denkt het buitenland nog heel anders 
over deze kwestie.’
Middelregelgeving heeft volgens 
hem het voordeel dat de kosten dui-
delijker zijn, maar als nadeel dat het 
uitgebreide en ingewikkelde regels 
nodig maakt en dat er altijd gaten 
in de regels worden gevonden, die 
weer reparatie nodig maken. ‘Het 
buitenlandse wantrouwen jegens 
onze regelgeving neemt toe. De CCR 
heeft geen mogelijkheden de over-
heid op de vingers te tikken, maar 
de invloed van de EU groeit en die 
kan wel sanctioneren. Er staat ons 
nog wat te wachten.’ (SK)

• Pastor Van Welzenes schudt Nico Koedam en zijn vrouw Ria de hand. Rechts ANWB-medewerker Pieter van 
Kuppenveld. (Foto Sander Klos)

Minisymposium over regeldruk bij afscheid Nico Koedam

Tussen regels en minder regels staan wetten,
praktische bezwaren en weemoed in de weg
Met een minisymposium over regelgeving heeft Verkeer en 
Waterstaat afscheid genomen van Nico Koedam, specialist in 
internationale wetgeving voor de binnenvaart. Relaties uit het 
ambtelijke apparaat en vertegenwoordigers van organisaties uit 
de binnenvaart en watersport kwamen hem in het Hulstkamp-
gebouw de hand drukken.

‘Hartstochtelijk tegen
doelregelgeving’

HOORN
De stichting Nederlandse Kaap-
Hoornvaarders houdt zondag 19 
oktober de jaarbijeenkomst, waarin 
twee lezingen en de uitreiking van de 
penningen en certificaten voor ron-
dingen van de kaap centraal staan.
Henk den Heijer, universitair docent 
zeegeschiedenis aan de universiteit 
van Leiden en voorzitter van de Lin-
schoten-Vereniging, vertelt over de 
Nederlandse militaire activiteiten 
in de Zuid-Atlantic. Met name 
de oprichting van de WIC zorgde 
voor extra vijandelijkheden tegen 
Spaanse en Portugese bezittingen in 
Zuid-Amerika in de periode 1600-
1650. De WIC was van plan zich 
meester te maken van alle Portugese 
koloniën in Afrika en Zuid-Ame-
rika en viel daarom Brazilië, Peru 

en Chili aan.
Humphrey Hazelhoff Roelfzema, 
oud-directeur van het Nederlands 
Scheepvaart Museum, concentreert 
zich op een latere periode en wel de 
marinecarrière van prins Hendrik 
van Oranje-Nassau (1820-1874), 
ook wel bekend als Hendrik de Zee-
vaarder. In wat als de laatste decen-
nia van de zeilende zeemacht worden 
beschouwd, bewoog Hendrik zich 
nadrukkelijk in het Middellandse 
Zeegebied met zijn vlaggenschip 
Prins van Oranje.
De bijeenkomst begint om 13.30 uur 
in de schouwburg aan de Wester-
dijk in Hoorn en duurt tot 16.30 uur. 
Daarna is er een borrel en de traditi-
onele labskousmaaltijd. Aanmelden 
en meer informatie via e-mail info@
kaaphoornvaarders.nl. (SK)

LELYSTAD
De waterpolitie in Lelystad 
beschikt sinds kort over een 
nieuw surveillancevaartuig. Deze 
P87 is de zevende van tien nieuwe 
schepen voor het Korps Lande-
lijke Politiediensten.

Om de vloot jong te houden zijn 
tien schepen besteld bij Damen 
Shipyards, drie grote vaartuigen voor 
ruim vaarwater en zeven kleinere 
voor het binnenwater. De P87 is de 
grote variant en vervangt de ‘oude’ 
P92. ‘De waterpolitie stelt dat hun 
schepen na vijftien jaar dienst aan 
vervanging toe zijn’, zegt beman-
ningslid Dirk W. Wijnen, ‘maar 
de romp van de P92 kan nog wel 
honderd jaar mee.’ Die stalen romp 
is, ondanks de degelijkheid, echter 
ook een nadeel voor het schip. Met 
gewicht van zestig ton haalde de P92 
een snelheid van dertig kilometer 
per uur. De aluminium romp van 
de nieuwe boot is de helft lichter 
en met een tweetal motoren haalt ze 

45 kilometer per uur. ‘Dat was één 
van de eisen’, zegt Wijnen, die ook 
zitting heeft in de vlootbouwgroep. 
‘Nu zijn we sneller ter plaatse en 
kunnen we grotere afstanden over-
bruggen.’
Andere veranderingen zijn met 
name het gebruik van de nieuwste 
techniek. Waar de oude boot met 
knoppen en schakelaars werd be-
diend, zijn er nu veel tiptoetsen. 
Ook is er achterop ruimte gemaakt 
voor een kleine speedboot die tach-
tig kilometer per uur kan halen. De 
speedboot kan dus nog sneller bij 
bijvoorbeeld een aanvaring zijn. Het 
moederschip gaat er dan als varend 
bureau achteraan.
‘We zullen een traantje laten om 
de P92’, zegt Wijnen eerlijk. ‘Maar 
gelukkig zullen we af en toe nog 
samenwerken. De boot gaat naar de 
Rijkswaterstaat en gaat varen op de 
IJssel. Wat ik zal missen? We zetten 
de boot weleens op de stenen om 
iemand aan wal te krijgen, dat zit 
er nu niet meer in.’ (JVO)

• ‘Mevrouw van Putten, echtgenote van luitenant-generaal Dick van Putten, commandant der Koninklijke 
Marechaussee, kreeg de eer het lint door te knippen en de P87 een behouden vaart te wensen. (Foto Jasper 
van Overbeek)

Waterpolitie Lelystad met
P87 veel sneller ter plaatse

Kapitein cel in na
ruzie aan boord
DUISBURG
onenigheid onder de beman-
ning van een tanker eindigde 
voor de kapitein in het huis van 
bewaring. 

Op 1 oktober kort voor middernacht 
alarmeerde een bemanningslid de 
politie vanwege problemen aan 
boord van een Duisburgse tanker. 
Aan boord van het schip in de Dort-
munder Petroleumhaven probeerde 
de Wasserschutzpolizei de gemoe-
deren te kalmeren. 
Bij een controle van de papieren 
bleek de 39-jarige kapitein door de 
rechtbank in Griss Gerau wegens een 
sexueel delict te worden gezocht. De 
man weigerde de politie naar het 
bureau te volgen en weerde zich in 
eerste instantie luidkeels. Later ge-
bruikte hij ook lichamelijk geweld 
zodat pepperspray moest worden 
ingezet om hem te overmeesteren. 
Hangende het onderzoek is hij 
in verzekerde bewaring gesteld. 
De Wasserschutzpolizei legde de 
tanker een vaarverbod op omdat 
de bemanning niet meer compleet 
was. (MP) 

Maritieme studies
steeds populairder
ANTWERPEN
De Hogere Zeevaartschool in 
Antwerpen is 1 oktober het aca-
demisch jaar 2008-2009 met 188 
nieuwe studenten begonnen. Dat 
zijn er iets meer dan vorig jaar.

De afdeling Nautische Wetenschap-
pen, die opleidt tot officier-dek 
(stuurman) en kapitein (bachelor en 
master in de nautische wetenschap-
pen) telt dit studiejaar 477 studenten 
onder wie 138 nieuwe kandidaat-of-
ficieren; 76 Nederlandstaligen en 62 
Franstaligen.
De afdeling Scheepswerktuigkunde 
telt 127 leerlingen; twintig Neder-
landstaligen en dertig Franstali-
gen.
De volledige schoolpopulatie telt ze-
ventig vrouwelijke studenten (11%). 
Een kwart van de studenten heeft een 
buitenlandse nationaliteit.
In het studiejaar 2000-2001 telde 
de school totaal 255 studenten. De 
ruime verdubbeling wordt toege-
schreven aan de verhoogde carriè-
rekansen in de koopvaardij. (JG)

www.hzs.be

WERKENDAM
Havenmeester Lou Goedel heeft 
afgelopen week flink genoten van 
de vele felicitaties die hij kreeg na 
zijn benoeming als Havenmees-
ter van het jaar 2008. Hij kreeg 
de prijs op de jaarvergadering 
van de Vereniging van Haven-
meesters in Nederland (VHN).

‘Ik wist van niets’, zegt Goedel die 
ook nog eens secretaris van de VHN 
is. ‘De juryvoorzitter vroeg iedereen 
te gaan staan. Vervolgens konden 
de vrouwen weer gaan zitten. Zo 
ging het verder tot er nog maar drie 
personen stonden. Toen vond ik het 
wel spannend worden. Ik stond er 
nog samen met de havenmeester 
van Almelo, maar ik wist dat die al 
eerder had gewonnen. Toen het ging 
over mijn bijzondere gezinssituatie, 
wist ik dat ik het was.’
Goedel kwam via de Rotterdamse 

binnenvaartschool in de Rijn- en 
Binnenvaart terecht. In 1978 mon-
sterde hij aan op het mps Moezel-
star III van rederij Rhinestar uit 
Woudrichem. Daar leerde hij ook 
zijn vrouw kennen. Van 1980 tot 
2000 voer hij bij Van Laar uit Dor-
drecht op sleepboten, directie- en 
peilvaartuigen. ‘Op een gegeven 
moment vond mijn vrouw het niet 
meer zo leuk. Dat kwam ook door 
onze gezinssituatie. Ik heb naast 
mijn twee zoons namelijk ook twee 
verstandelijk gehandicapte dochters. 
Daarom ging ik een baantje zoeken 
aan de wal. Maar dat viel niet mee. 
Uiteindelijk solliciteerde ik op de 
functie van havenmeester in Wer-
kendam. Met nog 53 anderen. Toch 
werd ik uitgekozen.’

Nog steeds leuk
De overstap bleek een goede keuze. 
Goedel heeft het erg naar zijn zin. 

Hoewel wij een reparatiehaven zijn, 
heb ik veel contact met schippers en 
de bedrijven. Wij krijgen jaarlijks 
vier miljoen ton laadvermogen in de 
haven. Het grote verschil met andere 
havens is dat hier geen overslag is. 
Nu liggen er negen casco’s voor de 
afbouw. Met de eigenaren heb ik veel 
contact. De ene keer moet er ruimte 
worden gemaakt omdat een motor in 
een schip te takelen, de andere keer 
moet de stuurhut er op. Of er is een 
open dag of een schip wordt gedoopt. 
Allemaal erg leuk.’ (EvH)

HALFWEG
Hij is in de loop der jaren uitge-
groeid tot een icoon in de schip-
perswereld. Sociaal-cultureel wer-
ker jan Punt was zaterdag in 
Halfweg het stralende middelpunt 
van een reünie van de AMVV. Ten 
overstaan van meer dan 300 schip-
perskinderen uit de jaren vijftig en 
zestig werd ‘meneer Punt’, zoals 
iedereen hem vroeger noemde, 
geroemd en geëerd als de man met 
het grote hart voor de binnenvaart 
in Amsterdam en omstreken.

Punt kreeg op voorspraak van de 
schipperswereld al eens een lintje. 
Dat was drie jaar geleden, na de vo-
rige reünie. Maar nog niet eerder 
was Punt ten overstaan van de schip-
perswereld zèlf in het zonnetje gezet. 
Een spontane inzamelingsactie in 
de propvolle zaal in hotel De Zoete 
Inval leverde ook nog eens een mooi 
cadeau op voor Punt en zijn echtge-
note: zo’n 1000 euro. Los daarvan 
hielden Ron Knol (bestuurslid AM-
VV) en Jacob Visscher, oud-direc-
teur van de EFM, korte toespraken 
om Punt nog eens extra te bedanken 
voor al zijn goede werkt.
Punt werd medio 1957 door de Ne-
derlandse Hervormde Kerk aange-
steld als activiteitenbegeleider op het 
Prinses Beatrix Internaat in de Van 
Halstraat in Amsterdam oud-west. 
Als jochie van tien leerde Jacob 
Visscher daar Jan Punt kennen, zo 
vertelde hij zaterdag. Het was een 
andere tijd, met minder verworven-
heden en nauwelijks mogelijkheden 
om de weekeinden op het ouderlijk 
schip door te brengen. Rotterdam 
was al te ver vanuit Amsterdam. 
Vier of vijf weken zonder ouders 
was heel normaal. Visscher: ‘Als je 
ouders het weekend met hun schip 
in Rotterdam lagen, bleef je gewoon 
op het internaat. Je lag met twintig 
man op een zaal. Het was een harde 
strijd om je daar staande te houden. 
De underdogs hebben het daar heel 
moeilijk gehad.’
Punt was degene die temidden van 
al het verdriet en de eenzaamheid 
goed werk deed en een onuitwis-

bare indruk maakte op de kinderen 
van toen.

Geïsoleerd volk
Begin jaren zestig nam Punt (tijde-
lijk) afstand van de kerk en werd 
hij medeoprichter van de Algeme-
ne Maatschappij voor Varenden 
(AMVV). De AMVV - die heden 
ten dage overigens nog altijd goed 
werk doet in de schipperswereld 
- organiseerde uitstapjes en dans-
avonden op zaterdagavond in Am-
sterdam. Vooral die dansavonden, 
door de kerk toen nog fel afgekeurd, 
vielen erg in de smaak bij de schip-
perskinderen. Romances, huwelijken 
en uiteindelijk zelfs een hele nieuwe 
generatie schipperskinderen zijn er 
uit voort gekomen. Zaterdagavond 
werden volop herinneringen opge-
haald aan die tijd.
Het stralende middelpunt zelf bleef 
intussen nuchter onder de hem toege-
zwaaide lof. Het schippersvolk leef-
de volgens hem eind jaren vijftig nog 
als Robinson Crusoe op een eiland, 
en daar zou iedereen door gegrepen 
zijn: dat was zo’n beetje de teneur 
van zijn repliek. ‘Het was een ge-
isoleerd volk, en dat is het in zekere 
zin nog. Ik heb dat losgemaakt en er 
alles aan gedaan om die mensen wat 
meer te laten integreren’, zei Punt. 
Het werd uiteindelijk zijn levens-
werk. Anno 2008 is Punt een kwieke 
zeventiger: officieel al dertien jaar 
met pensioen, maar nog altijd staan 
meerdere dagen in de week in het 
teken van de beroepsgroep. Punt is 
uitgegroeid tot vertrouwenspersoon, 
sociaal raadsman, vraagbaak, bege-
leider en spreker op begrafenissen 
en organisator van reünies zoals die 
van afgelopen zaterdag. 

Meer dan 300 mensen borrelden, 
babbelden, aten, dansten zaterdag-
avond op livemuziek en daalden 
collectief af naar de tijd van toen, 
van Anneke Grönloh, Cliff Richard 
en The Rolling Stones. Aan het 
einde van de avond kon Punt het 
zoveelste evenement aan zijn toch al 
imposante palmares van geslaagde 
schippersactiviteiten toevoegen. 
Punt. Uit. (PV)

‘Bijzonder mens’
ALMELO
Volgens juryvoorzitter Aart Hiemstra maakt 
Goedel zich al jaren verdienstelijk voor de 
VHN. ‘Lou is iemand die de wereld om zich 
heen met belangstelling in zich opneemt om 
er altijd op positieve wijze op te reageren. Zo 
kan de VHN altijd een beroep op hem doen en 
is hij actief betrokken bij het wel en wee van 
de leden, niet alleen als secretaris maar ook 
als mens. Hij spreekt met trots over zijn haven, 
die groot is zonder dat dit in overslagcijfers 
tot uitdrukking komt. Hij draagt niet alleen zijn 
haven en werkgever een warm hart toe, maar 
ondersteunt de gemeente ook als ondernemings-
raadlid vanuit een nautisch perspectief.
‘Ook is Goedel maatschappelijk sterk betrokken 
en zit nooit stil. Naast de zorg voor zijn gezin, 
bekleedt Lou diverse vrijwillige nevenfuncties in 
zijn woonplaats Babyloniënbroek, waar kerk en 
sportgemeenschap kunnen profiteren van zijn 
niet aflatende inzet en enthousiasme. Kortom 
Lou Goedel is een bijzonder mens die zich inzet 
voor zijn medemens.’ (EvH) • Juryvoorzitter Aart Hiemstra 

overhandigt Lou Goedel de 
bokaal. (Foto Leo Schuitemaker)

Havenmeester ondersteboven van reacties

AMVV-reünie in hotel De Zoete Inval in Halfweg

Jan in het middelpunt

WIC wilde elke Portugese kolonie
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‘De maritieme sector is in de Ver-
enigde Staten een bloeiende en 
groeiende markt, waar jaarlijks 37 
miljard dollar in omgaat, waarvan 
zestien miljard in de scheepsbouw-

sector’, stelde Arend Gouw van het 
Nederlandse Consulaat in Miami. 
‘Amerikaanse werven zitten tot 
2010 vol. Dit jaar worden er 963 
nieuwe schepen gebouwd, tegen 
780 in 2006.
Pascal van Kuylen van Scheepsbouw 
Nederland, plaatste enige kantteke-
ningen bij de optimistische visie van 
de consul. ‘De bouw van handels-
schepen is in de Verenigde Staten 
de afgelopen decennia dramatisch 
ingezakt en de marinebouw is nog 
maar een kwart van die van de jaren 
tachtig en zakt verder in. Het gaat 
in Amerika tegenwoordig vooral 
om kleinere schepen. De bouw 
van duw- en tankbakken voor de 
binnenvaart was in 2007 goed voor 
35 procent van de nieuwbouwomzet 
met 185 stuks. De bouw van sleep- 
en duwboten was goed voor 22 pro-

cent van de omzet, met 116 stuks. 
De bouw van offshoreschepen was 
goed voor veertien procent van de 
nieuwbouwomzet met 71 schepen. 
De marinebouw had in 2007 een 
aandeel van twintig procent.’
Verder werden er 38 megajachten 
gebouwd. Met een lengte van 30 tot 
58 meter waren zijn deze gemiddeld 
kleiner dan Nederlandse megajach-
ten. Wel zijn ze scherp geprijsd, met 
een gemiddelde van 489.000 dol-
lar per strekkende meter. De Ame-
rikaanse megajachtenwerven hebben 
96 opdrachten in portefeuille.
Een probleem in de Amerikaanse 
scheepsbouw is de versnippering. 
‘De 116 sleep- en duwboten zijn 
vorig jaar op 28 verschillende wer-
ven gebouwd en de ontwerpen zijn 
vaak nog archaïsch.’
De 38 megajachten zijn gebouwd op 
tien verschillende werven, waarvan 
er twee financiële problemen heb-
ben. Van Kuylen verwacht dat de 
kredietcrisis de komende tijd meer 
Amerikaanse werven in problemen 
brengt. ‘Er zijn er 346, waaronder 
veel kleine met erg eenvoudige fa-
ciliteiten.’
De werkgelegenheid in de scheeps-
bouw neemt waarschijnlijk verder 
af. ‘De afgelopen vier jaar zijn er al 
12.000 man uit gegaan.’

Baggermarkt
Ruud Ouwerkerk verzorgt de dis-

tributie van baggermaterieel voor 
IHC op de Amerikaanse markt. 
IHC opereert via distributeur DTC 
op de Amerikaanse markt. Dat 
vermindert de risico’s bij eventu-

ele schadeclaims. ‘In de Verenigde 
Staten komt het regelmatig voor 
dat concurrenten met een claim 
naar de rechter stappen wanneer 
jij een opdracht binnenhaalt’, zegt 
Ouwerkerk. ‘Dat overkwam ons in 
1979.  Amerikaanse concurrenten 
verweten IHC toen dat het een op-
dracht had binnengehaald dankzij 
Nederlandse subsidie, wat niet het 
geval was. De kosten voor rechtsbij-
stand liepen echter zo hoog op dat 
men besloot de zaak te schikken. 
De affaire kostte IHC miljoenen. 
Een ander probleem is, dat je in de 
Verenigde Staten tegen bizarre eisen 
aanloopt’, zegt Ouwerkerk, die er al 
tientallen jaren woont. ‘Omdat er 
ooit een probleem was met stuur-
machines moeten die nu extreem 
zwaar worden uitgevoerd.’
Specifieke eisen voor maritieme 
componenten zijn te vinden in de 
‘Code of federal regulations’ van de 
US Coast Guard. Daarin staan ook 

lijsten met toegestane componenten 
(approved equipment). ‘Daar moet 
een product in principe op staan.’
Wie in de VS maritieme compo-
nenten wil verkopen kan volgens 

Ouwerkerk het beste contact zoeken 
met de ontwerpbureaus. ‘Werven 
hebben meestal geen eigen tekenka-
mer dus beslissingen worden vaak al 
op de architectenbureaus genomen. 
Werven werken hier ook niet met 
coördinatiebureaus om het afbouw-
proces te coördineren.’ 

Honest fight
Wie succesvol zaken wil doen moet 
het conflict niet uit de weg gaan. 
‘Amerikanen houden van een eerlijk 
gevecht. Zij gaan er hard in, maar 
schudden je na afloop van de onder-
handelingen gewoon de hand.’
Een belangrijk punt bij onderhande-
lingen zijn de garantiebepalingen. 
‘Men wil vaak zeer lange garanties. 
Om die reden heeft een Nederlandse 
leverancier van koelapparatuur een 
eigen servicedienst in de Verenigde 
Staten opgezet.’
Wie in de VS wil slagen moet be-
drijven persoonlijk te bezoeken. ‘Het 

is daarbij gebruikelijk om zakelijke 
gesprekken te voeren tijdens het ont-
bijt of de lunch’, zegt Gouw. ‘Dat 
soort afspraken kosten geen extra 
tijd en zijn daarom populair. Het is 
goed er met een telefoontje op terug 
te komen.’
Ouwerkerk bevestigt dat: ‘De Ame-
rikaan hangt de hele dag aan de te-
lefoon. Het verzorgen van sociale 
contacten is hier essentieel, op het 
overdrevene af.’
Tijdens de zakelijke gesprekken zijn 
Amerikanen heel direct. Ze hebben 
weinig op met bescheidenheid. ‘Je 
moet jezelf en je product gewoon 
flink aanprijzen.’ 
Amerikanen stellen veel vragen 
maar nemen niet zo snel de verant-
woordelijkheid. ‘Ze werken volgens 
het boekje’, zegt Gouw die een goe-
de Engelstalige website essentieel 
noemt om in de VS zaken te kunnen 
doen. ‘Dat is het eerste waar ze naar 
vragen.’ Om claims voor te zijn is 
het aan te bevelen vanaf het begin 
een advocaat in te huren.

Arbeidsmarkt
Voor werkgevers die zich storen aan 
het Nederlandse ontslagrecht zijn 
de Verenigde Staten het Walhalla. 
‘Je kunt mensen heel snel ontslaan, 
dat kost drie kwartier. Een kwartier 
om naar de administratie te lopen, 
een kwartier om een cheque uit te 
schrijven en een kwartier om ze te 

laten vertrekken’, stelde Jan Reint 
Smit, de voormalige directeur van 
Scheepswerf De Hoop. ‘Maar op een 
krappe arbeidsmarkt kun je mensen 
met dezelfde snelheid kwijtraken aan 
andere bedrijven. Die pikken dan je 
personeel in.’
In 2001 nam Smit Shipyard Houma 
in Louisiana over om Scheepswerf 
De Hoop een directe ingang te geven 
tot de Amerikaanse offshoremarkt. 
In 2006 verkocht De Hoop de werf 
weer.
De lonen liggen in de Amerikaanse 
scheepsbouw gemiddeld iets boven 
de 23 dollar per uur. Dat is niet hoger 
als in Europa en de efficiëntie op 
de werven neemt toe. De producti-
viteit is vergelijkbaar met Europa. 
‘Men werkt in Amerika bovendien 
52 weken per jaar en het maken van 
overuren is normaal. Wanneer we 
het druk hadden gingen we van 48 
naar 55 uur per week.’
De lage koers van de dollar ten op-
zichte van de euro ziet Ouwerkerk 
als een nadeel. ‘De koers zou eigen-
lijk één op één moeten zijn.’
De handelsmissie van HME heeft 
plaats van 4 tot 12 december. De 
missie bezoekt vooral Louisiana, 
Mississippi en Alabama. Naast 
scheepswerven gaat men naar 
scheepseigenaren en ontwerpbu-
reaus. In december staat HME met 
het consulaat op de Workboatshow 
in New Orleans. (HH)

Amerikaanse scheepsbouw heeft eigen cultuur

Jones Act geen obstakel voor toeleveranciers
De Jones Act, de protectionis-
tische wet die de Amerikaanse 
scheepsbouw  beschermt, 
vormt voor maritieme toele-
veranciers geen belemmering. 
De wet legt namelijk geen 
beperkingen op aan de invoer 
van maritieme componenten. 
Dat betekent volgens Holland 
Marine Equipment dat er kan-
sen liggen voor Nederlandse 
maritieme toeleveranciers. 
HME organiseert in december 
dan ook een handelsmissie naar 
de VS. Vorige maand hield de 
brancheorganisatie een ‘war-
ming up symposium’ waarin de 
ins- en outs van het zaken doen 
op de Amerikaanse markt aan 
de orde kwamen.

Bouw handelsschepen
dramatisch ingezakt

Werf Daewoo
in de verkoop
SEOUL
Vier Zuid-Koreaanse bedrijven 
hebben een bod uitgebracht op 
50,4 procent van de aandelen in 
Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering, de op twee na grootste 
werf ter wereld.
De aandelen worden aangeboden 
door de Korea Development Bank 
en het staatsbedrijf Korea Asset 
Management (Kamco). In 2000 
bezweek de holding Daewoo Group 
onder een enorme schuldenlast, 
waarna bedrijfsonderdelen apart 
werden voorgezet. 
KDB maakt deze maand een keus 
uit de bieders Posco, Hyundai 
Heavy Industries, GS Group en de 
Hanwha Group. De verkoop, met 
een geschatte waarde van ruim 4,5 
miljard euro, heeft veel belangstel-
lenden getrokken omdat de winnaar 
van de bieding zijn voordeel kan 
doen met de energieactiviteiten en de 
grote kasstromen van de werf. 
KDB and Kamco willen de verkoop 
eind dit jaar afronden. Schuldeisers 
van Daewoo willen ook andere ver-
zelfstandigde onderdelen verkopen, 
zoals Hynix Semiconductor en Hy-
undai Engineering & Construction. 
Dit jaar boekte Daewoo Shipbuilding 
voor 7,8 miljard euro aan orders voor 
schepen en offshore-installaties. De 
begroting voor 2008 streeft naar 12,5 
miljard euro aan orders. (SK)

Damen Shipyards
Oostende dicht
OOSTENDE
De Belgische vestiging van Damen 
Shipyards in Oostende gaat de deu-
ren sluiten. De werf heeft de afgelo-
pen twee jaar een verlies opgeleverd 
van 4,5 miljoen euro.
Pogingen alternatieven voor voort-
zetting van het bedrijf te vinden heb-
ben niet tot resultaat geleid. Door de 
sluiting komen zestien mensen van 
de werkvloer en acht van kantoor op 
straat te staan. De sluiting hing al 
sinds augustus in de lucht. Als oor-
zaak wordt onder meer aangevoerd 
dat de markt te krap is en de vesti-
ging in de achterhaven nadelig ligt 
ten opzichte van de concurrentie. 
Damen Shipyards Oostende werd 
eind 2000 aan de Esperantolaan in 
de industriewijk Plassendale geves-
tigd. Het bedrijf telde toen vijftig 
werknemers. Nog in november 2006 
zocht het bedrijf twintig nieuwe 
werkkrachten. (BS) 

Gjøa krijgt stroom
van landcentrale
STAVANGER
Het in de uitbouwfase verkerende 
Noorse Noordzeeveld Gjøa krijgt 
voor de elektriciteitsvoorziening een 
kabelverbinding met de kust.
Dat heeft uitbouwoperator Statoil/
Hydro bekendgemaakt. Volgens deze 
oliemaatschappij wordt de installatie 
op Gjøa haar eerste drijvende res-
pectievelijk half afzinkbare platform 
met landstroom. De vaste installa-
tie Troll A ging Gjøa op dat punt 
voor. In het geval van Gjøa scheelt 
de stroomaanvoer van land een kwart 
miljoen ton CO2-emissie per jaar. 
De elektriciteit wordt geleverd door 
een nieuwe gasgestookte centrale in 
Mongstad en de kabel is met het oog 
op de flexibiliteit die wordt gevergd 
speciaal ontwikkeld door leverancier 
ABB. Gjøa is samen met de satelliet 
momenteel het grootste uitbouwpro-
ject in de Noordzee. De investerin-
gen bedragen vijf miljard euro. Na 
de uitbouw, die volgens plan rond is 
in 2010, neemt Gaz de France de rol 
van operator van StatoilHydro over. 
De Fransen hebben een belang van 
dertig procent in het project, Statoil-
Hydro twintig procent. Ook Shell is 
erbij betrokken met een belang van 
twaalf procent. (WV)

OSLO
De rechter in de Noorse hoofdstad 
Oslo heeft vorige maand de scha-
declaims afgewezen van duikers die 
betrokken waren bij werkzaamheden 
in de beginjaren van de offshorebe-
drijvigheid. Achttien zogenoemde 
pionierduikers eisten via hun bond 
Nordsjødykker Alliansen (NSDA) 
kostenloze medische behandeling en 
financiële compensaties ter waarde 
van ruim 33 miljoen euro.
De duikers stellen zware gezond-
heidsproblemen te hebben gekregen 
omdat ze moesten werken op dieptes 
tot 400 meter. Zij menen dat de staat 
op de hoogte was van de risico’s die 
dat met zich meebracht. De staat 
heeft daarmee naar hun visie de 
Europese mensenrechtenconventie 
aan zijn lars gelapt. De maximale 
duikdieptes zijn later ook aanzienlijk 
beperkt.
De rechter oordeelde echter dat het 
geen juridische basis kan vinden 
voor de claims. Dat de staat aan-

sprakelijk is wilde de rechter des-
ondanks niet uitsluiten, maar een 
oordeel terzake kan volgens hem 
alleen het hooggerechtshof vellen. 
NSDA-advocaat Marius Reikerås 
verwondert zich erover, waarom de 
zaak dan überhaupt nog in lagere 
instantie is behandeld en niet meteen 
bij de hoogste rechter. Hij gaat in 
hoger beroep.
Het vonnis staat tevens haaks op een 
eerder vonnis van de rechter in Oslo 
in een proefzaak die was aangespan-
nen door een andere duikersbond, de 
Offshore Dykker Unionen (ODU). 
Volgens dat vonnis werd de staat 
wel zonder omweg via de hoogste 
rechter en meteen aansprakelijk ge-
acht. Deze zaak is al in behandeling 
in hogere instantie omdat de staat 
beroep heeft aangetekend. ODU 
vreest dat het vonnis van 8 september 
een grote terugslag betekent voor 
de circa 160 pionierduikers die hun 
claims eveneens aan de rechter wil-
len voorleggen. (WV)

Tegenslag Noorse pionierduikers

ROTTERDAM
GPS Marine Services uit Chatham 
in Engeland heeft opnieuw twee 
Nederlandse slepers overgenomen. 
Deze keer gaat het om de Eerland 4 
en de Jenny, die worden herdoopt in 
respectievelijk Iberia en Ionia.

De Britse onderneming, opgericht in 
1964, heeft een duidelijke voorkeur 
voor sleep- en bergingsmaterieel uit 
Nederland. Zo werden al in 1999 de 
Smit-slepers Independent II en Vol-
harding 12 overgenomen en herdoopt 

in Muria en Napia. Enkele jaren later 
volgden de Smit-slepers Condor en 
Zeepia. Eerstgenoemde sleper werd 
herdoopt in Racia, terwijl de andere 
haar naam behield. Tevens werden 
de drijvende bokken Apollo, Atlas 
en Ajax van Smit aangekocht. Deze 
gaan nu als GPS Apollo, GPS Atlas 
en GPS Ajax door het leven.
Van de zojuist overgenomen sle-
pers komt de Eerland 4 oorspron-
kelijk ook uit de Smit-vloot. Deze 
havensleper is in 1959 bij de NV 
Scheepswerven v/h H.H. Bodewes 

in Millingen als Kapelle van stapel 
gelopen. Na vanaf 1991 een aantal 
jaren als Smit Spanje te hebben ge-
varen, is de sleper overgegaan naar 
Smit-dochter G.J. Eerland LCM in 
Rotterdam en herdoopt in Eerland 
4. Deze is nu in de Rotterdamse 
Waalhaven zeeklaar gemaakt, door 
de sleper Alexandra van GPS Marine 
opgehaald en samen met een GPS-
bak naar Chatham overgebracht. On-
der haar nieuwe naam Iberia gaat de 
Eerland 4 in de regio Londen sleep-
werk verrichten, waaronder voor het 

transport van bouwmaterialen.
De tweede sleper, Jenny, is in 1956 
als Fiat Voluntas XIX voor Willem 
van Driel uit Rotterdam bij de IJs-
selwerf gebouwd. Deze havensleper 
heeft twintig jaar voor deze rederij 
gevaren en is hierna nog diverse 
keren van eigenaar veranderd. De 
laatste eigenaar, A. Tuinman & Zn. 
uit Harlingen, heeft vanaf 1987 met 
de sleper gewerkt. De Jenny is, na in 
Maassluis zeeklaar te zijn gemaakt, 
aan de tros van de GPS-sleper Napia 
vertrokken. (PAS)

HOOFDDORP
Voor het in productie brengen 
van nieuwe olievelden in de Britse 
sector van de Noordzee zijn drie 
grote drijvende olieproductie- 
annex opslagtankers (FPSo’s) 
van Bluewater uit Hoofddorp 
ingehuurd. Dit betreft de Aoka 
Mizu, Glas Dowr en uisge Gorm, 
die respectievelijk in de Britse 
velden Ettrick, Huntington en 
Athena worden ingezet.

De FPSO Aoka Mizu is net opge-
leverd door de Sembawang-werf 
in Singapore en onderweg naar de 
Noordzee, waar het vaartuig wordt 
afgemeerd in het Ettrick-veld dat 
ligt in de blokken 20/2a en 20/3a. 
Eigenlijk had dit al veel eerder moe-
ten gebeuren, maar de afbouw van de 
Aoka Mizu duurde zes maanden lan-
ger dan verwacht. Operator Nexen 
Petroleum hoopt het olieveld nog 
wel dit jaar in productie te kunnen 
brengen.
De FPSO Glas Dowr van Bluewater, 
die nu nog wordt ingezet bij de pro-
ductie van olie uit het Sable-veld in • De FPSO Glas Dowr komt terug naar de Noordzee. (Foto Bluewater)

Bluewater FPSO’s naar Britse sector Zuid-Afrikaanse wateren, gaat over 
enige tijd op de Noordzee aan de slag 
voor de Canadese operator Oilexco. 
Deze maatschappij wil eind dit jaar 
beginnen met de productie van olie 
uit één van de twee reservoirs van 
het Britse Huntington-veld in blok 
22/14b. De winbare reserves van dit 
veld worden geschat op 250 miljoen 
vaten olie.

FPSO nummer drie, de Uisge Gorm, 
wordt vanaf eind 2009 ingezet bij 
de productie van olie uit het in blok 
14/18b gelegen Britse Athena-veld. 
De winbare reserves hiervan bedra-
gen naar schatting 21 miljoen vaten 
olie. Operator Ithaca Energy wil 
hiervoor in dit veld vijf productie-
putten en een waterinjectieput laten 
boren. Hiermee hoopt de maatschap-
pij straks per dag 21.000 vaten olie te 
kunnen winnen. De Uisge Gorm is 
nu nog in het Britse Fife-veld in blok 
31/26a aan het werk voor operator 
Amerada Hess. Voordat de FPSO 
voor Ithaca Energy aan de slag kan, 
wordt ze Keppel Verolme in Rot-
terdam opgeknapt. (PAS)

SCHEVENINGEN
op het voormalige Scheveningse 
sleephellingterrein staan weer 
regelmatig scheepjes droog. Geen 
grote vissersschepen meer, maar 
nu zeiljachten en motorboten. 
En toch ook weer de miniviskot-
tertjes van de nu overal langs de 
kust opbloeiende staandewant-
visserij. Het terrein en L-vormige 
gebouw ernaast maken deel uit 
van het door de Malherbe Groep 
te realiseren Nautisch centrum 
Scheveningen. Beheerder op de 
nieuwe werf is Dirk Pronk.

De Scheveninger Pronk (52) is al-
tijd aan de haven te vinden en daar 
beter bekend als ‘Dirk de Duiker’. 
Hij is een ‘doener en geen prater’ 
en van alle markten thuis. Hij be-
gon op zijn twaalfde met sportdui-
ken, werd beroepsduiker en dook 
overal, maar vooral veel in Zee-
land. In Scheveningen was al een 
beroepsduiker, maar als ze die voor 
een kotter met een net in de schroef 
nodig hadden ‘zat hij in de kroeg, 
kwam er net uit of lag zijn roes 
uit te slapen’. Scheepsagent Ruud 
van der Zwan vroeg of Dirk zich 

met de viskotters bezig wilde gaan 
houden. Dirk kreeg zo vooral veel 
werk van Deense staandwantvissers. 
Met zijn vlet Jenny versleepte hij 
daarnaast zes jaar lang fenders voor 
de Norfolkline. En hij werkte als 
vorkheftruckchauffeur bij het laden 
en lossen van schepen. In opdracht 
van Havenbeheer hield hij daarnaast 
ook nog de kades schoon. Daar wilde 
men op zeker moment vanwege de 
kosten mee stoppen. Dirk kon toen 
van het duiken alleen al niet meer 
rondkomen. ‘Vroeger had je zes, ze-
ven Denen op een dag en nu mag je 
blij zijn met drie in een maand.’
Dirk moest dus ander werk zoeken. 
Via de havenmeester kwam hij in 
contact met Malherbe, die een be-
heerder zocht voor het terrein bij het 
nieuwe centrum. Sinds mei vorig 
jaar combineert Dirk nu zijn werk 
als beheerder daar, zijn milieuwerk 
en duikwerkzaamheden. Binnenko-
mende beroepsvaart moet vuil bij 
Dirk inleveren en krijgt daarvoor een 
afgiftebon. Zonder die bon lopen 
ze bij inspectie het risico van een 
bekeuring. Op donderdag zet hij 
bakken neer en op vrijdag rijdt hij 
de schepen langs om te vragen of ze 

nog vuil hebben en hoeveel ze in de 
bakken hebben gegooid. Daarmee 
wordt weleens de hand gelicht: ‘Dan 
geven ze soms één zakkie op. En dan 
ligt die bak tot de nok toe vol.’
Donderdag, vrijdag en maandag 
heeft Dirk het vooral druk met dit 
werk. Tussendoor en op de andere 
dagen is hij bezig bij Nautisch Cen-
trum Scheveningen. Daar zet Dirk 
dan pleziervaartuigen droog.
Afspuiten en nat schuren mag al-
leen op de afspuitplaats met vloei-
stofdichte vloer langs de kade. ‘De 
prijzen voor het droogzetten zijn 
zo’n beetje vergelijkbaar met die 
van IJmuiden’, vertelt Dirk. Voor 
booteigenaren in de Scheveningse 
jachthaven ideaal. ‘Hoeven ze niet 
naar IJmuiden te varen. Ze kunnen 
hier eruit, hier ’s avonds thuis gaan 
eten en desnoods ’s avonds ook weer 
terugkomen.’
In de nabije toekomst zullen nog 
meer bedrijven en watersportorgani-
saties zich in het Nautisch Centrum 
Scheveningen vestigen. En ernaast 
komen ook nog 138 hotelapparte-
menten en bedrijfsruimtes. ‘Als alles 
hier dadelijk klaar is, wordt het een 
grandioos mooi centrum.’ (BS)•  Met geblindeerde ramen vertrekt de Eerland 4 langszij de Alexandra voorgoed uit het Rotterdamse havengebied. (Foto PAS Publicaties)

•  Dirk Pronk, alias De Duiker, is van alle markten thuis. Waar vroeger de kotters in Scheveningen droog werden 
gezet, haalt hij nu jachten uit het water. (Foto Bert Scheigrond)

Weer twee Nederlandse slepers naar GPS Marine ‘Dirk de Duiker’ zet jachten droog

Nominaties voor 
ingenieursprijs
DEN HAAG
Directeur ir J. Nijman van Fugro Wa-
ter Services, senior project engineer 
ir S.E. Rijtema van Heerema Marine 
Contractors Nederland en directeur dr 
ir J. van der Tempel van Ampelmann 
Company zijn voorgedragen voor de 
titel ‘Ingenieur van het Jaar’. De prijs 
wordt 1 december uitgereikt op de 
Haagse Ingenieursmanifestatie.
De ingenieursvereniging Kivi Niria 
benoemt sinds 1993 jaarlijks de ‘In-
genieur van het Jaar’. De prijs wordt 
in samenwerking met Ebbinge & 
Company, de gemeente Den Haag 
en Technisch Weekblad uitgereikt 
aan wie zich door persoonlijkheid, 
ondernemerschap en innoverend 
vermogen onderscheidt.  Met de 
prijs wil Kivi Niria laten zien welke 
meerwaarde ingenieurs hebben voor 
de maatschappij en jongeren wijzen 
op een ingenieursstudie.
In de jury van de prijs zitten bur-
gemeester Jozias van Aartsen van 
Den Haag, voorzitter Jan Dekker 
van Kivi Niria, Onri-voorzitter Ed 
Nijpels en Els Verhoef, lid van het 
college van bestuur van de Haagse 
Hogeschool. (SK)
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Veel schippers proberen zoveel mogelijk op de 
Boven-Rijn te blijven, omdat daar de laatste 

maanden goed wordt betaald. Helaas lukt dat niet 
iedereen. Op de Moezel is het slecht en in de zeeha-
vens is de een wel tevreden en de ander niet. Toch 
lijkt het erop dat het lage water de markt goed doet. 
Er zijn meer schippers tevreden met het werk dat ze 
doen dan een week geleden.

De EMO verwacht deze week vier schepen met 
kolen en vier met erts. De SKS Trent kwam 

zondag leeg van kolen. De Golden Saguenay loste 
woensdag de laatste kolen en de Alfred N kwam 
woensdag leeg van erts. De Cast. De San Juan liep 
donderdag binnen met erts en de Anangel Pride loste 
donderdag en vrijdag erts. De Grand Venetico wordt 
vrijdag verwacht met erts en de Cape Tavor loopt 
zaterdag binnen met kolen en de IVS Cabernet lost 
van zaterdag tot maandag kolen. 

Peterson Amsterdam verwachtte woensdag de 
Sidari met citruspulppellets en sojaschroot en 

-pellets. Op 20 oktober komt de Navios Orion met 
sojaschroot en -pellets. De Racer komt ook die dag 
met sojaschroot en -pellets. De Vinalines Global 
komt 21 oktober met palmpitschroot en -pellets. Op 

22 oktober wordt de Amazon 
verwacht met sojaschroot en -pel-
lets. De Clara wordt 27 oktober 
verwacht met palmpitschilfers.
Bij Peterson Rotterdam loste woensdag de Genco 
Leader van sojaschroot en -pellets. Vrijdag komt de 
Eden Maru met sojaschroot en -pellets. Op 14 oktober 
komt de Daishowa Maru met sojaschroot en -pellets 
en de Rotterdam Trader, eveneens met sojaschroot 
en -pellets. Op 30 oktober komt de Swift Fortune 
met palmpitschilfers.
Een grote partij raps ging van Rotterdam naar Spyck 
voor 4 euro per ton. Voor een partij van 1000 ton coils 
werd van IJmuiden naar Grimbergen 6,50 euro per 
ton betaald. Een partij van 1000 ton kunstmest ging 
van Dordrecht naar Heilbronn en Plochingen voor 
15 euro per ton. Een grote partij kolen ging van Rot-
terdam naar Frankfurt voor 7,35 euro per ton. Een 
partij van 500 ton raapschroot ging van de Eemshaven 
naar Zwolle voor 7 euro per ton. Ruim 800 ton cel-
lulose ging van Vlissingen naar Hildesheim voor 10 
euro per ton. Een partij van 500 ton sojahullenpellets 
ging van Rotterdam naar Deventer voor 7 euro per 

ton. Een grote partij kolen bracht 
van Rotterdam naar Mondelange 
9,25 euro per ton op. Voor ruim 
600 ton magnesiet werd van Rot-

terdam naar Hamm 8,65 euro per ton betaald. Een 
kleine partij sojapellets ging van Rotterdam naar 
Dorsten voor 7 euro per ton. Voor ruim 1000 ton 
sojaschroot werd van Amsterdam naar Bülstringen 9 
euro per ton betaald. Toonaarde (ruim 2000 ton) ging 
van Rotterdam naar Essen voor 6 euro per ton.  Een 
partij van 2000 ton magnesiet ging van Rotterdam 
naar Oberhausen voor 5,50 euro per ton. Een partij 
van ruim 800 ton kunstmest ging van Sluiskil naar 
Lübeck voor 20,50 euro per ton. Een partij van 1100 
ton kunstmest ging van Sas van Gent naar Worms 
voor 11,35 euro per ton.

Duitsland

Bijna 1200 ton split ging van Haldensleben 
naar Den Bosch voor 8,25 euro per ton. Een 

partij van 600 ton raapschroot ging van Neuss naar 
Deventer voor 5,50 euro per ton. Een partij zout van 
rond de 1250 ton op waterstand ging van Heilbronn 

naar Godorf voor 6,75 euro per ton. Split (ruim 700 
ton) ging van Linz naar Drachten voor 8,35 euro 
per ton. Bijna 2000 ton tarwe bracht van Metz naar 
Rotterdam 6,50 euro per ton op. Raapschroot (800 
ton) ging van Mannheim naar Deventer voor 8,20 
euro per ton. 

België/Frankrijk

De Algoma Spirit lost dinsdag tarwe bij Peterson 
Antwerpen. De Volgobald 215 lost vrijdag 

lijnzaad in Gent en de Civra lost zaterdag lijnzaad 
in Gent. De Freesia wordt 13 oktober verwacht met 
sojaschroot en –pellets. Een grote partij kolen ging 
van Antwerpen naar Blenod voor 11 euro per ton. 
In Frankrijk is het momenteel ronduit slecht. De tarwe 
blijft in de silo’s en ligt er zelfs in bergen naast omdat 
de oogst heel goed was. Maar het wordt nog niet 
vervoerd. Het overige werk wordt slecht betaald. 

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van 
schippers. Samen vormen zij een panel, dat de markt 
redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel 
nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich 
dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-
504 364. Uw gegevens worden anoniem verwerkt. 
(marjadevet@schuttevaer.nl)

Laag water doet markt goed

Bevrachters vinden de markt nog niet verbeteren. ‘Voor de tijd 
van het jaar vind ik het slap. Het vallende water helpt, maar 

we zijn nog steeds op zoek naar lading. De grote schepen komen 
momenteel redelijk goed weg, maar we hebben een overschot aan 
1000-tonners en er is ook weinig te doen voor 500-tonners in het 
binnenland.’

De pegel van Pfelling stond begin vorige week op 2,70 meter 
en steeg begin deze week naar 3 meter. Later deze week 

wordt een stand van 2,94 meter verwacht. Konstanz gaf begin deze 
week 3,37 meter aan. De pegel van Maxau daalde van 4,57 naar 
4,26 meter en geeft eind deze week 3,37 meter aan. Kaub daalde 
van 1,47 naar 1,43 meter en geeft tegen het weekeinde 1,20 meter 
aan. Keulen steeg ten opzichte van vorige week met 20 centimeter 
naar 2,45 meter. Zaterdag wordt een stand van 2 meter verwacht. 
Ruhrort steeg van 3,13 naar 3,46 meter en daalt later deze week 
naar 3,06 meter.

Naar de Duitse kanalen was er begin deze week vrijwel geen aan-
bod. Eind deze week trekt het wat aan, maar het is nog steeds 

geen geweldige markt. Naar Oldenburg wordt 8,25 euro betaald en 
er ging ook kunstmest van IJmuiden naar Bremen voor 8,50 en 8,75 
euro. Terug vanaf Bremen hield het aanbod ook niet over. 
Van Rotterdam naar Kelheim werd 19 euro inclusief KWZ betaald. 
Een partij raps ging voor 10,50 van Rotterdam naar Mannheim, 
maar het laden duurde wel een week. Voor 1500 ton ferronikkel 
werd naar de Ruhr 5 euro per ton betaald. Een partij rolletjes van 
ruim 1200 ton ging van Rotterdam naar Zwijndrecht voor 3000 
euro. Een partij sojaschroot van 500 ton ging voor 17,50 euro per 
ton naar Plochingen met Kaub op 1,40 meter.
Er ging lading met meerdere losplaatsen tot Plochingen weg voor 
13,50 euro per ton. Naar Regensburg werd 20 euro betaald en naar 
Frouard 11,50 euro. Andernach deed 6 euro en Heilbronn deed 
14 euro inclusief KWZ. Naar Mannheim werd vorige week 9,25 
euro betaald en Wesel deed 6 euro. Naar Plochingen werd met twee 
losplaatsen 15 euro vanaf Dordrecht betaald. Kunstmest ging van 
Deggendorf naar de Moezel voor 12,50 euro. Vanaf Deggendorf werd 
14 euro betaald naar Nederlands groot vaarwater. Van Schiedam 
naar Merksem werd 5 euro betaald en de rollen naar Gelsenkirchen 
deden 6,50 euro per ton. Een partij van 1200 ton ging van Krefeld 
naar Kelheim voor 16,75 euro met Kaub op 1,40 meter. 

Tankvaart

De olieprijzen zijn net als de aandelenbeurzen de afgelopen 
week flink omlaag gegaan uit angst voor een wereldwijde 

recessie. Het prijsniveau is vergelijkbaar met dat van een jaar 
geleden. Een belangrijke aanjager van de daling is ook de stijging 
van de dollar ten opzichte van de euro. De dollar haalde de hoogste 
waarde in dertien maanden. Nu de risico’s in de EU ook zichtbaar 
worden is er een kapitaalvlucht op gang gekomen van Europa 
naar de VS. Vooral US Treasury bills worden momenteel gezien 
als veilige haven. Bovendien wordt het steeds waarschijnlijker dat 
de ECB de rente gaat verlagen, wat investeringen in euro’s minder 
aantrekkelijk maakt.
De wereldwijde vraag naar olie is afgenomen. Zo gaat China vol-
gens handelaren in oktober opnieuw geen benzine importeren maar 
exporteren om de voorraden af te bouwen. Bovendien valt de bin-
nenlandse vraag tegen. Waarschijnlijk had het land zich voor de 
Olympische Spelen tot de nok toe volgepompt met brandstoffen en 
is men nu nog steeds bezig deze voorraden af te bouwen. De OPEC 
zal waarschijnlijk in december besluiten productieverlagingen door 
te voeren om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.
Voor de binnenvaartmarkt is geen sprake van een crisis. De vracht-
prijzen zijn zeer hoog als gevolg van opnieuw oplopende wachttijden 
en dalende waterstanden. Beide zorgen voor minder aanbod van 
scheepsruimte. Vooral de dalende productprijzen en het koudere 
weer zorgen voor veel vraag naar gasolie in het achterland. Het 
balanceren van vraag en aanbod heeft geleid tot sterk hogere vrach-
ten, vooral voor bestemmingen langs de Boven-Rijn in Duitsland, 
Frankrijk en Zwitserland.
Binnen het ARA-gebied zijn de vrachttarieven ook hoog en veel 
stabieler dan op de Rijn. Ook hier geldt dat wachttijden weer oplopen 
met als gevolg een sterk tekort aan scheepsruimte. Bovendien zijn 
er veel reizen ter bevoorrading van depots binnen de Benelux, al 
vallen deze vaak onder contracten, waardoor niet geprofiteerd kan 
worden van het huidige vrachtenniveau.

PjK-Rijnvrachttarieven per 7 oktober 2008
© pjk international b.v./www.pjk-international.com
Basis 1000-1200 mton partijen van Amsterdam/Rotterdam in euro 
per ton en voor Bazel in ZwFr per ton.

Losplaats Gasolie Benzines
Duisburg 11,50/11,80 11,80/12,10
Dortmund 14,50/14,80 14,80/15,10
Keulen 17,50/17,80 17,80/18,10
Frankfurt 30,50/30,80 30,80/31,10
Karlsruhe 32,50/32,80 32,80/33,10
Bazel 65/65,50 65.50/66

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van bevrachters. Sa-
men vormen zij een panel, dat de markt redelijk vertegenwoordigt. 
Niettemin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, 
meldt u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-504 
364. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.
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Treinshuttle Euromax

ROTTERDAM
De Euromax-terminal in Rotterdam heeft vorige week de eerste vaste treinshuttle behandeld. Het betreft een 
dienst op de ECT-terminal in Venlo. De trein, met een capaciteit van 86 teu doet in Rotterdam alleen de Euromax-
terminal aan. Aan een tweede dienst wordt gewerkt. Operator ECT laat wekelijks twintig treinen op Venlo rijden. 
Naast de vaste dienst ontvangt de terminal treinen van Intercontainer Austria (ICA) uit Wells in Oostenrijk en 
GTO. Euromax verwacht binnen afzienbare tijd meer vaste aanlopen bekend te kunnen maken. De Euromax 
railterminal beschikt over zes sporen van 750 meter lang, bediend door twee brugkranen. Euromax, een joint 
venture van ECT en de CKYH Alliantie, heeft een zeezijdige startcapaciteit van 2,3 miljoen teu en ligt aan het 
startpunt van de Betuweroute. (EvH)

WERKENDAM
Scheepswerf jooren in Werken-
dam heeft een nieuw midden-
voorschip op het ms Westeind 
van Bram en Linda Aarnoudse 
gezet. De lengte van het schip is 
van tachtig naar 86 meter gegaan 
en de breedte van 8,20 naar tien 
meter. Het laadvermogen is van 
1119 naar zo’n 1600 ton gegaan.

Het voorschip is in China gebouwd. 
Het achterschip is aan de breedte en 
diepgang van het middenvoorschip 
aangepast. De diepgang gaat van 2,52 
naar 2,90 meter. Het oude midden-
voorschip is gekocht door Treffers 
en wordt mogelijk omgebouwd tot 
duwbak.
De verbouwing duurde van 8 mei tot 
eind september. De Westeind werd 
in die periode ook nog op een aantal 
andere punten aangepast. Zo kwamen 
er twee spudpalen van Leeuwestein 
in. 
De hoofdmotor, een 1000 pk Cum-
mins-Wärtsilä (Poyaud) kreeg een 
koprevisie. ‘De motor liep goed, maar 
nu hebben we meer zekerheid dat hij 
nog een aantal jaren mee kan’, zegt 
Linda Aarnoudse. ‘Tijdens de proef-
vaart op stil water was de snelheid 
maar iets lager. Dat was een meeval-
ler. We nemen nu toch bijna de helft 
meer lading mee.’
De generatoren en de boegschroef 
in het voorschip zijn door De Groot 
vernieuwd. Er staat een boegschroef 
in van Ballegooy. De bedrading in 
het stuurhuis en de rest van het schip 

is door Van der Wal uit Alblasser-
dam gemoderniseerd. De bediening 
van de apparatuur loopt nu via een 
tweedraads systeem met touchscreen. 
‘Wanneer we alles met knopjes had-
den gedaan had het niet meer op de 

lessenaar  gepast.’
Voor een beter zicht vanuit het stuur-
huis zijn camera’s geplaatst. De nieu-
we luikenkap is van Blommaert.
Bram en Linda zijn blij dat ze weer 
kunnen gaan varen. ‘We hebben 

veel langer stilgelegen dan gepland, 
dus we hebben er echt zin in.’ Een 
uitgebreid verslag van de ombouw 
van de Westeind is te lezen op www.
kustvaartforum.com, onder het kopje 
binnenvaartforum. (HH)

• De gereviseerde Poyaud hoofd-
motor heeft geen moeite met het 
grotere schip. (Foto Arie Jonk-
man)

Met nieuw midden-voorschip gaat Westeind naar 1600 ton

Scheepswerf en machinefabriek

GEBR.
KOOIMAN B.V.
Zwijndrecht Swinhaven - Tel. 078-6100477
b.g.g. 078-6128584 - Fax 078-6100039

Hellingcapaciteit
tot 110 m
Tevens 2 stevendokken
tot 19 m breedtee

Hoewel de liberalisering van de 
markt gepaard ging met minder re-
gels, zijn er sindsdien veel nieuwe 
obstakels bij gekomen. ‘Verrassend 
genoeg lijkt het erop dat veel obsta-
kels van dit type door de markt zelf 
zijn veroorzaakt.’ Het gaat volgens 
NEA om eisen met betrekking tot het 
milieu (Milieukeurmerk en VIHB), 
voedselkwaliteit (GMP) en veilig-
heid (EBIS, ISO-systemen).
Het onderzoek van NEA is geba-
seerd op uitgebreid veldonderzoek 
onder vervoerders en verladers 
in alle lidstaten die actief zijn op 
het gebied van nationaal en inter-
nationaal goederenvervoer over 
binnenwateren. NEA voerde het 
veldwerk uit in samenwerking met 
locale consultants in verschillende 
delen van de EU.
Van de 180 in het verslag vastge-
stelde obstakels, houden er meer 
dan 135 verband met administra-
tieve lasten en/of regelgeving. Dit 
zijn belemmeringen die verband 
houden met scheepsexploitatie en 
certificering, de vervoerde lading 
of infrastructurele problemen. De 
helft van de obstakels komt in alle 
binnenvaartlanden voor. De andere 
helft geldt alleen voor afzonderlijke 
lidstaten. 

Financiering
Uit het onderzoek blijkt verder dat 
er aanzienlijk obstakels zijn die ver-
band houden met de financiering 

van investeringen in schepen en 
soms ook met de verzekering van 
schepen. Het gaat om gebrek aan 

harmonisatie van de voorwaarden 
voor financiering en verzekering tus-
sen de diverse landen, problemen om 
banken te overtuigen van de winstge-
vendheid, beperkte ervaring van de 
banken in de binnenvaart en gebrek 
aan steun van de overheid (belastin-
gen, subsidies, staatsgaranties). 
De binnenvaart is in een aantal lan-
den ontevreden over de keuringsin-
stanties. Er is sprake van langdurige 
vertragingen bij het verkrijgen van 
certificaten en van vergissingen en 
fouten. Andere problemen hebben 
te maken met het personeel aan 
boord. Het gaat om gebrek aan 
gekwalificeerd personeel, gebrek 
aan geharmoniseerde beroepspro-
fielen, inflexibele bemanningseisen 
en problemen bij het voldoen aan de 
vaar- en rusttijden.

Havens
Verder kampt de binnenvaart met de 
infrastructuur. Zo zijn er problemen 
met havenautoriteiten over havengel-
den, beperkte openingstijden van de 
havens of havenfaciliteiten en een 

verminderd aantal voorzieningen 
(bijvoorbeeld parkeerplaatsen in de 
havens). Ook vinden binnenvaarton-
dernemers dat infrastructurele veran-
deringen veel teveel tijd kosten. 
Ook bij de vracht zijn er obstakels. 
Exploitanten stellen zware eisen 
aan het vervoer van vloeibare la-
ding, diervoeders en afvalvervoer 
(verschilt per land)). Vooral langs 
de Donau treden vertragingen op bij 
grensovergangen door het ontbreken 
van harmonisatie van procedures met 
niet-EU-landen. Een aantal landen 
noemt ook het ontbreken van een 

standaard internationale binnen-
vaarttaal als probleem voor bedrijven 
in het internationale vervoer.

Oplossingen
In de studie worden enkele oplos-
singsrichtingen aangedragen voor de 
problemen. Maar die werken niet als 
marktpartijen zichzelf beperkingen 
opleggen of als nationale wetgeving 
in de weg staat. Dat laatste geldt 
bijvoorbeeld voor de belasting en 
sociale voorzieningen.
Andere problemen kunnen volgens 
NEA zeer waarschijnlijk worden op-
gelost door binnenvaartspecifiek be-
leid. Het gaat dan om problemen met 
de Vaar- en rusttijden- en beman-
ningswet, langdurige vertragingen 
bij het verkrijgen van certificaten, 
het ontbreken van de juiste be-
roepsprofielen, de verwarring over 
binnenvaartspecifieke kosten in de 
havens, sluizen en waterwegen, de 
vertragingen als gevolg van bureau-
cratische en inefficiënte procedures 
aan de grenzen met niet-EU-landen. 
(MdV)

NEA ziet 180 obstakels voor Europese binnenvaart

Binnenvaart legt
zichzelf teveel eisen op
De binnenvaart ondervindt hinder van zo’n 180 obstakels en 
veel daarvan worden opgelegd door de marktpartijen en niet 
door overheden. Dat stelt het onderzoeksinstituut NEA in een 
rapportage aan de Europese Commissie. Die liet het onderzoek 
doen in het kader van Naiades, het actieplan voor de promotie 
van de binnenvaart. In het rapport geeft aanbevelingen voor de 
aanpak van de problemen.

Kritiek op GMP,
ISO en EBIS

DUISBURG
Het containerschip Amistade is 
verkocht en begin oktober omge-
doopt in covano. Vorig eigenaar 
Henk Wanders is daarmee volle-
dig overgestapt naar de bunker-
tankers. De jowi werd al eerder 
verkocht en vaart nu als Nova. 

De Covano is eigendom geworden 
van Alca Rhenus, een onderneming 
van de familie Van der Hoeff uit 
Rotterdam en Rhenus Partnership 
in Duisburg. De Amistade werd 1999 
in de vaart gebracht, voer eerst voor 
CCS en later voor Contargo en blijft 
onder de nieuwe eigenaren ook voor 
Contargo varen. 
Contargo in Zwijndrecht heeft nu 

vier schepen van de Jowi-klasse 
onder contract en daar komen er 
binnenkort nog twee bij. Volgens di-
recteur Cok Vinke varen de schepen 
sneller en zuiniger dan duwstellen. 
Momenteel varen 26 containersche-
pen voor Contargo.
Schepen van de Jowiklasse zijn 135 
meter lang en zeventien meter breed. 
Ze hebben een laadcapaciteit van 
500 twintigvoeters die vijf hoog ge-
stapeld kunnen worden. Het maxi-
male laadvermogen is 5200 ton. 

Contargo vervoerde vorig jaar ruim 
een miljoen teu tussen de zeeha-
vens en het achterland, waarvan 
zestig procent met de binnenvaart. 
(MdV)

Amistade vaart verder als Covano

Ook werken inlandterminals steeds 
meer op regionaal niveau samen en 
nemen deel in andere inlandtermi-
nals.
Toch hebben ook de bargeoperators, 
net als de containerschippers, vol-
gens secretaris Maira van Helvoirt 
van de ledengroep Containeropera-
tors van het Centraal voor de Rijn- en 
Binnenvaart (CRBR) niets te vrezen. 
‘Het zijn vooral de zeehaventermi-
nals waar de NMa zich op concen-
treert. In de zeehavens zijn weinig 
spelers, in Rotterdam hebben we het 
alleen over ECT en APM. Daar zou 
mogelijk de mededinging worden 

beperkt. Die terminals zijn onderdeel 
van zulke grote conglomeraten dat 
ze niet nationaal of Europees concur-
reren, maar wereldwijd. Maar van 
marktverstorende afspraken is ons 
niets bekend.’

Foute feiten
Erik van Toor van Kantoor Binnen-
vaart maakt zich evenmin druk om 
het NMa-onderzoek. Hij juicht het 
zelfs toe. Hij stoort zich er wel aan 
dat Kantoor Binnenvaart niet is be-
trokken bij het vooronderzoek. ‘Het 
Ecorys-rapport beoogt een sectorstu-
die te zijn. Dan is het vreemd dat wij 
als de grootste belangenbehartiger 
in de particuliere binnenvaart niet 

zijn gehoord. Ook staan er tegen-
strijdigheden in. De conclusie dat 
het aantal zelfstandige schippers 
sterk afneemt, onderschrijven wij 
niet. Onze ervaring is namelijk dat 
het aantal zelfstandigen gestaag toe-
neemt. Gelukkig concludeert Eco-
rys zelf al dat het aandeel van de 
particuliere ondernemers toeneemt, 
ten koste van de rederijen. Verder 
is het vreemd dat het bulkvervoer 
van kolen en veevoer buiten schot 
lijkt te blijven. Daar komt ook veel 
lading op de spotmarkt.’
Ook Van der Meer stoorde zich aan 
de communicatie van de NMa. ‘In 
eerste instantie moesten we alles 
horen via de media. Dat kan zorg-
vuldiger. Ik was graag even geïnfor-
meerd. Dan was de boodschap in elk 
geval zachter geland. Wij blijven het 
liefst met alle partijen in gesprek, 
maar hoe het nu is gegaan kan een 
rem zijn op een open discussie. Een 
onderzoek kan de verhoudingen ver-
troebelen.’ (EvH)

www.nmanet.nl
www.schuttevaer.nl/dossiers/

mededinging

‘Het zijn vooral de zeehaventerminals
waar de NMa zich op concentreert’
Vervolg van voorpagina

NMa-kliklijn

DEN HAAG
De NMa nodigt bedrijven die een 
overtreding van de Mededingings-
wet vermoeden uit dit te melden 
via de internetsite www.nmanet.
nl. Dat kan anoniem. Voorbeelden 
van overtredingen zijn prijsaf-
stemming, marktverdeling en het 
uitwisselen van concurrentiege-
voelige informatie. Dit gedrag is 
schadelijk voor de Nederlandse 
economie. Niet alleen wordt het 
andere ondernemingen hierdoor 
onmogelijk gemaakt een markt te 
betreden, eerlijke concurrentie is 
ook van belang omdat organisaties 
zo worden gestimuleerd zich in te 
zetten voor meer en betere pro-
ducten en diensten. Concurrentie 
leidt over het algemeen tot meer 
keuzevrijheid, hogere kwaliteit en 
lagere prijzen. Prijsadviezen van-
uit samenwerkingsverbanden of 
brancheverenigingen kunnen ook 
de onderlinge concurrentie beper-
ken, aangezien ondernemingen 
zelfstandig hun prijzen moeten 
vaststellen. (EvH)
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Mammoet is een internationaal opererend bedrijf, gespecialiseerd in complexe hijs- 
en transport projecten. Als marktleider zijn wij met meer dan 2.800 medewerkers 
wereldwijd werkzaam in de segmenten: (Petro-) Chemical, Power, Civil, Offshore en 
Marine. Onze bedrijfs cultuur is te typeren als fl exibel, zelfstandig, informeel en 
prestatiegericht.

Voor de startende onderneming Mammoet Shipping zoeken we een enthousiaste

Shipping Offi cer
(standplaats Schiedam)
De functie-inhoud
Wat de bestemming van onze fysieke verschepingen ook is, jij bent de man of vrouw 
die alles onder controle heeft. Voor de verschepingen van Mammoet equipment 
wereldwijd krijg jij de verantwoordelijkheid. En als het gaat om verplaatsingen naar de 
regio’s buiten Europa heb je een coördinerende/adviserende rol. Je verzorgt alle 
relevante documentatie ten aanzien van de te vervoeren objecten. Je adviseert andere 
afdelingen binnen Mammoet over zeevracht indicaties en locale omstandigheden.

Functie-eisen
-  HBO werk- en denkniveau
- ongeveer twee jaar ervaring binnen de Maritieme dienstverlening
- een goede beheersing van de Engelse taal, Duits is een pre
- een sterke persoonlijkheid en internationaal georiënteerd
- resultaatgericht, stressbestendig en accuraat
- uitstekende communicatieve vaardigheden

Ons aanbod
Een uitdagende functie in een dynamische organisatie waar je alle mogelijkheden 
krijgt om jezelf te ontwikkelen. Naast goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden 
bieden we jou een uitstekend primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket.

Solliciteren: surf dan naar www.makeityourworld.com, de vacaturesite van 
Mammoet, en vul het online sollicitatieformulier in. Op deze site vind je ook andere 
vacatures die Mammoet heeft. Wil je meer weten over Mammoet, kijk dan op 
www.mammoet.com.

Worldwide specialists in heavy lifting and transport

www.makeityourworld.com

OOK WERKEN BIJ EEN SUCCESVOL BEDRIJF?

MAROF’s
SWTK’s
ELECTRICIANS
RADIO OPERATORS
MEDICS
ROUSTABOUTS
RIGGER VOORLIEDENRIGGER VOORLIEDEN

Technisch personeel voor de olie- & gasindustry

phone: +31(0)251-262502
email: jvoorhout@usgenergy.com
www.usgenergy.com

OFFSHORE MARINE CONTRACTORS

Ter ondersteuning van ons team in Hoogeveen en ter
invulling van posities bij onze relaties komen wij graag
in contact met 

Kapiteins en Stuurlieden
die hun ervaring willen inzetten bij het begeleiden en
coördineren van offshore projecten vanuit het kantoor.

Functie Eisen:
- Afgeronde Nautische (MAROF) opleiding.
- Goede contactuele eigenschappen.
- Bereidheid om eventueel offshore te gaan.
- Handig met computers.
- Vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal  

(Woord en Geschrift).
- Kapitein / Stuurman op bij voorkeur Offshore 

gerelateerde schepen.

Sollicitaties met uitgebreide cv richten aan:

OMC BV
Schoklandstraat 58
7906BT Hoogeveen
holland@omcon.com
www.omcon.com

Een nieuwe speler met ervaren management… Rivertech houdt zich vooral bezig 
met het nautisch en technisch management op hoofdzakelijk rivier cruiseschepen.  

Voor onze relaties zijn wij op zoek naar enkele:

Kapiteins en/of aflos Kapiteins
voor bovenstaande functies dient u minimaal in het bezit te zijn van

een Rijnpatent en/of Donaupatent

Machinist
voor bovenstaande functie dient u minimaal in het bezit te zijn van

een dienstboekje en moet u ervaring hebben op vergelijkbare schepen 

Wat wij u bieden:
- Zeer goede verdiensten en arbeidsvoorwaarden
- 6 / 2 weken aflosschema
- Professionele begeleiding
- Zwitsers contract
- Vrij reizen
- Voor aflos Kapiteins hanteren wij een aflosregeling van 6/4

Naast bovengenoemde karakteristieken bezit u goede omgangsvormen,
spreekt uw talen (minimaal Engels / Duits) en bent u bovenal gemotiveerd

om een nieuwe uitdaging aan te gaan… 

Heeft u interesse en/of vragen ??

Rivertech B.V.
Utrechtsestraat  38f,  6811 LZ  Arnhem,   

T: + 31 (0)26 3527468, E: nautical@rivertech.nl

Zoekt per direct op de Dispositie-afdeling een 

logistiek medewerker 
binnenvaart 

(bevrachting binnenvaarttankers)

Onze wensen zijn :
Opleiding op MBO-nivo
Ervaring in soortgelijke functie
Commerciële instelling
Doortastend, accuraat, flexibel en 
stressbestendig

Uw schriftelijke reactie met C.V. richten aan :
Posttrans b.v.
Tarwezand 2-20
3195 KS Pernis
t.a.v. de Directie
telefoon : 010 - 2314444 (algemeen nummer)
www.atlantic-horizon.nl

www.huizinga-snijder.nl

Gevraagd

Kapitein per 1-1-2009 op Ms Kiruna
Vaste vaart Köln-Vlissingen vv

Autotransport.
Loon en vrije tijd n.o.t.k.
Echtpaar geen bezwaar.

Inl. 06-54688951
T.a.v. Dhr. W. van Ooyen

Gevraagd
Kapitein en 
stuurman of

matroos 
voor tank-duwcombinatie.

Wk op / wk af. ARA verkeer.
Nederlandse condities.

tel: 06 53 63 37 11

Verkeersleider 
scheepvaart 

Ben jij de beste stuurman aan wal?
Werk je bij het Rijk, dan werk je aan Nederland. 

Bijvoorbeeld aan een eigentijds net van vaarwegen 

en een veilige doorstroming voor de scheepvaart. 

Dat zijn taken waar Rijkswaterstaat Zeeland zich voor 

inzet. Zeeland speelt vanouds een belangrijke rol in 

de scheepvaart. De Westerschelde is “één van de 

drie grote scheepvaartverbindingen van Nederland 

en de hieraan gelegen Scheldehavens behoren 

tot de top tien van wereldhavens. Het beheer en 

onderhoud hiervan is in handen van het Waterdistrict 

Westerschelde. Dit district beheert en onderhoudt 

tevens grote watersport- en natuurgebieden. Ben jij 

de verkeersleider waar men blind op kan varen?

Verkeersleider scheepvaart (m/v) 
Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Westerschelde, 
afdeling Scheepvaartbegeleiding en Bediening 
(Terneuzen en Vlissingen)

De afdeling Scheepvaartbegeleiding en Bediening zorgt voor 
een soepele doorstroming van de scheepvaart, onder meer 
door het geven van verkeersbegeleiding vanaf een verkeerspost 
en de bediening van sluizen en bruggen. Als verkeersleider 
informeer en adviseer je vaarweggebruikers en verstrek je 
verkeersaanwijzingen in jouw werkgebied. Je standplaats is 
Terneuzen of Vlissingen, maar je kunt op meerdere plaatsen 
in Zeeland worden ingezet. Het is van belang dat je zowel 
zelfstandig als in teamverband goed functioneert. Je bent 
fl exibel, besluitvaardig en blijft kalm in noodsituaties. 
Functie-eisen: je hebt een mbo+/hbo werk- en denkniveau 
en beschikt over een nautische opleiding. Je bent bereid de 
Nationaal Nautische Verkeersdienst Opleiding te volgen. 
Enkele jaren ervaring als stuurman is een pré. 
Arbeidsvoorwaarden: het brutomaandsalaris bedraagt 
maximaal € 3.022,- op basis van een 36-urige werkweek. 
Ook ontvang je onregelmatigheidstoeslag.
Meer informatie en/of sollicitatie: 
www.werkenbijhetrijk.nl/RWS08067-WS
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Wie vroeger z’n onderwaterschip moest schoonma-
ken of repareren kon van het getij gebruik maken, 
zoals vorige week te lezen was. In gevallen dat er geen 
of onvoldoende getij beschikbaar is, waren er nog 
wel wat andere methoden om de romp op z’n minst 
gedeeltelijk boven water te krijgen. Dit was meestal 
een kwestie van grof geweld. ‘Kroppen en krengen’ 
zijn inmiddels woorden die in het vergeetboek gera-
ken. ooit maakten zij deel uit van de standaard voca-
bulaire van de zeeman.

Bij het kroppen wordt de voltallige bemanning naar het 
voordek gestuurd. Ook de lading wordt zoveel mogelijk 

naar de voorste ruimen verplaatst. Als er voldoende ge-
wicht in het voorschip voorhanden is, is er een gerede 
kans dat het achterschip voor een deel uit het water komt. 
Bij het krengen gebeurt hetzelfde, maar dan dwars- in 
plaats van langsscheeps. Al het beschikbare gewicht wordt 
naar bak- danwel naar stuurboord verplaatst. Omdat een 
schip aanzienlijk smaller is dan lang, is de arm van al dat 
gewicht aan de kleine kant en zal maar een klein deel van 
het onderwaterschip zichtbaar worden. In de tijd van de 
zeilende vrachtvaart was het duidelijk waar een grote arm 
voorhanden was om het schip plat te trekken, namelijk de 
grote mast. Het schip werd dus voor de kade gebracht en 
het werd met een touw naar de kade toe plat getrokken. 

Vanaf vlotten naast het schip kon de onderkant van de romp 
worden schoongemaakt, gebreeuwd of gerepareerd.

Onverklaarbaar
Ook werd deze methode gebruikt om een nieuwe laag 
koolteer aan te brengen. Omdat koolteer minder goed houdt 
op een natte romp, werd de romp vooraf met brandende 
bossen riet droog gestookt. In de huidige tijd met stalen 
en polyester schepen zou het plattrekken van een schip al 
een hachelijke onderneming zijn, enkele eeuwen geleden 
was het zelfs de vraag of de romp z’n vorm zou behouden 
en er geen planken zouden loskomen.
Bij de alternatieve methoden traden evenwel vergelijkbare 
krachten op. Het trekken van een schip tegen een langs- of 
dwarshelling van een werf gaat ook met enorme krachten 
gepaard, evenals het op de kiel laten droogvallen van een 
grote romp op een zandplaat of bankstelling.
Achteraf is het onverklaarbaar dat het zo lang heeft geduurd 
voordat het drijvende dok z’n intrede heeft gemaakt. Al in de 
zeventiende eeuw werd van zogenaamde ‘scheepskamelen’ 

gebruik gemaakt om Oostindiëvaarders over de ondiepte 
bij Pampus te tillen. Zij bestond uit twee afzinkbare pon-
tons waarin de halve vorm van het schip was uitgespaard. 
Deze beide pontons werden in afgezonken positie aan 
bakboord- en stuurboordzijde van het vrachtschip gebracht, 
aan elkaar verbonden en leeggepompt. De diepgang van de 
totale constructie nam daarmee beduidend af en Pampus 
kon worden gepasseerd. Deze uitvinding had al negentig 
procent van de eigenschappen van een drijvend droogdok 
in zich, maar toch moest het nog eeuwen duren voordat 
het eerste echte drijvende droogdok werd gebouwd.

Legpuzzel
Er is vanaf 1843 voor het eerst sprake van enige kleinere 
houten droogdokken, maar die waren te klein en fragiel 
om de inmiddels steeds verder groeiende stoomschepen te 
dokken. Vooral in Nederlands Indië werd dat een probleem 
en in 1860 ontving de minister van Koloniën in Den Haag 
een brief uit het verre Indië met hierin de vraag om een 
droogdok dat ook geschikt zou zijn voor stoomschepen.
Het was van meet af aan duidelijk dat zo’n dok alleen 
in Nederland kon worden gebouwd. De enige oplossing 
was een soort bouwpakket te maken van genummerde 
en in verschillende kleuren gemeniede onderdelen die in 

Indië als een legpuzzel in elkaar zouden worden gezet. 
Dit was een gewaagde stap in een tijd dat er in heel de 
wereld slechts drie stalen droogdokken op stapel stonden 
en er nog geen één daadwerkelijk was afgebouwd. Het 
dok werd de grootste stalen constructie die ooit in het 
land was gebouwd. Op een gegeven moment lag er 1000 
ton staal op de kade gereed om naar Soerabaja te wor-
den getransporteerd. Het geheel werd met vijf schepen 
vervoerd. Dit transport was zo’n succes dat enkele jaren 
later ook gietijzeren vuurtorens als bouwmodel naar Indië 
zouden worden verstuurd. Het dok werd in vier jaar door 
honderden arbeiders in elkaar gezet. Toen het in 1869 in 
gebruik werd genomen, werkte het meteen naar behoren. 
De enige aanpassing die in de praktijk nodig bleek was, dat 
de stoommachines die de pompen aandreven op in plaats 
van in het droogdok werden aangebracht, omdat er met de 
moordende tropische hitte anders niet te werken viel.

als het 
werkt...

           dan werkt het Zo:

Krengen en dokken (2)

tekst
Jaap Gestman Geradts

Illustraties/beeldbewerkingen
Jeroen Bons

• Het eerste drijvende droogdok van Nederland werd als 
een bouwplaat naar Indië getransporteerd, te Soerabaya 
opgebouwd en vervolgens bij het eilandje Onrust in 
gebruik genomen.

• Krengen van een schip kan ook onbedoeld gebeuren, 
bijvoorbeeld als bij een troepenschip de voltallige 
bemanning wil zien wat er op de kade gebeurt. Hoewel 
het dek op deze afbeelding even schuin staat als de gang-
way, is dit onvoldoende voor romponderhoud.

techniek

Regelmatig staan er in ons lijfblad verzoeken van 
oud-schippers, schooljongens, brugwachters en 
andere geïnteresseerden die graag eens met een 
binnenschip mee ‘naar boven’ willen. Meestal 
bieden ze duidelijk aan een redelijke vergoeding 
te willen betalen en ook staat er soms bij dat ze 
bereid zijn om elke vorm van arbeid te verrichten. 
Gaat een schipper of reder daarop in, dan komt 
de Arbowet wel duidelijk om de hoek kijken.

Deze wet kent namelijk drie soorten van werkgever/
werknemer verhoudingen:
1) Werken onder een arbeidscontract. De betrokkene 
heeft aan boord een op papier gestelde arbeidsrelatie 
met de schipper-eigenaar of met de rederij. Hij staat 
dan vermeld in het vaartijdenboek en heeft eventu-
eel het voor de functie aan boord benodigde patent, 
schippersdiploma, groot vaarbewijs of dienstboekje 
getoond en beschikbaar en laat zijn paspoort of te-
werkstellingsvergunning zien, zodat de werkgever 

daarvan een kopie kan maken. Het (CAO) salaris 
wordt door de werkgever aan de werknemer zelf 
rechtstreeks betaald.
2) Iemand wordt geleend via een uitzendbureau. De 
werknemer heeft dan geen contract met de schipper 
of rederij. Hij moet wat papieren betreft voldoen aan 
wat onder 1 genoemd werd. Hij wordt echter uitbetaald 
via het uitzendbureau. Zodra hij aan boord stapt valt 
hij direct onder gezag van de schipper (of rederij) die 
verantwoordelijk is voor zijn veiligheid.
3) Als laatste noemt de Arbowet het begrip: ‘Wer-
ken onder gezag’. Aan boord van een schip is altijd 
één persoon die de leiding heeft ‘de (bevelvoerend) 
schipper’. Hij of zij is dus te beschouwen als werk-
gever in de zin van de Arbowet en als zodanig ook 
verantwoordelijk voor iedereen aan boord.
Doet een passagier iets wat op arbeid lijkt, dan zal de 
schipper als het fout gaat, moeten kunnen aantonen dat 
die arbeid niet op zijn bevel gebeurde. Mocht echter 
zijn afgesproken dat een passagier bijvoorbeeld lichte 
huishoudelijke werkzaamheden zal verrichten en hij 
glijdt uit met een kan met hete koffie, met letsel als 
gevolg, dan kan de schipper/rederij hiervoor door de 
Arbeidsinspectie worden beboet, als mocht blijken 
dat er veiligheidstechnische zaken niet in orde waren. 
De passagier wordt dan namelijk gelijkgesteld met 
een werknemer.

Wat nu? Geen passagiers meenemen? Het kan mijns 
inziens best. Maar laat van tevoren schriftelijk vastleg-
gen wat hij of zij aan boord geacht of niet geacht wordt 
te doen, zelfs als geen sprake is van enige vorm van 
arbeid. Eis echter altijd dat de passagier een verze-
kering afsluit, waarin duidelijk is vastgelegd dat elke 
vorm van schade die voortvloeit uit handelingen van 
de passagier door deze verzekering wordt gedekt.

www.arboleeuw.nl

peter de leeuw

Schipper mag ik 
overvaren

Peter de Leeuw was matroos op 
binnentankers, elektricien in de 
koopvaardij, bedrijfsleider van 
een scheepswerf en inspecteur 
bij de inspectie van de havenar-
beid/arbeidsinspectie.

de arbeidsinspecteur

Dat, en een nieuw elektronisch 
waarschuwingssysteem tegen 
overbelasting, moet voor langere 
onderhoudsintervallen zorgen. Het 
waarschuwingssysteem alarmeert de 
bemanning wanneer de Azipod ver-
keerd wordt gebruikt en geeft inzicht 
in de mate van slijtage die dat geeft. 
Als de bemanning daarop let hoeven 
de schepen minder vaak in dok.
De gondel van de nieuwe gene-
ratie Azipods is door een andere 
inrichting beter toegankelijk voor 
onderhoudsmonteurs. ‘De construc-
tie is zodanig aangepast dat vitale 
onderdelen van binnenuit kunnen 
worden onderhouden of vervangen’, 
zegt hoofdingenieur Tero Setälä van 
de Finse R&D afdeling van ABB. 
Voor het vervangen van de afdich-

tingen daalt de mecanicien vanuit 
het schip, via een luik en een trap 
in de gondel af. Helemaal voorin de 
gondel zit nog een aparte afgesloten 
kleine ruimte, die via een tweede 
luik te bereiken is. Er zit dus in feite 
een extra waterdicht schot in de kop 
van de gondel, die de rond de as ge-
bouwde elektromotor scheidt van de 
afdichtingen van de voorste lagers en 
de doorvoer naar de voor de gondel 
hangende propeller. In deze kleine 
ruimte zitten twee verschillende sets 
afdichtingsringen. Eén set oliekeer-
ringen, die voorkomt dat olie uit de 
lagering in de tussenruimte loopt en 
één set afdichtingsringen die moet 
voorkomen dat buitenwater in de tus-
senruimte loopt. ‘De ruimte waarin 
afdichtingen en doorvoer zitten blijft 
in principe droog, maar kan zonodig 
worden leeggepompt. Via de afdich-
tingen kan er natuurlijk altijd wat 
water of olie in de ruimte stromen’, 
zegt Setälä.

Rustiger sturen
Het besturingssysteem van de als 
roerpropeller functionerende Azi-
pods is eveneens vernieuwd. Die 
gaat niet langer hydraulisch maar 

elektrisch. ‘Dat maakt het bestu-
ringssysteem stiller en vermindert 
de torsiekrachten. Afhankelijk van 
formaat en vermogen van de pod 
verzorgen twee tot zes synchroon 
draaiende elektromotoren de bestu-
ring.’ Zij staan rond een groot cen-
traal tandwiel opgesteld, dat weer 
aan de bovenkant van de pod vastzit. 

De draaisnelheid van de elektromo-
toren wordt automatisch geregeld. 
De variabele draaisnelheid van het 
besturingssysteem voorkomt over-
belasting en vermindert de torsie-
krachten die op het systeem kunnen 
komen te staan.

Bemanningsadvies
Een derde belangrijke verbetering 
betreft het management- en controle-
systeem. ‘Het blijkt dat veel slijtage 
kan worden voorkomen wanneer de 
bemanning goed met de systemen 
omgaat. Het waarschuwingssysteem 
informeert de bemanning over de 
gevolgen van de handelingen die 
zij uitvoert tijdens het varen en 
manoeuvreren. Het laat zien welke 
krachten op het systeem komen te 
staan en waarschuwt wanneer de 
Azipod of delen daarvan overbelast 
raken, waardoor overmatige slijtage 
optreedt. De bemanning krijgt door 
die waarschuwingen beter inzicht 
in de effecten van bepaalde hande-
lingen en ziet bijvoorbeeld welke 
belastingen onder zware weersom-
standigheden optreden. Het systeem 
geeft ook aan welke instellingen 
optimaal zijn.’

De bemanning van grote schepen 
merkt de overbelasting zelf vaak 
niet meer snel genoeg op. Wind en 
zeegang zijn op de comfortabele 
brug minder voelbaar dan in de 
voortstuwingsinstallatie.
‘Het risico op beschadiging van de 
voortstuwingsinstallatie door men-
selijke inschattingsfouten wordt met 
het waarschuwingssysteem een stuk 
kleiner en de slijtage door mecha-
nische overbelasting wordt een stuk 
minder’, zegt directeur Hannu Lön-
nberg van Azipods onderzoeks- en 
ontwikkelingsafdeling.

Torpedovorm
De vorm van de gondel waarin de 
A-synchrone elektromotor zit die de 
schroef aandrijft is eveneens aange-
past. ‘De torpedovorm is verbeterd, 
waardoor de waterweerstand kleiner 
is geworden’, zegt Setälä. ‘En de 
efficiëntie van de schroef is verbe-
terd door verkleining van de schroef-
naaf. Omdat de propeller voor de 
gondel hangt is er bovendien een 
onverstoorde aanstroom van water 
naar de schroef.’ 
Lönnberg verwacht dat de podpro-
pellers door hun lage energiegebruik 
op steeds meer scheepstypen zullen 
worden gebruikt. ‘De nieuwe gene-
ratie Azipods is in staat om aan de 
eisen die deze nieuwe toepassingen 
stellen te voldoen.’
Volgens vice-president Harri Kulo-
vaara van Royal Caribbean Interna-
tional zijn pods op passagiersschepen 
tien tot vijftien procent zuiniger dan 
conventionele propellers. In totaal 
zijn sinds 1990 ruim 200 Azipods 
gebouwd in de fabriek in Vuosaari, 
voor ruim zeventig vaartuigen. Naast 
passagiersschepen staan ze onder 
meer in ijsbrekers, boorschepen en 
boorplatformen. (HH)

• De onder het achterschip hangende Azipod combineert de functies van aandrijfmotor, propeller, roer en hekschroef. Bij de nieuwe generatie Azipods 
van ABB kunnen defecte asafdichtingen of seals van binnenuit worden vervangen. (Foto Hans Heynen)

Kwetsbare asafdichtingen van binnenuit vervangbaar

Azipod propellers onderhoudsvriendelijker
ABB Marine heeft op de mari-
tieme beurs SMM in Ham-
burg een nieuwe generatie 
Azipod propellers gepresen-
teerd. ABB Marine heeft de 
Azipods zo aangepast dat de 
as-afdichtingen voor de pro-
peller vanuit de gondel van 
de Azipod, dus van binnenuit, 
te vervangen zijn. Dat is een 
belangrijke verbetering, want 
de afgelopen jaren moesten 
verschillende met pods uitge-
ruste passagiersschepen hun 
cruiseschema onderbreken om 
beschadigde afdichtingen te 
repareren. Bij de nieuwe gene-
ratie is het mogelijk afdichtin-
gen voor anker of in de haven 
te vervangen.

Alarmering op de brug
bij overbelasting

VLISSINGEN
De doop van het oliebestrijdings-
vaartuig octopus van de firma 
Hoondert was nauwelijks achter 
de rug of de aluminium catama-
ran moest al in actie komen in 
de Kaloothaven in Vlissingen-
oost. Het binnenschip Barbara 
5 lekte niet echt olie, maar ook 
zonder ‘echte vervuiling’ bewees 
de octopus snel een stuk water in 
te kunnen sluiten.

Het multifunctionele vaartuig was af-
gelopen zomer al gereed, vrijdag was 
het tijd voor de doopplechtigheid.

Henk Ringelberg van Rijkswater-
staat somde op waar de Octopus 
de komende jaren voor ingezet zal 
worden: bestrijding van ‘chemische 
incidenten’, ofwel grote en kleine 
milieurampen op zee. Ringelberg: 
‘Ondanks betere communicatie- 
en navigatiemiddelen kan het nog 
steeds misgaan op de vaarweg. Het 
gebeurt nog regelmatig.’
Om bij zo’n incident snel en slag-
vaardig te kunnen optreden is goed 
materiaal nodig. Daar ontbrak het de 
laatste jaren aan. Behalve de Octopus 
zelf, schafte Rijkswaterstaat onder 
meer nieuwe olieschermen met een 

totale lengte van 1600 meter aan. 
Het hele pakket maatregelen vol-
doet aan de eisen voor de Zeeuwse 
wateren. Zo moet een ramp waarbij 
5000 kubieke meter olie vrijkomt, 
binnen twee dagen zijn opgeruimd. 
Waarschijnlijker is dat het schip bij 
kleine incidenten in actie komt om 
olie te ruimen. Eigenaar Jan Hoon-
dert: ‘Met twee armen gaat-ie als een 
Pacman door de olie heen.’
De Octopus en de samenwerking 
met marktpartij Hoondert is een uit-
vloeisel van de nota ‘Om kwetsbare 
zee- en deltagebieden te bescher-
men’. (WB)

• De Octopus demonstratief in actie om een oliekering te leggen rond de Barbara 5 in de Vlissingse Kaloothaven. 
(Foto Adri van de Wege)

Particuliere Octopus werkt voor Rijkswaterstaat

LELYSTAD
Derk van der Velden heeft de prijs-
vraag ‘De Afsluitdijk van de toe-
komst’ gewonnen. Zijn ontwerp 
De Resonator is een antwoord op 
de vraag hoe je kunt blijven spuien 
op de Waddenzee zonder het peil 
daarvan te verhogen.
Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en 
Curnet organiseerden deze prijsvraag 
voor studenten van HBO en WO. 
Een jury beoordeelde zes ontwer-
pen. Zwaarwegende criteria daarbij 
waren onder meer originaliteit en 
uitvoerbaarheid. 
Het ontwerp ‘De Resonator’ is een 
42 kilometer lange dam die ten 
zuiden van de Afsluitdijk loopt en 
ervoor zorgt dat getijgolven uit de 
Waddenzee en reflecterende getij-
golven elkaar versterken. De getij-
stroom stroomt de Resonator in en 

uit door een zes kilometer breed gat 
in de Afsluitdijk met daaroverheen 
een brug die hoog genoeg is om er 
schepen onderdoor te laten varen.
Het waterloopkundig proces, bekend 
als resonantie, zorgt voor versterkt 
getij met lagere eb en hogere vloed. 
De versterking van het getij zorgt 
ervoor dat nog zeker honderd jaar 
kan worden gespuid zonder pompen, 
ondanks de zeespiegelstijging. Bij 
dit plan is het ook niet nodig het peil 
van het IJsselmeer met anderhalve 
meter te verhogen, zoals de Delta-
commissie voorstelt. De prijswin-
naar, landschapsarchitect Derk van 
der Velden, die afstudeerde aan de 
Academie van Bouwkunst in Am-
sterdam, ontving de prijs van 5000 
euro uit handen van hoofddirecteur 
Leo Been van de Dienst IJsselmeer-
gebied. (JCK)

• Het winnende ‘Resonator’-plan van Derk van der Velden.

IJsselmeerpeil hoeft niet 
omhoog dankzij Resonator
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In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden 
zijn wij op zoek naar een

Werkleider m/v

Functieomschrijving
De werkleider coördineert en administreert alle werkzaamheden van de 
Vebo Holding. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een moderne 
controlekamer in onze toren op het sluizencomplex in Terneuzen. De 
werkleiders werken in een ploegensysteem.

Functie-eisen
Groot Vaarbewijs II of vergelijkbaar diploma• 
Nautische kennis, bij voorkeur opgedaan vanuit werkervaring in de • 
binnen- en/of zeevaart
Uitstekend organisatievermogen, bij voorkeur relevante logistieke • 
werkervaring
Uitstekende communicatieve vaardigheden• 
Woonachtig in de omgeving van Terneuzen• 
Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift• 
Goede kennis van Microsoft Offi ce applicaties• 

Persoonlijkheid
U bent fl exibel, enthousiast en goed in de omgang met mensen. U heeft 
een dienstverlenende en klantgerichte instelling. Zelfstandig werken in 
een dynamische omgeving ziet u als een uitdaging, u bent doortastend en 
bedenkt graag creatieve oplossingen.

De baan
We bieden u een dynamische job in een bedrijf waar liefde voor het vak 
en samen werken aan een goede toekomst hoog in het vaandel staan.

Solliciteren
Enthousiast geworden voor deze functie? Stuur uiterlijk voor 1 november 
uw schriftelijke sollicitatie met c.v. naar Verenigde Bootlieden B.V., 
t.a.v. mevrouw J. Nuijten-Muller, Zeevaartweg 21, 4532 PB Terneuzen of 
via mail: info@bootlieden.nl

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de 
selectieprocedure.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Met honderd jaar ervaring is de 
Verenigde Bootlieden BV met recht 
een begrip op de wateren rond 
Terneuzen, de Westerschelde, de 
Braakmanhaven en het kanaal van 
Gent naar Terneuzen. 

Onder de paraplu van de
Vebo holding opereren drie BV’s: 

Verenigde Bootlieden BV, ons 
bootliedenbedrijf, meert en ontmeert 
zeeschepen, stuurt de grootste 
zeeschepen en autoboten over de 
Westerschelde en door het kanaal 
van Gent naar Terneuzen en vervoert 
personen en goederen over het water. 

Vebocab BV, ons taxibedrijf, is 
gespecialiseerd in de nautische 
wereld maar voorziet ook andere 
bedrijven van een excellente 
taxiservice.

Vebo Nautical Services BV verleent 
alle mogelijke dienstverlening op en 
aan het water.

Verenigde Bootlieden b.v.
Tel. 0115 617 925 
Fax 0115 618 141 
E-mail info@bootlieden.nl
Website www.bootlieden.nl

Universal Marine
is een snel groeiende
scheepvaartonderne-
ming uit Krimpen aan den
IJssel, die het beheer voert
over een moderne vloot schepen.
Naast circa 15 varende schepen, 
hebben wij een groot aantal schepen
in aanbouw in Azië. Het beheer omvat
onder meer het commercieel beheer (het
bevrachten van de schepen), het bemannings-
beheer (het zorgen voor gemotiveerde en ge-
kwalificeerde bemanning) en het technisch beheer (het
er voor zorgen dat de schepen technisch goed worden on-
derhouden). Wij zorgen er ook voor dat de schepen worden gefinancierd. 
Voor elk schip wordt zodoende een commanditaire vennootschap (CV) opgericht. Inmiddels
investeren zo’n 10.000 participanten in onze schepen. 

Op het kantoor in Krimpen aan den IJssel is de volgende vacature ontstaan:

TECHNISCH MEDEWERK(ST)ER FLEETMANAGEMENT

Wij zoeken een enthousiaste fulltime medewerk(st)er, die (onder verantwoordelijkheid van de
technisch directeur) in staat is om het technisch management van de schepen te voeren. 
De technisch medewerk(st)er maakt deel uit van het fleetmanagement team.
Het takenpakket omvat onder andere het afhandelen van garantieclaims, het uitbesteden en
begeleiden van reparaties, het beoordelen van rapportages en het uitbouwen en onderhou-
den van het technisch management systeem.

De geschikte kandidaat heeft een afgeronde technische opleiding op HBO-niveau bij voorkeur
HTS-werktuigbouw / Maritiem officier of een afgeronde opleiding op MBO-niveau en een
aantal jaren ervaring – kan zelfstandig functioneren – heeft een goede kennis van Engels in
woord en geschrift – is bereid te reizen – heeft ervaring met Word, Excel, Outlook etc.

Uw brief of e-mail kunt u zenden naar: 

v o o r t v a r e n d i n s c h e e p v a a r t

Universal Marine BV
Mw. W. van Houselt

Postbus 85
2920 AB Krimpen aan den IJssel

T 0180 545166
w.vanhouselt@universalmarine.nl

MONSTER AAN
bij Universal Marine

Navigating
your
Career

Navigating
your
Career

ScheepSwerktuigkundigen 
MBO / HBO marof met geldig vaarbevoegdheidsbewijs

Stuurlieden 
MBO / HBO marof met geldig vaarbevoegdheidsbewijs

elektricienS
MBO Elektotechniek / Elektronica

hotelfunctieS
MBO / HBO hotelschool

Jouw voordelen 
Gunstige meevaarregeling voor familie & vrienden
Goede financiële voorwaarden & bonus 
programma’s
Exotische wereldwijde bestemmingen
Uitstekende promotiekansen / interne 
opleidingen
State-of-the-art schepen

website www.holland-america.nl 
email jlefering@hollandamerica.com
telefoon (010) 297 66 10
contactpersoon Henri Lefering

vacatures

GULF OIL Nederland B.V.

Heeft nog plaats voor een:

BUNKERSCHIPPER
De werkzaamheden vinden plaats op onze bunker-
boten in de haven van Harlingen. 
De werkzaamheden bestaan uit het afleveren van
brandstoffen en smeermiddelen aan schepen.

Voor de functie van schipper zoeken wij iemand die in
het bezit is van minimaal een grootvaarbewijs.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Gulf Oil Nederland BV
Dhr. W.R. Gerssen
Postbus 13
1780 AA Den Helder
tel. 0223 634567
e-mail: w.gerssen@gulf.nl

zoekt voor een van haar duwboten

stuurman / 2e kapiteinstuurman / 2e kapitein
In bezit van groot vaarbewijs en radarpatent. 
Er word gewerkt volgens week op / week af
systeem onder Nederlandse voorwaarden.

Vaargebied hoofdzakelijk Nederland en Belgie.
Wil je deel uitmaken van een jong enthousiast

team reageer dan per mail todi@rederijdejong.nl
of bel met 06-51615188

Rederij de Jong B.V. 
Montrealweg 153
3197 KH Botlek - Rotterdam

Rederij de Jong B.V.Rederij de Jong B.V.

SCHEEPSSLOPERIJ

TREFFERS BV
voor alle soorten 

drijvende sloopobjecten

023-5325211
06-53187317

Contante Betaling
E-mail: TREFFERS@HETNET.NL

Hendrik figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
www.treffers-haarlem.nl

PASSAGIERSSCHIP (VER)KOPEN ?

Kijk op www.enkmar.com

Enkhuizen Maritiem. 
Tel. 0228 31 72 79

Motorvlet bj. 1966 13.65 X 4.23 X 1.70 m 240 PK GM S.I. 2013
Motorvlet bj. 1970 15.00 x 4.50 m. - 465 PK CAT - S.I. 2013
Slp/Duwboot 1957 - 25 x 6.30 m. - 1200 PK 2007 S.I. 2014
Duwboot bj. 1970 - 23.50 x 8.50 x 1.40 m. - h. 7.00/4.00 m. 
2 motoren tot 800 PK bj. 1999 -   S.I. 2010 
Duwboot bj. 1987  - 26.00 x 8.90 m. - h. 9.80/4.75 m. - 
1 x 550 PK Cat/1997 revisie 2007  en 1 x 608 PK Cat /2008
Personeelsvaartuig 1979 - 12 pers - 700 PK - 15.40 x 4.20 m.
MPS 250 pers. bj. 1995  - 475 PK - boegschroef 200 PK
MT 3800 t bj. 1975 - 1500 PK - Bunkergiek / ketel 
W.L.A. de BOT & Dtr.  / Registered Shipbroker ®

tel. 010 - 4667106 / fax 010 - 4669664
info@debotshipbrokers.nl
www.debotshipbrokers.nl

REINTJES - keerkoppelingen

ABC - dieselmotoren

* 24-uurs service

Newtonweg 9 - Spijkenisse        0181-614466

Maritiem

Expansie 54
8316 GA Marknesse

Tel.: 0527-203654
Fax: 0527-203652

GSM: 06-20 73 53 40
06-20 73 53 42

E-mail: info@hetankermaritiem.nl
www.hetankermaritiem.nl

TE KOOP:
• Stoere kotter verbouwd 1995, 17 x 5.05 x 1.80, 

250 pk Daf Turbo type 1160.

• Eurokotter bj. 1988, 24 x 6.10 x 2.70 m, 300pk, geschikt 
voor diverse doeleinden, motor pas gereviseerd.

• Kotter ‘Elizabeth’ bj. 1963, staal, 19.14 x 4.87 x 1.80 m., 1 x 250 pk 
Gardner, gejoggeld met straalbuis, 
mag voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

• Sleepboot, met SI bj. 1950, 20 x 5.05 x 1.80 m., mot. 565 Caterpillar 
Ex. RV 14 2000 draaiuren na revisie, mooie woning, NIEUW, 

met geldig SI, ex Pontonnier.

• Recreatie sleepboot Willem bj. 1930, 18 x 4.77 x 1.75, 340 pk 
MWM, electrische start, € 42.500,-

• Sleepboot bj. 1957, 15.45 x 4.60 x 1.75 mtr., MWM 265 pk

• Amsterdammer sleepboot bj. 1930, 14.20 x 3.60 x 1.50, 80 pk 
Kromhout type 2HS, varend monument.

• Eikenhouten goed onderhouden, bj. 1975, Mercedes 6 cyl. 
Kotter 200 pk, 18 x 5 x 1.70 mtr., pas op de werf geweest.

• Deltavlet bj. 1980, 14.70 x 4.20 x 1.80 mtr., 340 pk Cat.
met SI type 3406 voorjaar 2005 gerev., met duwsteven.

• Sleepduwvlet met SI, bj. 1966, 12.50 x 3.75 x 1.70 mtr.,
Scania 250 pk, koppeling 5:1 trekt goed.

• Werkvlet bj. 1953, 12 x 3.20 x 1.10, 150 pk, € 17.500,-

• Recreatievlet 8.20 x 2.85 x 0.80, 30 pk Samofa 2 cyl., € 17.500,-

PRIJS OP AANVRAAG
OP DEZE SCHEPEN IS INRUIL MOGELIJK

DIVERSE WERKVLETTEN, KIJK OP ONZE SITE.

• Eurokotter: bj. 1988, 24 x 6.10 x 2.70 m. Mitsubishi 300 pk.
geschikt voor div. doeleinden, motor pas gereviseerd.

• Eiken houten kotter: bj. 1975, 18 x 5 x 1.70 m. Mercedes 6 cyl. 200 pk. 
goed onderhouden, pas op de werf geweest. 
€ 37.500,-

• Stoere kotter: Verbouwd: 1995, 17 x 5.05 x 1.80, DAF turbo 
type 1160, 250 pk.

• Recreatie sleepboot: bj. 15.83 x 3.82 x 1.49 m. MWM 125 pk

• Sleepboot: bj. 1957, 15.45 x 4.60 x 1.75 m. MWM 285 pk.

• Pilot reddingsboot: bj. 1986, 11.43 x 3.75 x 1.10 m. 2 x Sabre 212 pk., 
25 mijl. € 50.000,-

• Patrouille vaartuig: bj. 1957, 14.50 x 3.20 x 0.95 m. Cummins 130 pk

• RWS vlet: bj. 1964, 13 x 3.60 x 0.90 m GM 140 pk. € 99.500,-

• Patrouille vaartuig: bj. 1957, 12 x 3.30 x 0.90 m. IFA 180 pk. € 27.500,-

• Sleep/duw vlet: bj. 1966, 12.10 x 3.60 x 0.90 m gM (1979) 175 pk. 
€37.500,-

• Haakkotter: bj. 1960, 19.20 x 4.87 x 1.75, 230 pk Gardner. 
€ 75.000,-

• Sleepboot met duwsteven: 17.90 x 4.00 x 1.50, 280 pk Lister Blackstone.

• Sleepboot Amsterdammer: 14.20 x 3.60 x 1.50, 80 pk 2 cyl. type 2H3. 
Varend monument.

• Mooie opduwer: bj. 1998, 6.50 x 2.20 x 0.80, 25 pk 2 cyl. € 27.500,-

• Directievaartuig: bj. 1971, 17 x 4.20 x 1.35 m. 200 pk DAF type 1160, 
20 kVA

• Pilot: bj. 1978, recentelijk verbouwd, 15.80 x 4.70 x 1.35 m. 
motor 2 x GM type 8V92 à 330 pk. 17 mijl.

Inkoop-Verkoop Scheepsmotoren
o.a. VOLVO, D.A.F., SCANIA

div. keerkoppelingen, gereviseerde en
gebruikte motoren in voorraad

GEBR. BOS
Oostmaat 13 - Bunschoten/Spakenburg
Tel. 033-2981405 - Fax 033-2985108

perSoneelSgidS
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Schuttevaer
70 jaar geleden
Uit Weekblad Schuttevaer van
15 oktober 1938

‘Het was ‘s morgens vroeg. Ik was nog een 
jongetje van acht en ik zat aan het roer van 
de Dankbaarheid, een in 1902 gebouwd zeil-
schuitje. We hadden wind tegen, mijn vader en 
mijn oudste broer Tonie moesten bomen. Zo 
voeren we de Giessen af, van Hardinxveld tot 
Giessendam. Bij de laatste boerderij stuurde 
ik vlak langs het hoofd en sprong er af. Ik 
rende naar huis om wat te eten en dan naar 
school. Vroeger mocht ik ook al meevaren, 
dan sloegen ze het landvast op in van die grote 
cirkels, dan moest ik daar middenin blijven 
zitten, dan kon ik geen kwaad, hè.’ Aan het 
woord is Teunis van Houwelingen, zijn hele 
leven schipper.

Al rond 1751 voer er al ene Toon van Houwelin-
gen op de Giessen. Hij had een wekelijkse beurt-
dienst op Gorinchem, de andere dagen voer hij 
in de wilde vaart, zand, grind en hout, hooi en 
stro voor de boeren in de Alblasserwaard. Veel 
later, na 1900,  kwam er een schutsluis tussen de 
Giessen en de Merwede. Een latere telg, ook Toon 
van Houwelingen geheten, zag nieuwe kansen en 
stapte in 1902 naar scheepswerf van Vliet & Co, 
heden ten dage De Merwede. Hij bestelde een 
groot zeilschip, de Hoop op Zegen voor de prijs 
van 1311,26 gulden. Helaas kreeg hij een ongeluk 
en kwam te overlijden. Op zijn sterfbed gaf hij 

zijn oudste zoon Gart-Jan opdracht de naam in 
Dankbaarheid te veranderen.
Het werd bouwnummer 6, het eerste grote zeil-
schip, 33 ton, van dit werfje in Hardinxveld. 
Waarschijnlijk ging men eerst overal rondkijken 
voordat ze begonnen. Want het werd een op een 
aak lijkend schip, maar zonder heveplaat en met 
een sterk geknepen kont. Een vol middenschip, 
invallend boeisel en de lengte- breedteverhouding 

van een Biesboschaak. Een eigen ontwerp van 
werf en schipper dus, geheel aangepast aan het 
plaatselijke vaarwater.

Koppelverband
Gart-Jan van Houwelingen haalde met de Dank-
baarheid zand op de rivier bij de baggermolen en 
grind uit Nijmegen. In september werd in Vinke-
veen turf geladen, daarna brak de bietencampagne 
aan en zeilde hij met suikerbieten en pulp voor de 
suikerfabriek in Werkendam. Zijn broers Aart en 
Henk van Houwelingen onderhielden de beurt-
dienst op Gorinchem en deden los vervoer in de 
Alblasserwaard. Maar dat werd steeds minder, de 
vrachtauto nam het werk over.
In 1922 liet Gart-Jan van Houwelingen een nieuw 
motorschip bouwen van veertig ton met een 33 pk 
Deutz-Brons in de machinekamer, de Dankbaar-
heid II. Het oude aakje werd nu de Dankbaarheid 
I, mast en tuig gingen eraf en het werd voortaan 
gesleept door het motorschip, een koppelverband 
dus.
‘Stroom op legden we het schuitje met de kop 
naast de kont van het motorschip. Een lange lijn 
belegden we op de voorbolder van het motorschip, 
een korte dwars op de achterbolder. Als we tussen 
de kribben uitkwamen, kwam het schuitje ook in 
de stroom en trok de kop van het motorschip weer 
tussen de volgende kribben.’
Zoon Teunis ging bij zijn vader varen, in 1944 werd 
het bedrijf aan alle drie de zonen overgedragen. 
Toen Jan van Houwelingen bij de maalderij de Sa-
menwerking in Giessendam ging werken, werd de 
Dankbaarheid I daar verhuurd als opslagschip. In 
de jaren zestig stapten ze ook hier over op vervoer 
over de weg. ‘We haalden nog wel kunstmest uit 
Rotterdam, maar eigenlijk voeren we er niet veel 
meer mee. Het lag er eigenlijk voor oud vuil. Ja, 
we hielden het wel een beetje bij hoor. In 1956 
kwam een kunstenaar uit Rotterdam en wilde het 
schuitje kopen om er een woonark van te maken. 
Later kwam hij nog eens en bood veel meer geld 
dan we ooit gevraagd zouden hebben.’

Heel veel werk
‘Ik had beter moeten weten’, zegt Aren Jumelet. 
‘In 1994 zag ik een advertentie en ging kijken. 
Ik was gelijk verkocht, onder de opbouw zat een 
prachtig aakje. Bij het slopen kwamen we al de 
gaten in het vlak tegen, die ik met snelcement en 
stempels moest dichten om zinken te voorkomen. 
Op de helling bleek de nuchtere werkelijkheid. Er 
moesten een nieuw vlak en kimmen in. Het meeste 
ijzerwerk heb ik zelf gedaan, maar het heeft toch 
veel teveel geld gekost. Ik kon wel voor een rede-
lijke prijs een motor op de kop tikken. De mast heb 
ik zelf geschaafd, van een oud schipper kwamen 
de zeilen en de zwaarden. Het achterschot ging 

twee spanten naar voren, er zitten twee bedden in 
het achteronder. Op de den zette ik planken om 
binnen stahoogte te krijgen. Zo voer het aakje ook 
met deklast. In 2002 was de Dankbaarheid weer 
onder zeil. Als het moet, kan ik het in mijn eentje 
zeilen. Langzamerhand ontdek ik steeds meer. Bij 
het overstag gaan kun je de zeilen gewoon laten 
staan. En het douwt makkelijk.’
‘Ik ben nu 86 jaar en heb dat schuitje nooit meer 
gezien’, zegt oud-schipper Teunis van Houwelin-

gen. ‘Een paar jaar geleden belde Aren Jumelet 
dat hij het schuitje wilde restaureren. Ja, dat vind 
ik prachtig, hè.’

Scheepsgegevens
Giesenburgse schuit Dankbaarheid. In 1902 ge-
bouwd op de werf van Van Vliet in Neder-Har-
dinxveld. Lengte 15,02 meter. Breedte 3,81 meter. 
Diepgang: 0,45 meter. Grootzeil: 52 m2. Fok: 22 
m2. Kluiver 7 m2.

• De Dankbaarheid voor de wal bij de zeilmaker in Dordrecht. (Fotocollectie Aren 
Jumelet)

Giessenburgs zeilschuitje 
Dankbaarheid

Tekst en Foto Hajo Olij

• De Dankbaarheid gefotografeerd tijdens Yzeilen 2007.

WATERKANT

Het kantoor van De Nederlanden 
is gehuisvest in een grachtenpand 
aan de Singel in Amsterdam, enige 
percelen verwijderd van Nederlands 
beroemdste bordeel, Yab Yum, dat 
onlangs haar activiteiten heeft 
beëindigd. Tot verdriet van Klaas 
Pater, want de breedgeschouderde 
portiers wilden wel een oogje hou-
den op zijn aangemeerde schepen 
in de Singel.

Klaas Pater (1950) liet zich als vijf-
tienjarige op de MTS in Mijdrecht 
ronselen voor de marine. Hij blonk 
uit op technisch gebied, maar paste 
niet in een militaire structuur. Hoe-
wel hij voor zes jaar getekend had, 
kon hij na twee jaar eervol ontslag 
krijgen, na te hebben gediend op 
de kruisers De Ruyter en De Ze-
ven Proviciën en het vliegdekschip 
Karel Doorman. Hij ging werken 
bij jachtwerf De Vries in Aalsmeer. 
Terwijl hij daar nog werkte, begon 
hij op zijn 21ste een eigen werf, De 
Dissel, waar hij zeilschouwen en 
andere klassieke schepen bouwde, 
vanaf 1973 samen met zijn vriendin 
Saskia Maréchal.

Cruisevaart
In de jaren negentig begonnen ze 
hun eerste activiteiten op cruise-

gebied, de Franse rederij Channel 
Cruises SARL. Ze hadden zelf een 
passagiersschip gebouwd dat met 
zijn spitsenmaat op het Canal du 
Bourgogne kon varen. Het schip kon 
veertig passagiers meenemen, voor-
namelijk Deense budgettoeristen. 

‘Veel drank’, herinnert Pater zich, 
‘maar makkelijke mensen.’
De relatie met de Franse autoriteiten 

verliep echter dermate moeizaam dat 
hij er de brui aan gaf. In die tijd ont-
stond de samenwerking met Henk-
Jan Buchel, toen havenmeester van 
het Amsterdam Hilton. Met Buchel 
ontwierp hij het eerste elektrische 
vaartuig van Amsterdam, de Proost 

van Sint Jan, op basis van een door 
Jean Schmitz uit Königswinter 
in 1895 gebouwde salonboot van 
negentien meter lang. Dat was het 
begin van Rederij De Nederlan-
den. Specialiteit zijn bedrijfsuitjes, 
maar ook bruiloften en begrafe-
nissen behoren tot het repertoire. 
Gaandeweg breidde de vloot zich 
uit tot een dozijn fraaie vaartuigen, 
van cruiseschepen via salonboten 
tot sloepen. De Nederlanden werkt 
met een wisselend aantal zelfstan-
dige schippers.
Tot de vloot behoren de oudste 
schepen van Nederland, twee trek-
schuiten uit 1880 en 1888 die als 

Hildebrand en Jacob van Lennep in 
de vaart zijn.

Geknepen billen
In 2006 schreef de gemeente Am-
sterdam een loterij uit, waarmee 
rondvaartbedrijven exploitatiever-
gunningen konden krijgen voor 
emissievrije vaartuigen. Klaas Pater 
besloot zich samen met Thomas de 
Smidt van Rederij ’t Smidtje in te 
schrijven en de opbrengst te delen. 
Er werden vijf vergunningen bin-
nengehaald die met een derde partij 
werden gedeeld. Voorwaarde voor het 
verkrijgen van de vergunningen was 
dat er toezeggingen van de stadsdelen 
voor ligplaatsen moesten zijn en dat 
de schepen binnen een jaar zouden 
worden gebouwd. ‘Die toezeggingen 
waren er, onder meer aan de Singel-
gracht, want emissievrij varen zagen 
de stadsdelen wel zitten’, vertelt Pater. 
‘Maar om die schepen binnen een 
jaar te bouwen heeft nog wel wat 
geknepen billen gekost!’
In samenwerking met elektrotech-
nisch ingenieursbureau GTI werden 
schepen ontworpen die zowel op de 
accu’s als op generatorstroom kun-
nen varen. ‘Die generator staat er 
voor noodgevallen en niet om de 
bierpomp te laten draaien, zoals 
sommigen beweren. De accu’s 
worden ’s nachts met krachtstroom 
geladen aan de laadsteiger die we aan 
de Singel hebben laten bouwen.’
De vijf schepen van identiek model 
lieten Pater en De Smidt bouwen bij 
Bocxe in Delft. ‘Het was een enorme 
klus en een kolossale investering, 
maar uiteindelijk hadden we alles 
op tijd klaar. Maar toen kwamen de 
problemen. Door inspraakprocedu-
res bleken die toezeggingen voor lig-
plaatsen ineens niets waard. En wat 
zei Binnenwater Beheer Amsterdam 
(BBA)? Geen ligplaats? Lever die 
exploitatievergunningen dan maar 
weer in. Nadat we net vijf schepen 
hadden gebouwd!’
Bij de rechter verkreeg Pater toestem-
ming de schepen tot april 2009 in de 
Singel te laten liggen. Onlangs be-
paalde de Hoge Raad dat de schepen 
aan de Singel mogen blijven liggen 
totdat de gemeente voor definitieve 
ligplaatsen heeft gezorgd. ‘We zijn 
enorm opgelucht, want we zouden 
anders failliet zijn gegaan.’

Watersnorders
Terwijl het gemeentelijk beleid Pater 
slapeloze nachten heeft bezorgd, doen 
de instanties weinig tot niets aan de 
oneerlijke concurrentie die de rond-
vaartbranche ondervindt van particu-
lieren die gezelschappen rondvaren in 
allesbehalve veilige vaartuigen. ‘Het 

lijken gezellige vriendenclubjes, maar 
het is gewoon keiharde business. Ik 
durf te zeggen dat tachtig procent il-
legaal is. Het is heel schemerig alle-
maal. Het zijn gewoon watersnorders. 
En er zijn zelfs evenementenbureaus 
die ze inhuren. Die nemen dat risico. 
We zien koolvletten varen met dertig 
man erin. Als er een zinkt, staat er de 
volgende dag in De Telegraaf: “Rond-
vaartboot gezonken in Amsterdam”. 
Dan hebben we er allemaal last van. 
BBA heeft gezegd dat het voor hen 
geen prioriteit heeft. Impliciet zeg-
gen ze dus dat veiligheid voor hen 
geen prioriteit heeft. Het is zuur om 
zelf zo op de huid te worden gezeten, 
terwijl iemand zonder papieren kan 
doen wat hij wil.’ (HHjr)

• Klaas Pater investeerde in nieuwe elektrisch aangedreven rondvaartbo-
ten voor de Amsterdamse grachten, maar kreeg vervolgens een ligplaats-
probleem. (Foto Ernst van Deursen)

Rederij De Nederlanden gered door uitspraak Hoge Raad

Rondvaartbedrijf bijna tussen wal en schip
Met zijn vloot van party-
schepen en salonboten heeft 
Rederij De Nederlanden in 
korte tijd een unieke positie 
veroverd op de Amsterdamse 
rondvaartmarkt. De klassieke 
schepen onderscheiden zich 
van de overbekende rondvaart-
boten. Drijvende kracht achter 
dit succes is directeur Klaas 
Pater, gesecondeerd door zijn 
compagnon Henk-Jan Buchel. 
Maar oneerlijke concurrentie 
en bestuurlijke chaos maken 
het leven niet gemakkelijk.

‘We zien hier koolvletten
varen met dertig man er in’

Deel 367
Deze serie belicht weke-

lijks een representante 

van het Nederlandse va-

rende erfgoed. We gebruiken daarbij het register voor varende 

monumenten als leidraad. Dus we schrijven over schepen, die als 

monument zijn erkend of waarvan de eigenaar pogingen daartoe 

doet. Wie geïnteresseerd is om mee te doen aan deze serie, kan 

dat kenbaar maken aan de redactie via tel.: 0570-665525 of email 

redactie@schuttevaer.nl.

DE ERFENIS

DIE GOEDE OUDE TIJD

De Zuiderhaven in Harlingen rond 1960: de beide 
geladen tjalken hebben de kleden nog over de luiken. 
Ze liggen klaar voor vertrek of zijn net binnen. De 

buitenste is de Jantina uit Hasselt van W. Stroomberg. 
Wie weet wat meer over de andere schepen?

MEDEMBLIK
De weersvoorspelling was bar; 
veel regen en wind. Slechts elf 
tjalken kwamen in Medemblik 
opdagen. Zaterdag viel het nog 
mee met een Zuidwesten wind 
kracht 5 Beaufort. De zondag 
was hopeloos, de hele dag stro-
mende regen en buiten zuidwest 
7 tot 8. De tjalken bleven voor de 
kant, wedstrijd afgelast.

De Voorwaarts van Peter Glas startte 
zaterdag nog goed, maar het duurde 

lang voordat de goede kluiver stond. 
Er waren te weinig ervaren krachten 
aan boord, de verhuur was nog niet 
ingewerkt. 
In het eerste aan de windse rak liep 
de Overwinning van Joost Martijn 
al over de Voorwaarts heen en ronde 
de bovenboei als eerste. De voor-
sprong werd tot vijf minuten op 
de meet uitgebouwd. Daarachter 
bleef het spannend. De Hollandia 

van Evelien Prins werd steeds op de 
kont gezeten door de Eendracht van 
Jaap en Cecile Eisenloeffel. Bij deze 
stevige wind bleek het niet eens zo 
nadelig dat Evelien Prins zich door 
behoeftige omstandigheden moest 
behelpen met een te klein grootzeil. 
Ruim daarachter kwam verrassend 
de Fosta van Douwe Woelinga als 
vijfde door de finish. 
Afgelopen winter werd tien ton be-

ton uit het schip gehakt, een goede 
ingreep. In de middenmoot wis-
selden de Zorg met Vlijt, Pallieter 
en Vertrouwen steeds van plek, de 
verrassend goed zeilende boltjalk 
van Piet Dekker viel pas in de laat-
ste ronde terug. Harry Stofbergen 
van de Anna van Nieuwkoop had 
duidelijk zijn dag niet,ondanks het 
nieuwe tuig.
De volgende Tjalkenrace wordt ver-
vroegd naar het laatste weekend in 
september, meer deelnemers zijn van 
harte welkom.

• Het tjalkjacht 
Pallieter kan net 
niet binnendoor bij 
de bovenboei, de 
Zorg met Vlijt komt 
alweer op gang. 
(Foto Hajo Olij)

Halve Tjalkenrace 2008

Uitslag
1) Overwinning (Joost Martijn), 2) 
Voorwaarts (Peter Glas), 3) Hollan-
dia (Evelien Pins), 4) Eendracht 
(Jaap Eisenloeffel), 5) Fosta (Douwe 
Woelinga), 6) Zorg met Vlijt (Cas 
Korver), 7) Pallieter (Remy de Boer), 
8) Vertrouwen (Jelmer Meinsma), 
9) Elizabeth (Jan Dekker), 10) Anna 
van Nieuwkoop (Harry Stofbergen), 
11) Liberte (Katja Salzman).
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Wind belemmert visserij
De kleinere kotters kwamen door 
het slechte weer niet of nauwelijks 
aan vissen toe. Zij ontbraken dan 
ook op de lijst van aanvoerders. Een 
deel van hen zorgde de voorgaande 
weken voor een flinke aanvulling 
op het scholaanbod en dat was dui-
delijk merkbaar. Het scholaanbod 
daalde van van 11.000 naar ruim 
6500 kisten. Dat had op de prijzen 
wel enige positieve invloed, vooral 
op maandag toen de kleine soor-
ten weer op of even boven de 2 
euro kwamen, waarmee de kleine 
schol ongeveer 0,20 per kilo duur-
der werd.
Zoals al weken het geval is kregen 
de twee grootste scholvangers, 600 
en 650 kisten, de beste prijzen. De 
grotere kotters hadden duidelijk 
minder last van de weersomstan-
digheden. Dat blijkt uit de hoeveel-
heid tong die werd aangeboden. Die 
bleef met bijna 62.000 kilo redelijk 
overeind ten opzichte van vorige 
week. Het vangstpatroon bleef 
vrijwel ongewijzigd met de meeste 
vangsten tot 2000 en 2700 kilo met 
enkele uitzonderingen van 3000 
kilo.Toch gingen de prijzen van 
alle tongsoorten omhoog, vooral 
die van de op één na grootste soort 
die vrijdag werd verhandeld voor 
prijzen die 1 euro per kilo hoger 
lagen dan vorige week. Maandag 
ging die verhoging echter even 
plotseling als onverwacht weer 
grotendeels verloren. Dat werd 
gecompenseerd door de kleine 
soorten, die maandag aanzienlijk 
duurder werden. De bijvangst aan 
schol van de boomkorschepen die 
op tong vissen vingen opmerkelijk 
weinig schol.
Het vrijwel ontbreken van de klei-
nere kotters was ook merkbaar bij 
de tarbot waarvan de aanvoer met 
ruim 8000 kilo omlaag ging. Het 
aanbod bleef niettemin op een rede-
lijk peil. Vrijdag profiteerden alleen 
de kleinere tarbotmaten 4 en 5 van 
het kleinere aanbod, de grote soor-
ten bleven op het niveau van vorige 
week. Pas maandag gingen ook de 
grotere tarbot 1, 2 en 3 mee om-
hoog. Flinke tarbotvangsten, soms 
tot 1000 kilo, zorgden ervoor dat 
de aangevoerde hoeveelheid tarbot 
zeker niet onbeduidend was.
De notering van griet was wel ho-
ger dan vorige week. Toen waren 
de prijzen echter uiterst matig, 
maandag ging alleen de griet 1 
wat verder omhoog.
In verhouding met de laatste we-
ken werd de aanvoer van tong-
schar meer dan gehalveerd. Veel 
invloed op de prijs had dat niet; 
van de kleine tongschar haalden 
alleen de wat grotere hoeveelheid 
4 euro per kilo of iets meer.
De schar volgde de prijsbeweging 
van de schol en werd wat duurder. 
Dat werd ook de bot die kennelijk 
voor de handel weer wat interessan-
ter was, gezien de betere prijs.
De aanvoer van kabeljauw beland-
de met 129 kisten op een (voorlo-
pig?) dieptepunt. Dat was vrijdag al 
merkbaar aan de prijzen, die maan-
dag de opwaartse beweging nog 
voortzetten. Woensdag en maandag 
was er nog wat kabeljauw uit de 
Oostzee. Vooral maandag profi-
teerde ook deze altijd wat minder 
geprijsde kabeljauw van de geringe 
hoeveelheid uit de Noordzee.
Wijting en schelvis waren er wei-
nig. De zeeduivel werd maandag 
voor wat hogere prijzen verhandeld 
dan vrijdag.
De flyshooters kwamen vrijdag met 
210 kisten rode poon. Die gingen 
bijzonder vlot van de hand voor 
oplopende prijzen. De grootste 
soort begon met 8,58 en eindigde 
met 8,03, ook de kleinere maten 
liepen langzaam wat op met als 
hoogste prijs voor de nummer 2 
6,03, de poon 3 steeg van 3,16 
naar 3,50.
Kreeft was er weinig; de specialis-

ten waren er niet, de meeste kreeft 
was er vrijdag en die bestond voor 
een groot deel uit de bijvangst van 
de boomkorvissers. Woensdag 
was er nog wat koolvis, voor de 
100 kisten zwarte koolvis had de 
handel een somber stemmende 
0,87(2), 1,07(3) en 0,65(4) over. 
Maandag was dat wat beter, de 52 
kisten brachten 1,49 (1), 1,51 (2), 
1,64 (3) en 1,34 (4) op.

Er waren 54 kotters met 11.134 
kisten, de weekomzet van de vis-
afslag bedroeg 1,6 miljoen euro, de 
gemiddelde besommingen bleven 
op een redelijk niveau, zij het met 
de gebruikelijke uitzonderingen 
in positieve en negatieve zin. De 
aanvoer bestond uit: 61.922 kilo 
tong, 21.088 kilo tarbot, 5325 kilo 
griet, 7250 kilo tongschar, 3497 
kilo kreeft, 2812 kilo ham/zeedui-
vel, 6514 kisten schol, 468 kisten 
schar, 115 kisten bot, 129 kisten 
kabeljauw (Noordzee), 184 kisten 
kabeljauw (Oostzee), 21 kisten wij-
ting, 14 kisten schelvis, 26 kisten 
heek, 491 kisten poon, 299 kilo 
pijlstaartinktvis, 14.480 kilo krab-
ben en 1168 kilo wulken.

Gemiddelde prijzen: 
        vrijdag maandag en Harlingen

Tong:           
groot 17,09 17,20 16,89
grootmiddel 13,56 12,80 13,28
kleinmiddel 9,82   9,82 9,79
klein I 8,87   9,58  9,36
klein II 7,47     8,29 7,82
Tarbot: 
super 27,47 29,05 29,71
1 21,61  23,77 22,95
2 15,95 17,26 16,39
3 10,74 10,95 11,16
4 8,68    9,24  9,36
5 8,07   8,21 8.47
6 6,64  6,57 -,--
Griet:
super 10,82 10,50 10,28
1 7,75 8,34 8,34 

2 7,52 7,47 8,30
3 5,13    5,35  -,--
Tongschar:
groot 6,50 7,08 7,34
middel 5,24     5,56 5,26
klein 3,67     3,90 4,26
Kreeft:
1 klein 7,78 -,--
2 4,18 -,--
2  klein 4,46    1,92
3 3,30 -,--
staartjes 5,72 -,--
Zeeduivel::
1 5,52 5,07
2 5,16 4,95
3 4,41    4,83 
4 4,10 4,03
5 3,60 3,61
Schol: 
1 2,58 2,82 2,55
2 2,24    2,45 2,23
3 1,93    2,07 1,93
4 1,96    2,01 1,94
Schar: 1,18 1,16 1,12
Bot: 0,86 0,86
Kabeljauw (Noordzee):  
1 4,33 5,62 3,36
2 4,87    5,48 3,79
3 4,25 4,98  4,13
4 3,90 4,32 3,48
5 3,12    3,24 2,52
6 2,69    2,82 -,--
Kabeljauw (Oostzee):
2 -,-- 4,14
3 -,-- 4,21
4 -,-- 4,00
5 -,-- 3,25
6 -,-- 3,19
Wijting: 1,81 2,29 1,48
Heek:
groot 2,66 2,35
midden 2,60 2,61
klein 1,40 1,62
Grauwe poon: 0,75     0,51
Rode poon:
1 5,04 1,88
2 3,54 1,78
3 1,93 0,55
4 1,27 -,--

URK

ijsselmeer

viSSerij

Met 24 aanvoerders bereikte de Ur-
ker afslag vorige week een omzet 
van 80.672 euro. De hoogste besom-
ming bedroeg 13.000 euro.
De aalaanvoer bestond uit 86,5 kilo 
fuikaal voor 15,20, 54 kilo dunne aal 
voor 8 euro, 176 kilo kistaal voor 
6,15, 2.382,5 kilo dikaal voor 4,55, 
248 kilo schieraal voor 8,05 en 664 
kilo roodaal voor 9,29 euro.
De roofvis bestond uit 13.024,5 
kilo snoekbaars voor gemiddeld 
4,21 euro per kilo, 46 kilo grote 
snoekbaars voor 8 euro, 33,5 kilo 
snoek voor 2,13 euro en 409,5 kilo 
rode baars voor 3,36.
Aan witvis was er 214,5 kilo grote 
blei voor 0,50, 221 kilo blei voor 
0,24 en 470,5 kilo voorn voor 0,60 
euro.
De 281,5 kilo krab bracht 6,17 in 
de boeken. (WBV)

Matroos Erik Vink, die tot de vaste 
crew van de 24 meter lange Eurokot-
ter TH-7 behoort, blikt in vogelvlucht 
even terug naar de resultaten van de 
laatste reizen. En zijn verslag liegt er 
niet om: ‘We hebben eind september 
twee superreizen met de twinrig ge-
maakt. Tong vangen we nauwelijks, 
maar andere vissoorten des te meer. 
Mooie schol, schar, tarbot en griet, 
maar ook kabeljauw. We vangen 
steeds vaker meer tarbot en griet. 

Ze zijn makkelijker vangbaar. Ze-
ker als ik dat vergelijk met zo’n vijf 

jaar geleden. De reizen in september 
waren goed en dan zien we plotse-

ling ook kabeljauw tevoorschijn 
komen. We hebben trekken gedaan 
met meer dan 1000 kilo kabeljauw. 
Die vormen een welkome aanvulling 
op de besomming. Helaas zijn de 
vangstmogelijkheden quotumtech-
nisch gezien zeer beperkt.’

De bevindingen van Vink staan niet 
alleen. De grote bokkers uit Arne-
muiden en Vlissingen die met ket-
tingmatten vissen, signaleren ook 
een ruime toename in de vangsten 
van kabeljauw en dat terwijl deze 
rondvis helemaal geen doelsoort 
is. Het lijkt erop dat kabeljauw 
verspreid voorkomt en dat vrijwel 
op alle bestekken sprake is van een 
fiks herstel. Maar het quotum biedt 
weinig ruimte, waardoor veel maatse 
kabeljauw weer terug in zee wordt 
gegooid. Een actie die bij veel vis-
sers tegen het gevoel in druist. Zeker 
in een jaar waarin de brandstofkosten 
zwaar op het resultaat drukken. Elke 
maatse vis is dan meegenomen. Het 
komt er nu op neer dat het fenomeen 
discards door het quotasysteem al-
leen maar erger wordt. Veel vissers 
zouden graag een versoepeling met 
betrekking tot de bijvangsten van 
kabeljauw zien. Uiteindelijk wordt 
er niet eens gericht op gevist, maar 
moeten de vissers met veel tegenzin 
de teveel gevangen kabeljauw weer 
overboord lozen. 
‘Wij zijn uiteraard wel verheugd 
dat de visstand in algemene zin 
een opvallend herstel vertoont. Dat 
biedt perspectief in de toekomst en 
vertrouwen in het bestaansrecht van 
ons vak. Gelet op de diverse sane-
ringsrondes vinden wij het overi-
gens niet gek dat de vangsten weer 
groei vertonen’, aldus een tevreden 
schipper Ben Baaij van de TH-7. 
(WdH)

Vlootsanering lijkt nu wel positief effect te hebben

Duidelijk herstel visbestanden Noordzee
Nederlandse vissers signale-
ren een duidelijk herstel van 
de visbestanden in de Noord-
zee. Het wordt gezien als een 
merkbaar gevolg van de uit-
dunning van de boomkorvloot, 
inclusief de faillissementen in 
België en het afromen van 
de Schotse en Deense vloot. 
In voorgaande jaren leverde 
een saneringsronde nauwelijks 
effect op, maar de afgelopen 
vijf jaar zijn extreme bressen 
geslagen in het vlootbestand 
en is de visserijdruk wel dege-
lijk afgenomen. Bij schol was 
het herstel al eerder waarge-
nomen, maar dat geldt nu ook 
voor kabeljauw, tarbot, griet 
en andere soorten.

Kabeljauwquotum
leidt tot discarding

Vlaamse premier
wil reders helpen
BRUSSEL
De Vlaams minister-president 
Kris Peeters vindt dat het vloot- en 
quotabeleid moet worden veranderd 
ten voordele van reders die zich in-
spannen om op een duurzame manier 
te vissen.
Peeters: ‘Momenteel worden vissers 
die omschakelen bestraft met een 
strengere vangstbeperking, maar 
dat moet veranderen. Duurzaam-
heid is het motto voor de toekomst 
van de Vlaamse visserij. Dat is nodig 
voor de rentabiliteit van de onder-
nemingen en voor het behoud van 
de visbestanden. Omschakelen van 
boomkorvisserij naar andere visse-
rijtechnieken is niet gemakkelijk. De 
reders vragen zekerheid.’
Peeters wil op korte termijn de be-
straffing van reders die omschakelen 
wegwerken. ‘Nu zijn er subsidies 
voor reders die een deel van hun 
motorvermogen inleveren. Maar het 
is onlogisch dat ze daarbij ook een 
deel van hun vangstmogelijkheden 
moeten afstaan. Op die manier kun 
je de ondernemers niet overtuigen. 
Wie zijn motor vervangt, moet in de 
toekomst zijn vangstquotum kunnen 
behouden.’ (JS)

Caledonian Victory
ramt vissersboten
ABERDEEN
Het uitvallen van de voortstuwing 
van de bevoorrader Caledonian 
Victory heeft vorige maand in de 
haven van Aberdeen een ware ravage 
aangericht. Drie afgemeerde vissers-
bootjes gingen ten onder en drie an-
dere liepen forse schade op.
De Caledonian Victory van Vector 
Offshore Ltd uit Edingburgh is één 
van de vier robuuste bevoorradings- 
annex safety/standbyvaartuigen die 
in de jaren 2005-2006 op de Chinese 
Yantai Raffles werf zijn gebouwd. 
De 4380 dwt metende schepen wor-
den op de Noordzee ingezet. Na het 
binnenlopen van de haven van Aber-
deen wilde de Caledonian Victory 
afmeren aan de Commercial Quay. 
Doordat op een gegeven moment 
de voortstuwing uitviel, schoot het 
vaartuig door en ramde zes afge-
meerde vissersbootjes. Hiervan werd 
er één volledig gekraakt. Volgens 
de havenautoriteiten betrof dit de 
Meanwell, Jodie en Marie June. 
Flink beschadigd raakten verder de 
Alata, Skua en Jenny. Niemand liep 
persoonlijk letsel op. (PAS)

Zeeuwse politie
pakt stropers
SEROOSKERKE
De politie heeft zondagmorgen bij 
de Schelpenhoek bij Serooskerke 
drie stropers betrapt.
Ze visten met een staandewantnet 
van honderd bij zeventig centime-
meter in de Oosterschelde op harder. 
De vissers hadden juist het net uit 
het water gehaald. De Zeeuwse po-
litie trof een vangst van twintig kilo 
harder aan. De drie waren tussen de 
41 en 37 jaar oud en afkomstig uit 
Almere en Delft. De drie bekenden 
te weten dat ze illegaal aan het vissen 
waren. Daarom deden ze het ook ’s 
nachts, zeiden ze. De vis, de boot 
en het net zijn in beslag genomen. 
De vis wordt vernietigd door een 
destructiebedrijf. De mannen krijgen 
een proces-verbaal. (BS)

Vissers de  Wash
vrezen Hollanders
BOSTON
Een plaatselijke verordening ver-
biedt sinds kort de mosselvisserij 
voor schepen langer dan veertien 
meter in de Engelse de Wash. Vol-
gens het Engelse Fishing News heeft 
de Eastern Sea Fisheries Joint Com-
mittee de verordening ingesteld om 
te verhinderen dat grote schepen van 
elders mosselzaad komen halen.

The Wash is een enorme inham  aan 
de Engelse oostkust ten zuiden van 
Skegness. Verscheidene rivieren 
monden uit in de baai. De voornaam-
ste vissersplaats is Boston. De kleine 
vissersschepen hebben hun ligplaats 
in de tijarm Haven van The Wash, 
waar ze bij eb droogvallen. The Wash 
is een gebied vergelijkbaar met de 
Waddenzee.
Verordening 15 voor gesleept vis-
tuig voor de visserij op tweekleppige 
weekdieren werd ingesteld juist voor 
de aangekondigde komst van een 
grote mosselkotter uit Ierland. Ge-
vreesd werd dat vooral Nederlandse 
mosselvissers met hun naar plaatse-
lijke begrippen grote mosselkotters 
op de grote voorraad mosselzaad ter 
plaatse zouden afkomen nu de mos-
selzaadvisserij op de Nederlandse 
Wadden is verboden. (BS)

SCH-302 bespaart
8% brandstof
SCHEVENINGEN
De Scheveningse Rederij W. van 
der Zwan & Zn hoopt acht pro-
cent brandstof te besparen met de 
hektrawler SCH-302 Willem van 
der Zwan. Het schip krijgt andere 
schroefbladen en een hoogrende-
ments straalbuis van Wärtsilä.
De SCH-302 brandde vorig jaar 
bijna geheel uit, maar wordt her-
steld bij Scheldepoort in Vlissin-
gen. Daarvoor wordt onder meer 
de twaalfcilinder Wärtsilä 38A 
hoofdmotor compleet gereviseerd. 
De motor wordt bovendien op Vi-
bracon elementen geplaatst.
Van der Zwan renoveert tevens 
de SCH-6 Alida. Dit gebeurt bij 
Scheepswerf Reimerswaal in Hans-
weert. Voor dit schip levert Wärtsilä 
een nieuwe zescilinder Wärtsilä 38A 
hoofdmotor,  een zescilinder 26A 
hulpmotor en eveneens nieuwe 
schroefbladen en een straalbuis. De 
SCH-6 wordt bovendien elf meter 
verlengd.
Met de opdrachten is totaal zeven 
miljoen euro gemoeid. Bij de prijs 
is ook een onderhoudscontract voor 
60.000 manuren inbegrepen. Dit 
houdt in dat Wärtsilä ook het mo-
toronderhoud voor de komende acht 
jaar op zich neemt. Wärtsilä draagt 
er ook zorg voor dat de motoren aan 
de laatste milieueisen zullen gaan 
voldoen. Alle motoren worden IAPP 
(International Air Pollution Preven-
tion) gecertificeerd. (BS)

Voorman boeren
nieuwe voorzitter
veiling Zeebrugge
BRUSSEL
oud-Boerenbondvoorzitter Noël 
Devisch is de nieuwe voorzitter 
van de Zeebrugse Visveiling. De 
65-jarige Devisch verliet in maart 
de Boerenbond. Hij aanvaardde 
het door de Zeebrugse Visveiling 
aangeboden mandaat van lid van 
de raad van bestuur, die hem 
meteen als voorzitter aanwees.

Voordat Devisch aan het hoofd 
kwam te staan van de Boerenbond 
was hij een hoge ambtenaar bij de 
Europese Commissie in Brussel 
op het departement landbouw. Hij 
was lange tijd de rechterhand van 
de Nederlandse EU-landbouw-
commissaris Frans Andriessen en 
onder meer nauw betrokken bij de 
voorbereiding van het Europese 
melkquotasysteem. Als voorzitter 
van de Boerenbond zal hij vooral 
de geschiedenis ingaan als de man 
achter de schermen die de beslissend 
stoot gaf voor een nieuwe en succes-
volle Vlaamse mestwetgeving.

Devisch geniet zowel in Vlaande-
ren als in Europese kringen groot 
aanzien. De Zeebrugse Visveiling 
is erg tevreden met zijn komst. Als 
voorzitter zal hij de strategie van de 
visveiling verder helpen ontwikke-
len en nauw betrokken zijn bij het 
European Fish Centre. 
Bovendien moet hij een belangrijke 
rol gaan spelen bij het oplossen van 
de problemen tussen de vismijnen 
van Zeebrugge en Oostende, die 
momenteel zo goed als op voet van 
oorlog leven. Beide vissershavens 
hebben het vooral met elkaar aan 
de stok over de onderlinge concur-
rentie, waarbij ze elkaar beschuldi-
gingen van oneerlijke concurrentie. 
(JS)

Diepe snijwond
GOEDEREEDE
Een bemanningslid van de viskot-
ter GO-38 Vertrouwen van J. Tanis 
Jaczn & Zn uit Goedereede is woens-
dag 17 september gewond geraakt 
aan zijn rechterarm.
Tijdens het strippen van de vangst 
schoot hij uit met zijn stripmes. Dat 
resulteerde in een hevig bloedende 
wond. De schipper probeerde de 
bloeding te stoppen met een drukver-
band. Aanvankelijk leek dat succes-
vol, maar naderhand ging de wond 
toch weer bloeden. De schipper 
zocht daarop contact met de Radio 
Medische Dienst. Omdat afdoende 
behandeling aan boord niet mogelijk 
bleek, werd uiteindelijk besloten de 
patiënt door een reddingboot naar 
de wal te laten brengen. Hiervoor 
werd de Scheveningse reddingboot 
Kitty Roosmale Nepveu ingescha-
keld. De patiënt werd op zeventien 
mijl noordwest van Scheveningen 
overgenomen. (BS)

EGMOND AAN ZEE
De Belgische garnalenkotter N-57 
Spes Nova van NV Terry uit Nieuw-
poort is dinsdagmorgen 26 augus-
tus voor het strand bij Egmond aan 
Zee aan de grond geraakt. De 23,75 
meter lange en 99 brt grote kotter 
kreeg een stuk touw in de schroef 
en dreef op de tweede bank voor 
Egmond.
Er stond een behoorlijk lastige zee 
met een golfhoogte tot anderhalve 
meter. De kotter zat midden in de 

branding. Herhaaldelijk werd het 
schip door de zee opgetild om ver-
volgens met een klap op de zeebo-
dem neer te komen. Pogingen op ei-
gen kracht vlot te komen mislukten. 
De situatie was van dien aard, dat de 
schipper hulp moest inroepen. De 
Egmonder motorstrandreddingboot 
Adriaan Hendrik kon op de ondiepte 

langszij komen en twee opstappers 
overzetten. Die probeerden de kotter 
via een mui tussen de banken door 
naar veilig vaarwater te loodsen. 
Die poging mislukte. De Adriaan 
Hendrik maakte vervolgens haar 
sleeptros vast op de kotter en begon 
voorzichtig te trekken. De kracht op 
de tros werd langzaam opgevoerd en 
uiteindelijk kwam de Spes Nova los. 
De dankbare schipper trakteerde de 
redders op een flinke portie verse 
garnalen. (BS)

Opvarende Erik Vink van de TH-7 heeft veel vertrouwen in de toekomst. (Foto W.M. den Heijer)

Als nieuw naar zee

OUDESCHILD
De TX-68 Vertrouwen is vorige maand weer als nieuw naar de visgronden vertrokken. De kotter van de Ooste-
renders P. A. van der Vis en C. Daalder is vier maanden uit de vaart geweest voor een renovatie bij Scheepswerf 
Visser in Den Helder. Behalve dat de gieken en de mast zijn verlengd werd de scheepsbrug gestript en opnieuw 
ingebouwd. Door de langere gieken en mast, en de andere nodige aanpassingen is de Vertrouwen nu voorbereid 
om te gaan outriggen. En met de brandstofbesparende sumwing (als opvolger van de traditionele boomkor) blijft 
de kotter ook op tong vissen. (Foto Bert Koning) 

Er komen geen appartementen in 
de haven van urk. Een meerder-
heid in de gemeenteraad van urk 
heeft dit zogenoemde plan Fa’rus 
afgewezen. Volgens wethouder 
johannes Koffeman (christen-
unie) is het spanningsveld tussen 
wonen en werken toch te groot. 
‘Acht jaar geleden leek het er nog 
op dat de haven op termijn leeg 
zou raken, maar niets is minder 
waar.’ Aan de Burgemeester j. 
Schipperkade stonden veertig 
woningen, vijftien winkels en een 
zalencentrum gepland. 
 
Veel Urker vissers maakten de afge-
lopen tijd de overstap naar de bin-
nenvaart. In totaal zijn er nu meer 
dan zeventig Urker binnenvaart-
schepen en duw- en sleepboten. In 
de haven van Urk is daardoor een 
tekort aan ligplaatsen ontstaan. Ook 
de scheepswerven groeien hard. Vol-
gens Koffeman heeft het geen zin 
om ‘economische ontwikkeling te 
gaan frustreren’.
Met het besluit om de bestemmings-

procedure te stoppen, komt een ab-
rupt einde aan acht jaar plannenma-
kerij. Vanaf 2000 dacht de gemeente 
na over nieuwbouw op de plek van 
de visafslag. De gemeenteraad had 
vanaf het begin twijfels over het vol-
bouwen van het parkeerterrein in 
de haven. De ChristenUnie en een 
aantal lokale partijen waren al enige 
tijd tegenstander van het bouwplan, 
de SGP fel voorstander. In 2005 te-
kende toenmalig wethouder Albert 
Pieter Hakvoort van de SGP een 
bindende intentieovereenkomst 
met projectontwikkelaar Fa’rus. 
Omdat de plannen daarna in het slop 
dreigden te raken, werd door het in-
middels nieuw aangetreden college 
van CDA en de ChristenUnie een 
speciale procesmanager havenplan-
nen aangesteld. De bouw had medio 
2009 moeten beginnen. 

Contractbreuk
Volgens Koffeman bleek tijdens 
de inspraakprocedure dat er veel 
bezwaren waren. De Kamer van 
Koophandel was bijvoorbeeld ui-

termate kritisch. Ook kwamen er 
protesten van lokale ondernemers, 
booteigenaren en omwonenden die 
hun uitzicht op de vuurtoren zagen 
verdwijnen. Een alternatief plan om 
de woningen buiten de haven, direct 
aan het IJsselmeer te bouwen, ketste 
af. Dat stukje van de haven valt onder 
de nota Ruimte van het Rijk en dat 
maakte bouwen daar volgens Kof-
feman te gecompliceerd. 
Het besluit om de stekker uit het 
bouwplan te trekken, wordt door 
bijna de voltallige gemeenteraad 
gesteund. Ook coalitiepartner CDA, 
dat lange tijd twijfelde, stemde 
vorige week voor. Alleen de SGP 
protesteerde hevig. Volgens de frac-
tie toont de gemeente zich nu een 
onbetrouwbare partner. Omdat de 
gemeente regelrechte contractbreuk 
pleegt, vreest de partij een miljoe-
nenclaim van de ontwikkelaar. 
Zowel gemeente als ontwikkelaar 
Fa’rus hebben inmiddels hun ad-
vocaten ingeschakeld. Wethouder 
Koffeman zegt snel schoon schip 
te willen maken en de kwestie fat-

soenlijk te willen afhandelen; bij 
Fa’rus was niemand voor commen-
taar bereikbaar. Voorlopig worden 
geen nieuwe plannen voor de haven 
van Urk gemaakt, zegt Koffeman: 
‘Eerst moet er een juridisch blanco 
terrein liggen.’

Buitendijkse haven
De gemeente zal intussen wel ge-
woon doorwerken aan de plannen 
voor een nieuw aan te leggen bui-
tendijkse haven voor containerover-
slag, scheepswerven, visindustrie 
en binnenvaart. Een verkennend 
marktonderzoek naar een eventu-
ele buitendijkse haven is inmiddels 
afgerond, maar de resultaten zijn nog 
niet openbaar. Die worden eerst op 
een speciale bijeenkomst in oktober 
met verschillende betrokken partijen 
(o.a. Havenbedrijf Amsterdam) be-
sproken. In een eerder interview met 
deze krant vertelde burgemeester 
Jaap Kroon van Urk al wel dat de 
uitkomsten van dat onderzoek heel 
positief zijn. Verschillende investeer-
ders en marktpartijen zouden zich 

hebben gemeld bij de gemeente en 
zijn volgens hem enthousiast over 
zo’n nieuwe haven vanwege de cen-
trale ligging aan drie hoofdvaarrou-
tes. (AV)

Verwachte leegloop haven blijft uit

Urk schrapt woningbouw in haven vanwege groei binnenvaartvloot
Containerlijndienst
vistransport op Urk

Urk gaat een drie maanden du-
rende proef nemen met container-
vaart. Twee keer per week zullen 
schepen containers met vis op- en 
afzetten in de haven.
Voor de proef wordt door de ha-
venmeester zeventig meter kade 
vrijgemaakt. De containers, die 
tot nu toe over de weg werden 
aan- en afgevoerd, zijn bestemd 
voor de visverwerkende industrie 
in het achterland van Urk, op de 
bedrijventerreinen. De proef is een 
initiatief van twee lokale onder-
nemers.

Spes Nova krijgt
touw in schroef

Binnenvissers moeten in 
2010 visplan opstellen
DEN HAAG
Minister Verburg van LNV heeft 
de Tweede Kamer medegedeeld 
dat beroeps- en sportvissers op de 
binnenwateren vanaf 1 januari 2010 
worden verplicht een gezamenlijk 
visplan op te stellen en ook volgens 
dit plan te gaan vissen.

De beroeps- en sportvissers waren 
al verplicht tot deelname aan visbe-
standbeheerscommissies. Die fun-
geren als platform om met andere 
betrokken partijen als water- en ter-
reinbeheerders afspraken te maken 
over duurzaam visbestandbeheer en 
daarbij passende visserij. Visplannen 
moeten aansluiten op de doelstel-
lingen betreffende de waterkwaliteit 
van het betrokken gebied. Beroeps- 
en sportvissers mogen alleen nog 
vissen als er een visplan is met daarin 
verbinding met het waterbeheer. 
Vanwege de extra inspanning die de 
aanscherping van de visserijregels 
voor de binnenwateren betekent, 
stelt de minister eenmalig een bedrag 
van 981.000 euro beschikbaar voor 
een periode van drie jaar.
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AMSTERDAM
Voor de derde maal heeft de minis-
ter van Verkeer en Waterstaat de 
oude tuchtraad voor de zeescheep-
vaart, de Raad voor de Scheep-
vaart, herbenoemd in afwachting 
van het tuchtrecht nieuwe stijl. Dit 
keer is de herbenoeming voor één 
jaar en vijf maanden, tot en met 31 
december 2009. Dan zal volgens de 
verwachting de onderzoeksraad 
voor Veiligheid (oVV) gereed zijn 
om de onderzoeken naar rampen 

op zee over te nemen. Als dat zover 
is, zal ook een nieuw tuchtcollege 
aantreden.

Het vaste lid commandeur b.d. E. 
Bakker wacht dat tijdstip niet af en 
legt zijn functie na dertien jaar neer. 
Deze oud-chef der hydrografie van 
de Koninklijke Marine was een van 
de vaste onderzoekers van de Raad 
voor de Scheepvaart; hij deed verder 
onderzoek naar rampen, na voor-
onderzoek door en op advies van 

de Inspectie V&W. Zijn taak wordt 
nu overgenomen door vice-admiraal 
b.d. J. van Aalst. Bakker, die tijdens 
de zittingen vaak opvalt door zijn 
kennis en ondervragingstactiek, is 
nog wel beschikbaar als  plaatsver-
vangend lid. Hij zit dus soms toch 
nog achter de groene tafel, in de 
Jugendstil-raadszaal in de Beurs 
van Berlage in Amsterdam.
Vanwege de herbenoeming van de 
raad en de functiewisseling van 
raadslid Bakker ging een groot 

deel van de raad met partners een 
middag zeilen op de klipper Twee 
Gebroeders. Voorzitter Bentinck 
verheugt zich intussen op het feit 
dat de Raad voor de Scheepvaart 
door alle uitstel van het tuchtrecht 
nieuwe stijl volgend jaar toch nog 
het honderdjarig bestaan kan vie-
ren. Intussen heeft hij afgezien van 
het voorzitterschap van het nieuwe 
tuchtcollege. Omdat hij inmiddels 
68 is, vindt hij zich te oud voor deze 
nieuwe functie waarvoor zeventig 

jaar het maximum is.
Beoogd voorzitter is nu mr. D. Roe-
mers een van de plaatsvervangend 
voorzitters van de oude raad. Roe-
mers is staatsraad in buitengewone 
dienst bij de Raad van State, in het 
bijzonder voor zaken betreffende 
schepen die zijn geregistreerd op 
de Nederlandse Antillen.
Het nieuwe tuchtcollege zal deels 
uit nieuwe mensen bestaan, maar 
ook leden uit de oude raad zijn aan-
gezocht. (LR)

Er was in de droge-ladingmarkt even hoop op betere tijden voor de 
capesizers, waarvan de kleinere droge bulkers zouden profiteren. Er 
waren al een paar valse starts geweest en dat was het nu weer. De huren 
en vrachten daalden na een kleine opleving opnieuw flink. Het is on-
duidelijk wat er precies gebeurt. Het lijkt erop dat de staalproducenten 
in China eerst maar eens de grote voorraden ijzererts in de Chinese 
havens gebruiken, ook al omdat er conflicten zijn met Braziliaanse 
en Indiaanse exporteurs van ijzererts. Het lijkt ook alsof een aantal 
oudere, sterk vervuilende hoogovens, die tijdens de Olympische Spelen 
waren stilgelegd niet meer worden heropend. Voorlopig is de Chinese 
invoer van ijzererts nog lang niet terug op het niveau van voor de 
Spelen, waarvan vooral de capesizers en panamaxen last hebben. De 
Harmonious kreeg voor 160.000 ton ijzererts van Port Hedland naar 
Qingdao $ 11,65 per ton, de Tian Yang Feng voor 160.000 ton kolen 
van Richards Bay naar Rotterdam $ 22 per ton.

Er werden nogal wat enkelwandige vlcc’s opgekocht voor conversie 
naar droge bulkers. Vooral in China was hiervoor grote belangstelling. 
Inmiddels is het enthousiasme sterk bekoeld. De schepen blijken na 
conversie eigenlijk alleen geschikt voor het vervoer van ijzererts en 
charterers zijn niet erg gesteld op dit type schip, waardoor vaak lagere 
huren en vrachten moeten worden geaccepteerd. Bovendien daalde 
de vrachtenmarkt en in veel gevallen werd inmiddels van conversie 
afgezien. Dit betekent wel een forse financiële zeper, de sloopprijzen 
zijn inmiddels ook flink gedaald en behalve verkoop aan slopers is 
er geen alternatief.
De huren en vrachten voor de panamaxen daalden ook verder. De 
Paragon (71.259 dwt, 1995) werd gecharterd voor een reis van West-
Europa naar China voor $ 33.000 per dag, de Prabhu Das (76.662 
dwt, 2005) oplevering West-Europa voor een Atlantische rondreis 
voor $ 28.000 per dag. De handysizers deden het niet beter dan de 
grotere zusters. De Jin Pu (55.400 dwt, 2008) werd gecharterd voor 
een reis van Mumbai naar China voor $ 15.250 per dag, de Jian Qiang 
(46.807 dwt, 1996) oplevering Zuid-China naar de US Gulf voor $ 
12.000 per dag.
In de containermarkt is het plaatje niet vrolijker dan dat van de droge 
bulkers. De charterhuren daalden. De Armis (866 teu, 1991) werd voor 
twaalf maanden gecharterd voor $ 12.000 per dag, de Cape Spencer 
(1064 teu, 1996) voor twee maanden voor $ 10.500 per dag. Charterers 
hebben nu keus genoeg en de oudjes komen of niet meer aan de bak 
of tegen een erg lage huur. Het enige alternatief is dan de sloper, jam-
mer dat ook daar de prijzen flink zijn gedaald. Twee 2050 teu-schepen 
van 28 jaar oud gingen naar een sloper in Bangladesh. De MSC Alice 
(2550 teu, 1976) bracht $ 8,7 miljoen op bij slopers in India.
In de tankermarkt waren de vrachten voor de vlcc’s redelijk. Voor 
reizen met dubbelwandige vlcc’s vanuit het Golfgebied naar het Verre 
Oosten lagen de vrachten rond worldscale 146 of bijna $ 95.000 per 
dag. Voor reizen vanaf West-Afrika hadden de vlcc’s flinke concur-
rentie van de suezmaxen. Voor reizen naar US Gulf kregen de vlcc’s 
rond worldscale 126. Na de hurricanes werd het weer normaal in de 
Golf van Mexico en het Caribisch Gebied en ook de vrachten voor de 
suezmaxen en aframaxen die even heel goede tijden beleefden om-
dat de voorraden van de Amerikaanse raffinaderijen moesten worden 
aangevuld. (AvK)

Opnieuw een vaste start

vrachtenmarkt

De volgende Nederlandse schepen zijn de afgelopen 
periode van naam en/of eigenaar gewisseld.
De Maersk Radford (bouwjaar 2007, IMO 9332705, 
9966 brt, 13.760 dwt) is in september onder de vlag 
van Hongkong gebracht met als roepnaam VREN 
5. Ze werd gebouwd bij de werf Nanjing Jinling in 
Nanjing onder nummer JLZ040412 voor Marlow 
Navigation in Liberia en werd vorig jaar overgedragen 
aan Maersk in Rotterdam.
Datzelfde gebeurde met de Maersk Ronneby 
(bouwjaar 2007, IMO 9332690), bouwnummer 
JLZ040411 van Nanjing Jinling. Haar roepnaam is 
nu VREN 4.
De Eagle 2 (bouwjaar 2006, IMO 9330226)  was 
in aanbouw als Surinam River voor Beheermaat-
schappij ms Surinam River I in Rotterdam, maar is 
1 oktober herdoopt in Vento di Maestrale. Bouwer 
was Qingshan in Wuhan onder nummer 311.
De Seaways Prestige (bouwjaar 2007, IMO 9371957, 
5272 brt) is door Beheermaatschappij ms MCP Lon-

don in Groningen 26 september herdoopt in McP 
London. Ze werd gebouwd bij Shandong Huanghai 
Shipbuilding.
De Fast julia (bouwjaar 1985, IMO 8404446, 1391 
brt) van Mareb Shipping in Vlissingen (Sandoval 
Shipping) is in september onder de vlag van België 
gebracht met als roepnaam ONFO. Scheepswerf G. 
Bijlsma & Zn in Wartena bouwde haar onder num-
mer  623 als jehan en van 1998 tot 2005 voer zij 
als Silmaril. 
De Dutch Partner (bouwjaar 2004, IMO 9315977) 

van Rederij Engelsman Towage & Salvage in Makkum 
is na de annual survey verkocht aan EDT Offshore op 
Cyprus en wordt herdoopt in EDT Zenos. Scheeps-
werf Gebr. Kooiman bouwde haar onder nummer 167.  
Unity Chartering heeft 30 juni het beheer overgeno-
men van Adriana Shipping & Trading in Oostvoorne. 
Daardoor zijn twee schepen, die al drie jaar in char-
ter waren bij Unity hernoemd. De Grace (bouwjaar 
2005, IMO 9198446) heet nu cFL Racer van Stream 
in Willemstad/NA en de Adriana (bouwjaar 2005, 
IMO 9222429) werd herdoopt in cFL Ruler van 
Water in Willemstad/NA.
  
Nieuwbouw.
Op 26 september heeft Barkmeijer Shipyards in 
Stroobos bouwnummer 316, de Flinterrebecca 
(IMO 9361108) te water gelaten. Ze wordt afge-
bouwd in Lemmer.
De Flinterrebecca is de eerste van twee zustersche-
pen voor een aan Flinter gelieerde onderneming. De 
Flinterrachel wordt in maart opgeleverd.
Op 22 september arriveerde in IJmuiden het casco 
van de jetstream (IMO 9369655, 2999 brt) voor 
afbouw bij Veka/Bijlsma Shipyard in Lemmer voor 
eigenaar G.L. Kornet uit Culemborg. 
De Rotterdamse rederij Chemgas heeft de gastan-
ker Tempest (IMO 9424754, 2152 brt) in gebruik 
genomen. Deze kruiplijncoaster kan gas vervoeren 
van Mannheim tot Scandinavië en Engeland. De 
roepnaam is PHOT, het casco werd gebouwd bij 
Severnav in Turnu-Severin en Breko in Papendrecht 
bouwde haar af.
Op 9 oktober is bij Koninklijke Niestern Sander in 
Delfzijl de Laganborg (7350 ton, 4700 gt) te water 
gelaten als bouwnummer 837. De oplevering volgt 
in december. 
De 12 september opgeleverde Base Express (IMO 
9378046) kwam eind  september voor het eerst in 
Rotterdam. Eigenaar is Base Express in Breskens 

(Vroon Offshore Services) en bouwer was Damen in 
Galatz onder nummer 335. De roepnaam is PBNJ.
In het Servische Sremska Mitrovica is 20 september 
de Damen Combi Freighter 3850 Avalon (3850 dwt, 
2545 gt) als bouwnummer 9390 gedoopt voor op-
drachtgever Pel van Lent uit Indijk. Het casco wordt 
bij Damen in Bergum afgebouwd.
Op 27 september heeft Ferus Smit in Leer de citadel 
te water gelaten voor kapitein-eigenaar B. Wijdeveld. 
Ze wordt eind oktober opgeleverd.
De Tucana is 30 september van Damen in Bergum 
versleept naar Harlingen voor afbouw. De oplevering 
is gepland  op 17 oktober. 
 
Nieuws van voormalige Nederlandse schepen.
De Rijnborg (bouwjaar 1970, IMO 7032246) van 
E. Wagenborg’s Scheepvaart- & Expeditiebedrijf in 
Delfzijl en gebouwd bij C. Amels & Zn. in Mak-
kum onder nummer 314 is 8 september herdoopt 
in Riverside. Ze werd in augustus 1989 verkocht en 
herdoopt in Esmeralda en heette vervolgens caribe 

Trader (1996) en River Down (2006). De roepnaam 
blijft 3EHC9.
De Frisian Mariner (bouwjaar 1979, IMO 7711517) 
van de gelijknamige rederij in Harlingen en gebouwd 
bij Scheepswerf en Reparatiebedrijf Harlingen on-
der nummer 52, is 2 augustus herdoopt in Abb-e-
Zamzam. Ze werd in 1987 verkocht en herdoopt in 
Aldgate en heette achtereenvolgens Maratha Convoy 
(1991) voor Chowgule Steamships in India, FML S.V. 
Savarkar (1999) voor Fairmacs Shipping in India en  
Med Wind (2004) voor Beacon Trading in Athe-
ne.
De Electron (bouwjaar 1983, IMO 8121288) van 
de gelijknamige rederij in Groningen en gebouwd 
bij Bodewes Scheepswerven in Hoogezand onder 
nummer 546, is in juli herdoopt in Yakup Aga. In 
2004 werd ze verkocht aan Penyez Shipping & Tra-
ding op Malta en herdoopt in Penyez. In augustus 
2006 werd ze verkocht aan een onbekende eigenaar, 
onder de vlag van Slowakije gebracht en herdoopt 
in My Ship 2. In 2008 volgde verkoop naar Turkije 
en werd het roepsein TCTG6.

• De sleepboten Gruno en Theo brachten eind september het casco, de bak en het stuurhuis van de 
Flinterrebecca van Barkmeijer in Stroobos naar de afbouwkade van de gemeente Lemsterland in 
Lemmer. (Foto Wilto Eekhof)

• De Jetstream. (Foto Ruud & Marcel Coster)

coast to coast
Bob van Raad volgt in Coast to Coast de scheepsbouw en de 
handel in Nederlandse schepen. Om een beeld te geven van 
de vloot en de eigenaren, biedt de rubriek een overzicht van 
de belangrijkste vlootmutaties.

Karlos woonde met twee vrien-
den in een villa, gelegen aan 
een stinkende randweg van 

Perth. De meeste huizen in de omge-
ving heetten ‘villa’s’. Niet omdat 
ze enige allure bezaten, maar sim-
pelweg omdat het gelijkvloerse 
woningen waren. Karlos’ onderko-
men was van onbeschilderd beton 
en had een golfplaten dak. Voor de 
kleine ramen zaten ijzeren anticy-
cloon-hekjes, waardoor het huis iets 
van een gevangenis weg had. Het 
werd al donker toen we aankwa-
men, maar in de tuin brandde een 
kampvuur. Eromheen zaten een stel 
beschonken Kiwi’s en een studente 
uit Zimbabwe, wier witte tanden 
haar aanwezigheid verrieden. Op 
kosten van de Australische monar-
chie mocht zij enkele jaren een of 
andere sociologische studie volgen. 
Zelfs haar verblijfskosten werden 
betaald. Met jaloezie dacht ik aan 
mijn studieschuld die acht jaar na 
het verlaten van de zeevaartschool 
nog steeds 20.000 euro bedroeg.
Naast de Zimbabwaanse zat een 
Australische vrachtwagenchauf-
feuse. Ze sprak zo plat dat ik haar 
nauwelijks kon verstaan en spuugde 
voortdurend in het vuur. Ik begreep 
dat ze met ruwe gouderts in haar 
tientonner tussen een goudmijn en 
de stortplaats heen en weer reed. Ze 
was niet mooi. Ik vond Australische 
vrouwen over het algemeen onknap, 
grof en koel. De mannen daarente-
gen mochten er wel zijn: bonkige 
lichaamsbouw en rauwe geest. Een 
soort oerbewoners.
Karlos was dat niet. Karlos was 
een magere Kiwi. Hij trok me aan 
mijn hand rond over zijn terrein. Hij 
toonde me zijn bierbrouwerij in de 
garage, de fruitbomen en de moes-
tuin. De enige producten die hij in 
een winkel hoefde te kopen waren 
vlees, brood en water.
Uitgelaten schonk hij me zijn eigen-
gemaakt bier in. Later nam hij me 
de keuken in en gaf me een glaasje 
Bailey’s. Opeens duwde hij me tegen 
de aanrechtrand en drukte zijn lip-
pen op mijn mond.

Fleur van der Laan

Australisch zout
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Volgens de OpCost index 2008 be-
droeg de gemiddelde kostenstijging 
vorig jaar 11,2 procent. De grootste 
stijging werd gemeten in de contai-
nerschipindex van OpCost. Die steeg 
24 punten, wat neerkwam op een 
kostenstijging van achttien procent. 
De tankerindex steeg zestien punten, 
wat neerkwam op een stijging van 
11,1 procent. De bulkerindex steeg 
tien punten, wat een kostenstijging 
van 7,4 procent betekende.
Volgens Richard Greiner, de belang-
rijkste partner van Stephens, stegen 
de salarissen in de containervaart 
het sterkst, met gemiddeld twin-
tig procent. De salariskosten in de 
zeevaart als geheel stegen met tien 
procent.
De bevoorradingskosten (de stores) 
gingen met gemiddeld zestien pro-
cent omhoog, nadat ze in 2006 al 

met twintig procent waren gestegen. 
Het grootste deel van deze stijging 
werd veroorzaakt door duurdere 
smeerolie.
Scheepseigenaars gaven in 2007 
gemiddeld twaalf procent meer uit 
aan reparatie- en onderhoudskosten. 
De verzekeringspremies gingen met 
zeven procent omhoog. 

Bunkers apart
De hogere operationele kosten staan 
los van de sterk gestegen brandstof-
kosten. ‘Bunkers zitten niet in de 
operationele kosten verwerkt, die 
horen bij de reiskosten’, zegt Grei-
ner. ‘Maar die zijn natuurlijk ook 
sterk gestegen in 2007.’
De kostenstijging valt in 2007 ho-
ger uit dan in 2006. Toen stegen de 
kosten met 8,5 procent. In 2005 
gingen de operationele kosten met 
vier procent omhoog.
De operationele kosten worden 
bijgehouden in dollars. ‘Zolang de 
dollar de munteenheid is waarmee 
de internationale scheepvaart voor 
het merendeel werkt, blijven we die 

munteenheid gebruiken voor onze 
index en rekenen we de andere va-
luta’s terug naar dollars. Mogelijk 
verandert dit in de toekomst echter, 
daar praten we nu over.’
Hoe men dit wil veranderen kan en 
wil Greiner nog niet zeggen. Een 
prognose voor de kostenstijgingen 
in 2008 geeft het accountantsbureau 
niet af. ‘Prognoses geven doen we 
niet, dat ligt veel te gevoelig.’
De percentages van de loonstijgin-
gen verschilden in 2007 sterk per 
scheepstype. De kleinste stijging 
(2,3%) deed zich voor bij de han-
dymaxbulkers. De grootste stijging 
(32,2%) bij containerschepen van 
2000 tot 6000 teu. De grootste 
loonstijging in de tankvaart deed 
zich voor op producttankers (18%), 
gevolgd door panamaxtankers 
(12,9%).

OpCost is de belangrijkste index 
voor operationele kosten en het 
aantal scheepseigenaren en mana-
gers dat er aan meewerkt stijgt snel. 
‘Dit jaar is het aantal deelnemers 
met twintig procent gestegen’, zegt 
Greiner. ‘Volgend jaar hopen we 
een aparte LNG-tankerindex aan 
de database toe te voegen en een 
aparte index voor containerschepen 
boven 6000 teu. We hopen dat vol-
doende scheepseigenaren zich bij 
de index aansluiten. Van eigenaren 
en managers ontvangen informatie 
over de lopende kosten wordt altijd 
vertrouwelijk behandeld.’

Moore Stephens International telt 
wereldwijd 621 kantoren met aan-
gesloten, maar verder onafhankelijk 
opererende, bedrijven in 95 landen. 
Er werken een kleine 20.000 men-
sen op de kantoren. De omzet is de 
afgelopen drie jaar verdubbeld en 
bedroeg in 2007 bijna 1,9 miljard 
dollar. (HH)

www.moorestephens.co.uk

Vooral bemanningskosten nemen 
fors toe

Kosten zeevaart 
stijgen ruim
elf procent
De operationele kosten op zeeschepen zijn in 2007 met ruim 
elf procent gestegen. ‘De stijging is vooral veroorzaakt door 
de hogere bemanningskosten’, zegt scheepsaccountant Moore 
Stephens van accountants- en verzekeringsadviesbureau Moore 
Stephens International Limited. Zijn bedrijf maakte voor de 
berekening gebruik van de zelf ontwikkelde ‘OpCost index’, 
waarin op vertrouwelijke basis de financiële gegevens van ruim 
1800 schepen zijn verwerkt.

Brandstofkosten
niet meegerekend

Wacht te kooi

aan -  en  ve rkoopbemidde l i ng  
zee -  en  kus tvaa r t  t onnage

shipsales@vanderkamp.com - www.vanderkamp.com - tel 0181-321754 - fax 0181-322910

AMSTERDAM
De nautische wereld heeft er weer 
een vlag bij: omringd door twee 
bestuursleden van de stichting 
Zeemanswelvaren hees burge-
meester job cohen eind vorige 
maand de nieuwe vlag van het 
Seamen’s centre in Amsterdam 
in top. cohen deed dit ter ere 
van het 150-jarig bestaan van het 
Amsterdams Zeemanshuis. ‘Dat 
Amsterdam nog maar lang een 
waardige havenstad mag blijven’, 
sprak de burgemeester vooraf-
gaand aan de officiële handeling. 

Eerder dit voorjaar werd het jubileum 
al met een feest aan de Radarweg 
gevierd; afgelopen vrijdag volgde een 
officiële bijeenkomst met veel blauwe 
blazers, lekkere hapjes en drankjes 
en als hoogtepunt een feestelijke 
toespraak en felicitaties van de bur-
gemeester van Amsterdam. Behalve 
veel nautische bobo’s waren ook de 
zes betaalde krachten aanwezig die 
het Seamen’s Centre dagelijks van 
16 uur tot 23 uur draaiende houden. 
Volgens één van hen, Leo Bersel, 
voorziet het Seamen’s Centre door de 
groei van de haven en de toenemende 
werkdruk en stress op de schepen 
meer dan ooit in een behoefte. In 
het centrum komen soms Filippij-
nen langs die tien maanden niet aan 
wal zijn geweest. Per jaar bezoekt 
zo’n 10.000 man het gebouw aan de 
Suezhaven. Ze worden gehaald en 
gebracht met een busje. 
Volgens Alice Kamp - een van de 
andere beheerders - klopt er niets 
van het aloude vooroordeel van 
wilde zeemansnachten aan wal. De 
meeste zeelieden die het centrum be-
zoeken, zijn verlegen en timide en 
drinken nauwelijks, zegt zij: ‘Ik kom 
uit de gewone horeca, daar was dat 
veel erger.’ Bellen en internetten met 
het thuisfront, dàt doen de zeelieden 
vooral in Seamen’s Centre.

Het karakter van een pension, zoals 
in 1858 bij de oprichting aan het 
Kadijksplein, heeft het Amsterdamse 
Zeemanshuis anno 2008 al lang niet 
meer. Gebruikten Nederlandse zeelie-
den het tehuis de eerste jaren van het 
bestaan om even onderdak te hebben 
als ze even geen werk hadden, tegen-
woordig komen er nauwelijks nog 
Nederlanders. Wel veel Filippijnen, 

Russen, Indiërs, Polen en Chinezen. 
Daarmee schiet het Zeemanshuis 
volgens Cohen zijn doel niet voor-
bij. Het is allemaal een kwestie van 
gastvrijheid, vindt hij. ‘Je hoopt dat 
Nederlandse zeelieden in het buiten-
land ook goed worden ontvangen. Die 
zeelieden doen goed werk voor ons, 
dus dan moet je daar ook wat voor 
terug willen doen.’ (PV)

• Een bescheiden feestje van de Raad voor de Scheepvaart op de klipper 
Twee Gebroeders vanwege de nieuwe herbenoeming en het afscheid van 
onderzoekslid E. Bakker, hier aan het roer. V.l.n.r. achterste rij: de buiten-
gewone leden J.L. Schot en P.J. Lensen, plaatsvervangend voorzitter mr. P. 
Neleman, mevrouw Neleman, plaatsvervangend lid J. van Urk, idem J. van 
Oerle, nieuw vast lid vice-admiraal b.d. J. van Aalst en buitengewoon lid 
N.J. Pronk. Voorste rijen: vast lid A.J. Both, plaatsvervangend voorzitter 
mr. D. Roemers, secretaresse Judith Konz, mevrouw Roemers, mevrouw 
Jongbloed, plaatsvervangend lid J.F. Jongbloed, mevrouw Makkinje, 
mevrouw Van Oerle, mevrouw Reijne, scheidend vast lid commandeur b.d. 
E. Bakker, mevrouw Bakker, mevrouw Van Aalst, mevrouw Both, voorzit-
ter mr. U. W. baron Bentinck, mevrouw Bentinck, plaatsvervangend lid H. 
Reijne, mevrouw Lensen, mevrouw Pronk, buitengewoon lid ing. J.C.H. de 
Neef en plaatsvervangend lid D.P. Makkinje. (Foto Ellis Doeve)

Derde herbenoeming tuchtraad

• Burgemeester Cohen (rechts) hees de nieuwe vlag van het 150-jarige 
Seamen’s Centre in Amsterdam. (Foto Peter Voskuil)

‘Buitenlandse zeelui verdienen gastvrij onthaal’

Vlag in top voor Seamen’s Centre
Vier dozijn nieuwe
officieren zeevaart
TERSCHELLING
Het Maritiem Instituut Willem Ba-
rentsz op Terschelling heeft 48 mari-
tieme officieren afgeleverd. De prijs 
voor de beste studenten voor marof 
en hydrografie gingen respectievelijk 
naar Rob Evers en Bart Schoorl. Ver-
der kreeg Maarten Dudok van Heel 
een onderscheiding namens het Ko-
ninklijk College Zeemanshoop, omdat 
hij ondanks veel tegenslag zijn studie 
had voltooid. Maaike Spee werd ge-
kozen tot de meest sociale student, ze 
werd met een pennenset beloond door 
de Bond van Zeevarenden Nautilus.

De geslaagden zijn: Dirk van Aartsen (Gro-
ningen), Bart Been (Den Helder), Wierd de 
Boer (Drachten), Rowdy Boneveld (Mar-
ken), Inge van der Borg (VS), Clemens 
Bos (Zeist), Sven Commandeur (Marken), 
Paul van Dijk (Bellingwolde), Klaas Dor-
land (Barneveld), Michiel en Joost Drijver 
(Dokkum), Marten Drost (Haskerdijken), 
Maarten Dudok van Heel (Steenwijk), Wie-
ger Duursema (Rijnsburg), Rob Evers (Hat-
tem), Wouter Fichtner (Zutphen), Frank 
Sitglai (Amsterdam), Sjors Gonggrijp 
(Arnhem), Hans Gorter (Uithoorn), Er-
win van het Hekke (Eerbeek), Marius van 
Hoogdalem (Groningen), Timo Huurnink 
(Veenendaal), Remi de Jong (Hardegarijp), 
Reint de Jonge (Roden), Aart van Kerkwijk 
(Almere), Ruurd van der Meer (Kampen), 
Derk-Jan Mulder (Meeden), Thijs Muller 
(Oene), Kobeck Niehof (Pieterburen), Da-
niel van Nimwegen (Hoofddorp), Floris 
Oosterveld (’s Heer Abtskerke), Wijnand 
Redert (Zuid-Beijerland), Rick Riemersma 
(Leeuwarden), Elianne Rongen (Ven-
ray), Bart Schoorl (Beverwijk), Jochem 
Sijl (Zeewolde), Mendy Sloots (Zwolle), 
Maaike Spee (Wijk bij Duurstede), Sjoerd 
Spoolder (Leerdam), Daan Steenmeijer 
(Groningen), Jasper Stoltz (Lelystad), Pa-
trick Welbedacht (Dronten), Mark Wes-
selius (Santpoort-Noord), Jasper Wever 
(Tolbert), Jeroen Ysermans (Roermond), 
Pieter Zandhuis (Harlingen), Deniis van 
Zanten (Hank) en Willem Zwaagstra 
(Wyckel). (GM)
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www.heatmaster.nl

Veth Motoren B.V. leverde aan het MV Bornrif:
1 Veth-Z-Drive roerpropeller, type VLT-400 (390 kW/ 1500 tpm)

2 Scania’s D9, 266 pk/ 1500 tpm

Veth Motoren wenst het MV Bornrif
een behouden vaart toe!

Postbus 53, 3350 AB Papendrecht, Tel: 078-6152266, www.veth-motoren.com

System Competence
As an internationally-renowned
systems company, we are a leading
partner of shipyards and shipping 
companies worldwide. Our products
and services include equipment and
systems for communication and 
navigation, automation, entertain-
ment, safety and security as well as
power and propulsion technology.

In cooperation with our mother company,
subsidiaries, representative offices and
service stations, we can assure our
customers the best possible support
worldwide.

Our applied technologies are oriented
towards the high quality standard of 
the maritime industry and the high
demands of our customers regarding
customer benefit.

We offer comprehensive services through
to the complete fitting of a ship with all
its electrical and electronic installations,
systems and components.

We consider ourselves a partner to the
shipbuilding industry, i.e. a partner who is
already involved in the preliminary design
phase and who, with his experience,
helps to keep the overall costs of a pro-
ject low while at the same time assuring
the functionality of the different compo-
nents in the “System Ship“.

SAM Electronics Nederland B.V.

IJzerwerkerkade 36
3077 MC Rotterdam
The Netherlands

Phone: +31 (0)10 - 479 54 44
Fax: +31 (0)10 - 479 55 45
info@sam-electronics.nl

www.sam-electronics.nl

and:
Nijverheidsstraat 25
1779 AS Den Oever
The Netherlands

Phone: +31 (0)227 - 54 32 92
Fax: +31 (0)227 - 54 57 14

HEMPEL (THE NETHERLANDS) B.V.
James Wattweg 2 
3130 AG Vlaardingen 
Telefoon: +31-10-4454000 
Telefax: +31-10-4356379 
Website: www.hempel.nl 

• SCHEEPSBOUW
• SCHEEPSREPARATIES/-VERLENGINGEN VOOR SCHEPEN TOT 20.000 DWT (2 drijvende dokken & dwarshelling)
• INDUSTRIëLE SERVICES VOOR INDUSTRIEEL ONDERHOUD EN CONSTRUCTIEWERKZAAMHEDEN

EEN MODERN BEDRIJF MET TRADITIE

Niestern Sander Reparatie heeft m.s. "Bornrif" gedokt voor montage van schroef en roer 
en heeft assistentie verleend bij de afbouw van het schip.

Voor nadere informatie:
Koninklijke Niestern Sander B.V., Postbus 108, 9930 AC  DELFZIJL

tel. 0596 649400  fax 0596 649402  e-mail info@knsbv.nl 

Wij zoeken tevens enthousiaste, technische, vakbekwame medewerkers die in ons team willen werken.

Machinekamer installaties en leidingsystemen

GTI WEST INDUSTRIE B.V., MARINE & OFFSHORE
Scheepswervenweg 13, 9607 PX  FOXHOL

(T) 0598 - 319 470  (F) 0598 - 319 471

Van der Velden Barkemeyer GmbH  
Borsigstraße 4-6
D-21465 Reinbek
Germany
T +49 (0)40 711 8020   
F +49 (0)40 711 0086   
E : oceangoing@vdvelden.com
W : www.vdvelden.com
Van der Velden is een wettig gedeponeerde merknaam.

Van der Velden® Marine Systems 
wenst BORNRIF 

een behouden vaart!

Van der Velden heeft geleverd:
BARKE® stuurmachine

Van der Velden® ATLANTIC roer

Aan boord 
van het

MV Bornrif 
verzorgden wij 
het complete 

isolatiepakket.

Bendit Isolatietechniek BV
Postbus 5197

9700 RP Groningen
www.bendit.nl

VAN LIER

Deckmachinery BVBA 

The specialist winch manufacturer 

Krimperslaan 1
9140 Temse
BELGIUM

Tel 0032 (0) 3 711 10 66
Fax 0032 (0) 3 711 11 03
E-mail info@van-lier.be

Wij wensen

het MV Bornrif

een behouden vaart !

www.stieglis.com

Wij wensen de Familie Schurink veel succes en een behouden vaart met het MV Bornrif!
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voor de boegburgerlijke stand
Vermeldingen in deze rubriek 

zoals geboorte, felicitaties,
overleden, etc.  zijn gratis.

scheepvaartberichten
Vervolg van pag. 2

DUITSLAND
Donau; spoorbrug Deggendorf (kmr. 2285.9); 
gedeeltelijke stremming. Voor de nieuwe spoor-
brug Deggendorf (kmr. 2285.9) tnb. stremming 
derde doorvaart vanaf de linkeroever oude spoor-
brug Deggendorf (kmr. 2285.9), bijzondere 
voorzichtigheid en hinderlijke waterbeweging 
vermijden. Er worden 3 gele tonnen met bord 
A.1 langs de rechteroever uitgelegd.
Dortmund-Ems-Kanal; tunnel olfen-Selm 
(kmr. 26.7); stremming. Stremming tunnel 
Olfen-Selm (kmr. 26.7) en kmr 42.2 van 20 
oktober 5 uur tot 21 oktober 6 uur.
Elbe; sluisbrug Geesthacht (kmr. 585.9); 
werkzaamheden. Bijzondere voorzichtigheid 
sluisbrug Geesthacht (kmr. 585.9) van 13 oktober 
6 uur tot 15 oktober 18 uur.
Elbe; beperkingen. Ivm. stroomsnelheids-
metingen op 14 oktober van 9:30 tot 14 uur 
en 20 november van 10 tot 14 uur hinderlijke 
waterbeweging vermijden afvaart thv. kmr. 2.6 
en afmeerverbod linkeroever tussen kmr. 2.4 en 
2.8. De afvaart moet zich bij kmr. 0 via VHF 10 
melden. Extra meldplicht VHF 10 / meetschip 
Elbegrund.
Ilmenau; sluis Fahrenholz; stremming. Ivm. 
hoogwater stremming sluis Fahrenholz tnb.
Ilmenau; brug Bardowick (kmr. 6.8); strem-
ming. Stremming brug Bardowick (kmr. 6.8) tot 
7 november 18 uur.
Main; sluis Gerlachshausen (kmr. 300.5); sluis 
Schweinfurt (kmr. 332); mededeling. M.i.v. 1 
oktober worden de sluizen Schweinfurt en Ger-
lachshausen op afstand bediend vanuit de centrale 
Volkach. Tijdens het omzetten kan er enige hinder 
ontstaan voor de scheepvaart. De sluizen krij-
gen nieuwe telefoon- en faxnummers en wel de 
volgende: Schweinfurt (09381) 718 29-140, fax. 
(09381) 718 29-149 en Gerlachshausen (09381) 
718 29-110, fax. (09381) 718 29-119.
Main; sluis offenbach (kmr. 38.5); gedeel-
telijke stremming. Stremming noordkolk sluis 
Offenbach (kmr. 38.5) van 13 oktober 7 uur tot 
24 oktober 18 uur. Normale meldplicht mari-
foonkanaal. 
Mittelweser; beperkingen. Tot 24 oktober 18 uur 
overdag tussen kmr. 270.5 en 272.7 doorvaart-
breedte verminderd en bijzondere voorzichtig-
heid. Normale meldplicht marifoonkanaal. 
Mittelweser; brug Weser (kmr. 298.4); strem-
ming. Stremming brug Weser (kmr. 298.4) op 
14, 15 en 17 oktober van 7:30 tot 19:30 uur. 
Normale meldplicht marifoonkanaal. 
Neckar; stremming. Ivm. evenement stremming 
thv. kmr. 126.3 (Abflussmessanlage Lauffen) op 
19 oktober en 2 november van 16 tot 20 uur.
Neckar; beperkingen. Ontmoeten en voorbij-
lopen verboden tot 7 november 18 uur tussen 
kmr. 157.9 en 158.2 (kanaal Marbach. Normale 
meldplicht marifoonkanaal.
Neckar; sluis cannstatt (kmr. 182.7); strem-
ming. Stremming sluis Cannstatt (kmr. 182.7) van 
11 oktober 7 uur tot 13 oktober 20 uur. 
Rhein; spoorbrug Duisburg-Baerl (kmr. 785); 
beperkingen. Doorvaarthoogte thv. inspectie-
wagen verminderd met 200 cm en bijzondere 
voorzichtigheid van 11 t/m 12 oktober van 7 tot 
17 uur voor spoorbrug Duisburg-Baerl (kmr. 785). 
Normale meldplicht marifoonkanaal. 
Rhein; oponthoud. Ivm. evenement oponthoud 
Rheinauhafen Mannheim op 19 oktober tussen 
7 en 16:30 uur.
Rhein-Hernekanal; sluis Herne ost (kmr. 
37.3); gedeeltelijke stremming. Stremming 
sluis Herne Ost (kmr. 37.3) van 20 oktober 6 
uur tot 7 november 14 uur.
Ruhr; bericht ingetrokken. Stremming thv. 
kmr. 10.6 is opgeheven.
unterems; oponthoud. Ivm. bijzonder transport 
tussen Leerort en Papenburg van 13 oktober ‘s 
ochtends tot 14 oktober 11 uur oponthoud en 
ligverbod. De juiste stremmingstijden worden 
bekendgemaakt door de vkc Ems (roepnaam 
Ems-Traffic) via de marifoon.
unterems; brug jann-Berghaus Leerort 
(kmr. 15.1); geen bediening. Geen bediening 
brug Jann-Berghaus Leerort (kmr. 15.1) van 18 
oktober 7 uur tot 19 oktober 23:59 uur.
unterweser; gewijzigde markering. Ivm. meet-
werk t/m 26 oktober op de volgende plaatsen 
plaatsing stroommeetapparatuur: kmr. 38.7 aan bb 
zijde ca. 50 m benedenstrooms van ton 92; kmr. 
33.7 aan stb zijde ca. 50 m bovenstrooms van ton 
97; kmr. 26 aan stb zijde ca. 50 m bovenstrooms 
van ton 111; kmr. 17.8 aan bb zijde;
kmr. 8.4 aan bb zijde. De meetapparatuur zijn 
gemarkeerd met gele boeien met opschrift WSA 
Bremen-Messgerate. De scheepvaart moet deze 
plaatsen voorzichtig passeren.
Verbindungskan. Süd zur Weser; benedensluis 
Minden (kmr. 1); bovensluis Minden (kmr 
0.2); gedeeltelijke stremming. Stremming be-
nedensluis Minden (kmr. 1) van 20 oktober 6 uur 
tot 10 november 6 uur en oponthoud bovensluis 
Minden (kmr. 0.2) tussen 20 oktober 6 uur en 
10 november 6 uur.
Wesel-Dattelnkanal; sluis Dorsten (kmr. 
30.5); sluis Friedrichsfeld (kmr 1.9); sluis 
Hunxe (kmr 13.3); gewijzigde bediening. Tot 
17 november 6 uur worden de sluizen Friedrich-
sfeld, Hünxe en Dorsten als proef op de zater- en 
zondagen ook bediend van 22 tot 6 uur.
Wesel-Dattelnkanal; sluis Dorsten (kmr. 30.5); 
gedeeltelijke stremming. Stremming kleine kolk 
Dorsten (kmr. 30.5) van 13 oktober 6 uur tot 7 
november 14 uur.
Wesel-Dattelnkanal; brug 409a (kmr. 10.8); 
beperkingen. Van 13 oktober 6 uur tot 17 ok-
tober 15 uur voor brug 409a (kmr. 10.8) ont-
moeten en voorbijlopen verboden. Bijzondere 
voorzichtigheid.
FRANKRIJK
canal de la Marne au Rhin, branche Est; 
scheepslift St. Louis/Arzviller (kmr 254.4); 
stremming. Stremming tussen scheepslift St. 
Louis/Arzviller (kmr. 254.4) en Hesse van 20 
oktober 7 uur t/m 15 december 19 uur.
canal de la Marne au Rhin, branche Est; sluis 
2 Rechicourt le chateau (kmr. 222.1); sluis 22 
Dombasle (kmr. 179.2); stremming. Stremming 
tussen sluis 2 Rechicourt le Chateau (kmr. 222.1) 
en sluis 22 Dombasle (kmr. 179.2) van 13 oktober 
7 tot 21 november 19 uur.
canal de la Deule; brug cD 48 Loos (kmr. 16); 
brug Dunkerque (kmr. 17.7); beperkingen. 
Tot 7 november 20:30 uur tussen brug CD 48 
Loos (kmr. 16) en brug Dunkerque (kmr. 17.7) 
hinderlijke waterbeweging vermijden, ontmoeten 
en voorbijlopen verboden.
canal de la Marne au Rhin, branche Est; sluis 
23 Varangeville (kmr. 177); sluis 25 Laneuve-
ville (kmr. 177); bericht ingetrokken. De strem-
ming tussen sluis 23 Varangeville (kmr. 177) en 
sluis 25 Laneuveville (kmr. 177) van 13 oktober 
t/m 11 november is geannuleerd.
canal du Rhône au Rhin, branche Sud; Haut 
Rhône; Rhône; Saône; mededeling. De VNF 
heeft een bekendmaking uitgegeven over ver-
schillende evenementen tussen 1 oktober 8 uur 
en 1 november 21 uur. Deze is aan te vragen 
(2008.6653.0) bij het Infocentrum Binnenwateren 
of te of te downloaden via http://www.infocen-
trum-binnenwateren.nl/aantevragen/2008-6653-
0.pdf of via www.vnf.fr.
canal de Saint-Quentin; tunnel Riqueval (kmr. 
29-34.7); stremming. Stremming tunnel Riqueval 
(kmr. 29-34.7) van 13 oktober t/m 28 november 
maandag tot vrijdag ’s middags.
canal de Saint-Quentin; sluis 32 Tergnier 
(kmr. 85.8); gedeeltelijke stremming. Strem-
ming rechterkolk 32 Tergnier (kmr. 85.8) van 13 
oktober 7 uur tot 31 oktober 19 uur.
Embranchement d’Epinal; diepgang. Diepgang 
max. 130 cm en bijzondere voorzichtigheid tot 
15 december 18 uur. 
Marne; stremming. Ivm. evenement stremming 
tussen kmr. 166.4 en 173.5 BIS op 12 oktober 
van 10 tot 12 en van 14:30 tot 16:30 uur.
Sambre canalisée; sluis 7 Hautmont (kmr 
35.4); sluis 8 Maubeuge (kmr 41.2); bericht 
ingetrokken. Stremming tussen sluis 8 Maubeuge 
(kmr. 41.2) en sluis 7 Hautmont (kmr. 35.4) is 
opgeheven.
Seine; sluis 2 chatou (kmr. 44.6); sluis 3 
Bougival (kmr 48.7); gedeeltelijke strem-
ming. Stremming sluis Chatou (kmr. 44.5) van 
20 oktober 7 uur tot 24 oktober 20 uur. Max. 
diepgang sluis Bougival 320 cm. Max. snelheid 
voor scheepvaart dieper dan 250 cm in het pand 
Marly is 12 km/u.
Seine; brug Issy-les-Moulineaux (kmr. 9.3); 
brug St. cloud (kmr. 13.5); stremming. Ivm. 
evenement stremming tussen brug Issy-les-Mou-
lineaux (kmr. 9.3) en brug St. Cloud (kmr. 13.5) 
op 19 oktober van 10 tot 12 uur.
OOSTENRIJK
Donau; sluis ottensheim-Wilhering (kmr. 
2147.2); gedeeltelijke stremming. Stremming 
rechterkolk Ottensheim-Wilhering (kmr. 2147.2) 
t/m 23 december.
Donau; Inland EcDIS update. Er is een update 
beschikbaar als gratis download van de electro-
nische vaarkaarten in Inland ECDIS standaard 
voor de Donau van kmr. 1872.8 tot 2201.4. Aan-
vullende inlichtingen kunnen worden verkregen 
via internet www.doris.bmvit.gv.at.

oplossing

HORIZONTAAL: 5 bestuurder; 7 snuivertje; 9 
zegsvrouwen; 11 grensregelingen; 13 aanstaan; 14 
effect; 15 veeg; 16 kas; 17 treil; 18 enen; 19 tank-
slag; 20 gemeente.

VERTICAAL: 1 reinigingsagent; 2 stripverpakkin-
gen; 3 ouderorganisatie; 4 Ardennenoffensief; 6 
dot; 8 ijzergaren; 10 wilgentenen; 12 esculaap.

congressen, beurZen
& evenementen

kielzog

‘Als wij geladen in Rotterdam liggen 
te wachten, weten we niet wanneer 
we aan de beurt zijn. De enige reden 
die je aan boord te horen krijgt is 
dat ze druk bezig zijn een coaster 
te charteren. Verder laten ze in het 
ongewisse. Je krijgt voor de tijd dat 
je ligt, wel overliggeld volgens de 
Nederlandse wet betaald, maar dat 
is net genoeg om een matroos te be-
talen. Die overligregeling mag van 
mij veranderen, want ambtenaren 
krijgen ook geen salaris dat in 1994 
is vastgelegd’, stelt Wolter.

Minder zwaar
De vader van Wolter wilde graag 
met personeel gaan varen, omdat 
dat lichamelijk minder zwaar is, 
want na de vaaruren hoeft de schip-
per geen tijd te besteden aan het 
onderhoud. Dat Wolter’ het schip 
van zijn ouders overnam was een 
mooie kans en het had praktische 
redenen. ‘Deze tonnenmaat wordt 
niet zo snel verkocht en we wil-
den dat het schip nog wat opbracht, 
want zij is goed doorgerepareerd. 
Ze heeft goede motoren en een 
nieuw vlak. We hebben toen geke-

ken naar de overige mogelijkheden 
en daar rolde dit uit. Voor mij was 
het een mooie kans. Mijn vriendin 
wilde graag varen en ik kreeg de 
mogelijkheid als jonge schipper van 
21 met mijn vriendin op een eigen 
schip te varen. Mijn ouders hebben 

de Corleon van 105 x 9,50 meter 
gekocht’, legt Wolter uit.

Huidtherapie
Lisa is van de wal. Ze is bezig haar 
papieren te halen en wil alles tot 
schipper hebben. Momenteel volgt 
ze de matrozenopleiding. Omdat ze 
geen maritieme vooropleiding heeft 
vaart de Protection voorlopig met 
een matroos erbij. De vooropleiding 

van Lisa zit in een heel andere hoek, 
want ze deed de HBO-opleiding 
huidtherapie. ‘Ik heb mijn prope-
deuse en drie jaar van die opleiding 
gedaan. Het uiteindelijke werk was 
geestelijk erg zwaar. Daar kwam ik 
tijdens mijn stage achter. Ik werkte 

namelijk met kankerpatiënten en 
het doel was dat mijn therapie hun 
kwaliteit van leven verbeterde. Ik 
vond het erg moeilijk mezelf een 
houding te geven tegenover mensen 
van wie je weet en tijdens het mas-
seren voelt dat ze niet lang meer te 
leven hebben. Ik vond het ook niet 
leuk dat ik altijd op dezelfde plek 
werkte. Ik heb een tijdje aan de wal 
gewerkt en ben toen gaan varen. De 
vrijheid van het varen spreekt me 
erg aan. Je hebt lange werkdagen, 
maar ook veel vrijheid. Aan de wal 
moet je om 18 uur nog je eten gaan 
koken. Aan boord eet je tussendoor’, 
vertelt ze.

Havenlogistiek
Wolter volgde de MBO-opleiding 
havenlogistiek in Rotterdam. Toen 
hij daarmee klaar was begon hij aan 
de dagopleiding MBO-schipper. Hij 
wilde namelijk eerst een ander be-
roep leren, voor het geval zijn toe-

komstige vrouw niet wilde varen. 
Met de opleiding havenlogistiek 
kun je bijvoorbeeld bij de douane 
werken of op een containerterminal. 
Het stel leerde elkaar kennen via 
internet. Wolter verhuisde voor zijn 
opleiding naar het Julia-internaat in 
Zwijndrecht, want hij woonde op het 
Sint-Nicolaas-internaat in Nijmegen 
en die reistijd was te lang. De over-
stap naar Zwijndrecht had invloed op 
zijn keuze voor een scheepsnaam. 
‘Ik keek enorm op naar al die mooie 
grote schepen die van Zwijndrecht 
voeren. Ik vond die Engelse namen 
als Millennium ook zo mooi. In die 
tijd begon ik na te denken over een 
scheepsnaam voor als ik ooit een 
schip zou hebben. Protection vond 
ik het mooiste. Het betekent vei-
ligheid en bescherming en ook je 
veilig voelen op het schip en het 
is in alle talen goed uit te spreken. 
Bovendien is het een naam die een 
tijdje meekan.’

Wolter en Lisa willen vooruit in de 
binnenvaart. ‘Misschien komt er 
over een tijdje een ander schip’, zegt 
Lisa. Ook Wolter ziet zichzelf wel 
overstappen. ‘Over een tijdje zou ik 
graag een andere uitdaging aangaan, 
want eigenlijk vaar ik al heel lang 
op dit schip. Mijn ouders hebben er 
tien jaar op gezeten. Het scheelt dat 
mijn vriendin wil varen. Als zij het 
niets had gevonden was ik vrije tijd 
gaan varen of iets met mijn andere 
diploma gaan doen.’ (HDJ)

• Wolter en Lisa  hebben elkaar leren kennen via internet. (Foto Henriette Driesen-Joanknecht)

Wolter en Lisa beginnen carrière samen op de Protection

Overname ouderlijk schip mooie kans
Wolter Buil en Lisa Hogerhe-
ijde varen nu bijna een jaar op 
de 1100-tonner Protection. De 
Protection heette voorheen St 
Maria en is het vorige schip 
van Wolter’s ouders. Wolter 
vormt met zijn ouders een 
VOF. Vader Buil wilde graag 
groter en ging met personeel 
varen. Wolter heeft havenlogis-
tiek gestudeerd en heeft kritiek 
op de laad- en losprocedure en 
de overliggeldregeling.

‘Overliggeld moet
nodig omhoog’

DONDERDAG 9 OKTOBER
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
19.30 uur, bijbelbespreking/bidstond 
of gemeentekring.
Nijmegen, KScc:  14 uur, cursus 
Engels. 
Raamsdonksveer, KScc: 13.30 uur, 
pergamano.

VRIJDAG 10 OKTOBER
Nijmegen, KScc: 9.30 uur, bloem-
schikken (kerk).

ZATERDAG 11 OKTOBER
Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 
uur, H. Mis.
Brugge, Schippersschool: 18 uur, 
H. Mis.
Eisden, Schipperscentrum Betanië: 
19.30 uur, dienst.

ZONDAG 12 OKTOBER  
Amsterdam, Baptisten Gem.: Mara-
nathakerk, Vasco da Gamma/hoek Ca-
botstraat, 17 uur, br. P.D. Bouwman. 
Aula Junior College West, Schiplui-
denlaan 12, Overtoomseveld (station 
Lelylaan), 10 uur, br. P.D. Bouwman. 
Opvang 0 t/m 4 jaar/groep 1 t/m 8; 
Geref. Gem.: evangelisatiepost, Looi-
ersgracht 70, 10.30 en 17 uur, evang. 
J. Krijgsman. Crèche aanwezig; Ge-
ref. Gem. Noord, Melkweg, 10 uur, 
leesdienst; Noorderkerk: Noorder-
markt, 10 uur, ds. J.H. Gijsbertsen, 
Voorthuizen en 19 uur, ds. G.J. van 
den Top, Vorchten.
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
9.30 uur, ds. G. Bosveld en 19 uur, 
ds. E. Fokkert, Hoogezand; PKN, 
Farmsumerkerk: 9.30 uur, dienst; 
RK kerk, Singel, 11.30 uur, dienst; 
chr. Geref. kerk, Huibertplaat 57: 
9.30 uur, ds. J. Huisman, Stadskanaal 
en 17 uur, ds. D.J. Steensma, Veen-
wouden.
Groningen, Geref.  oosterkerk: Ro-
zensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 
17 uur, dienst; Stadsparkkerk: Snel-
liusstraat 19, 9.30 uur, dienst; Pink-
ster Gem.: Nieuwe Boteringestraat 
50, 9.30 uur, dienst; Baptisten Gem.: 
Korreweg 47, 10 uur, dienst.
Lemmer, Geref. kerk: 9.30 uur, E. 
v/d Sluis; Herv. kerk: 9.30 uur, P.J. 
Huiser.
Meerssen (wijk Rothem), Gem. huis 
De Koel: Past. Geelenplein 6, 10 uur, 
kandidaat M. Post.
Nijmegen, KScc: 11 uur, eucharis-
tieviering.
Raamsdonksveer, KScc: 10.30 uur, 
H. Mis.
Rotterdam, Koningskerk: 10 uur, 

R. Mager; KScc: 11 uur, H. Mis; 
Zeemanshuis: Willemskade 13, 10.30 
uur, oec. dienst, voertaal Engels.
Terneuzen, opstandingskerk en 
Goede Herderkerk; 10 uur, dienst. 
utrecht-West (wijk oog en Al) chr. 
Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 
1a: 10 en 17 uur, ds. P.D.J. Buijs.
Antwerpen: 10 uur in de Sanderus-
straat 77, dienst (inl. ds. A. Polder-
vaart); 10 en 17 uur, evangelisch 
centrum, Boterlaarbaan 19/23, Ant-
werpen/Deurne, ds. K. Groeneveld.
Gent, Brabantdamkerk (centrum) 
en Rabothkerk (Begijnhoflaan 31): 
10 uur, dienst (info: J.D. van Heest, 
tel. 09-357 63 31).
Hasselt, VPKB: Kuringersteenweg 
81, 10 uur, dienst (info: mw. ds. L. 
de Oude, tel. 011-812 381).
Luik, Kerkschip: 10.30 uur, H. 
Mis.
Brugge, Schipperschool: 9 en 11 
uur, H. Mis.
Marchienne au Pont, Kerkschip: 10 
uur, H. Mis.
Parijs, Ned. Prot. Gem.: Eglise 
Luthérienne de la Trinité, Bld. Vin-
cent Auriol 172 (metro: Place d’Italie); 
9.45 uur, dienst. E-mail: eglise.neer-
landaise@wanadoo.fr.  
Luxemburg: ds. Dick Couvee, 80, Val 
Sainte Croix, tel. 00.352.26459107.
Duisburg/Ruhrort, Rheinallee 14: 
10.30 uur, ds. G. van Zeben, HA.
Mannheim, Ev. Hafenkirche, Kir-
chenstrasse: 11 uur, ds. L. Krüger.
Münster/Hamm, Jochen-Klepper-
Haus, Hohenzollernring 51: 10.30 
uur, dienst.
Stuttgart, Evang. Kirche Amstetterstr. 
Hedelfingen: 10 uur, dienst.
Bazel: St. Peterskirche, Petersgraben 
t.h.v. de Mittlere Rijnbrug: 16 uur, info: 
H. van Riezen, tel.: 062/683 33 99.

MAANDAG 13 OKTOBER 
Nijmegen, KScc: 10.30 uur, staf-
vergadering; 14 uur, repetitie toneel-
groep.
Rotterdam, KScc: 14 uur, repetitie 
zangkoor.

DINSDAG 14 OKTOBER
Nijmegen, KScc: 10 uur, gymnas-
tiek; 19.30 uur, cursus vaarbewijs.
Raamsdonksveer, KScc: 9.30 uur, 
rikconcours.

WOENSDAG 15 OKTOBER
Nijmegen, KScc: 14 uur, bridgen 
(oneven weken).
Raamsdonksveer, KScc: 14 uur, 
handwerken en kaarten.
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Zelden was de Tweede Kamer zo boos 
als toen minister cramer twee weken 
geleden geen antwoord wilde of kon geven 
op vragen over de subsidieregeling rond 
groene stroom. Al decennialang berusten 
de Kamerleden in wanbeleid en regelrecht 
voorliegen van de Kamer omdat de coalitie 
in stand moet blijven, maar een minister 
die geen halfgekookt antwoord geeft op 
onbekookte vragen kunnen de ijdeltuiten 
niet laten passeren. of de minister nu een 
antwoord heeft (een zeldzaamheid) of maar 
wat ouwehoert (de gewoonte), antwoorden 
zál ze. Het parlement is verworden tot par-
ledement, waar de vorm heerst, het gehalte 
onbelangrijk is geworden; een forum voor 
fonetische onanie.

Minister Middelkoop trok tezelfdertijd vuur met 
zijn bekentenis de dienstplichtwet te hebben 
ontdoken. Hij zou als GPV-fractiemedewerker 
onmisbaar zijn geweest. Voor dergelijke flut-
baantjes kregen normale mensen geen uit- of 
afstel. Het bevestigt hoe belangrijk de Tweede 
Kamer zichzelf kennelijk vindt: meerdere jon-
geheren met politieke connecties ontsprongen 
de dienstplichtdans, maar voor de laagste vorm 
van leven, in casu gewone burgers, golden heel 
wat zwaardere normen. Het familiebedrijf 
moest wel zo’n beetje failliet gaan zonder zoon 
en opvolger.  Ten derde indiceert ‘s ministers 
bekentenis dat hij de geest in de krijgsmacht niet 
helemaal aanvoelt. Merkwaardigerwijs wordt 

hem het zwaarst aangere-
kend dat hij moeite heeft 
gezag te aanvaarden. Het 
Reglement op de Krijgs-
tucht vermeldt: ‘Onder-
werping is de ziel van de 
militaire dienst’. Even 
daarvoor lezen we echter: 
‘Aangezien het geloof de 
bron is van alle moed en 
ware deugd’. In dat opzicht 
zat deze GPV’er gebeiteld 
en ik begrijp eigenlijk niet 
hoe een diep confessioneel 
mens wars van gezag kan 
zijn. Als gelovige onder-
werpt hij zich zelfs aan 
gezag dat hij niet kan waar-
nemen en dat slechts via Heilige geschriften of 
gesproken door voorgangers tot hem komt en 
dat gezag is absoluut: Middelkoop mag wikken, 
maar God zal beschikken. 

In de war
De militaire gezagsverheerlijking was nuttig 
toen men nog in strakke rotten van vier een wis-
se dood tegemoet moest marcheren; dat deden 
alleen gedrilde onderworpenen. Tegenwoordig 
hebben we echter een high tech-krijgsmacht 
waarin we niets hebben aan slaafse zombies. 
Ieder individu heeft een veel grotere slagkracht 

en verantwoordelijkheid. 
Daarvoor heb je intelligen-
tere mensen nodig en die 
zijn onvermijdelijk minder 
volgzaam. De minister is 
in de war - een gelovige 
kán geen hekel aan gezag 
hebben, dat is juist zo 
handig van religie - maar 
zijn onbehagen jegens 
discipline zou functioneel 
kunnen zijn.
Geen der commentaren 
legden een verband met 
de minister ten tijde van 
Middelkoops ontduikerij: 
de kleurrijke Henk Vrede-
ling, die na zijn gerucht-

makend interview met Bibeb in Vrij Nederland 
moest uitleggen hoe het zat met zijn allergie 
voor uniformen. Ook Vredeling had weinig op 
met militaire folklore, maar toch was hij een 
goede minister. Terwijl de achterdocht jegens 
deze dorstige socialist bij zijn aantreden le-
vensgroot was, kon met name de marine hem 
na afloop wel zoenen: in de Defensienota 1974 
werd een prachtig vlootplan geformuleerd dat 
de mooie doch verouderende Holland- en Fries-
landklasse onderzeebootjagers, de twee kruisers 
en een hele vloot Amerikaanse afdankertjes 
uit de oorlog naar het museum verwees. Twee 

verdacht grote, destroyer-achtige geleidewapen-
fregatten, een indrukwekkende macht van tien 
bijzonder goede - en binnen budget gebouwde! 
- S-fregatten en twee luchtverdedigingsfregat-
ten. Met instelling van de escortegroep Noord-
zee kookte Vredeling in feite de ontwikkeling 
voor van de mooie M-fregattenserie, waarvan 
twaalf stuks moesten worden gebouwd. Ook de 
Walrusklasse dankte zijn ontstaan aan Vrede-
ling, maar dat project werd verknoeid doordat 
zijn collega Den Uyl het wilde misbruiken om 
RSV te redden. Admiraal Hulshof werd daar-
voor laf geloosd, terwijl de politiek, tegen ‘s 
admiraals waarschuwingen in, met misdadig 
ideologische onachtzaamheid, publieke gelden 
naar stokpaarden had weggeslingerd. Het par-
ledement gaf geen kik.

Mismanagement
Notoire ongeleide raket Vredeling had geen 
moeite met gezag zolang hij het zelf uitoe-
fende. Dat maakte hem geen slechte minister; 
het probleem bij Middelkoop zit dieper, zoals 
het gehannes rond de onvrede in Uruzgan sug-
gereert. Een geheimzinnig ‘muitend’ peleton, 
een brandbrief van verontruste onderofficieren 
-die kennelijk bij hun commandant bot had-
den gevangen - over materieelproblemen, het 
ruikt naar mismanagement. Waar rook is, is 
vuur; de communicatiebenadering à la Chinese 
communistische partij (ontkennen tot het te 
laat is) werkt niet om het moreel van troepen 
en thuisfront hoog te houden.

‘Parledement’

Column

Hans Vandersmissen

HORIZONTAAL: 5 Chauffeur of regent? 
(10); 7 Een briesje in een klein stookhok 
(10); 9 Van hen hoort u dat het kletstan-
tes zijn (11); 11 Douanevoorschriften? 
(15); 13 Als ze ingeschakeld zijn, vind ik 
ze wel leuk (8); 14 De uitwerking van een 
pandbrief (6); 15 De zwakke streek van 
een feeks (4); 16 Voor de aankweek van 
kapitaal (3); 17 Het sleepnet gaat door 
een liter water (5); 18 Twee plussen 
geven meerdere van de enkeling (4); 19 
Benzineoorlog (8); 20 De plaats waar de 
kerk staat (8).

VERTICAAL: 1 Is hij belast met de wit-
wasaffaires? (15); 2 Dozen met tocht-
stroken (17); 3 Moederconcern (16); 4 
Die aanval wordt een Belgische streek 
genoemd (17); 6 Een snoezig plukje (3); 
8 Staaldraad (9); 10 Zitten die aan de 
voet van de boom? (11); 12 De genees-
heer geeft een teken (8).

Scheepsgegevens:
Scheepsnaam: Protection. Lengte: 
80 meter. Breedte: 8,20 meter. Diep-
gang: 2,66 meter. Tonnage: 1171. 
Europanummer: 2310110. Motor: 
2x 480 pk Caterpillar. Bouwjaar: 
1957. Thuishaven: Maasbracht. 
Eigenaar: VOF Buil-De Beer.

JARIG

11 oktober
-  Jordan Bosma, 10 jaar, Tolka-
mer.

12 oktober
-  Angela en Storm Friebel, 6 jaar, 
a/b Vertrouwen, Dordrecht.

13 oktober
- Chris van Waardenberg, 2 jaar, 
Zwijndrecht.

14 oktober
-  Kelvin van Biessum, 19 jaar, 
Veenhuizen.

OVERLEDEN

27 september
- Erik P.M. Rip, 49 jaar, Terneu-
zen.
- Kees Harmsen, 49 jaar, Almere.

- Reünie Maritieme Academie 
Harlingen, 11 oktober, t.g.v. 50-
jarig bestaan
- conferentie Inland Terminals, 
22 en 23 oktober, Parijs
- Praktijkmiddag gevaarlijke la-
ding, 23 oktober, Spijkenisse
- Maritiem symposium ‘’Maste-
ring the environment”, 24 oktober, 
Breukelen
- Maritime Awards Gala, 6 novem-
ber, Den Haag
- Klassieke Schepen, 7 t/m 9 no-
vember, Enkhuizen
- Dekatel zaalvoetbaltoernooi, 8 
november, Arnhem
- Maritime career Expo, 13 no-
vember, TU-Delft
- METS, 18 t/m 20 november, Am-
sterdam RAI
- IVR-colloquium, 22 en 23 janu-
ari, Praag
- construction and Shipping In-
dustry, 5 t/m 7 mei 2009, Evene-
mentenhal Gorinchem
- Europort 2009, 3 t/m 6 november 
2009, Ahoy Rotterdam
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ref 5000 Zeilkotter, ca. 
14.5 x 3.9 x 1.85 m. bj 1935 
Nic. Witsen & Vis te Alkmaar, 
Kromhout 90 pk, varend 
monument, zeewaardig, vr.pr. 
€ 150.000, www.fikkers.nl 050 
3111404 

ref 2421 Hoogeveense
praam, ca. 25 x 5 x 0.8 
m. b.j. 1905, Lister 40 pk, 
3 slaapkamers, cv, ruime, 
mooie ligplaats rand 
Groningen stad, 
vr.pr. € 167.500, www.fikkers.
nl 050 3111404  

ORANJEWERF SCHEEPSREPARATIE bv

Nieuwerdammerdijk 542 Telefoon (020) 634 75 11 info@oranjewerf.nl
Postbus 37050 • 1030 AB Amsterdam Telefax (020) 634 75 33 www.oranjewerf.com

DWARSHELLING 100 M

SCHEEPS- EN MACHINEREPARATIE

DRIJVEND DOK 130 M

Technisch Bureau MOUS bv

Voor alle installaties en reparaties op
elektrotechnisch gebied

Scheepselektrotechniek

• Scheepsinstallaties voor Zee-
• en Binnenvaart
• Yachting

• Navigatie &
• Communicatie
• Reparatie

Planckstraat 48, 3316 GS Dordrecht
Postbus 642, 3300 AP Dordrecht
Internet: http://www.mousbv.com

Telefoon: 078-6515150
Telefax: 078-6177944
E-mail: contact@mousbv.com

belangrijke executoriale verkoping
ex artikel 3 : 268 b.w.

In opdracht van ing Bank n.v., woonplaats kiezende ten kantore
van na te noemen notaris, ter voldoening van een vordering

ter grootte van 1 368.761,69, zijnde de vordering opeisbaar wegens 
kredietopzegging en -opeising

van het motorvracht- en passagiersschip, genaamd

‘prins claus’
Bouwjaar 1935, (bouwwerf J.L. Meijer, Papenburg, Duitsland) met 
inbegrip van het scheepstoebehoren dat niet onder het hypotheekrecht 
valt en met inbegrip van de verpande roerende zaken als bedoeld in 
artikel 3.254 b.w.

Ten overstaan van notaris mr. K.Th.J. van Duin, Enkhuizer Notariaat te 
Enkhuizen, in collegiale samenwerking met mr. M.J.A. Laenen van dla
Piper Nederland n.v. te Amsterdam, zal bovenstaand schip openbaar 
worden verkocht op  donderdag 6 november om 14.00 uur  in 
Het Wapen van Enkhuizen, Breedstraat 59 te 1601 kb Enkhuizen.

Locatie schip: haven van Enkhuizen, nabij het station
Type vaartuig: motorvracht- en passagiersschip (250 pers. max.)
Brandmerk: 4226 b gron 1968
Lengte: 46 meter
Breedte: 8,11 meter
Diepgang: 1,40 meter
Verplaatsing: 50,287 m3

Aanvullende informatie is te vinden op www.bva-auctions.com

Tot 14 dagen voor de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke 
biedingen worden gericht aan voornoemde notaris mr M.J.A. Laenen, 
Amstelveenseweg 638 te Amsterdam (Postbus 75258, 1070 ag Amsterdam). 
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 3:268 b.w. zonder dat de executant gehouden is op de bieding in 
te gaan.

bezichtiging  van het schip is mogelijk op donderdag 30 oktober van 
9.00 tot 16.00 uur, alsmede op de dag van verkoop van 9.00 tot 13.00 uur
en op afspraak met BVA Auctions, contactpersoon de heer R. Meijer, 
tel. 033 254 29 60, fax 033 254 29 69 of e-mail: r.meijer@bva-auctions.com

Juridische vragen kunt u stellen aan dla Piper Nederland n.v., 
Trees Holslag-Broek, tel. 020 541 98 99, fax 020 541 99 67 of e-mail: 
trees.holslag@dlapiper.com

foto's  op www.bva-auctions.com en op www.veilingnotaris.nl 

Voor meer info, kavelomschrijvingen en foto’s:

www.bva-auctions.com

de kracht van veelzijdigheid

ISO 9001

VCA**

Vianen 0347 - 372 122

www.vangenderen.nl

van G
Nevenvestiging

Gouda 0182 - 565 555

www.nederhoff.nl

kraanbedrijf

TeamCo Shipyard geniet faam als afbouw
specialist van casco’s voor de 
binnenvaart en kleine zeevaart. 
In Heusden beschikt TeamCo 
over moderne faciliteiten       
en een team ervaren en 
gemotiveerde scheeps
bouwers. 

TeamCo werkt klantgericht en koppelt top
kwaliteit aan scherpe prijzen. Vanaf 

de eerste kennismaking tot na 
de oplevering staat TeamCo 

haar relaties met raad en 
daad terzijde. Voldoende 

reden om met TeamCo in 
zee te gaan. 

Tel: +31(0) 416 665500
Fax: +31(0) 416 665505

info@teamcoshipyard.nl
www.teamcoshipyard.nl

TeamCo Shipyard 
kenmerk van expertise en kwaliteit

KMD Motoren met CCR fase 11 Certificaat

KMD WS op basis DAF WS - Certificaatnr: R4*II*E2E3*0045 
(andere uitvoeringen op aanvraag)
KMD WS 315.2 315 pk/242 kW € 15.800,=  
KMD WS 400.2 400 pk/295 kW € 16.800,= 
KMD XF of basis DAF XF - Certificaatnr: R4*II*C1D2E2E3*0047 
(andere uitvoeringen op aanvraag)
KMD XF 450.2 450 pk/335 kW € 20.300,=  
KMD XF 510.2 510 pk/375 kW € 21.300,= 
KMD S14 op basis Scania V8 - Certificaatnr: R4*II*C1D2E2E3*0046 
(andere uitvoeringen op aanvraag)
KMD S14 450.2 450 pk/335 kW € 20.700,= 
KMD S14 op basis Scania V8 - Certificaatnr: R4*II*E2E3*0048 
(andere uitvoeringen op aanvraag)
KMD S14 550.2 550 pk/405 kW € 22.500,= 
KMD M op basis Mercedes / MAN V6/8/10/12. Certificaatnr:
R4*II*C1D2E2E3*0049
(andere uitvoering op aanvraag)
KMD V10 585.2 585 pk/437 kW op aanvraag
KMD V12 704.2 704 pk/525 kW, prijs op aanvraag 

Prijzen excl. BTW. Garantie 2 jaar + dubbelwandige br.st. leidingen.
A. Huismanstraat 5, Staphorst
Tel. 0522-461435 - Fax 462060 - privé 0522-261474
WWW.KTBKONING.NL

KMD motoren met CCR Certificat
KMD motoren met ZKR Zertifikat
Hoofdmotor, Boegschroefmotor,
Generatormotor en Pompmotor

• Levering en inbouw van zowel nieuwe als gebruikte motoren 
en generatorsets

• Onderhoud, reparatie, service en revisie van diverse merken
• Levering nieuwe en gebruikte onderdelen
• 24-uurs mobiele servicedienst

Officieel dealer

Postbus 329
7000 AH DOETINCHEM
Zaagmolenpad 101
7008 AH DOETINCHEM
Telefoon +31 (0)314 - 39 30 08
Telefax   +31 (0)314 - 33 59 90
www.arendsenscheepsmotoren.nl
info@arendsenscheepsmotoren.nl

12 en 24 Volt van 4 tot 20 pk • 380 Volt frequentie geregeld
van 7 tot 50 pk • dieselmotor aangedreven van 25 tot 60 pk

WWW.DUCOBOEGSCHROEVEN.NL
Keersluisweg 17, 5433 NM Cuijk, T: 06 - 50 270 478, F: 024 - 350 21 24

E: info@ducoboegschroeven.nl, W: www.ducoboegschroeven.nl

Gespecialiseerd in:

AFBOUW NIEUWE CASCO’S
Het adres voor al uw bovenwaterwerkzaamheden.

Aanleg van complete electrische installaties.
Hefkolommen in diverse hoogtes leverbaar.

Inbouw van motoren.

Dokcapaciteit tot 350 ton
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Werkplaats: Dingstede 1, Industriehaven, 8064 PV ZWARTSLUIS
T

www.mdrenth.nl

TE KOOP
AANGEBODEN:

- SCHOTTEL ROERPROPELLERS
- AGGREGATEN 30 - 450 kVA
- VEERPONTEN (Diverse Afmetingen)
- WERK-, GENIEBOOTJES 7,5 - 9 m.
- KOPPELPONTONS (Div. Afmetingen)
- MOTOREN: DEUTZ, CATERPILLAR
- HYDRAULISCHE DRAADLIEREN 
3 - 50 Ton

- ELEKTRISCHE LIEREN 2 - 20 Ton

SCHRAVEN B.V.
Tel. 026-3252328 - Fax 026-3256263
Looveer 4A, 6851 AJ Huissen
e-mail: info@schravenbv.com
websites: www.schravenbv.com
www.schravenmaritiem.com

www.huizinga-snijder.nl

www.jelmervalk.nl

050-3180321

Hydraulische
Lieren (4-35 Ton)

Schraven Maritiem bv
T. 026-3252328 - F. 026-3256971
www.schravenmaritiem.com

SLEEPDIENST EN DEKSCHUITENVERHUURDERIJ

Te huur
Pontons en

koppeldekschuiten
15 t/m 600 ton

sleepboten
Blom BV • ISO-9001-2000

Amsterdam
tel. 020-6866007
fax 020-6866082

www.dekschuitenenpontons.nl

SCHEEPS-
ACCU’S

12 volt
120 amp.; 150 amp.;
180 amp.; 200 amp.;
230 amp.
2 jaar garantie

Traktie 24 volt
490 amp.; 590 amp.;
690 amp.; 790 amp.
Accu’s 4 jaar garantie

Levering door heel Nederland

HOOGENDIJK
ACCU’S

Vlaardingen
tel. 010-4712871 • fax 010-4714861

info@hoogendijkaccu.nl
www.hoogendijkaccu.nl

H
O
A
C

PRIJZEN
MOMENTEEL

OP AANVRAAG
i.v.m. fluctuerende 

loodprijzen

ref 2411 Spits ca. 38.5 x 5 
x 1.2 m. bj 1966 Michiels te 
Merelbeke (B), Cummins 
350 pk, verbouwd tot 
woon- recreatieschip met 
ruime moderne woning, cv, 
boegschroef 360°, autokraan, 
vr.pr. € 198.000, www.fikkers.
nl 050 3111404

ref 3008 Stevenaak, ca. 30 
x 4.8 x 1 m. bj. 1885 Jonker te 
Kinderdijk, DAF 615 120 pk, 
veel vernieuwd, o.m. nieuw 
luxe interieur, ligplaats 
Groningen, vr.pr. € 235.000, 
www.fikkers.nl 050 3111404 

ref 1204 Motorklipper
ca. 28.8 x 5 x 0.65 m. bj 
1899 Delft, Industrie 48 pk, 
museaal schip i.z.g.s. mooie 
woning op unieke ligpl. 
met vrij uitzicht BuitenIJ, 
Durgerdam (A’dam), 
vr.pr. € 385.000, www.fikkers.
nl 050 3111404

ref 2410 Motortjalk, ca. 24 
x 5 x 0.8 m. bj. 1896 Bodewes 
te Martenshoek, Steyr 65 
pk,  uitstekend onderhouden 
woon-recreatieschip, nieuwe 
scherpe prijs, www.fikkers.nl 
050 3111404  

Motor passagiers schip
39,02 x 5,04 m., goed onderh. 
9 hut, 20 pers., Scania 153 PK
€ 325.000 ex. geboekt 2009! 
Ref. 89632
Luxe charterklipper,
30,64 x 5,14 m, 20 pers, 
10 hutten, veel comfort, 
voldoet BSB € 275.000 ex. 
Ref 65298
Fraaie, brede chart.
klipper, 31 x 5,62 m, 
Ruim schip, 26/40 gasten, 
goed renderend
nu € 350.000 ex. Ref. 15741
www.scheepsmakelaardij.nl
Enkhuizen tel. 0228 315551




