
BAD ESSEN

De Roeloffina (1300 ton) van de 
familie Kleinstra is in de nacht 
van vrijdag op zaterdag in Bad 
Essen op het Mittellandkanaal 
(km 62) losgegooid.

Het schip lag ’s ochtends vroeg dwars 
in het kanaal en de familie was voor 
het weekeinde naar Rotterdam. Het 
schip werd met hulp van de beman-
ning van een ander binnenvaartschip 
en de Wasserschutzpolizei terug aan 
de wal gedrukt en vastgemaakt. 
‘Het zijn volgens mij ballorige jon-
gelui, die er een lolletje in zien’, zegt 
(ex)-bevrachter Willem Mosterdijk, 
inwoner van Bad Essen. ‘Maar zo 
grappig is het niet. Het kan tot on-
gelukken leiden en dat beseffen ze 
niet.’
Mosterdijk ontdekte een paar weken 
geleden ook al twee schepen die half 
waren losgemaakt. ‘Ik liep met de 
hond langs de haven en zag dat de 
Energie van Buurma en de Teuntje-

S van Ridderhof nog maar met één 
touw vast lagen. Ik heb de schepen 
opnieuw vastgemaakt en het bij de 
WSP gemeld. De WSP wil graag in 
contact komen met eventuele getui-
gen (telefoon 0049-203-2802077). 
De lange ligkade in Bad Essen, waar 
plek is voor vijf schepen, is een po-
pulaire ligplaats omdat de winkels 
vlakbij zijn. ‘Er liggen over het week-
einde altijd wel twee of drie schepen’, 
zegt Mosterdijk. (MdV)

RWS Utrecht
checkt diepgang
UTRECHT

Rijkswaterstaat (RWS) Utrecht 
gaat scherp letten op schepen die 
te diep stekend de Beatrixsluis 
willen passeren.

‘We hebben de afgelopen twee we-
ken al twee keer een te diep liggend 
schip voor de Beatrixsluizen tegen-
gehouden’, zegt woordvoerder Karel 
Kettelerij van RWS Utrecht. ‘Je mag 
er met een diepgang van 3,50 meter 
doorheen, maar beide schepen staken 
3,70 meter. Het punt is dat ze de stor-
tebedden voor de drempel aan gort 
varen. De stenen die de drempel moe-
ten beschermen, gaan aan de wandel 
en kunnen bijvoorbeeld ook onder de 
deur komen en dat is niet de bedoeling. 
We gaan de stortebedden nu controle-

ren, want die worden daar niet beter 
van. En daar moeten we budget voor 
vrijmaken.’ Het ging in beide gevallen 
om schepen die van Rotterdam naar 
Amsterdam varen. ‘Ze kunnen dan 
met het tij mee naar boven over de Lek 
en geven bij de sluis op dat ze 3,50 
meter diep steken.’ Het wordt volgens 
Kettelerij geen hetze. ‘Maar het moet 
wel afgelopen zijn, we gaan bij twijfel 
schepen controleren.’ (MdV)
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HENRIETTE

Wegwerpmaatschappij

Het aggregaat dat kuren vertoont 
wordt vervangen door een nieuwe. 
Het kost om en nabij de 5000 euro. 
In principe vinden wij reparatie een 
prima optie, maar het wonderbaar-
lijke fenomeen doet zich voor dat 
het in onze wegwerpmaatschappij 
bijna goedkoper is om een nieuwe 
aan te schaffen.
Helemaal begrijpen doe ik het nog 
niet. Hoe kunnen nu de produc-
tiekosten in een ver land en het 
transport over duizenden kilome-
ters goedkoper zijn dan de onder-
zoeks- en reparatiekosten van een 
Nederlandse monteur. Ik denk er 
nog even over na.
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Schippersbond La Glissoire eist van 
de Franse ministerie van Transport 
invoering en handhaving van artikel 
209 van de Code du domaine public 
fluvial et de la navigation intérieure, 
waarin staat dat het onder de kost-
prijs uitvoeren en aanbieden van bin-
nenvaarttransporten strafbaar is.
Volgens Jacques Delhay, woordvoer-
der in Noord-Frankrijk voor La Glis-
soire, komen er nog steeds schepen 
bij. Hij sluit niet uit dat het ook elders 
in Frankrijk tot spontane blokkade-
acties komt als harde toezeggingen 
van de overheid uitblijven.
Volgens Delhay verloopt de actie tot 
nu toe in een gemoedelijke sfeer. ‘Er 
zijn nog geen problemen geweest 
met andere schippers. Een paar mop-
peren wat als ze aankomen en hier 
in Douai kwam gisteravond een erg 
boze Nederlandse schipperse naar 
me toe. Ik heb haar uitgelegd dat, als 
ik in Nederland word geblokkeerd 
door een schippersactie, ik dat ook 
respecteer.’
Ook kiezen veel schippers die op 
weg zijn naar de Frans-Belgische 
grenzen ervoor onderweg een plekje 
op te zoeken, bijvoorbeeld om de 
auto eraf te kunnen zetten of in de 
nabijheid van winkels.

Dinsdagochtend lagen er naar schat-
ting van een Nederlandse schipper in 
Bleharies in totaal 12 schepen voor 
de blokkade van Fresnes, verspreid 

over diverse locaties. Hij omschreef 
de houding als ‘afwachtend’. ‘Ie-
dereen hoopt dat het snel voorbij 
is.’ Volgens geruchten zou de actie 
in elk geval tot 1 mei duren, de dag 
van het Pardon de la batellerie in 
Douai.

Afkeuring
Een groot deel van de Franse schip-
pers van 500- tot 1500-tonners 
staat het water tot aan de lippen, 
als gevolg van de crisis, de bui-
tenlandse concurrentie, de macht 
van verladers en bevrachters en de 
CCR-overgangseisen. Velen zeggen 
niets meer te verliezen te hebben en 
net zo goed strijdend als voor niets 
werkend tenonder te kunnen gaan. 
Volgens La Glissoire zouden ook 
steeds meer Franse en buitenlandse 

spitsen de acties steunen. De bond 
strijdt ook voor de instandhouding 
van de kleine vaart. ‘Alle eigenaren 
van grote schepen zijn begonnen op 
spitsen en velen dromen ervan terug 
naar een spits te gaan.’
De blokkades worden afgekeurd 
door verladers en reders. De Franse 
graanverlader Soufflet dreigde voor-
afgaand aan de acties schepen die in 
blokkades werden gesignaleerd niet 
meer te zullen bevrachten, maar dit 
werd later teruggedraaid. De reders-
organisatie CAF verklaarde vorige 
week op haar jaarvergadering tegen 
wettelijke minimumprijzen te zijn.
Het ministerie zegt wel begrip te 
hebben voor de problemen van 
de schippers, maar wil geen vaste 
vrachtprijzen invoeren, omdat Brus-

sel dat niet toestaat. Het ministerie 
heeft inmiddels toegezegd dat de 
vaartrechten dit jaar niet worden ver-
hoogd. Ook zou worden gesproken 
over steunmaatregelen, bijvoorbeeld 
op fiscaal gebied, en controles van 
de mededingingsautoriteit naar het 
onder de kostprijs werken.
Vaarwegbeheerder Voies Navigables 
de France (VNF) koos ervoor maan-
dag bekend te maken dat verladers 
steeds meer vertrouwen in de bin-
nenvaart krijgen. Het vervoer over 
water in Frankrijk is in het eerste 
kwartaal van dit jaar met 11,6% in 
tonkilometers en met 7,4% in ton-
nen toegenomen in vergelijking met 
dezelfde periode vorig jaar.

Albertkanaal
Een groep van naar schatting 20 Bel-

gische particuliere schippers heeft 
zich intussen solidair verklaard met 
hun Franse collega’s. De Belgische 
overheid en media zijn uitgenodigd 
om woensdag of donderdag getuige 
te zijn van een blokkade van het Al-
bertkanaal bij Merksem. ‘Er liggen 
al schepen klaar en er zijn er ook 
onderweg om zich aan te sluiten’, 
zegt Karel Verberght van de schip-
persbond VBR, die de actie onder-
steunt. De Belgen stellen dezelfde 
eisen als de Franse actievoerders. 
Ook België kent een wet - de Wet 
Durant - die vervoeren onder de 
kostprijs verbiedt. Maar deze wet 
geldt alleen voor het wegvervoer 
en zou dus ook voor de binnenvaart 
moeten gaan gelden.
Er is volgens Verberght veel malheur 
onder de Belgische schippers. ‘Toen 
Nederland de crisis Europees aan-
meldde en België en Duitsland niet 
volgden, was dat voor de Belgische 
banken de aanleiding om schippers 
failliet te verklaren. En dan gaat het 
om schippers die het altijd netjes 
hebben gedaan en geen hoge finan-
ciële lasten hebben. Juist die gaan 
voor de bijl, terwijl de grote, nieuwe, 
zwaargefinancierde schepen gewoon 
doorvaren. Dat voelt niet goed.’
Ook zijn er volgens Verberght Bel-
gen die intussen zelf hun faillisse-
ment hebben aangevraagd. ‘Die gaan 
bij de blokkade opzij liggen om hun 
steun te betuigen.’
Er wordt bij de blokkade wel een 
kleine geul vrijgelaten, zodat the-
oretisch de doorvaart niet wordt 
belemmerd. Dit om schadeclaims 
te voorkomen. ‘Schippers die er 
voorbij willen, moeten wel eerst 
toestemming vragen. Ze krijgen 
dan van hun verzekering te horen 
dat doorvaren op eigen risico is, dus 
ze blijven liggen.’

Klein aantal Franse schippers blokkeert Noord-Franse sluizen

Blokkades dreigen nu ook op
Moezel, Seine en in België
Door Annemarie van Oers en Marja de Vet

De blokkadeactie op de Noord-Franse vaarwegen 
dreigt zich uit te breiden naar de Moezel, de Seine 
en België. Een vijftiental Franse schippers houdt 
sinds zondagavond voor onbepaalde tijd de door-
vaart geblokkeerd aan de sluizen van Watten, Lille 
en Fresnes en het gare d’eau in Dorignies in Noord-
Frankrijk. Voor woensdag werd een blokkade van 
het Albertkanaal in België aangekondigd.

Eis: wettelijk verbod op
vervoer onder kostprijs
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Door Antoon A. Oosting

Het kon bijna niet symbolischer: 
een ponton met de hoopgeven-
de naam l’Avenir met daarop 17 
casco’s voor binnenvaartsche-
pen, waarvan een deel, 7 van de 
10, pas zal worden afgebouwd 
als de tijd er weer beter voor 
is. Maandagochtend werd dit 
transport, een van de laatste 
van binnenvaartcasco’s uit Chi-
na, bij de pieren van Hoek van 
Holland ingehaald door party-
schip Thalassa Royal.

Aan boord waren ruim 100 onderne-
mers en andere belanghebbenden uit 
de binnenvaart die allemaal hopen 
op betere tijden.
Ondanks alle onzekerheid over de 
toekomst van een branche, die mo-
menteel moeizaam opkrabbelt uit 
het dal van de economische recessie 
van afgelopen jaar, vond directeur 
Chris Kornet van Concordia dat 
hij deze gelegenheid toch niet on-
gemerkt voorbij moest laten gaan. 
‘De wereld ziet er inderdaad ietsjes 

anders uit en het is een dure cursus 
waar we allemaal doorheen moeten’, 
aldus Kornet in zijn welkomstwoord. 
Maar met de komst van de 17 bin-
nenvaartcasco’s komt er volgens hem 
ook weer een hoop werk Nederland 
binnen om de schepen af te bou-
wen. En ondanks alle zorg over de 
overcapaciteit is het volgens Kornet 
ook een heuglijk moment voor veel 
mensen die lang op hun nieuwe schip 
hebben gewacht. Want voordat zo’n 
transport in Nederland aankomt, gaat 
er de nodige tijd overheen. Kornet: 
‘We hebben hiermee ingespeeld 
op de vraag van 2007, 2008. Het 
besluit om dit te doen is in 2007 
genomen.’

De casco’s voor de twee koppel-
verbanden, een tanker en twaalf 
droge-ladingschepen zijn allemaal 
verkocht, zij het dat van zeven 
eenheden voorlopig niet bekend 
is wanneer ze worden afgebouwd. 
Concordia Shipyards blijft alleen 
zitten met het 136 x 36 meter grote 
ponton, maar dat is zo zeewaardig 
gebouwd dat het uitstekend bruik-

baar is in de offshore. De eerste drie 
maanden is het verhuurd aan Gusto 
(SBM Offshore) uit Schiedam. ‘En 
het is ook een feestje dat het goed 
is afgelopen, dat het transport na 

een reis van 117 dagen veilig is 
aangekomen. Het is toch maar weer 
gelukt’, zegt Kornet. Vanzelfspre-
kend is dat allerminst, getuige het 
ongelukkige transport van col-

lega-scheepsbouwer Leo Boer uit 
Sliedrecht, dat strandde op de kust 
van Zuid-Afrika.

Vervolg op pagina 5.

• Deze zeventien binnenvaartcasco’s op de ponton l’Avenir behoren tot de laatsten in de lange stroom die de 
afgelopen jaren uit China zijn gekomen. (Foto Antoon Oosting)

Niet alle casco’s komen spoedig in de vaart

Ponton brengt schepen voor een
periode die nog moet aanbreken

Scheepvaartgilde
vergadert 8 mei
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Het Scheepvaartgilde gaat 8 mei 
vergaderen over oplossingen 
voor de crisis.

De vooruitzichten voor dit jaar zijn 
niet goed voor bouwend Nederland 
en dat heeft zijn weerslag op het 
vervoer van bouwgrondstoffen. 
Tarieven staan onder druk en er is 
minder werk. Het Scheepvaartgilde, 
al vijf jaar belangenvertegenwoordi-
ger voor voornamelijk beunschepen, 
nodigt iedereen die bouwgrondstof-
fen vervoert, dus ook schippers van 
niet-beunschepen, uit. U bent vanaf 
10.30 uur welkom in Het Kaerthuys, 
Cascade 1 in Krimpen a/d IJssel. 
Oplossingen voor de crisis kunnen 
volgens het bestuur liggen in mini-
mumtarieven, in verdeling van het 
werk, of een combinatie daarvan. 
(MdV)

IJMUIDEN

De waterpolitie heeft vrijdag 23 
april een 21-jarige matroos aan-
gehouden die, onder invloed 
van drank, in IJmuiden met zijn 
duwboot de gemeerd liggende 
politieboot ramde en schade ver-
oorzaakte.

De politie kreeg kort na 7 uur van een 
getuige de melding dat een duwboot 
het schip van de waterpolitie had ge-
ramd en daarna doorvoer. De agen-
ten achterhaalden de eigenaar van de 
duwboot. Hij bleek thuis te zijn en 
verklaarde dat de boot op haar ligplaats 
lag en dat er niet mee was gevaren. 
Alleen de matroos zou zich aan boord 
bevinden.

Even later trof de waterpolitie de 
duwboot inderdaad op haar ligplaats 
aan. Aan boord vonden de agenten 
aluminiumschraapsel. Sporen die na 
de aanvaring op de duwboot waren 
achtergebleven. De matroos lag op 
bed en was maar moeilijk wakker 
te krijgen. Hij werd aangehouden 
voor het doorvaren na een aanvaring. 
Omdat de agenten een sterke alco-
hollucht roken werd ter plaatse een 
ademtest gedaan. Hieruit bleek dat 
de jongeman inderdaad veel alcohol 
had gedronken. Op het politiebureau 

bleek hij nog een alcoholpromillage 
van bijna 1,3 in zijn bloed te hebben, 
terwijl op het water maximaal 0,8 
promille is toegestaan. De matroos 
verklaarde dat hij na een avondje stap-
pen een meisje niet alleen naar huis 
wilde laten fietsen en haar daarom 
per boot naar IJmuiden had gebracht. 
Toen hij daarna wilde wegvaren heeft 
hij de politieboot geramd. Zijn hof-
felijkheid kwam hem te staan op 
een proces-verbaal voor het onder 
invloed van alcohol besturen van de 
boot, het varen zonder vaarbewijs, 
het doorvaren na een aanvaring en 
voor joyvaren. De schade aan het 
patrouillevaartuig wordt op 7500 
euro geschat. (DvdM)

Tijd voor noviteiten
GORINCHEM

Sjef Van Dooremalen, voorzitter van Scheepsbouw Nederland, onthulde 
dinsdagmiddag op de eerste dag van de beurs Construction & Shipping 
Industry in Gorinchem op de stand van Van Voorden een schaalmodel van 
de nieuwe Walvisstaart Pod. Het is een van de noviteiten op deze drie-
daagse beurs. Van Voorden rekent op een doorbraak voor deze bijzondere 
voorstuwingstechniek voor de binnenvaart. Lees er alles over op pagina 
3. (Foto Dirk van der Meulen)

Roeloffina losgegooid
op Mittellandkanaal

Dronken matroos
ramt politieboot
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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: zwakke westelijke wind, zondag ruimend naar noord en 

toenemend tot 4-5 Bft. 
nederlandse kust: Zaterdag: Westelijke wind, 2-4 Bft. Zondag ruimend naar noord, 

toenemend 4-6 Bft. Golfhoogte oplopend naar 1.5m
oostzee: Zaterdag en zondag zwakke tot matige zuidwestelijke wind. 

Golfhoogte 0.5 tot maximaal 1m.
ierse zee: Noordelijke wind, 4-5 en zaterdag vaak 5 Bft. Golfhoogte 1 tot 1.5m.
Het kanaal: Zaterdag ZW ruimend W, 3-4 Bft, zondag noordelijk en geruime tijd 

rond 5 Bft. Golfhoogte oplopend 1.5m.
golf van Biskaje: Zaterdag westenwind, 5 tot soms tippend 6 Bft, zondag ruimend 

naar N.
Golfhoogte 1.5 tot 2 m.

westelijk deel middellandse zee: Zaterdag veranderlijke wind 2-3 Bft, zondag bij O-Spanje N 3-5 Bft, 
bij Z-Frankrijk W 4-6 Bft. Golfhoogte lokaal tot 1.5m.

weeroVerzicHt:
De luchtdrukverdeling verandert 
dit weekeinde aanzienlijk. Brachten 
hogedrukgebieden recent geregeld 
warm weer met een zuidelijke 
stroming, met het zwaartepunt van 
hogedruk boven de Oceaan zal de 
wind vaker in de noordhoek belan-
den. En dat betekent uiteraard veel 
koeler weer. Zaterdag passeert een 
trogvormige storing met bewolking 
en in het hele land ook buien. 

Zondag vallen er verder landin-
waarts en vooral boven Duitsland 
en Midden Europa nog veel buien. 
Dit evolueert naar een uitgespro-
ken nat weertype in ondermeer 
Tsjechië, de Alpen en ook het noor-
den van Italië. Zware buien zullen 
er soms tot wateroverlast kunnen 
leiden. Ook de zuidwesthoek van 
Europa kan in de eerste meiweek 
rekenen op zeer wisselvallig weer 
met op het westelijke deel van de 

Middellandse Zee soms veel wind 
en dinsdag zelfs kans op storm. 
In Nederland verloopt de week 
relatief koel met aan zee geregeld 
flink wat zon, en landinwaarts wat 
meer bewolking en soms ook een 
paar buien.

Mate van zekerheid verwachting: 
groot.

scheepvaartberichten

hydrografische kaarten

‘Hier word je niet vrolijk van’, zegt 
De Vries. Als nautisch-technische 
belangenorganisatie van vaarwegge-
bruikers is Koninklijke Schuttevaer 
niet in de evaluatie betrokken. De 
Vries: ‘Wij gaan de rapporten nu 
uitgebreid bestuderen, maar dat het 
in de klachten van operators gaat om 
meer dan kinderziektes is wel dui-
delijk.’ Hij wijst op een opmerking 
dat bij mist de camera’s niet goed 
werken, waarop wordt geantwoord: 
‘Dat is niet erg, want bij mist schut-
ten we niet.’ De Vries: ‘Dat is dus 
niet waar! Nogmaals, ons is het beste 
van het beste beloofd…’

Grote sluizen en bruggen
De Vries vindt niet dat op basis van 
de huidige evaluatie zomaar kan 
worden overgegaan tot het bedienen 
op afstand van grote sluiscomplexen 
in heel Nederland. Demissionair mi-
nister Camiel Eurlings denkt daar 
anders over. Na behandeling in de 
Vaste Kamercommissie van Verkeer 

en Waterstaat trok hij de conclusie 
dat ook de grote sluizen in Zeeland 
en Limburg op afstand bediend kun-
nen gaan worden. Rijkswaterstaat 
Zeeland zet nu het concept van be-
dienen op afstand door naar de grote 
sluizen en bruggen in Zeeland.
Voor 2012 worden volgens planning 
ook de Kreekraksluizen bij Rilland-
Bath, de Krammersluizen bij Brui-
nisse, de sluizen van Hansweert en 
de Vlakebruggen en Postbrug over 
het Kanaal door Zuid-Beveland op 
afstand bediend vanuit de Nautische 
Centrale Neeltje Jans. De sluizen in 
Terneuzen en de bruggen bij Sluiskil 
en Sas van Gent worden in 2012 
bediend vanuit de te verbouwen 
Nautische Centrale Terneuzen.

Technische storingen
Sinds maart 2009 worden de Zand-
kreeksluis, Roompotsluis, Gre-
velingensluis en Bergsediepsluis 
bediend vanuit het Topshuis op 
het voormalige werkeiland Neeltje 

Jans. De sluizen worden sindsdien 
24 uur per dag, zeven dagen in de 
week bediend. De overgangsperiode 
kende technische storingen, meldt 
Rijkswaterstaat in een persbericht, 
‘te wijten aan kinderziektes van de 
nieuw toegepast technieken’.
Bij de aanbieding van het evaluatie-
rapport ‘Schutten naar de toekomst’ 

op 20 april schrijft minister Eurlings: 
‘Het rapport geeft inzicht in de bele-
ving van (hoofd)operators ter zake 
van de invoering van bediening op 
afstand in Zeeland. Het is gebaseerd 
op interviews die medio 2009 zijn 
gehouden. Deze interviews waren - 
ook blijkens de geciteerde uitspraken 
in het rapport - heel open en soms 
kritisch van toon. Het rapport draagt 
een aantal verbeterpunten aan. In-
middels zijn veel van die verbeter-
punten reeds opgepakt. Dit heeft er 
mede toe geleid dat - in samenhang 
met het feit dat de operators van de 
sluizen in de tijd meer gewend zijn 
geraakt aan de nieuwe werkplek en 
de werkomstandigheden - er inmid-
dels een positiever beeld is ontstaan 
dan ten tijde van het uitbrengen van 
het rapport in augustus 2009 het ge-
val was.’

Urenlang turen
Een citaat uit het rapport met inter-
views onder 11 van de 22 betrokken 
operators: ‘De meerderheid van de 
(hoofd)operators geeft aan het werk 
zwaarder en intensiever te vinden. 
Niemand vindt het werk echter te 
zwaar en men ervaart de hogere 
werkbelasting niet als vervelend 
of negatief.

‘Als oorzaak van de hogere werk-
belasting wordt met name het uren-
lang turen naar de camerabeelden 
genoemd.
‘Daarnaast zijn de vele cameras-
toringen een bron van stress en ir-
ritatie. De operators geven aan dat 
zij wel hadden verwacht dat er in 
het begin kinderziektes zouden zijn, 

maar daarnaast hadden ze ook ver-
wacht dat het aantal problemen na 
een tijd zou afnemen. Dit is echter 
nog niet het geval.
‘In verband met het aantal storingen 
stelt men de aanwezigheid van col-
lega’s extra op prijs. Men helpt elkaar 
met het omgaan met en het oplossen 
van probleemsituaties tijdens storin-
gen en men vindt het prettig dat men 
frustraties bij elkaar kwijt kan.
‘Ook bij grote drukte springen de 
hoofdoperators bij en worden er 
extra mankrachten ingezet.
‘In de gesprekken met de 
(hoofd)operators komt één uitspraak 
herhaaldelijk naar voren: men heeft 
ons het beste van het beste beloofd, 
maar dit is niet waargemaakt.’

Niet duidelijk is waarom ‘Schutten 
naar de toekomst’ pas na aandringen 
van Kamerleden en niet meteen op 
19 maart naar de Tweede Kamer is 
gestuurd, tegelijk met het rapport 
‘Tussenevaluatie bediening op af-
stand kleine sluizen Zeeland’. Die 
nieuwe evaluatie wijst uit dat het op 
afstand bedienen van sluizen veilig 
is. Zeven van de tien watersporters 
en beroepsvaarders zijn tevreden 
over de afstandsbediening van de 
vier sluizen.

• De sluizen in Terneuzen en de bruggen bij Sluiskil en Sas van Gent worden in 2012 bediend vanuit de Nautische Centrale Terneuzen op de Mid-
denhavendam. (Foto Adri van de Wege)

Operators in Tops Huis kritisch over sluisbediening op afstand

Eurlings geeft Zeeland ‘groen licht’
voor afstandsbediening grote sluizen
Door Dirk van der Meulen

‘Men heeft ons het beste van het beste beloofd, 
maar dit is niet waargemaakt.’ Directeur Kees de 
Vries van Koninklijke Schuttevaer zegt het de ano-
nieme operator na, die als één van de elf werd ge-
interviewd voor het evaluatierapport ‘Schutten naar 
de toekomst’. De Tweede Kamer kreeg het rapport 
een dag voor de behandeling van het onderwerp 
‘Tussentijdse evaluatie bediening op afstand kleine 
sluizen Zeeland’, vorige week woensdag. Een dag 
daarna meldde Rijkswaterstaat Zeeland met enige 
triomf het ‘groen licht’ voor voortgang van het pro-
ject bedienen op afstand.

Schuttevaer-directeur Kees de Vries:
‘Het gaat om meer dan kinderziektes’
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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).
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havens & vaarwegen

de Regiovertegenwoordiger

KoninKlijKe SchutteVaer

Andries de Weerd

Binnenvaart en
Brigitte Bardot
Het zomerseizoen nadert. De dagen 
worden weer langer, de bomen krij-
gen blaadjes, de verfkwasten springen 
uit de pot en ook de recreant zoekt 
het water weer op. Ik hoop op een 
druk vaarseizoen. Dat betekent voor 
ons veel werk, lading en een beter 
tarief? En voor de recreant veel mooi 
weer.
En dan komt ‘Varen doe je samen’ 
in beeld. U kent deze slogan sinds 
vorig jaar. Een initiatief van de over-
heid, de watersport en Koninklijke 
Schuttevaer. Doel is het aantal (bijna) 
aanvaringen tussen de beroeps- en 
recreatievaart terug te dringen.
Een goed initiatief. Want we zijn een 
veilige transportsector en dat willen 
we graag zo houden. Een melding 
van een aanvaring tussen plezier- 
en beroepsvaart werkt al snel in ons 
nadeel. Wij zijn groot en sterk en 
moeten vooral op de ‘kleintjes’ let-
ten. Ja, maar hoe is het dan gesteld 
met de kennis van de vaarregels bij 
de recreant? De verplichting voor 
een vaarbewijs geldt nu alleen voor 
schepen langer dan 15 meter of snel-
ler dan 20 kilometer per uur.
Schuttevaer heeft daarom voorgesteld 
een vaarbewijsplicht in te voeren voor 
elk vaartuig op een hoofdtransportas. 
Als je watersporter bent, behoor je de 
spelregels te kennen. Dat geldt voor 
elke sport. Als ik als voetballer niet 
de regels ken, krijg ik geel en twee 
keer geel is rood. Dan doe ik niet meer 
mee. Een sport wordt leuker als je de 
spelregels kent. Dat geldt ook voor 

de watersporter/recreant.
Een marifoonplicht zou een volgende 
stap kunnen zijn om de veiligheid 
te vergroten. Beroepsvaart commu-
niceert met elkaar via de marifoon, 
soms met tussenkomst van een ver-
keerspost. Maar hoe communiceren 
wij eigenlijk met de recreant die geen 
marifoon heeft? Via geluidseinen?
Nu heeft straks de recreant keurig 
zijn rijtjes geluidseinen geleerd en 
begint optimistisch een serenade af te 
steken naar de beroepsvaart om zijn 
wensen kenbaar te maken.
En wat doen wij? Doet onze hoorn 
het nog wel? En kennen wij datzelfde 
rijtje nog? Ik sprak vorige week een 
verzekeringsexpert over de nieuwste 
ontwikkelingen in de scheepvaart en 
hij bleek geïnteresseerd in het be-
roepsonderwijs. Zijn opmerking 
‘leer die jonge schippers in elk ge-
val de geluidseinen, daarmee is erg 
veel verzekeringsgeld mee terug te 
verdienen.’
Bij aansprakelijk stellen is het dus 
nog steeds van groot belang de juiste 
spelregels te kennen en toe te pas-
sen. Een geluidsein kan daar goed 
bij helpen.
In het binnenvaartonderwijs moe-
ten deze rijtjes geluidseinen ook 
nog worden geleerd. En aan boord 
moet dit dan in het stageboek wor-
den afgetekend. Het is al jaren geen 
dagelijks gebruik meer om geluids-
einen te geven. Het blijft voor de 
leerling dan ook meestal bij een 
theoretische oplossing. Even droog 
oefenen. Toch moeten wij deze kennis 
van geluidseinen paraat hebben voor 
noodsituaties.
Weet u ze nog.? Verreweg de be-
langrijkste is één lange stoot: het 
attentiesein. Eén korte stoot: ik ga 
stuurboord uit: twee korte stoten ik 
ga bakboord uit, drie korte stoten: 
ik sla achteruit. Om het verschil nu 
te onthouden tussen stuurboord en 
bakboord, kreeg mijn generatie als 
ezelsbruggetje aangereikt: BB is 
BakBoord, maar ook Brigitte Bar-
dot en die heeft twee…….! Nooit 
meer vergeten.
Maar hoe maak je de jeugd van te-
genwoordig duidelijk wie Brigitte 
was? Wie weet een vervanger voor 
dit ezelsbruggetje?
Moraal van dit verhaal: test de hoorn 
nog even en denk nog eens aan Bri-
gitte, dan wens ik u een mooie, veilige 
zomer.

Wiebe Muizelaar
havenmeester 2009
KAMPEN

Koninklijke Nederlandsche Motor-
boot Club (KNMC) heeft Wiebe 
Muizelaar, havenmeester van de 
Oude en Nieuwe Buitenhaven van 
Kampen, benoemd tot Havenmeester 
van het jaar 2009. Muizelaar krijgt 

zijn benoeming ‘vanwege de bijzon-
dere wijze waarop hij het gastheer-
schap op zijn haven invult en zijn 
niet aflatende inspanning om het zijn 
gasten naar de zin te maken’.Muize-
laar ontving een oorkonde in de kan-
tine van Watersportvereniging ‘De 
Buitenhaven’ in Kampen uit handen 
van John Waleveld, voorzitter van 
de Commissie Toertochten en Nauti-
sche activiteiten van de KNMC.

WADDENZEE
Blauwe Balg; gewijzigde markering. Verlegd: 
de rode stompe ton BB 8 in 53° 24,8668’ N-
005° 34,6585’ E en BB 20A in 53° 25,4497’ 
N-005° 35,9582’ E.
Blauwe Slenk; bijzondere markering. Tij-
delijk uitgelegd: de gele stompe kunststof 
sparboei Griend-NBW in 53° 14,4600’ N-
005° 14,9000’ E.
Schuitengat; gewijzigde markering. De gele 
stompe kunststof sparboei SG 16A is opge-
nomen uit 53° 20,1908’ N-005° 12,1449’ E 
en SG 18 is verlegd in 53° 20,2068’ N-005° 
12,0187’ E.
Slenk; bijzondere markering. Tijdelijk uit-
gelegd: de gele kunststof sparboei S-NBW in 
53° 19,2718’ N-005° 14,2540’ E.
Veerbootroute ameland; gewijzigde mar-
kering. Vervangen: de groene kunststof spar-
boei VA 7 in 53° 25,2167’ N-005° 47,1203’ E 
door een groene kunststof lichtboei VA 7 met 
lichtkarakter Q.
Vingegat; gewijzigde markering. Verlegd: 
groene kunststof sparboei V 1 in 53° 17,8151’ 
N-005° 27,5518’ E; V 5 in 53° 18,1967’ N-
005° 29,2264’ E; V 5A in 53° 18,0561’ N-
005° 29,6851’ E; V 21 in 53° 18,7375’ N-005° 
32,7024’ E; de rode stompe kunststof sparboei 
V 2 in 53° 17,9337’ N-005° 27,5250’ E.
Vingegat; bijzondere markering. Tijdelijk 
uitgelegd: de gele stompe kunststof sparboei 
V-NBW in 53° 18,2712’ N-005° 29,1842’ E.
Vliestroom noord; gewijzigde markering. 
Verlegd: de rode stompe kunststof sparboei VS 
24 in 53° 17,3305’ N-005° 03,7896’ E.
Vliestroom noord; bijzondere markering. 
Tijdelijk uitgelegd: de gele stompe kunststof 
sparboei VL-NBW in 53° 18,4998’ N-005° 
11,4498’ E.
IJSSELMEER
Krabbersgat; Krabbersgatsluis; Vaarweg 
door het naviduct Krabbersgat; naviduct 
Krabbersgat; stremming. Stremming Krab-
bersgatsluis en Naviduct Krabbersgat zijn 
opgeheven.
Markermeer; gewijzigde markering. De KG-
2 [Krabbersgat] is ivm. een ondiepte verlegd 
in 52° 40.6564.N-005°16.0397.E
oostvaardersdiep; houtribsluizen; gewij-
zigde markering. Uitgelegd: de gele ton met 
kruis. Geel-1 52° 31, 5046’ N-005° 25, 7281’ E 
en Geel-2 52° 31, 4874’ N-005° 25, 7431’ E
GRONINGEN
Boterdiep; nieuwe ellerhuizerklap; scheeps-
breedte. Ivm. verzakt landhoofd scheepsbreedte 
max. 330 cm thv. de Ellerhuizerbrug tnb.
eemskanaal; Zeesluis Farmsum; oponthoud. 
Oponthoud Zeesluis Farmsum tot 18 juni.
Winschoterdiep; a.G. Wildervanckkanaal; 
gewijzigde bediening. Van 1 mei t/m 1 oktober 
worden de bruggen op het Winschoterdiep en 
A.G. Wildervanckkanaal zondag bediend voor 
de recreatievaart van 9 tot 19 uur. De beroeps-
vaart kan hiervan ook gebruikmaken. Voor de 
begeleiding van de scheepvaartregeling is op 
de post Hoogezand geen bevoegde autoriteit 
aanwezig. Beroepsscheepvaart heeft haar ei-
gen verantwoordelijkheid tav. het ontmoeten 
en passeren. 
OVERIJSSEL
Buitenhaven in Meppel; Kleine Kaapbrug; 
Meppelerdiep; eshuisbrug; Galgenkamps-
brug; Kaapbrug; gewijzigde bediening. 
Bediening Eshuisbrug, Kaapbruggen en Gal-
genkampsbrug op 5 mei van 9 tot 9.30 en van 
18:30 tot 19:30 uur.
Geldersche ijssel; ijsselspoorbrug, Zwolle; 
geen bediening. Geen bediening Zwolle IJs-
selspoorbrug op 3 mei van 0:35 tot 5:50 uur, 5 
mei van 0:18 tot 5:48 uur, 10 mei van 1 tot 5:30 
uur en 17 mei van 0:50 tot 5:15 uur.
Kanaal Zutphen-enschede; sluis hengelo; 
duikwerkzaamheden. Ivm. duikoefeningen 
geldt er geen beperking thv. sluis Hengelo kmr. 
45.1 van 12 t/m 19 mei van 8 tot 11 uur.
Voorhaven Prins Bernhardsluis; Prins Bern-
hardsluis, Deventer; stremming. Stremming 
Deventer Prins Bernhardsluis van 7 juni 6 uur 
tot 14 juni 6 uur. Info: Grontmij, I. van Peper-
straten, (030) 220 73 92 of 06 22 24 70 35 of 
e-mail: ina.vanpeperstraten@grontmij.nl
GELDERLAND
Geldersche ijssel; Pannerdensch Kanaal; 
Waal; evenement. Van 13 t/m 16 mei verplaat-
sen zich ongeveer 30 jachten van Giesbeek 
naar Tiel via Geldersche IJssel, Pannerdensch 
Kanaal en Waal.
Geldersche ijssel; ijsselspoorbrug, Zutphen; 
geen bediening. Geen bediening Zutphen IJs-
selspoorbrug op 6 mei van 1 tot 5:50 uur.
neder-rijn; kmr. 883; evenement. Ivm. vuur-
werk bijzondere voorzichtigheid linkeroever 
thv. kmr. 883 in Arnhem op 8 mei van 22 tot 
22:30 uur. 
oude ijssel; oude ijsselspoorbrug; geen 
bediening. Gewijzigde bediening Oude IJs-
selspoorbrug: geen bediening tot 3 mei 23:59 
uur, bediening op 4 mei om 9, 13 en 16:30 
uur en geen bediening op 5 mei van 0:01 tot 
23:59 uur. Info: brugwachter, VHF 18, (0314) 
33 24 16.
oude ijssel; ophaalbrug laag-Keppel; geen 
bediening. Ivm. evenement geen bediening 
Ophaalbrug Laag-Keppel op 19 mei van 12 
tot 14 uur. Info: sluiswachter, (0313) 47 25 
70 of VHF 20. 
Waal; kmr. 883; kmr. 886; mededeling. Ter 
bevordering van de veiligheid wordt tot en 
met 1 november, aan de rechteroever tussen 
kmr. 883 en kmr. 886, een extra geul voor de 
recreatievaart gecreëerd. Deze geul is bestemd 
voor op- en afvarende recreatievaart en wordt 
aangegeven middels rood-witgestreepte beton-
ning. Info: post Nijmegen, (024) 343 56 10, 
VHF 64 (post Millingen).
FLEVOLAND
algemeen; gewijzigde bediening. Op 5 mei 
worden, in afwijking van de bestaande rege-
ling, alle Provinciale objecten als op zondag 
bediend.
NOORD-HOLLAND
achterzaan of Binnenzaan; Zaandam, 
spoorbrug; geen bediening. Geen bediening 
spoorbrug Zaandam op 11 mei van 1:45 tot 
4:50 uur, 12 mei van 0:43 tot 6:13 uur en 14 
mei van 0:43 tot 6:13 uur. Doorvaarthoogte 
KP+ 323 cm.
Bullewijk; Kerkbrug, ouderkerk aan de 
amstel; geen bediening. Ivm. evenement 
geen bediening Kerkbrug Ouderkerk aan de 
Amstel op 9 mei van 11:30 tot 14 uur.
Deltageul, haringvliet; Goereesesluis; op-
onthoud. Oponthoud max. 1.5 uur Goereese-
sluis op 12 mei tussen 5:30 en 14:30 uur. Info: 
Goereese sluis, via VHF 20 of via tel.:0187 
497350 497200 RVKC Dordrecht, VHF 71 
of (0800) 023 62 00
Kanaal alkmaar (omval) - Kolhorn; Bol 
spoorbrug; oponthoud. Oponthoud BOL 
spoorbrug tnb. Bediening is op aanvraag.
naardertrekvaart; Keetpoortsluis; bericht 
ingetrokken. Stremming Keetpoortsluis is 
opgeheven.
Schinkel; Schinkelspoorbrug; geen bedie-
ning. Geen bediening Schinkelspoorbrug van 
11 t/m 14 mei van 0:20 tot 5:50 uur.
Vecht; cronenburgherbrug; Vreeland, brug 
in de n-201; geen bediening. Ivm. evenement 
op 9 mei van 10:30 tot 14 uur geen bedie-

ning Cronenburgherbrug en brug in de N-201 
Vreeland.
ZUID-HOLLAND
Binnenhaven; havenspoorbrug, Maassluis; 
geen bediening. Op 5 mei is de brug net als 
de andere gemeentelijke diensten gesloten. De 
dienstregeling op deze twee dagen is als op 
zondag tussen 20 en 21 uur.
Delfshavense Schie; Hoge Delfshavensche 
Schiespoorbrug; geen bediening.
Geen bediening Hoge Delfshavensche 
Schiespoorbrug op 12 mei van 0:50 tot 5:45 
uur en 17 mei van 0:40 tot 4:45 uur. Info: VCR, 
wachtchef Verkeersafhandeling, tel (010) 252 
26 01 of VHF 11 en sluiswachter Parksluis, 
(010) 436 54 05 of VHF 22.
Delftse Schie; Kruithuisbrug; geen bedie-
ning. Beperkingen voor Kruithuisbrug van 10 
mei 6 uur tot 24 mei 18 uur geen bediening 
en doorvaarthoogte max. KP+550 cm. Info: 
Abtwoudsebrug, (015) 256 37 17.
Delftse Schie; abtswoudsebrug; Doenbrug; 
stremming. Ivm. evenement geldt een strem-
ming tussen Doenbrug en Abtswoudsebrug op 
16 mei van 8:55 tot 10:55, 11:40 tot 13:35, 
14:15 tot 16:05, 16:55 tot 18:55 uur.
Gouwe; Gouwespoorbrug, Gouwsluis; 
geen bediening. Geen bediening Gouwsluis 
Gouwespoorbrug op 11 mei van 1:11 tot 5:36 
uur.
Korte-Vlietkanaal; hoflandbrug; hooghka-
merbrug; Waddingerbrug; geen bediening. 
Ivm. evenement op 10 mei van 11 tot 13 uur 
geen bediening Waddingerbrug, Hoflandbrug 
en Hooghkamerbrug. Info: BC de Waard, (071) 
522 71 24.
lek; Schoonhoven, veerstoep; evenement. 
Ivm. vuurwerk enig oponthoud westelijk van 
het veer Gelkenes-Schoonhoven op 5 mei 
tussen 22 en 22:30 uur en thv. de Voorstraat 
in Lekkerkerk tussen 23 en 23:59 uur en in 
Krimpen a/d lek thv. de Dorpsstraat op 8 mei 
tussen 22:30 en 23:30 uur. Tijdens het transport 
van het ponton met daarop het vuurwerk moet 
de overige scheepvaart afstand aanhouden van 
tenminste 25 m. Info: RVC Dordrecht, VHF 
71, (0800) 023 62 00.
oude Maas; kmr. 990; gewijzigde marke-
ring. Het kribbaken op de krib tussen de rode 
lichtopstanden 12A en 13 is hersteld en de 
rode stompe ton thv. kilometerraai 990.050 is 
definitief opgenomen. Info: RVKC Dordrecht, 
VHF 71 of (0800) 023 62 00.
oude rijn; Zoeterwoude-rijndijk, brug in 
de a-4; stremming. Stremming brug in de 
A-4 Zoeterwoude-Rijndijk van 3 t/m 7 mei 
van 7 tot 19 uur, van 11 mei 6 uur tot 13 mei 
10 uur, van 17 t/m 21 mei van 7 tot 19 uur, 25 
mei van 7 tot 19 uur, van 26 mei 6 uur tot 27 
mei 6 uur, van 27 t/m 28 mei van 7 tot 19 uur, 
van 31 mei t/m 4 juni van 7 tot 19 uur, van 15 
t/m 18 juni van 7 tot 19 uur, van 21 t/m 25 
juni van 7 tot 19 uur en van 28 juni t/m 2 juli 
van 7 tot 19 uur.
oude rijn; leiderdorpsebrug; geen bedie-
ning. Ivm. evenement geen bediening Leider-
dorpsebrug op 10 mei van 11 tot 13 uur. Info: 
BC de Waard, (071) 522 71 24.
rijn-Schiekanaal; lammebrug; Wilhelmina-
brug, leiden; geen bediening. Ivm. evenement 
op 10 mei van 11 tot 13 uur geen bediening 
Lammebrug en Leiden Wilhelminabrug. Info: 
BC de Waard, (071) 522 71 24.
rijn-Schiekanaal; Koepoortbrug; Plantage-
brug; geen bediening. Ivm. evenement geldt 
geen bediening Koepoortbrug en Plantagebrug 
op 13 mei van 13:45 tot 14:20, 15 tot 15:15, 
15:30 tot 16:10 uur.
rijn-Schiekanaal; lammebrug; Vlietland-
brug; geen bediening. Ivm. evenement geldt 
geen bediening op 16 mei Lammebrug van 
10:30 tot 13:45 uur en Vlietlandbrug van 10:45 
tot 14:30 uur.
uitwateringskanaal of Katwijkerkanaal; 
nieuwe roversbrug; geen bediening. Ivm. 
evenement Geen bediening Nieuwe Roversbrug 
op 10 mei van 11 tot 13 uur. Info: BC de Waard, 
(070) 522 71 24.
Voorhavens Volkeraksluizen; Volkerakslui-
zen; gedeeltelijke stremming. Stremming van 
1 kolk Volkeraksluizen van 5:30 tot 14:30 uur 
op 10 mei kolk 1, 11 mei jachtensluis, 17 mei 
kolk 2 en 31 mei kolk 3. Indien de wacht-
tijden oplopen, worden de werkzaamheden 
in overleg onderbroken om de scheepvaart te 
laten passeren (schutten). Info: Volkeraksluis, 
(0168) 47 75 00 RVKC Dordrecht, VHF 71 of 
(0800) 0236200.
Yangtzehaven; gewijzigde markering. De 
volgende drijvende markering is tijdelijk op-
genomen: de gele stompe lichtboei YH A4. 
Info: HCC, wachtchef Verkeersplanning & 
Operaties, (010) 252 24 00, VHF 19 en TC. 
HvH, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) 
252 28 01 of VHF 11
Zijl; Spanjaardsbrug; Zijlbrug; geen bedie-
ning. Ivm. evenement op 10 mei van 11 tot 13 
uur geen bediening Spanjaardsbrug en Zijlbrug. 
Info: BC de Waard, (071) 522 71 24.
ZEELAND
K a n a a l  G e n t - t e r n e u z e n ; 
Westsluis,terneuzen; gedeeltelijke strem-
ming. Voor Terneuzen Westsluis stremming 
westkolk op 17 mei van 10 tot 14 uur, oponthoud 
max. 2 uur op 3,7, 10, 11, 12, 25 t/m 28 mei in 
de ochtenduren en oponthoud op 25 mei in de 
ochtenduren tot 11 uur. Info: vkc Terneuzen, 
VHF 3 of 11 of (0115) 68 24 00.
Kanaal Gent-terneuzen; Sas van Gent, 
brug; Sluiskil, verkeers-/spoorbrug; geen 
bediening. Geen bediening verkeers-/spoor-
brug Sluiskil en brug Sas van Gent op 17 mei 
van 10 tot 14 uur, 18 mei van 8 tot 12 uur en 
19 mei van 9 tot 13 uur. De stremmingen vallen 
samen met de stremmingen van de Westsluis 
in Terneuzen. Info: vkc Terneuzen, VHF 11 of 
(0115) 68 24 00.
Kanaal door Walcheren; Sluis Vlissingen; 
gedeeltelijke stremming. Stremming grote 
kolk Vlissingen van 17 t/m 19 mei van 22 tot 
6 uur. Info: Nautische Centrale Vlissingen op 
VHF of (0118) 41 23 72.
NOORD-BRABANT
Dintel; Prinsenlandsebrug; roode Vaart-
noord; roodevaart, sluis; gewijzigde bedie-
ning. De Prinsenlandsebrug en Sluis Roode-
vaart worden als volgt bediend: 13 mei van 9:30 
tot 19 uur en 14 mei van 8:30 tot 18 uur. De 
laatste schutting van sluis Roode Vaart is een 
half uur voor sluitingstijd en dan uitsluitend 
van buiten naar binnen. De Prinsenlandse brug 
wordt tot uiterlijk een kwartier voor sluitings-
tijd bediend.
Donge; evenement. Op 1 en 2 mei wordt het 
toeristisch seizoen in de regio Brabant aan de 
Biesbosch (gemeenten Aalburg, Woudrichem, 
Werkendam, Oosterhout, Drimmelen en Geer-
truidenberg) geopend. Er zijn diverse activi-
teiten dat weekend van fietsen tot varen van 
wandelen tot concert bezoeken. De gemeente 
Geertruidenberg en Water Eventz Geertrui-
denberg organiseren roeien op de Donge, dit 
betekent dat er die dagen meer roeiboten, kano’s 
en motorboten aanwezig zijn op rivier de Donge 
en met name in het gebied Passantenhaven 
Scheepsdiep tot de Koedambrug.

Lees verder op pag. 15

Nieuwe IJsselbrug
stremt IJssel
HATTEM

De IJssel is komend weekeinde 
volledig gestremd voor het door-
gaande scheepvaartverkeer in 
verband met de plaatsing van de 
nieuwe spoorbrug bij Hattem.

De stremming duurt van zaterdag 1 
mei vanaf 05.00 uur tot maandag 3 
mei 06.00 uur. Naast de uitgebreide 
informatie via de normale kanalen 
wordt de scheepvaart geïnformeerd 
via tekstkarren op pontons bij de 
Pannerdense Kop en de IJsselkop 
en vanaf de objecten. 
Mobiele verkeersleiders zullen met 
twee vaartuigen dag en nacht aanwe-
zig zijn en zich waarschijnlijk veel 
moeten richten op de vele waterspor-
ters die verwacht worden.
De laatste 135 meter van de ruim een 
kilometer lange stalen brug worden 
dit weekeinde vastgemaakt. Vanwege 
de veiligheid wordt alleen overdag 
gewerkt. Zaterdag wordt het laat-
ste brugdeel op pontons gereden en 
zondag wordt dit deel op zijn plaats 
getakeld. (MdV)
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ZAANDAM

Met de wens voor een behou-
den vaart doopte burgemeester 
Geke Faber zaterdag de Zaan-
stad 2. Dit nieuwe patrouille-
vaartuig van de gemeente Zaan-
stad wordt vanaf deze week 
ingezet op de Zaan.

Zaanstad had behoefte aan een nieuw 
schip om haar toezichthoudende ta-
ken goed te kunnen uitvoeren. Met 
enige vertraging, als gevolg van het 
faillissement van de eerste bouwer, 
kon de Zaanstad 2 afgelopen zaterdag 
worden gedoopt. Het schip is afge-
bouwd door Scheepswerf Bodewes 
in Hasselt. Van november vorig jaar 
tot in april is aan het schip gewerkt en 
zijn verbeteringen aangebracht. De 
Zaanstad 2 bevat technische hoog-
standjes die de toezichthoudende 
taak van de gemeente vergemak-
kelijken. Zo kan direct informatie 

over het scheepvaartverkeer op de 
Zaan worden doorgezonden naar 
de afdeling Belastingen. Het schip 

is ook uitgevoerd met een dubbele 
boegschroef, waardoor het om zijn 
as kan draaien. Daarnaast is het voor-

zien van een duwsteven om andere 
vaartuigen schadevrij naar de kant te 
duwen en bovendien is de Zaanstad 

2 ADNR-gecertificeerd.
De gemeente Zaanstad omlijstte de 
doop met een open dag van de afde-

ling Havens & Vaarwegen, inclusief 
ontvangst in het Zaantheater, rond-
vaarten met de Zaandstad 1 en 2, en 

rondleidingen op de Centraal Post 
van waaruit 15 bruggen in de regio 
worden bediend. (DvdM)

• Met een ferme worp liet burgemeester Geke Faber de champagnefles tegen het nieuwe patrouillevaartuig 
knallen. (Foto Dirk van der Meulen)

• De Centraal Post op de Wilhelminasluis zette voor één dag de deuren open voor het publiek. (Foto Dirk van 
der Meulen)

Zaanstad 2 
met vertraging 
in de vaart

HOUSTON

Een zware explosie, gevolgd 
door een hevige brand aan 
boord van het halfafzinkbare 
booreiland Deepwater Horizon 
van booraannemer Transocean, 
heeft waarschijnlijk aan 11 van 
de 126 bemanningsleden het 
leven gekost. Na hun vermissing 
kwam een grote reddingsopera-
tie op gang. Het booreiland zou 
uiteindelijk zinken.

De in 2001 bij Hyundai Heavy In-
dustries in Zuid-Korea gebouwde 
Deepwater Horizon was in opdracht 
van BP Exploration & Production in 
het Mississippi Canyon Block 252 
in de Golf van Mexico een explora-
tieput aan het boren. De boorlocatie 
bevindt zich op 130 mijl ten zuid-
oosten van New Orleans. De wa-
terdiepte ter plaatse bedraagt 1520 
meter. Plan was om een put naar een 
oliereservoir op een diepte van 5500 
meter te boren. Tijdens dit werk vond 
een zware explosie plaats, waarna in 
korte tijd het grote booreiland van 
voor tot achter in brand stond. Van 
de 126 bemanningsleden, waarvan 
er diversen in het water waren te-
rechtgekomen, konden er 115 wor-
den gered. Zeventien waren gewond, 

waarvan een aantal zeer ernstig. Alle 
gewonden werden met helikopters 
geëvacueerd, terwijl de overige ge-
redden met bevoorradingsvaartuigen 
aan land zijn gebracht.
De US Coastguard schakelde voor 
de reddingsactie schepen, vlieg-
tuigen en helikopters in. Tevens 
werd een vloot van bevoorraders 
met brandblusfaciliteiten naar het 
booreiland gedirigeerd om de hevige 
brand te helpen blussen. Transocean 
en BP richtten in Houston direct een 
crisiscentrum in. Van hieruit werden 
in samenwerking met de US Coast-
guard de verschillende operaties ge-
coördineerd. Rond het booreiland 
werd meteen een veiligheidszone 
ingesteld. Uiteindelijk bleek de 
Deepwater Horizon niet te redden 
en verdween in de diepte. De brand 
was hiermee gedoofd.
In eerste instantie was er grote angst 
voor een enorme olieramp, omdat 
op 1500 meter diepte olie uit de put 
zou stromen. Later werd gemeld dat 
dit niet het geval was. Deze week 
werd echter bekend dat onderwater-
robots (ROV’s) naar de zeebodem 
zijn gestuurd om toch een lekkage te 
stoppen. Dit lek was dinsdagavond 
bij sluiting van deze krant nog niet 
onder controle. (PAS)

DEN HAAG 

Nederland neemt vanaf deze 
zomer deel aan twee anti-pi-
raterij operaties voor de kust 
van Somalië. De minister-
raad heeft daarmee vrijdag 
ingestemd op voorstel van de 
ministers Verhagen van Bui-
tenlandse Zaken en Van Mid-
delkoop van Defensie.

Het gaat om deelname aan de 
NAVO-operatie Ocean Shield 
en een hernieuwde bijdrage aan 
de EU-operatie Atalanta.
Van juli dit jaar tot en met april 
2011 patrouilleren achtereenvol-
gend Hr.Ms. De Zeven Provin-
ciën, Hr.Ms. De Ruyter en Hr.Ms. 
Tromp voor de operatie Ocean 
Shield in de zee bij Somalië. Dit 
najaar, van september tot en met 
november, fungeert Hr.Ms. Am-
sterdam als bevoorradingsschip 
voor de EU-operatie Atalanta.
De bijdragen aan Ocean Shield 
houden verband met de Neder-
landse deelname aan het perma-
nente vlootverband van de NAVO. 
Nederland levert daarvoor vanaf 1 
juli 2010 een jaar de commandant 
en een deel van de internationale 
staf. In de perioden dat deze vloot 
wordt ingezet voor Ocean Shield 
voert Nederland ook het bevel over 

de schepen in deze operatie.
De blijvend slechte humanitaire 
situatie in Somalië en de niet 
aflatende dreiging van piraterij 
voor de kust van het land zijn de 
belangrijkste redenen voor Neder-
landse deelname. Humanitaire or-
ganisaties zijn voor transport van 
noodhulpgoederen over zee naar 
Somalië afhankelijk van escorte. 
Bescherming van die transporten 
is een van de hoofdtaken van de 
EU- en NAVO-operaties. Ne-
derland geeft met zijn bijdragen 
gevolg aan oproepen van de VN-
Veiligheidsraad.
Daarnaast zijn voor Nederland 
vrije en veilige mondiale scheep-
vaartroutes van groot economisch, 
strategisch en veiligheidsbelang. 
Piraterij voor de kust van Somalië 
is een grote bedreiging voor het 
commerciële zeetransport. Jaar-
lijks passeren tussen de 20.000 en 
30.000 schepen de Golf van Aden, 
waaronder 450 in Nederland ge-
registreerde schepen.

De operaties hebben effect, stelt 
het kabinet. Sinds het begin 
ervan, eind 2008, is het aantal 
gevallen van piraterij weliswaar 
toegenomen, maar het percentage 
geslaagde kapingen is gedaald. 
(DvdM)

• Het booreiland Deepwater Horizon is reddeloos verloren. (Foto US Coastguard)

Elf vermisten bij blow-out

Nederlandse marine blijft bij Somalië

DEN HAAG 

De havens van Rotterdam en 
Amsterdam moeten veel nau-
wer gaan samenwerken en 
mogelijk zelfs fuseren. Dat ad-
viseert de Raad voor Verkeer en 
Waterstaat.

Het Rijk moet in een nationale 
havenstrategie de lijnen uitzet-
ten en de nationale welvaart moet 
uitgangspunt worden bij besluiten 

over omvangrijke investeringen in 
de havens en het achterland, stelt de 
Raad in het advies aan demissionair 
minister Eurlings van Verkeer en 
Waterstaat. Er moet één ‘Gateway 
Holland’ ontstaan met gezamen-
lijke achterlandverbindingen en 
achterlandterminals in plaats van 

een verzameling grote en kleine 
havens, stelt de Raad.
Samenwerking tussen Rotterdam en 
Amsterdam gebeurt al, zoals bij het 
logistieke platform van Portbase, 
dat in beide havens wordt gebruikt. 
Maar Rotterdam en Amsterdam 
beconcurreren elkaar ook. Zo was 

Rotterdam al sterk in container-
vervoer toen ook Amsterdam een 
containerterminal kreeg en probeert 
Rotterdam nu ook een haven voor 
cruiseschepen te worden, terwijl 
Amsterdam dat al is. Door die 
concurrentie wordt belastinggeld 
verspild.

De havens moeten één van de groei-
motoren worden van het herstel en de 
modernisering van de Nederlandse 
economie. Ze moeten nieuwe uitda-
gingen aangaan. De grootste daarvan 
is de verandering in het karakter van 
de logistieke ketens. Havens moeten 
continu bewaken dat ze onderdeel 
zijn van de meest effectieve logis-
tieke ketens voor specifieke goede-
renstromen. (MdV)

Groot verschil met het oorspronke-
lijke Whaletail-ontwerp is de sterk 
verbeterde bestuurbaarheid van een 
schip met een Walvisstaart Pod. Het 
grote, vast opgehangen, schoepen-
rad van de eerste ontwerpen is 
vervangen door een systeem met 
twee kleinere raderen, van elkaar 
gescheiden door een skegvormige 
gondel, de pod. De trommels van de 
beide ‘walvisstaarten’ zijn via as-
sen direct verbonden met in de pod 
geplaatste elektromotoren. Er is dus 
geen sprake meer van een ketting- of 
tandwieloverbrenging naar een in het 
achterschip geplaatste motor.

Proefschip
Westerkade Shipping uit Zwijn-
drecht, dat deel uitmaakt van de 
Rensen Groep van George Rensen, 
verzorgt de bouw van het eerste door 
een Walvisstaart Pod aangedreven 
110-meterschip. Het moet in 2011 in 
de vaart komen. Westerkade maakt, 
net als Van Voorden, deel uit van 
Walvisstaart Exploitatie BV. In het 
consortium zitten verder Hagun BV 
uit Hoeven van Joop Elias (verzorgt 
de operationele maritieme aspecten), 

L.G.J. Wolters Beheer uit Lichten-
voorde BV (verzorgt de engineering) 
en Verenigde Bierens Bedrijven uit 
Tilburg (tandwielkastenspecialist). 
Voor de overbrengingen op de Wal-
visstaart Pod wordt overigens ge-
bruik gemaakt van technieken die 
ook voor de windmolenindustrie zijn 
ontwikkeld.
De aanschaf van de installatie vergt 

een extra investering van 600.000 
euro. Daar staat volgens de ontwik-
kelaars tegenover dat het systeem 
aanzienlijk efficiënter presteert 
dan een conventionele schroef, 
zodat het schip zuiniger, stiller en 
milieuvriendelijker vaart en de in-
vestering ruimschoots kan worden 
terugverdiend.

Weinig weerstand
De Walvisstaart Pod hangt onder het 
achterschip en kan, net als een pod-

propeller of roerpropeller, 180 gra-
den naar stuur- of bakboord draaien 
om het schip te sturen. Er is dus geen 
apart roer nodig. ‘De dieselelektrisch 
aangedreven Walvisstaart Pod  levert 
een brandstof- en CO2-besparing op 
van 30%’, zegt technisch specialist 
Sjouke Sipkema van Van Voorden 
Gieterij. ‘Het podbesturingsprincipe 
zorgt daarbij voor de in de binnen-
vaart belangrijke hoge manoeuvreer-
baarheid.’

Het achterschip, waar de Walvis-
staart Pod aanhangt is verder glad. 
‘Je hebt geen tunnel of roer nodig, 
dus er is verder weinig weerstand.’
Elke ‘walvisstaart’ telt vier (vroe-
ger 6) op een trommel gemonteerde, 
horizontaal meedraaiende, koolstof 
bladen. De grotendeels in de pod ver-
zonken trommel, draait als een wiel 
rond en de bladen kunnen daarop 
weer onafhankelijk hydraulisch heen 
en weer worden bewogen. Op het 
laagste punt van het wiel (de 180 
graden stand) maken de individueel 

verstelbare bladen een snelle slag 
naar beneden. Tijdens de verdere 
cirkelgang maken de bladen een 
geleidelijker slag terug. Door deze 
twee slagen verandert de ‘cycloi-
dale’ beweging van de roterende 
bladen op een vooruitvarend schip 
in een walvisstaartachtige of ‘tro-
choidale’ beweging. De bladen 
simuleren daarmee de beweging 
van een walvisstaart. Een compu-
tergestuurd systeem verzet de bladen 
daarbij constant in de meest optimale 

stand, waarbij rekening wordt ge-
houden met diepgang en snelheid 
van het schip.

Koolstof bladen
De 1,80 meter lange koolstof bladen 
zijn zo sterk, dat de tips niet door een 
buitenring hoeven te worden onder-
steund. Het profiel van de bladen is 
aan boven en onderkant gelijk. Er 
is wel een verschil tussen het pro-
fiel van de voor- en de achterkant 
van de bladen. De trommel waarop 
de bladen zijn bevestigd heeft ook 
een diameter van 1,80 meter. Het 
vermogen van de Walvisstaart Pod 
bedraagt maximaal 1350 pk.
De installatie hangt bij een geladen 
schip helemaal onder water. Wan-
neer leeg of bijna leeg wordt gevaren 
mag het systeem voor een deel boven 
de waterlijn uitsteken.
Het lage toerental (cirka 55 omwen-
telingen per minuut) maakt het sy-
steem geruisloos. Het water wordt 
relatief langzaam, over een groot 
oppervlak, naar achteren geduwd, 

waardoor geen cavitatie optreedt en 
minder bodem- en oevererosie. 
De elektromotoren maken het mo-
gelijk de draaisnelheid traploos te 
regelen.
Om achteruit te slaan kan de walvis-
staart van draairichting veranderen 
of 180 graden worden gedraaid. 
Achteruitvaren kan ook nog door 
het slagritme van de bladen te ver-
anderen.
Volgens Walvisstaart Exploita-
tie BV heeft Lloyd’s Register een 
faalanalyse uitgevoerd op basis van 
het prototype en zijn daarbij geen 
operationele of technische onvol-
komenheden geconstateerd die de 
constructie, een veilige werking of 
certificering in de weg staan.
De Inspectie Verkeer en Waterstaat 
(IVW) is bereid het WVS systeem te 
certificeren. Het onderzoeksinstituut 
Marin heeft het concept beoordeeld 
en de rendementsverbeteringen be-
rekend.

www.walvisstaart.nl

Door Hans Heynen

Van Voorden Gieterij heeft op de openingsdag van 
Construction & Shipping Industry in Gorinchem het 
prototype van de ‘Walvisstaart Pod’ gepresenteerd. 
De door Walvisstaart Exploitatie BV, een consor-
tium van maritieme bedrijven, ontwikkelde voort-
stuwingstechniek, is een doorontwikkeling van de 
zogenoemde Whaletail, waarmee tot zeven jaar 
geleden werd geëxperimenteerd.

‘Zuiniger, stiller en
milieuvriendelijker’

Podsysteem lost manoeuvreerprobleem op

De walvisstaart is terug

• Aan elke kant van de Wal-
visstaart Pod zitten vier kool-
stof bladen op een direct door 
een elektromotor aangedre-
ven trommel. De bladen zelf 
zijn hydraulisch verstelbaar. 
(Foto Dirk van der Meulen)

Zeehavens moeten meer samenwerken

AMSTERDAM

De eerste Q-Barge komt in ja-
nuari 2011 in de vaart. Daarmee 
komt een nieuw transportsy-
steem op gang met kleine, kop-
pelbare motorschepen voor het 
vervoer op Frankrijk. Althans, 
daar stuurt Research Small Bar-
ges (RSB) op aan. ‘Maar het gaat 
niet zo gemakkelijk en de crisis 
helpt ook niet’, zegt bevrachter 
Johan Overmeer, samen met An-
ton van Megen initiatiefnemer 
van het project.

Bedoeling is dat met het prototype 
proefprojecten op verschillende tra-
jecten worden gedaan om de kin-
derziektes eruit te krijgen. ‘Maar 
er zal nog heel wat water door de 
Rijn stromen voordat het project 
klaar is’, denkt Overmeer. ‘Naast 
een klein stukje ontwikkelingssub-
sidie betalen we toch het grootste 
deel uit eigen zak. Daarom zullen 
er niet meteen grote aantallen Q-
Barges worden gebouwd.’
Kritiek van spitsenschippers dat er 
op hun toch al kleine markt geen 
concurrentie bij kan, wordt door 
Overmeer resoluut van de hand 
gewezen. ‘We willen een modern 
alternatief voor het kleine schip dat 
toekomstbestendig is. Wat nu over 
de weg gaat, moet naar het water. 
We gaan nieuwe vervoersstromen 
aanboren voor de Q-Barge. De spit-
senschippers hoeven er niet bang 
voor te zijn. Ik denk dat ze zelfs 
gaan profiteren van de energie die 
wij erin stoppen. De spitsenmarkt 
op zich is te klein om te overleven, 
maar met de Q-Barges erbij niet. 
Zo kunnen wij de spitsen bescher-
men. Ik draag de binnenvaart een 
warm hart toe en ik weet zeker dat 
de spitsenschippers er wel bij gaan 
varen. Wij geloven in dit nieuwe 
product. Er is een toekomst voor 

de Q-Barge, daar zijn we heilig van 
overtuigd. En als er niets gebeurt, 
vaart er straks geen spits meer.’

Treinmachinist
De Q-Barge wordt een milieuvrien-
delijke schip met standaard maten. 
Er komt geen woning aan boord 
en bij een totale scheepslengte van 
45 meter is het laadruim 38 meter 
lang, 5,20 meter breed en 5,20 me-
ter hoog. Het ruim heeft een inhoud 
van ruim 1000 kuub, maximaal 24 
teu, 500 europapellets of 580 ton. 
De schepen kunnen achter elkaar 
worden gekoppeld met een nog te 
ontwikkelen lichtgewicht koppel-
systeem tot een unit van 90 meter 
lang en 5,72 meter breed. Langszij 
kunnen ook twee schepen worden 
gekoppeld, zodat een zogenaamde 
Quatro Barge ontstaat van 90 me-
ter lang en 11,45 meter breed. De 
voortstuwing wordt dieselelektrisch 
en er komt een 3x 100 kW gene-
ratorset in te staan. Roerpropellers 
zorgen voor optimale manoeuvreer-
baarheid.
De Q-Barge zal CO2-zuinig varen 
en geen roet uitstoten. Het schip 
wordt stil en is van alle gemakken 
voorzien. De composiet luiken krij-
gen volautomatische bediening en 
kunnen per stuk worden bediend. 
De stuurcabine wordt hefbaar en is 
voorzien van een douche, toilet, een 
bedbank, keuken en lessenaar.
De schipper vaart korte trajecten, 
woont aan de wal en draait regu-
liere werktijden, waardoor zijn rol 
vergelijkbaar wordt met die van een 
treinmachinist of piloot. In samen-
werking met de landelijke onder-
wijscoördinator worden momenteel 
nieuwe opleidingen voor de schip-
pers van de Q-Barge ontwikkeld. 
De schipper wordt ook leermeester 
en gaat andere schippers opleiden. 
(MdV)

Q-Barge binnen jaar in de vaart

Reddingsbrigade
kan niet uitvaren
MAASGOUW

Inbrekers hebben zaterdagnacht 
een aantal buitenboordmotoren 
gestolen van het terrein van de 
reddingsbrigade De Maasplas-
sen in Wessem.

Een van de motoren is van de red-

Franse blokkades

BRUSSEL 26/4 - Verladersorgani-
satie EVO is bang dat Nederlandse 
bedrijven schade zullen ondervinden 
indien de Franse blokkade-acties zich 
verder uitbreiden. De EVO dringt er 
bij de Europese Commissie op aan 
actie te ondernemen om acties te 
voorkomen. Volgens de organisatie 
handelen de Franse schippers in strijd 
met het beginsel van vrij verkeer van 
goederen in de EU.

www.beursduivel.be

Amfibiebus

ROTTERDAM 24/4 - De amfibiebus 
van Splashtours is vrijdagmiddag door 
technische problemen stil komen te 
liggen in de Nieuwe Maas. In de bus 
bevonden zich zo’n dertig personen. 
Rubberboten van de zeehavenpolitie 
en het havenbedrijf waren snel ter 
plaatse om hulp te bieden.

www.rtvrijnmond.nl

Binnenvaartbeurs

GORINCHEM 26/4 - Met zo’n 550 
standhouders telt de beurs Construc-
tion & Shipping Industry (C&SI) in Go-
rinchem deze week een recordaantal 
deelnemers.

www.schuttevaer.nl

Loodswezen

VLISSINGEN 23/4 - Op geen beter 
moment had Fred Kuipers (45) het 
voorzitterschap van het Vlissingse 
loodswezen kunnen overnemen. ‘Het 
is inderdaad een mooie dag’, zei hij 
nadat scheidend Guido van Rooij (49) 
hem de voorzittershamer had over-
handigd. Kuipers doelde op de opmer-
king van demissionair minister Eurlings 
deze week in de Tweede Kamer, dat 
marktwerking bij het beloodsen van 
schepen van de baan is.

www.pzc.nl

Siegfried

DORDRECHT 26/4 - Een varend mu-
seumschip, de Siegfried, in de Riedijks-
haven en een pand van 600 vierkante 
meter op de wal als museum. De 
vereniging de Binnenvaart wil het 
reeds zes jaar bestaande enthousi-
asme hiervoor omzetten in definitieve 
toestemming van de gemeente. 

www.dordrecht.net

Riviercruiseschepen

AMSTERDAM 22/4 - In de Amster-
damse haven lag dit weekend een 
recordaantal riviercruiseschepen. Bijna 
alle ligplaatsen worden bezet. Op za-
terdag waren er 39 schepen.

www.at5.nl

Denderstuw

DENDERMONDE 24/4 - De stuw aan 
de monding van de nieuwe Dender 
in de Schelde staat nog tot eind deze 
maand droog. Er worden lekken ge-
dicht. De stuw van Dendermonde is 
belangrijk voor de scheepvaart, want ze 
moet ervoor zorgen dat het water tus-
sen Denderbelle en Dendermonde op 
een vast peil gehouden wordt, zodat de 
schepen er vlot kunnen passeren.

www.nieuwsblad.be

Dode bij brand

DUISBURG 21/4 - Bij een brand op 
de Meidericher Schiffswerft is woens-
dagmiddag een dodelijk slachtoffer ge-
vallen, meldt de Wasserschutzpolizei 
Duisburg. Het slachtoffer is een 57-
jarige bedrijfsmedewerker. De brand 
ontstond aan boord van een jacht dat 
op de werf lag voor een reparatie aan 
de brandstoftank.

www.schuttevaer.nl

Stuurhut eraf

HüNXE 21/4 - Een Nederlandse bin-
nenvaarttanker is dinsdagavond laat 
op het Wesel-Dattelnkanaal tegen de 
Buchholter Brücke (km 9,26) gevaren. 
Het niet neergelaten stuurhuis raakte 
zwaar beschadigd, meldt de Wasser-
schutzpolizei Dorsten. De 42-jarige 
kapitein vergat de stuurhut neer te 
laten voor de brug in Hünxe. De tanker 
was leeg op weg naar Nederland.

www.schuttevaer.nl

Mijnenveger zinkt

GOUDSWAARD 21/4 – In een jacht-
haven in Goudswaard is een oud-Brits 
marineschip gezonken. Vermoedelijk 
heeft het water gemaakt door slecht 
onderhoud. Het 40 meter lange schip 
lekte dinsdagavond olie. De eigenaar is 
bezig het schip in de originele staat te 
brengen. Van dit soort schepen zijn er 
volgens deskundigen nog maar weinig 
in originele staat. Zo is deze ML-1301 
tijdens de Tweede Wereldoorlog ge-
bruikt voor de kust bij IJmuiden om 
onderzeeërs te bombarderen.

www.hoekschewaard.nl

dingsboot gehaald. Hierdoor is de 
boot voorlopig niet inzetbaar.
De motoren lagen op een afgesloten 
terrein. Gelet op hun gewicht moet 
de diefstal door meerdere personen 
zijn gepleegd.
De reddingsbrigade heeft aangifte 
gedaan van de diefstal en wijst er 
op dat veiligheid op de Maasplas-
sen nu tijdelijk sterk is verminderd. 
(HM)
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BREE

Het Limburgs Staalservice Cen-
ter (LSC) aan de linkeroever 
van de Zuid-Willemsvaart in 
Bree is vrijdag 23 april offi ci-
eel geopend. Initiatiefnemer 
is het Duitse moederbedrijf 
Vosta Stahl uit Niederkrüchten 
(Noord-Rijnland-Westfalen) dat 
in 2006, omwille van een ge-
brek aan capaciteit in de regio 
besloot een eigen staalterminal 
uit te bouwen in Limburg en 
daarvoor Bree koos als locatie.

Belangrijkste troef was de goede lo-
gistieke aansluiting met het water en 
de weg. Aan de nieuwe overslagkade 
met een lengte van 256 meter kunnen 
twee schepen tegelijk afmeren. Er 
is een rolbrug met een luifel tussen 
de kaaimuur en het bedrijfsgebouw, 
waaronder staalrollen tot 35 ton 
droog kunnen worden overgeslagen. 
Ook vrachtwagens tot 60 ton kun-
nen tot onder de luifel rijden en hier 
staalrollen laden en lossen.
De aanleg, die zeven maanden in 
beslag nam, vergde een investering 
van 1,9 miljoen euro. De terminal is 
al in gebruik sinds januari 2009 toen 
het eerste schip er werd gelost. Een 
maand eerder was het hallencomplex 
opgeleverd en was ook de platen-

kniplijn klaar voor gebruik.
In 2009 werd in binnenschepen 
76.000 ton rollen staal via de Zuid-
Willemsvaart aangevoerd vanuit on-
der meer Antwerpen. Dat scheelde 
2500 vrachtwagens op de weg. Bij 
LSC worden de rollen verwerkt tot 
staalplaten.

Veel meer tonnen
De terminal is aangelegd met steun 
van het zogenoemde Kaaimuren-
programma dat door de Belgische 
overheid werd opgezet om vervoer 
over water te bevorderen. Het houdt 
in dat de overheid 80% van de kos-
ten voor een nieuwe afmeerplaats 
vergoedt, waarbij het bedrijf zich 
verplicht jaarlijks een contractueel 
vastgelegde hoeveelheid goederen 
via de binnenvaart te vervoeren.

Sinds de start van het programma 
in 1998 werden in Vlaanderen 158 
dossiers goedgekeurd, waarvan er 
intussen meer dan 80 operationeel 
zijn. Langs het Albertkanaal en de 
Kempische kanalen gaat het om 32 
voltooide kaaimuren (waarvan 27 in 
bedrijf), drie projecten in uitvoering 
en twee dossiers in aanbesteding. 
Bovendien werden er in de loop van 
2009 nog zes nieuwe dossiers inge-
diend door de bedrijven Tripan, Pu-

risol, GRK, Haven Genk, DP World 
en Recylux.
Voor de kaaimuren die in bedrijf zijn, 
werd voor 2009 een overslagvolume 
van 40,7 miljoen ton afgesproken. 
Dit streefcijfer werd ruimschoots 
verdubbeld want de bedrijven re-
aliseerden een totale overslag van 
96,5 miljoen ton. (JG)

www.vosta.de

‘Er ingeluisd door
berger op Ameland’

Op 3 oktober 2009 stond er een 
ZWZ 7 à 8 Beaufort en meerde ik 
op Ameland af aan de oude pier. 
Helaas moest ik ver naar achte-
ren afmeren, omdat ik vanwege 
de harde wind niet op de kop kon 
afmeren en daardoor achter twee 
afgemeerde vissersschepen ging 
liggen. Met de gedachte snel weer 
weg te varen anders zou mijn schip 
Idefix, een 23 meter lange tjalk, met 
haar hak in het zand blijven zitten. 
Helaas vertrok ik 10 minuten te laat 
en bij het wegvaren bleef de hak in 
het zand zitten en vloog de kop van 
de Idefix tegen de zandrand van de 
haven aan.
Ik dacht, jammer dan, maar bedacht 
tegelijkertijd: dat wordt droogval-
len en dan met laag water kunnen 
mijn gasten van het schip af en kan 
ik mijn anker uitleggen een heel 
eind in de haven en dan kon ik met 
opkomen water gewoon weer zon-
der schade aan schip en bemanning 
wegvaren.
Terwijl ik mijn schip droogval-
klaar maakte kwam er een man in 
een groene Landrover aanrijden en 
vroeg of ik hulp nodig had. Waarop 
ik zei: nou als u zo vriendelijk wilt 
zijn om het lijntje wat nog aan de 
wal ligt op uw trekhaak te hangen 
en de kop van de Idefix een stukje 
tegen de wind in trekken, kan ik 
alsnog wegvaren.
De Landrover reed gelijk weg en 
10 minuten later kwam er een vlet 
aan stuurboord aan en werd er een 
lijntje aangeboden. Ik had er geen 
erg in dat dit een berger was en nam 
zonder na te denken het lijntje aan 
en vervolgens gingen de heren aan 
de kop trekken. Het was duidelijk 
dat het hen zo niet zou lukken, dus 
heb ik de motor gestart en de kop-
schroef erbij gezet en daarna de 
hoofdmotor en zo kwam ze los en 
konden wij nog een stukje onder 
Ameland varen. Bij terugkomst 
meerde ik de Idefix op de kop 
van de pier af en kwam de berger 
aan boord met allerlei papieren die 
moesten worden ingevuld en ook 
alle verzekeringsgegevens. Ik zei 
dat ik dat niet wilde en dat ik graag 
contant wilde afrekenen, omdat ik 
een hoog eigen risico heb en ook 
wilde ik mijn no-claim niet kwijt. 
Daarbij heb ik het donateurschap 
van de KNMR overgenomen van 
mijn vader na zijn overlijden en heb 
ik die gelukkig tot nu toe nooit no-
dig gehad. Ik ga er ook vanuit dat 
je die alleen aanroept als je echt in 
nood zit. Maar de berger verzekerde 
mij dat dit allemaal buiten het eigen 
risico en no-claim viel.
Begin maart kreeg ik een brief 
van de verzekeringsmaatschappij, 
dat de kosten van de desbetref-
fende hulpverlening 2380 euro 
bedragen en dat ik die het beste 
zelf rechtstreeks aan de berger kon 
overmaken, omdat dat goedkoper 
was dan mijn no-claim te verliezen. 
Ik heb daarop natuurlijk gelijk mijn 
verzekeringsmaatschappij gebeld 
en gemeld dat ik dit een volkomen 
onterechte vergoeding vind voor 
een beetje hulpverlening. Maar 
ze beleven standvastig en zeiden 
dat ik nooit een lijntje had mogen 
aannemen en ten tweede nooit het 
verhaal had mogen ondertekenen. 
Dat beetje inkomsten wat ik die dag 
had kunnen hebben, moet ik gelijk 
drievoudig betalen.
Ik voel me door behoorlijk inge-
luisd door de berger. Verzekerings-

maatschappijen werken dit gedrag 
van bergers in de hand. Maar het 
gedrag van de bergers vooral op de 
Waddenzee is regelrechte broodroof 
geworden van ongelukkige, onwe-
tende waddenwatergebruikers. Het 
is zelfs al zo dat, als ik een on-
fortuinlijk jachtje even een lijntje 
aanbied om die even vlot te trekken 
- ben gewend gewoon een helpend 
handje uit te steken waar dat nodig 
is - ik gelijk van broodroof wordt 
beticht. Een andere reactie is, dat 
mensen geen lijntje meer durven 
aan te nemen omdat het hun wel-
eens 2380 euro kan gaan kosten.
Ik wil hiermee iedere watergebrui-
ker waarschuwen voor de hulpver-
leningspraktijken van berger. 
1) Als ze via de marifoon vragen of 
u hulp nodig heeft, zeg dan gelijk 
dat u alleen hulp wilt hebben van 
de KNMR en anders niet. Bergers 
geven 4% van het bergersloon aan 
diegene die hen op de hoogte stelt 
van een hulpbehoevend geval.
2) Neem nooit een lijntje aan van 
iemand die een berger zou kunnen 
zijn.
3) Zet nooit een handtekening op 
een bergingscontract, ook al staat 
daar het juiste verhaal op.
4) Laten we elkaar zoveel moge-
lijk helpen. En niet altijd ieder voor 
zich. Dat kost veel minder dan een 
ingeschakelde berger.

Saskia de Vlas
Schipper van de Idefix

Plaatsing van ingezonden stukken betekent geen 
instemming van de redaktie. Anonieme brieven wor-
den niet opgenomen. Ingezonden stukken mogen in 
het algemeen niet langer zijn dan vijftig kranteregels 

(ca. 250 woorden). De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten.
Redaktie Schuttevaer, Postbus 58  7400 AB Deventer
Emailen kan ook: redactie@schuttevaer.nl

 lezers aan het woord

varend bestaan

Door Marja de Vet

Jos Evens vaart van tijd tot tijd 
alleen met zijn spits Daevanos 
(Limburgs voor ‘Die van ons’). 
Met enige regelmaat vaart zijn 
vrouw Tilly mee. Dochters Veerle 
(20) en Judith (15) kregen lang 
onderwijs aan boord. ‘Maar toen 
de oudste in 2 VWO kwam, hield 
het voor mij met mijn Mulo-di-
ploma toch een beetje op en 
bovendien leende het systeem 
van voortgezet onderwijs zich er 
gewoon niet voor. Toen hebben 
we een huis gekocht in Echt.’

Als Jos alleen vaart, is hij ’s och-
tends eerst een uurtje aan het rom-
melen. ‘Een sanitaire stop is ook 
niet gemakkelijk als je vaart. Als ik 
de motor start, heb ik een pot koffie 
klaarstaan en een snee peperkoek 
liggen. Een grote fles water zet ik 
ook klaar. Later op de ochtend smeer 
ik brood. Mijn grootste hulp is de 
automatische piloot. Tijdens de vaart 
ben ik af en toe 30 seconden bene-
den. Het is maar drie treetjes naar 

de woning. Om iets te pakken of om 
het gas laag te zetten. In de sluis is 
het ook druk. Daar waar ik nu vaar, 
bij Péronnes op het Canal du Nord, 
maak ik niet vast in de sluis en dan 
is het goed opletten. Als ik wel vast-
maak, doe ik dat alleen achter, met 
een steekeind en een touw vooruit. 
Met het op- en afschutten moet je 
dan de touwen steeds verzetten en 
daar ben je druk mee in je eentje. 
Maar het gaat prima.’ 
Er wordt in de loop van de mid-
dag warm gegeten. ‘Ergens tussen 
half 1 en 4 uur, als het met varen 
uitkomt. ‘s Avonds warm eten doe 
ik niet graag, dat maakt je avond zo 
kapot. ’s Avonds na het varen neem 
ik een stokbroodje met wat kaas en 
een glaasje wijn.’

‘Meestal eten we aardappels, vlees 
en groente, maar rijst eten we ook 
graag. We varen af en toe naar Zuid-
Frankrijk en laden daar soms rijst 
uit de Camargue. Dat is heerlijke 
rijst om zelf van te eten. Ik schep 
dan een emmertje vol en deel dat 
ook een beetje met de buren. Die 
rijst is heel gemakkelijk klaar te 
maken. Een beetje water erbij en 
dan tien minuutjes in de magnetron. 

Verder eten we ook graag pasta en 
pannenkoeken. Een specialiteit van 
Tilly is heel dikke groentesoep. Ook 
eten we graag gegratineerde witlof 
met ham en natuurlijk mijn eigen 
gehakt/groentesaus bij de pasta of 
rijst. En, uitschieter, een zak Belgi-

sche patat met Sauce Andalouse en 
een gekruide sjaslik van de friettent 
op de Royerssluis.
‘We hebben een koelkast en een 
vriezer aan boord, allebei 60 liter. 
Als ik alleen ben, gaat het daar 
prima mee. Vroeger toen we met 

de kinderen naar Zuid-Frankrijk 
gingen, hebben we het er ook al-

tijd mee gered. We kochten dan in 
Nederland zoveel in, dat we tot in 

Zuid-Frankrijk uitkwamen. Nu moet 
ik opletten dat ik alles op maak wat 

in de diepvriezer zit. Ik neem na het 
weekeinde de boodschappen mee 
naar boord, dikwijls met zelfgebak-
ken brood of wafels.
‘We gebruiken pannen met een wa-
terslot. Als de inhoud aan de kook 
is, zet je het gas zo laag mogelijk 
en sluit de pan hermetisch af. Dan 
ontstaat onderdruk en alles kookt bij 
90 graden gaar. Je kookt maar met 
1 eetlepel water. Zo gaan minder 
vitamines verloren.’

‘Vaak heb ik onze grijze roodstaart-
papegaai Lori aan boord en daar heb 
ik veel gezelligheid aan. Als ik de 
koelkast open doe, kijkt hij wat ik 
pak en als hij denkt dat hij het ook 
lust, roept hij net zo lang tot hij het 
krijgt. Als we in Frankrijk komen, 
hoort hij Frans op de marifoon. 
Dan schakelt hij zelf ook over op 
Frans en roept dingen als “oui oui” 
en “ca va”.’ 

In de weekeinden gaat Jos meestal 
naar huis. ‘We eten dan goed en 
gezellig. Mijn oudste dochter, die 
in Rotterdam studeert, werkt in de 
weekeinden in de buurt in een res-
taurant dat nog net geen Michelin-
ster heeft. Ze weet inmiddels heel 
wat van eten en kookt soms ook. 
Ze probeert het eten thuis ook zo 
culinair mogelijk te maken en weet 
inmiddels meer van Franse wijnen 
dan ik, terwijl ik toch al mijn hele 
leven in Frankrijk vaar.’

      • Jos Evens schilt aan het roer de aardappels, die hij kookt in een pan met waterslot. Inzet: De groente 
is broccoli van de dag ervoor uit de magnetron. Verder ligt er pangasiusfilet in de pan. ‘Ik was vergeten de vis 
van tevoren te ontdooien. De vis ging nu zo vanuit de diepvries de pan in een flinke scheut olijfolie en wat ui en 
basilicum. Eten van een mooi bord doe ik niet, dat is allemaal extra afwas.’ (Foto’s Jos Evens)

Groentensaus voor 
de alleenvaarder

Verder eten we ook graag pasta en sche patat met Sauce Andalouse en 
      • 
is broccoli van de dag ervoor uit de magnetron. Verder ligt er pangasiusfilet in de pan. ‘Ik was vergeten de vis 

Recept

Groentensaus Daevanmich

Ingrediënten voor 2 dagen:

250 gram gehakt (kleingesneden vis of kip kan ook en eventueel 

kan het ook zonder)

1 paprika
1 ui
1 stengel bleekselderij 

wat roosjes bloemkool of broccoli

1 fijngesneden teentje knoflook

paprikapoeder, kerrie, Provençaalse kruiden, zout

1 blikje tomatenpuree

olijfolie

Rul het gehakt en bak het even gaar in olijfolie. Snipper on-

dertussen de ui en het teentje knoflook fijn en meng door het 

gehakt. Voeg de paprika in blokjes en de andere fijngesneden 

groentes toe en laat het geheel wat glazig worden. Voeg zonodig 

nog wat olijfolie toe en strooi over het geheel 2 flinke eetlepels 

bloem. Goed mengen en de bloem al roerend garen. Voeg een 

beetje water toe tot een dikke, vloeibare saus ontstaat. Roer 

de tomatenpuree erdoor en voeg de kruiden toe. Veel papri-

kapoeder, een vleugje kerrie en royaal Provençaalse kruiden 

en zout naar behoefte. Nog even laten garen. Serveren met 

pasta, rijst of bruine bonen. 

Jachthavenstraat 53, Sneek, T 0515 230 010
info@stentornozzles.com
www.stentornozzles.com

STRAALBUIZEN
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Verberk is ook gevraagd te adviseren 
over structuurversterkende maatre-
gelen, zodat de sector beter bestand 
wordt tegen marktverstoringen. Hij 
zal komende zomer verslag uitbren-
gen van zijn werkzaamheden.
Arie Verberk is sinds 1996 werk-
zaam als hoogleraar informatie-
voorziening  aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hij was tot 1 ja-
nuari 2008 president-directeur bij 

Martinair Holland NV. Voor hij in 
1995 naar de luchtvaartmaatschappij 

overstapte en daar financieel direc-
teur werd, werkte hij als directeur 

Financiering en Deelneming bij het 
ministerie van Economische Zaken, 
later als plaatsvervangend secreta-
ris-generaal. Verberk is consequent, 
bleek in een interview met Forum, 
het blad van VNO-NCW in 2003: 
ook als ambtenaar vond hij dat de 
overheid bedrijven een steuntje in 
de rug moest geven als het niet zo 
goed ging.

DAF en Fokker
Verberk had de leiding over StiPT, 
de uitvoeringsorganisatie voor het 
technologiebeleid, die later opging 
in Senter. Ook zou hij een Industrie-
fonds gaan beheren, waarmee EZ 
bedrijven wilde helpen om grote 

investeringen te realiseren. Maar 
banken en verzekeraars vonden dat 

de overheid zich niet met dergelijke 
zaken moest bemoeien, en het fonds 
stierf een zachte dood.
Verberk was betrokken bij de reor-
ganisaties van DSM en Hoogovens, 

waarbij het staatsbelang werd af-
gebouwd, en bij de faillissementen 
van DAF en Fokker. Van de 7500 
arbeidsplaatsen bij DAF heeft de 
overheid de helft weten te redden. 
Verberk is volgens Forum nog steeds 
trots dat hij daaraan heeft meege-
werkt. Als zijn grootste mislukking 
noemt hij in het blad de ondergang 
van Fokker.

In binnenvaartkringen wordt Verberk 
met open armen ontvangen, zo blijkt 
uit eerste reacties. ‘Hij is geknipt 
voor de functie’, is een typering die 
meermalen wordt geuit. Erik van 
Toor, die als directeur van Kantoor 
Binnenvaart nauw was betrokken bij 
alle pogingen van het Crisisberaad 
Binnenvaart, zegt tevreden te zijn 
met de keuze van Eurlings en Van 
der Hoeven. ‘Verberk is een man 
die kan doorpakken en deuren weet 
te openen. En hij heeft veel kennis 
van de financiële wereld. We gaan 
om tafel zodra het kan, we hebben 
input genoeg’, aldus Van Toor.

• Arie Verberk, de nieuwe binnen-
vaartambassadeur. (Foto Universi-
teit van Amsterdam)

Oud-Martinair-directeur wordt met open armen ontvangen

Arie Verberk ambassadeur binnenvaart
Door Dirk van der Meulen

Arie Verberk (67) is benoemd tot binnenvaartam-
bassadeur door de ministers Camiel Eurlings van 
Verkeer en Waterstaat en Maria van der Hoeven 
van Economische Zaken. Hij zal in nauw overleg 
met de sector, de banken en de overheid werk-
bare en effectieve oplossingen zoeken om de crisis 
in de binnenvaart te lijf te gaan.

‘Overheid moet bedrijven
steuntje in de rug geven’

Verdiensten
Vervolg van voorpagina

De casco’s zijn ten dele bestemd 
voor scheepsmakelaars zoals Ren-
sen-Driesen (Zwijndrecht) en Gino 
Debruyne van GSK uit Antwerpen. 
Voor een ander deel zijn het ge-
wone, zelfvarende binnenvaarton-
dernemers zoals bijvoorbeeld Wim 
Kleine (ms Rehoboth) uit Kampen, 
Henk en Roswitha den Boer van 
transportonderneming Knossos uit 
Hendrik Ido Ambacht. Voor Kleine 
staat op de l’Avenir een 110-meter 
schip. ‘Ik wil voor mijzelf gewoon 
een leuk schip hebben’, vertelt Klei-
ne. Tegen de tijd dat zijn nieuwe 
aanwinst wordt opgeleverd, hoopt 
hij de 135 meter lange Rehoboth 
te kunnen verkopen. Ooit moet het 
weer beter worden, is zijn overtui-
ging.
Ook Henk den Boer gaat er vanuit 
dat de markt ooit weer beter wordt. 
‘Het kan drie jaar duren, misschien 
wel vijf jaar maar het wordt een 
keer beter’, is de nuchtere overtui-
ging van Den Boer. Tot het zover 
is, laat hij het voor hem meegeko-
men koppelverband Samos-Samos 
2 niet direct afbouwen. Hij heeft uit-
stekende ervaringen met het varen 
met koppelverbanden en dus moet 
er ook in de toekomst een markt 
voor zijn. Er is volgens hem nog 
heel veel oud materieel dat nodig 
aan vervanging toe is.
Ondertussen ziet hij de markt weer 
aantrekken. ‘We hebben geen dag 
stilgelegen. Continu gevaren, ook 
toen het slecht ging.’ Vorig jaar wa-
ren de verdiensten 50% lager en 
momenteel nog 25%. Hij hoopt nu 
op een langere periode van laag 
water. ‘Dan kan het toch nog een 
redelijk jaar worden.’
Hoopgevend is, dat het voor de bin-
nenvaart belangrijke vervoer op de 
Rijn en van en naar Antwerpen van 
containers en ertsen de afgelopen 
maanden sterk is aangetrokken. Als 
het goed gaat met de overslag in 
Rotterdam, is dat op een gegeven 
moment ook te zien in de groei van 
het ladingaanbod voor de binnen-
vaart. De duwvaart met ijzererts-
bakken is weer volledig in bedrijf. 
En ook zelfstandige ondernemers 
met de vorig jaar zwaar getroffen 
droge-ladingvaart krijgen weer va-
ker van de grote containeroperators 
de vraag of ze wat extra containers 
willen meenemen. In de kring van 
ondernemers werd er op de Thalassa 
Royal dan ook met het nodige opti-
misme naar de komende maanden 
uitgekeken.

Saturnus neemt
afscheid van
haar kapitein
IJMUIDEN

De lichte overhang naar bak-
boord was net een buiging. Zo 
nam de IJmuidense sleepboot 
Saturnus afscheid van haar ka-
pitein Norman Rademakers.

Op zondag 18 april kwam Norman 
bij een motorongeval in Luxemburg 
om het leven. Hij was daar met een 
groep van 180 motorrijders. Velen 
van hen waren dan ook bij het af-
scheid aanwezig. Langzaam kwa-
men ze in colonne de Loggerstraat 
op rijden en begonnen te toeteren, 
wat al snel werd overgenomen door 
de zeven aanwezige Iskes-sleepbo-
ten. Toen de rouwwagen stil hield 
voor de Saturnus maakte deze zich 
langzaam los van de kant om met een 
bocht uit zicht te verdwijnen. Hierna 
vertrok de stoet naar crematorium 
Westerveld in Driehuis. (KvL)

Door Dirk van der Meulen

ROTTERDAM

CBRB-voorzitter Pieter Struijs 
zal de partijen, betrokken bij 
de verdeling van het Nationale 
Nederlanden fonds, deze week 
een ‘ultieme handreiking’ doen 
om een arbiter in te schakelen 
om tot een oplossing te komen. 

Dat meldt beoogd CBRB-directeur 
ing. Robert Tieman in een bericht 
aan Weekblad Schuttevaer. Deze 
krant berichtte eerder uitvoerig 
over het geschil rond de zoge-
naamde ‘NN-gelden’. Het CBRB 
dagvaardde de collega-organisaties 
CBOB, Kantoor Binnenvaart, NBB, 
Koninklijke Schuttevaer en Rijn en 
Ijssel voor de rechtbank in Rotter-
dam, die op 7 april een pro forma 

zitting aan de zaak wijdde.
Eerder zag het CBRB zich volgens 
Tieman ‘helaas gedwongen om 
over te gaan tot het bevriezen van 
het fonds omdat er concrete signa-
len waren binnengekomen waaruit 
men zou kunnen concluderen dat 
het geld, tegen de wensen in van 
het CBRB, op een zekere manier 
verdeeld zouden worden.’  Door het 
beslag waren de bankrekeningen van 
Kantoor Binnenvaart twee weken 
lang geblokkeerd.

Winstdeling
Het gaat om de winstdeling - een 

bedrag van 925.000 euro - van een 
mantelcontract voor arbeidsonge-
schiktheid, dat de organisaties als 
partners in Binnenvaart Nederland 
(BN) jaren geleden gezamenlijk slo-
ten met Nationale Nederlanden. Het 
CBRB ziet het als een zakelijk ge-
schil en wil het geld terugbetalen aan 
leden en premiebetalers, terwijl de 
andere organisaties vasthouden aan 
besteding voor projecten ter voorko-
ming van ziekte en ongevallen. 
De juridische procedure vertroebelde 
intussen de sfeer tussen de organisa-
ties in het Rijn- en Binnenvaarthuis 
in Rotterdam.

Over arbitrage is volgens Tieman 
geregeld gesproken in de drie jaar 
dat deze discussie speelt, ook  op 
voorstel van het CBRB. ‘Wij zijn 
altijd voor arbitrage geweest’, re-
ageert directeur Erik van Toor van 
Kantoor Binnenvaart desgevraagd. 
‘Maar niet enkel op de voorwaarden 
van het CBRB en niet op voorhand 
met hun arbitragebureau. Nale-
ving van het contract dat er ligt is 
voor ons genoeg.’ Het bevreemdt 
Van Toor dat hij via de pers van 
het nieuwe CBRB-initiatief moet 
horen. Hij veronderstelt dat het 
CBRB inziet dat afhandeling via 

de rechter ‘geen schijn van kans’ 
maakt. ‘Wij zijn niet van plan het 
gelag te betalen.’

Twee keuzes
Volgens Tieman loopt de aanvanke-
lijke beslaglegging tot een wettelijk 
einde (‘Men kan immers niet on-
eindig beslag laten leggen’) en zijn 
er nu twee keuzes: een rechtszaak 
of arbitrage. ‘Ondanks het feit dat 
dit een zakelijk verschil van inzicht 
betreft en de samenwerking op an-
dere dossiers waaronder CAO etc. 
doorgaan, is een arbitrage natuurlijk 
veel vriendelijker van aard. Dit zou 
de uitstraling voor de binnenvaart 
in deze tijd, waarin één gezicht naar 
buiten toe o.a. de politiek cruciaal 
is, ten goede komen. Uiteraard die-
nen alle partijen akkoord te gaan 
met de optie van arbitrage.’

Vakkundig
V lug

Voordel ig

• Werven, spuiten en teren
Nu tot 75 meter, in eigen beheer

• Alle ijzerwerk reparaties
• Eigen draaierij
• Motoren inbouw
• Aluminium werk
• Ver- en nieuwbouw roef
• IJzeren buikdenning

Scheepswerf en Machinefabriek
Industrieweg 31 - 8031 EB Zwolle

Tel. 038 - 4215254
Privé 038-4660505 / 4651914 / 4542481ZW
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Kantoor Binnenvaart steunt voorstel tot arbitrage

CBRB doet handreiking in conflict ‘NN-gelden’

Binnenvaart brengt al voor opening
76.000 ton rollen naar LSC in Bree

Post Ouddorp op 
VHF 10
OUDDORP

Post Ouddorp zendt sinds kort 
op proef ook uit op VHF 10. Het 
Agentschap Telecom heeft hier-
voor onlangs toestemming ver-
leend.

Er kwamen vele protesten binnen 
bij Rijkswaterstaat toen VHF 25 
Post Ouddorp werd aangepast tot 
alleen zeegericht. De frequentie 
was namelijk ook toegekend aan 
de Volkeraksluizen en dit gaf sto-

ringen. Momenteel draait een proef 
met VHF 10 als alternatief. RWS is 
inmiddels begonnen met het uitzen-
den van de nautische berichten en de 
stormwaarschuwingen voor de Gre-
velingen, Oosterschelde en Veerse 
Meer op VHF 10. Deze berichten 
zijn elk half uur te beluisteren. Het is 
niet mogelijk om via kanaal 10 met 
de kustwacht Ouddorp te commu-
niceren, want er kan alleen worden 
uitgeluisterd.
De proef loopt tot 1 juli. Daarna volgt 
een evaluatie. Het Watersportver-
bond ontvangt graag de ervaringen 
met VHF-kanaal 10 (roel.harbers@
watersportverbond.nl). (ME)
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HEUSDEN

Beatrice Nkayi, executive ma-
nager Corporate Affairs & Ports 
van het Zuid-Afrikaanse haven-
bedrijf TNPA, heeft 14 april in 
Heusden de sleephopperzuiger 
Isandlwana gedoopt. De cere-
monie met plaatselijke school-
kinderen en muziekkorps Da 
Capo had plaats op de scheeps-
werf van IHC Merwede, Verenig-
de Scheepswerf Heusden (VSH), 
in Heusden.

‘Het is alweer even geleden dat er 
een baggerschip naar Zuid-Afrika 
ging’, zei Bram Roelse van IHC 
Merwede. ‘Het vorige schip, de 
Piper of Ingwenya, die nog steeds 
in gebruik is, stamt uit 1981. Met 
de nieuwe aanwinst, die in oktober 
beschikbaar komt, kan de opdracht-
gever zijn capaciteit uitbreiden en 
de dienstverlening grootschaliger 
en sneller aanpakken.’
Transnet National Ports Authority 
(TNPA) is het grootste havenbedrijf 
in Zuid-Afrika. TNPA is verant-
woordelijk voor 8 van de 16 be-
langrijkste havens in de regio: Ri-
chards Bay, Durban, East London, 

Port Elizabeth, NgquraMossel Bay, 
Kaapstad en Saldanha. In tegenstel-
ling tot de meeste Europese havens, 
heeft elke Zuid-Afrikaanse haven-
stad een natuurlijk achterland met 
een specifieke markt en dit bepaalt 
in hoge mate de aard en de soorten 
vracht die in elke haven worden 
behandeld. Transnet National Ports 
Authority met eigen Dredging Ser-
vices, is een onderdeel van Transnet 
Limited. TNPA is verantwoordelijk 
voor het onderhoud en beheer van 
alle commerciële havens op de 2954 
kilometer lange Zuid-Afrikaanse 
kust. Deze havens, gelegen op het 
puntje van het Afrikaanse continent, 
kunnen zowel de oostelijke als wes-
telijke oevers bedienen.

Rotsformatie
Isandlwana is de naam van een 
rotsformatie in de provincie Kwa-
Zulu-Natal in Zuid-Afrika, 170 ki-
lometer ten noorden van Durban. 
De Zoeloes hebben de rots deze 
naam gegeven, omdat het de vorm 
van een hut heeft. ‘Isandlwana Hill’ 
is bekend als de locatie van een 
veldslag tijdens de Zoeloe-oorlog 
in 1879, en is sindsdien uitgegroeid 

tot een toeristische bestemming. 
TNPA heeft de naam Isandlwana 
gekozen, omdat de betekenis ervan 
veel betekent voor de bemanning. 
Die zal 24 uur per dag operationeel 
zijn en de Isandlwana als een tweede 
huis ervaren.

De afbouw van het schip, waarvan 
de kiel werd gelegd op 16 septem-
ber 2009, heeft plaats op de werf 
van IHC Merwede in Kinderdijk. 
Na oplevering in oktober zal de 
Isandlwana op eigen kracht naar 
haar thuishaven Durban varen.

Onderhoud
De Isandlwana (91 x 20,75 meter, 
4200 kuub) is geschikt voor onder-
houdsbaggerwerk. Het schip is uit-
gerust met één zuigbuis aan stuur-
boord met een baggerdiepte van 30 
meter. Het gebaggerde materiaal 
kan rechtstreeks worden gedumpt 
door middel van tien conische bo-
demkleppen. Ook kan het gebag-
gerde materiaal naar de wal wordt 
geperst door een drijvende leiding 
of door middel van rainbowen. Aan 
boord is accommodatie voor een 
24-koppige bemanning. (JCK)

scheepsbouw & offshore

Roden Staal was actief in scheeps-
bouw en theatertechniek. Er werden 
producten voor de maritieme sector 
gemaakt, zoals scheepssecties. In ju-
ni vorig jaar bleek dat het bedrijf het 
hoofd moest buigen voor de crisis. 
De totale schuldenlast bedroeg rond 
de tien miljoen euro en een neergang 
leek onontkoombaar. Maar doordat 
het personeel bleef doorwerken en 
SMST bereid bleek een deel van 
het bedrijf over te nemen kon het 
worden gered.
SMST Designers en Constructors, 
dat stond voor Sieb Meijer Stouten 
Techniek, werd mede door skûtsje-
schipper Siep Meijer in 1990 op-
gericht. Sinds 1996 is Erik Hessels 
eigenaar. De hoofdvestiging is in 
Franeker en in Sneek is een pro-
ductievestiging. In de toekomst zal 
Drachten de hoofdvestiging worden. 
Het bedrijf legt zich vooral toe op 
producten voor de maritieme en 
offshoresector, zoals boorschepen, 
pijpenleggers en andere transport-
systemen. SMST heeft ook naam 

gemaakt met de productie van een 
grote diversiteit aan kranen met een 
hijslast van tussen de 10 en 500 ton, 
voor plaatsing op schepen. Een goed 
voorbeeld daarvan vormt een aantal 
knikarmkranen met actieve deining-
compensatie om zware lasten op 
een waterdiepte van drie kilometer 
gecontroleerd te kunnen plaatsen. 
Het bedrijf is tevreden over zijn 
orderportefeuille.

Snelle groei
SMST zit op Industrieterrein-West 
in Franeker en had aanvankelijk 
plannen om met die hoofdvestiging 
naar de Nieuwe Industriehaven in 
Harlingen te verhuizen. ‘Dat is niet 
doorgegaan’, vertelt Francissen. Tal 
van ondernemers moesten immers 

als gevolg van de economische crisis 
hun plannen wijzigen. ‘Onze direc-
teur Erik Hessels vernam in de peri-
ode dat de nieuwbouw werd voorbe-
reid dat Roden Staal in de problemen 
zat en heeft er toen voor gekozen de 
activa, namelijk de productiehal en 
het kantoor over te nemen, waardoor 
het verhuisplan voor Harlingen in 
de koelkast is gezet.’
SMST had minder last van de crisis 
en zit net in een ander segment van 
de markt dan Roden Staal. Hessels 
wilde met zijn bedrijf wel groeien 
om overeind te blijven in die markt. 
Zijn bedrijf groeide in vier jaar tijd 
van 15 naar inmiddels 100 werk-
nemers.
Van de 75 man personeel van Ro-

den Staal konden er 27 de overstap 
maken naar SMST. De afdeling 
theatertechniek van het bedrijf, die 
al langer te koop stond, werd over-
genomen door het Groningse bedrijf 
Dutch Theatre Systems & Services. 
De twaalf medewerkers gingen mee. 
De producten van Roden Staal zijn 
terug te vinden bij SMST Roden-
staal BV.

Merknaam
Francissen: ‘Hessels zag geen kans 
Roden Staal op de oude voet voort 
te zetten, maar heeft toch doorgezet, 
omdat hij een mix met SMST als 
een goede groeimogelijkheid voor 
de producten van Roden Staal be-
schouwt. Met Roden Staal erbij bie-
den we nu een breder productenpak-

ket aan dat kennelijk interessant is 
voor de klanten, want we krijgen er 
meer opdrachten door. Roden Staal 
houden we aan als merknaam, want 
van oudsher is dat een vertrouwde 
naam met alle kwaliteit en service 
die daarbij horen.’
De personeelsleden van Roden Staal 
die meegingen naar SMST zijn in-
gepast in het beleid van het bedrijf. 
De bouw van scheepssecties heeft 
SMST afgestoten, omdat er te weinig 
marge voor het bedrijf op zit. De 
Roden Staal-mensen werken daarom 

• Twee SMST-kranen worden 
getest op het terrein van Roden 

Staal. (Foto SMST)

Door Johan van der Wal

Metaalbedrijf Roden 
Staal in Drachten is fail-
liet en definitief van 
de markt verdwenen, 
wordt hier en daar in de 
maritieme sector veron-
dersteld. ‘Volstrekt niet 
waar’, zegt Astrid Fran-
cissen, verantwoordelijk 
voor de marketing bij 
het Friese bedrijf. ‘SMST 
uit Franeker heeft in 
juni 2009 de activa van 
het failliete Roden Staal 
overgenomen. Sinds-
dien heeft een deel van 
het bedrijf een door-
start gemaakt en zijn 
we weer springlevend.’

‘In vier jaar van 15 naar
100 medewerkers’

Deze rubriek geeft tweewekelijks een over-
zicht van de mutaties van de Nederlandse 
binnenvaartvloot. Wij gaan uit van gege-
vens van machinefabrieken, werven, slo-
perijen, instanties en talloze mensen die 
de binnenvaart een warm hart toedragen. 
Daarnaast putten wij uit eigen bestanden 
voor (historische) gegevens en uiteraard uit 
boeken, tijdschriften en weekbladen. He-
laas zijn deze gegevens niet altijd juist, dus 
mocht u opmerkingen hebben, schroom 
dan niet deze via de redactie van Weekblad 
Schuttevaer door te geven.

Aanvullingen
In de RKM-editie van 20 maart schreven we 
over de verkoop van het beunschip rio Grande 
(023.13021) van Holcim Grondstoffen BV uit 
Krimpen a/d IJssel aan Van der Waal BV uit Pa-
pendrecht. Deze heeft haar inmiddels weer door-
verkocht aan VOF A. Broekhuijzen uit Krimpen 
a/d IJssel. En nog steeds als Rio Grande.

In de RKM-editie van 17 april maakten we mel-
ding van de verkoop naar België van twee sleep-
schepen; de risico (023.00538) en codrico ii 
(022.01404). Inmiddels is bekend dat de nieuwe 

eigenaar, Draaiboomken NV uit Itterbeek, ze 
heeft omgedoopt in terra Gamma 900 res-
pectievelijk terra Delta 930.

Mutaties
De navigatie (023.29232) van schipper Kornet 
uit Werkendam is verkocht een plaatsgenoot VOF 
C.& M. Scheepvaart en omgedoopt in eragon. 
Het casco komt van Csainty Marine in Yiangduj 
en werd in 2007 afgebouwd bij Instalho BV in 
Werkendam. Deze 110-meter heeft 3239 ton 
laadvermogen, is voorzien van 1699 pk Cater-
pillar en twee Veth Jet boegschroeven met 588 
en 405 pk Caterpillar.

Het beunschip anita (023.12916) van P. Bol 
Scheepvaart uit Monster vaart nu als Vios van 
P. Bol uit ’s-Gravenzande. Zij werd in 1970 on-
der bouwnummer 41gebouwd op Scheepswerf 
Grave als Kempenaar hendrik l voor H. v.d. 
Laan Zand & Grindhandel uit Vreeswijk. Het 
laadvermogen was 572 ton en ze werd opgeleverd 
met 365 pk Caterpillar. Later (begin jaren 80?) 

werd ze verlengd naar 62,59 meter, waarmee het 
laadvermogen op 726 ton kwam. In 1979 kwam 
ze als hendrik l in eigendom van D.H.A. v.d. 
Laan, die in 1997 de Caterpillar verving door 
425 pk Cummins. Vervolgens voer ze van 2002 
als elionie Van A. & E. Geluk (later VOF Ge-
luk-Dorst) uit Goes. In 2007 werd ze verkocht 
aan VOF Breejen-Baggerman uit Maassluis, die 
haar omdoopte in ingrid en nog in hetzelfde 
jaar verkocht aan schipper Bol.

De thomas Sr (023.16085) van De Vries & 
Van de Wiel BV uit Schagen is het voormalige 
tankschip arunda (21.03957) van G. Pols uit 
Oosterhout. Zij werd gebouwd in 1965 bij Piet 
Hein in Papendrecht, de afmetingen waren 60,56 
x 8,06 x 2,35 meter, groot 697 ton en voorzien 
van 2x 210 pk Deutz. Na een forse aanvaring 
in 1978 is ze gezonken, gelicht en voorzien van 
een nieuw voor- en middenschip als beunschip 
johanna Viii (23.16085) van Kalkhaven BV 
uit Dordrecht weer in bedrijf genomen. Voorts 
voer ze van 1980 zonder naamswijziging voor 
Baarsen BV uit Halfweg en van 1987 tot 2007als 
thomas Sr van T.W.J. Visser uit Wormer. Nu 
is ze verkocht aan Zijsling & Zn uit Jutrijp, die 
haar omdoopte in redbad.

Nieuwbouw
De Shamrock (023.32364) van Van Balen-Meurs 
uit Maasbracht werd geheel gebouwd bij Jooren 
in Werkendam. De afmetingen zijn 105 x 11 x 
3,48 meter, het laadvermogen is 2730 ton (144 
teu), ze is opgeleverd met 1836 pk Caterpillar 
en een Van Ballegooy boegschroefinstallatie 
aangedreven door 571 pk Scania.

Het casco van de 135-meter Merdeka 
(023.32654) van W.A. Otterspeer uit Krimpen 
a/d IJssel werd gebouwd bij Kladova Shipyard en 

afgebouwd bij Gelria in Nijmegen. Het laadver-
mogen bedraagt 3696 ton (286 teu), ze is voor-
zien van 2x 862 pk Mitsubishi en twee Verhaar 
boegschroeven met elk 560 pk Cummins.

Verkocht naar het buitenland.
VOF-Pol Stam uit H.I. Ambacht heeft een nieuwe 
135-meter Gambler besteld. De ‘oude’ Gam-
bler (023.027585) is verkocht aan Ro-Ro & Zn 
CvbA (Debruyne & Rogiers) en omgedoopt in 
Martcelino. Het casco werd in 2006 gebouwd bij 

Yizheng Shipping en afgebouwd bij Bayens BV 
in Raamsdonksveer. De afmetingen zijn 109,95 
x 10,50 x 3,63 meter, het laadvermogen bedraagt 
2910 ton (144 teu) en ze is voorzien van 1521 
pk Caterpillar.

R K M
Rivieren, Kanalen en Meren

Samenstelling en redactie W. van Heck en A. van Zanten

• Het beunschip Anita (023.12916), hier in 
2005 nog als Elionie, werd verkocht. (Foto 
R.J.M. Weteling)

•  De Eragon (023.29232) afvarend op de Waal 
bij Beneden-Leeuwen is de voormalige Naviga-
tie. (Foto A.M. van Dijk)

Nieuwbouw: alle typen bedrijfsvaartuigen
Reparatie
Dokcapaciteit tot 110 meter

Maaskade 28, 5361 GB Grave
Telefoon 0486-472464 - Fax 0486-475988

email: info@scheepswerfgrave.com

SLIEDRECHT

‘2009 was het drukste produc-
tiejaar ooit. Er werd een record-
aantal schepen en equipment 
afgeleverd’, stelde IHC Merwede 
onlangs bij het verschijnen van 
de jaarcijfers. Maar het is met-
een een jaar van de kentering.

‘Het aantal concurrenten is aanzien-
lijk toegenomen nu een groot aantal 
bouwers van standaardschepen zich 
ook is gaan richten op gespeciali-
seerde marktsegmenten. Wereldwijd 
daalde het totaal aantal nieuwbouw-
opdrachten sterk.’
De omzet van IHC Merwede steeg 
in 2009 naar 1,13 miljard euro (1,09 
miljard euro in 2008) met een net-
towinst van 57 miljoen euro, tegen 
76 miljoen euro in 2008. De record-
omzet is mede tot stand gekomen 
dankzij een orderportefeuille van 1,8 
miljard euro eind 2008. De lagere 
winst ten opzichte van 2008 ligt 
voornamelijk in operationele proble-
men tijdens de bouw van een groot, 
custom-built schip. IHC Merwede 
verkocht in 2009 voor 450 miljoen 
euro aan schepen en materieel.
CEO Goof Hamers: ‘Hoewel een 
beperkt aantal contracten werd 

heronderhandeld, waren er geen 
annuleringen. Veel klanten zijn in-
middels voorzichtig optimistisch 
over de marktvooruitzichten voor 
de langere termijn. Er zijn weer 
potentiële klanten.’
Globalisering is cruciaal voor IHC 
Merwede om een toppositie op de 
wereldmarkt te behouden. Een we-
reldwijd netwerk dient twee doelen: 
ten eerste schept het mogelijkheden 
om schepen te bouwen in landen 
waar de arbeidskosten lager zijn dan 
in Nederland; ten tweede geeft het 
toegang tot markten die anders niet 
toegankelijk zijn voor het bedrijf.
Het globaliseringproces begint al 
vorm te krijgen met samenwer-
kingsverbanden op het gebied van 
engineering, werfcapaciteit (China, 
Servië en in de toekomst ook andere 
locaties) en R&D-programma’s. In 
2009 is de verkooporganisatie uitge-
breid met vestigingen in Aberdeen 
(Verenigd Koninkrijk) en Houston 
(Verenigde Staten) en regionale kan-
toren in Mumbay (India) en Lagos 
(Nigeria). Deze vestigingen leveren 
belangrijke, strategische diensten op 
het gebied van verkoop, onderdelen 
en life cycle support. (JCK)

Staalconstructie
K5CU naar zee
SCHIEDAM

Op de Heerema-ponton H 302 is 
aan de tros van de RT Magic van 
Kotug de 670 ton wegende jac-
ket van het K5CU satellietplat-
form naar zee vertrokken.

De vierpoots stalen onderbouw 
is gefabriceerd bij de HSM-werf 
in Schiedam. Op de ponton lagen 
ook de stalen heipalen, met een to-
taalgewicht van 500 ton, waarmee 
de jacket in de zeebodem wordt 
verankerd. 

Het installatiewerk in het K5-blok 
in de Nederlandse sector van de 
Noordzee is uitgevoerd door het 
grote kraanschip Thialf van Heere-
ma Marine Contractors. De jacket 
heeft een hoogte van in totaal 50 
meter en is gebouwd in opdracht 
van Total E&P Nederland. In juli 
wordt de 850 ton wegende boven-
bouw op de jacket geplaatst. Deze 
30 meter lange, 20 meter brede en 
17 meter hoge dekmodule is nog in 
aanbouw bij de HSM-werf.

Total verwacht het K5CU-platform 
later dit jaar in gebruik te kunnen 
nemen. Eenmaal volop in bedrijf zal 
de productie via dit satellietplatform 
ongeveer drie miljoen kubieke meter 
gas per dag gaan bedragen. In eer-
ste instantie wordt uit twee putten 
geproduceerd. Later dit jaar worden 
nog twee extra putten geboord. De 
ontwikkeling van het gasveld vergt 
een investering van 282 miljoen 
euro. (PAS)

Nieuwe URS-slepers
ANTWERPEN

De Spaanse Astilleros Armon 
wervengroep heeft vlak na el-
kaar de zeeslepers Union War-
rior en Union Fighter opgeleverd 
aan de URS in Antwerpen.

Beide slepers hebben een trekkracht 
van ruim 85 ton en zijn bestemd voor 
de inzet in de offshoresector.
Zowel de Union Warrior als de Uni-
on Fighter kunnen zeesleepwerk en 
ankerwerk doen en als brandblus-
vaartuig (FiFi 1) worden ingezet. Ze 
zijn 40,60 meter lang, 12,70 meter 
breed en hebben een diepgang van 
5,50 meter. De voortstuwing bestaat 
uit twee viertakt ABC V12 MDZC 
diesels van 2650 kW bij 1000 toeren, 
die elk een vierbladige schroef in 
een straalbuis aandrijven. Voor het 
nauwkeurig manoeuvreren is een 
boegschroef en voor het ankerwerk 
een hekrol aangebracht.

De URS laat bij de Spaanse werf 
vier van deze zeeslepers bouwen. De 
eerste, de Union Warrior, is direct 
na de oplevering in West-Afrikaanse 
wateren in de offshoresector ingezet. 
De Union Fighter gaat voorlopig op 
de Noordzee aan het werk. Nummer 
drie, de Union Boxer, wordt over 
enkele maanden opgeleverd en num-
mer vier, de Union Wrestler, volgt 
eind dit jaar. Met de namen van de 
laatste drie refereert de URS naar 
de Fighter, Boxer en Wrestler die 
vanaf de jaren zeventig deel heb-
ben uitgemaakt van de URS-vloot 
en voornamelijk in de offshoresector 
op de Noordzee actief zijn geweest. 
(PAS)

IHC Merwede globaliseert

Hoofdvestiging kranenbouwer komt in Drachten

Overname door SMST blijkt redding
failliete sectiebouwer Roden Staal

• Manager Beatrice Nkayi doopt de nieuwe sleephopperzuiger van haar werkgever TNPA. (Foto Jacques 
Kraaijeveld)

IHC levert ‘tweede huis’ aan TNPA
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Het lage water zorgt hier en daar voor wat betere 
tarieven, maar het blijft een moeizaam proces 

om de prijzen omhoog te krijgen. Toch werd eind 
van de week vaak na enig aandringen een halve 
euro meer betaald. Er was vooral veel vraag naar 
1000-tonners. Er was meer werk in de zeehavens 
en achter in het Mittellandkanaal wordt altijd nog 
veel tarwe aangeboden. Toch wordt ook werk van 
de markt gehaald, omdat verladers niet bereid zijn 
KWZ te betalen. 

Peterson Amsterdam verwachtte maandag de 
Shearwater met sojaschroot en -pellets. Woens-

dag kwam de Good Providence met sojabonen. 
Donderdag wordt de Hokuetsu Ace II verwacht met 
sojabonen en sojaschroot en -pellets. Op 2 mei komt 
de Dalia met sojaschroot en -pellets. Een dag later 
komt de Glorious Sakura met sojaschroot en -pellets. 
De Sorrento wordt 6 mei verwacht met sojaschroot 
en -pellets. Op 8 mei wordt de Chaitali Prem ver-
wacht met sojabonen en sojaschroot en -pellets.
Peterson Rotterdam verwachtte maandag de Bay Ran-
ger met lupinen. De Milagro wordt 6 mei verwacht 

met sojabonen en sojaschroot en 
-pellets. Die dag wordt ook de Star 
Onicron verwacht met sojaschroot 
en -pellets. Op 14 mei wordt de Iolcos Triumph ver-
wacht met sojaschroot en -pellets.

De EMO verwacht deze week 3 schepen met 
erts en 4 met kolen. De Cast. De Gormaz lag 

van zondag tot dinsdag erts te lossen. De Bet Figh-
ter loste van maandag tot donderdag kolen en de 
Bianco ID lag dinsdag erts te lossen. De Partagas 
lost dinsdag en woensdag kolen en de Julian N lost 
woensdag en donderdag erts en de Pacific Eagle lost 
zaterdag en zondag kolen. De Cast. de Catoira lost 
van zaterdag tot maandag kolen. 

Sojaschroot ging van Amsterdam naar Hamm 
voor 5,50 euro per ton. Van Rotterdam naar 

Fresenburg werd voor sojaschroot 4,75 euro per ton 

betaald. Kas ging van Sluiskil 
naar Oldenburg voor 5,25 euro 
per ton. Sojaschroot ging van 

Rotterdam naar Ladbergen voor 5 euro per ton. 
Bentoniet ging van Amsterdam naar Brassert voor 
3,50 euro per ton. Cellulose werd aangeboden van 
Amsterdam naar Kehl voor 10,50 euro per ton. 
Toonaarde werd aangeboden van Rotterdam naar 
Essen voor 4 euro per ton. Kolen werden aangebo-
den van Rotterdam naar Dillingen voor 5 euro per 
ton. Ook Rotterdam-Ennsdorf werd aangeboden 
voor 5 euro en Krotzenburg voor 4,25 euro per ton. 
Sojaschroot bracht van Amsterdam naar Neuss 4,35 
euro per ton op. Sojapellets gingen van Rotterdam 
naar Oldenburg voor 5 euro per ton. 

Duitsland

Kolen gingen van Amsterdam naar Völklingen 
voor 6,50 euro per ton. IJzer ging van Thion-

ville naar Antwerpen voor 5 en 6 euro per ton. 
Raapschroot ging van Ottmarsheim naar Mannheim 
voor 3,50 euro per ton. Schroot ging van Mannheim 
naar Rotterdam voor 4,75 euro per ton. 

België/Frankrijk

Peterson Gent verwacht 7 mei de Catleya met 
sojaschroot en –pellets. Kunstmest ging van 

Gent naar de Boven-Rijn voor 8,50 euro per ton. 
Kolen gingen van Antwerpen naar Heilbronn voor 
6,15 euro per ton. 
In Frankrijk wordt weer iets meer betaald voor spit-
senwerk met Nederlandse bestemming. 

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)

Veel vraag naar 1000-tonners

‘Vrijdag was het sinds lange tijd hectisch druk’, zegt een 
bevrachter. ‘Maandag was het ook nog zoeken naar 

scheepsruimte, maar dinsdagochtend was het weer rustiger. En 
wat ik lang niet heb gehoord: er was een schipper die blij was met 
zijn reis. Hij zei dat hij eigenlijk een heel goede reis had.’
Er waren in Amsterdam en Rotterdam veel veevoeders die naar de 
Duitse kanalen moesten. En verder was er een ruim aanbod van 
cellulose, bentoniet en kolen. Met het lage water ging het meeste 
werk in blokvracht weg.

Het water bleef zakken. De pegel van Pfelling leverde 15 cen-
timeter in ten opzichte van begin vorige week en stond begin 

deze week op 3,35 meter. Konstanz stond rond de 2,90 meter 
en Maxau steeg met 10 centimeter naar 4,10 meter. Kaub stond 
dinsdag op 1,24 meter en voor woensdag werd een stand van 1,20 
meter voorspeld. Koblenz daalde naar 1,40 meter, Keulen stond 
dinsdag op 1,96 meter en Ruhrort op 2,93 meter. 

Veevoeders gingen van Rotterdam naar Plochingen voor 
8,50 euro per ton. Piekijzer ging naar Aschaffenburg voor 

6 euro. Naar de Duitse kanalen bleven de vrachten redelijk sta-
biel. Veevoeders naar Bülstringen gingen weg voor 5,75 euro 
en naar Oldenburg werd 5 euro betaald. Rolletjes gingen naar 
Gelsenkirchen voor 3,25 euro per ton. Bentoniet bracht naar 
Mannheim 6,50 euro per ton op en naar Krotzenburg werd 4,15 
en 4,25 euro per ton betaald. Bentoniet ging naar Brassert voor 
3,50 euro per ton. 

Tankvaart

Er was begin deze week weinig nieuws op de financiële 
markten en de olieprijzen veranderden nauwelijks. In Europa 

blijven de problemen van Griekenland voor onrust zorgen op 
de obligatie- en valutamarkten. Toch stegen de Europese aan-
delenindexen als gevolg van goede bedrijfscijfers en algemeen 
optimisme. Voor ICE gasolie werd ook een nieuwe intra-day 
high neergezet voor dit jaar. Het optimisme werd echter niet 
voortgezet in de VS en hierdoor daalden olieprijzen na opening 
van markten in New York. De daling ging samen met dalingen 
op aandelenindexen op Wall Street. Bankaandelen moesten het 
vooral ontgelden, onder meer omdat de Amerikaanse overheid 
aangaf zijn aandelen Citigroup te willen verkopen.

De situatie richting Duitsland, Frankrijk en Zwitserland blijft min 
of meer onveranderd. Een contango op de ICE Londen voor gasolie 
zorgt ervoor dat de importeur het prijsrisico van zijn voorraden kan 
afdekken en dat ondersteunt de vraag naar product en transport. 
Lagere Rijnwaterstanden zorgen ervoor dat compensatie voor wat 
betreft minder aflading bespreekbaar blijft. Hogere vrachttarieven 
waren het gevolg. Congestie bij laad- en losplaatsen, concurre-
rende product- en transportvraag binnen Duitsland en transport 
vanuit Duitsland richting ARA en einde-maandvraag beïnvloeden 
de markt eveneens. Binnen het ARA-gebied blijft de vraag naar 
transportcapaciteit goed op peil, wat tot eveneens verder stijgende 
vrachttarieven leidde.

PjK-rijnvrachttarieven per 20 april 2010
©pjk international b.v./www.pjk-international.com.
Basis 1000-1200 mton partijen van Amsterdam/Rotterdam in 
euro/pmton en voor Bazel in Zwfr/pmton.

losplaats        Gasolie       Benzine
 hoog laag hoog laag
Duisburg 4,25 4,55 4,55 4,85
Dortmund 5,75 6,05 6,05 6,35
Keulen 7 7,30 7,30 7,60
Frankfurt 12,75 13,05 13,05 13,35
Karlsruhe 15,25 15,55 15,55 15,85
Bazel 27,50 28 28 28,50

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van bevrachters. 
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-
504364. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

de Rijn
                    van a 

tot Z
Op basis van ons

bevrachterspanel en PJK Int.

‘Zoeken naar scheepsruimte’

aan de reis
Op basis van ons schipperspanel

vervoermarkt

Ingezonden Mededeling

Scheepswerf en machinefabriek
GEBR.
KOOIMAN B.V.
Zwijndrecht Swinhaven 
Tel. 078-6100477 b.g.g. 078-6128584 - Fax 078-6100039
www.dekooimangroep.nl

Hellingcapaciteit
tot 110 m
Tevens 2 stevendokken
tot 19 m breedtee

Hiervoor werd afgelopen vrijdag 
een contract ondertekend door Ak-
zoNobel Industrial Chemicals en de 
Nederlandse Particuliere Rijnvaart 
Centrale (NPRC). Dankzij deze in-
vestering gaat de roetuitstoot met 
98% omlaag, van 5 ton naar 0,1 ton 
per jaar. De NOx-uitstoot daalt met 
78%, van 100 naar 22 ton per jaar. 
De kosten van de ombouw (voor 
de 5 schepen samen ongeveer 1 
miljoen euro) worden gedeeltelijk 
vergoed door verlader AkzoNobel, 
die een toeslag per ton vervoerd 
zout betaalt. Ook de schippers zelf 
betalen mee. Verder subsidieert de 
overheid het project via de VERS-
regeling en een aparte regeling voor 
roetfilters van VROM. De schepen 
hebben een contract voor de ko-
mende vijf jaar. 

Het zout ging vroeger van Delfzijl 
naar Rotterdam met de Saline, een 
shortsea-schip dat buitenom voer. 
Maar Akzo vond het te kwetsbaar 
om voor de aanvoer van één schip 
afhankelijk te zijn en stapte over op 
de binnenvaart. ‘We hebben de pro-
ductie in Rotterdam de laatste jaren 
in twee stappen fors uitgebreid’, zegt 
Knut Schwalenberg, general mana-
ger AkzoNobel Chlor-Alkali. ‘We 
hebben nu 360.000 ton extra zout 
per jaar nodig. Gemiddeld zitten we 
op een miljoen ton zout per jaar, wat 
met deze vijf schepen van Delfzijl 
naar Rotterdam moet. Vorig jaar was 
het vanwege de crisis wat minder. 
De crisis begon voor ons in het 
vierde kwartaal van 2008 en was 
in het eerste kwartaal van 2009 op 
zijn hevigst. In het tweede kwartaal 
begon het opkrabbelen en nu zijn de 

volumes weer goed, maar zijn de 
prijzen nog niet volledig hersteld.’
Schwalenberg verwacht de komende 
jaren geen spectaculaire groei. ‘Onze 
chemie zal licht groeien en dat geldt 
ook voor het vervoer van zout.’

Aan de beurt
‘Het lijkt een kleine stap voor een 
groot bedrijf als AkzoNobel’, zei 
Schwalenberg, ‘maar wij proberen 
duurzaam en milieuvriendelijk te on-
dernemen en willen dat de 55.000 
mensen die bij ons werken trots 
kunnen zijn op hun bedrijf. De bin-
nenvaart heeft een schone reputatie, 

maar weg en spoor halen in. In het 
wegvervoer rijdt Akzo ook al zoveel 
mogelijk op biobrandstoffen. Nu was 
de binnenvaart aan de beurt. Vandaar 
dat wij op initiatief van Integraal 
Ondernemen Drechtsteden (IOD) 
met de vijf binnenvaartondernemers 

om de tafel zijn gegaan.’ 
‘Wij als projectbureau hopen dat 
andere partijen het voorbeeld gaan 
volgen’, zegt Dominique Bronzwaer 
van IOD, die drie jaar geleden de 
partijen bijeen bracht. IOD werkt 
samen met Emitech, SootTech, 
Vitech Systems, Total, Pon Power 
en Kantoor Binnenvaart aan het 

project ‘de schone motor voor de 
binnenvaart’. 

Met de investering in het filter en de 
katalysator is men er nog niet. De 
motor draait op zwavelarme EN 560 
gasolie en er moet ureum à ongeveer 
35 cent per liter aan de brandstof 
worden toegevoegd, in totaal zo’n 
5 tot 8% van het brandstofverbruik 
en dat kost tussen de 5000 en 10.000 
euro per jaar. Ureum is bijvoorbeeld 
bij Fiwado in Zwijndrecht verkrijg-
baar en wordt aan boord opgeslagen 
in een RVS-tank. De stof bestaat uit 
ammoniak en water en lijkt op urine. 
Met de ammoniak wordt de NOx 
gereduceerd.

Elke dag schip
De vijf schepen zorgen er samen 
voor dat Akzo in Rotterdam zeven 
dagen per week elke dag een schip 

met zout voor de kant krijgt. ‘Vol 
varen we in 30 uur van Delfzijl naar 
Rotterdam, leeg varen we in 21 uur 
terug’, zegt schipper Fransbergen 
van de Syracusa. Hij is blij met het 
contract. ‘Wij varen voor de NPRC. 
In de goede tijden keken collega’s 
ons wel eens meewarig aan, want zij 
verdienden toen veel meer dan wij. 
Maar nu zouden ze denk ik graag 
in onze schoenen staan.’
De vijf schippers varen nu vier jaar 
in de zoutpendel. ‘Aanvankelijk wa-
ren er zeven schepen, waaronder ook 
wat kleinere’, zegt NPRC-directeur 
Stefan Meeusen. ‘Op een bepaald 
moment hebben we bedacht dat het 
het beste zou zijn om vijf schepen 
van gelijke grootte te hebben en 
110 meter was de beste maat. Eén 
schipper is nieuw gaan bouwen, een 
ander stopte vanwege pensionering 
met varen.’ (MdV)

• Het zout gaat vanaf september met vijf ‘superschone’ 110-meters van de zoutfabriek in Delfzijl naar de chloorfabriek in Rotterdam. Deze foto is 
genomen aan boord van de Syracuse van de familie Fransbergen. (Foto Marja de Vet)

Vijftal schepen wordt voorzien van katalysator en roetfilter

Zoutpendel gaat groen varen
Door Marja de Vet

De vijf schepen van 110 
bij 11,40 meter (Anto-
nie, Cofelica, Linda, Sha-
limar en Syracusa) van 
de zoutpendel tussen 
de zoutfabriek in Delfzijl 
en de chloorfabriek in 
Rotterdam krijgen deze 
zomer een katalysa-
tor en een roetfilter en 
gaan vanaf september 
milieuvriendelijk varen.

AkzoNobel betaalt mee
via hogere vrachtprijs

IHC Lagersmit
gebruikt rubber
en chroomstaal
ALBLASSERDAM

De slijtende delen van door IHC 
Lagersmit geproduceerde Su-
preme LD afdichtingen voor de 
binnenvaart zijn, net als de Su-
preme Seals voor de zeevaart, 
gemaakt van rubber en chroom-
staal en niet van brons.

De levensduur van de reguliere 
Supreme Ventus wordt daarbij 
voor vijf jaar gegarandeerd na een 
installatiecontrole. Die garantie geldt 
echter niet voor de Supreme LD. In 
het vorige week geschreven artikel 
hierover werd de suggestie gewekt 
dat dit wel het geval is.
De focus ligt bij IHC Lagersmit op 
Supreme Seals voor de scheepvaart 
en Liquidyne Seals voor de bag-
gerindustrie. (HH)

Door Marja de Vet

TILBURG

De Esperance van Jan de Vis-
ser vaart het komende jaar met 
een bijzonder transport van Son 
en Breugel aan het Wilhelmina-
kanaal naar Brussel. Het gaat om 
in totaal 68 brugdelen, die per 2 
in 34 weken worden weggevaren. 
De betonnen delen zijn bedoeld 
voor een spoorbypass, boven de 
grond, die Brussels Airport beter 
moet verbinden met het Belgi-
sche spoorwegennet.

Wegvervoerder Westdijk, huisver-
voerder van Betonson in Son en 
Breugel, vroeg Bevrachtingskan-
toor Overmeer Transport Group 
een transportoplossing aan te dra-
gen, omdat de brugdelen niet over 
de weg konden worden vervoerd. 
Het gaat om de dragers van een brug 
met een hoogte van 6,70 meter en 
een breedte van 5,90 meter. Dat is 
te breed om tussen de den te passen, 
zodat de constructie bij elkaar zo’n 
70 centimeter over het gangboord 
heen steekt

Hard hoofd 
Ook Overmeer had er in eerste 
instantie een hard hoofd in. ‘We 
dachten dat het niet zou gaan’, 
zegt coördinator Bert van Strien 
van Overmeer. ‘Het was een heel 

gepuzzel. We moesten een schip heb-
ben dat goed geballast kon worden 
en een lage spoorhoogte had. De 
laagste brug bij Tilburg is 5,20 meter 
hoog. We zijn er gaan kijken, want 
we moesten precies weten hoe de 
brug eruit ziet. Met een diepgang 
van 1,90 meter en een spoorhoogte 
van 20 centimeter houden we nog 
20 centimeter over onder de laagste 
brug.’
Uiteindelijk bleek de Esperance, die 
niet tot de huurvloot van Overmeer 
behoort, geschikt en kon overeen-
stemming met schipper De Visser 
worden bereikt over de vervoer-
prijs.
Vorige week werd de eerste reis ge-
maakt. Hoe krap het is op het Wil-
helminakanaal bleek deze week toen 
de Esperance bijna een fietsbrug-
getje naast de spoorbrug in Tilburg 
raakte. Van Strien: ‘Die brug hoort 
5,40 meter hoog te zijn, maar is aan 
een kant een beetje verzakt. Ik ga 
de gemeente bellen en vragen of 
deze brug een beetje kan worden 

opgekrikt.’
De Visser plaatste camera’s op zijn 
Kempenaar om een goed zicht te 
waarborgen. Verder werden stoe-
len op de buikdenning gelast waar 
de betonnen delen op rusten. Van 
Strien: ‘Volgens de stabiliteitseisen 
mag het zwaartepunt dan hoger lig-
gen. De Kempenaar moet ook door 
de Royerssluis in Antwerpen naar 
buiten en op de Schelde kan redelijk 
wat stroom staan. Je hebt dan wel 
een stabiel geheel nodig.
‘Ballasten is ook nodig voor de sta-
biliteit. We hebben stabiliteitsbere-
keningen laten maken en omdat het 
zwaartepunt op vijf meter hoogte lag, 
moesten we werken met beweegbare 
ballast. Het brugdeel heeft ook nog 
eens de vorm van een banaan. Al met 
al was het een aardige puzzel.’
De Visser vaart de brugdelen naar 
Vilvoorde, waar ze aan de container-
kade worden gelost en vervolgens 
per dieplader naar de plaats van 
bestemming gaan. Half april had 
het eerste transport plaats. Omdat 

de productie achterloopt, loopt het 
transport ook al een beetje achter.

Diabolo
Het Diabolo-project is een deels on-
dergrondse spoorverbinding die het 
vliegveld van Brussel gaat verbinden 
met de nieuwe spoorlijn Schaarbeek-
Mechelen op de middenberm van de 
autosnelweg E19. Brussels Airport 
wordt zo rechtstreeks aangesloten op 
de assen Parijs-Brussel-Antwerpen-
Amsterdam en Parijs-Brussel-Luik-
Frankfurt. Het project van Belgisch 
railbeheerder Infrabel moet rond 
2013 klaar zijn. De Visser vervoert 
dragers voor een bovengrondse 
brug. Deze dragers komen op pa-
len te staan, die over de weg worden 
vervoerd. De dragers van de brug 
vormen een soort drietandvorm, het 
stadslogo van Brussel.

• De Esperance van Jan de Visser 
onderweg met de eerst brugdelen. 
(Foto Overmeer)

Geballast met minimale speling onder bruggen door

Kempenaar Esperance rest van 2010
onderweg met brugdelen naar Brussel

Zeeuwse havens
herstellen snel
TERNEUZEN

De goederenoverslag in de ha-
vens van Vlissingen en Terneu-
zen is in het eerste kwartaal 
gestegen met 15% ten opzichte 
van het eerste kwartaal van vo-
rig jaar. Dat meldt havenschap 
Zeeland Seaports.

In de eerste drie maanden van dit jaar 
werd 8,2 miljoen ton overgeslagen. 
Vorig jaar was dat 7 miljoen ton. 
Daarmee komt de overslag terug op 
het niveau van het eerste kwartaal 
van 2008. De stijging deed zich voor 
in met name de olieproducten, che-
mische producten, overig stukgoed 
en ertsen en metalen.
De Zeeuwse havens herstellen zich 
sneller en krachtiger dan verwacht. 
Zeeland Seaports-directeur Hans 
van der Hart is daar erg blij mee, 
maar durft nog niet te voorspellen 
wat de totale overslag over 2010 zal 
worden. Daarvoor is het nog afwach-
ten of de wereldeconomie zich in 
hetzelfde tempo als nu zal blijven 
ontwikkelen.
Ook gedurende de crisis is het haven-
schap doorgegaan met  investeringen, 
onder meer voor de nieuwe Scaldiaha-
ven in Vlissingen, de Autrichehaven 
in de kanaalzone, de glastuinbouw 
in Terneuzen en het biopark Terneu-
zen. Ook werd volop geïnvesteerd 
in ontwikkelingen voor de binnen-
vaart. Hierdoor kan optimaal worden 
geprofiteerd van verdere verwachte 
groei van de wereldhandel. De ko-
mende jaren zal Zeeland Seaports 
verder inzetten op het ontwikkelen 
van containercapaciteit en van duur-
zame industrieclusters. (WB)
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Op de expertiseafdeling zoeken wij een:

Scheepsexpert m/v
efm verzekeringen is een onderlinge verzekeraar die zich hoofdzakelijk richt op het verzekeren van 
schepen van de particuliere ondernemer in de binnenvaart en op het verzekeren van pleziervaart. 
Bij onze maatschappij wordt veel waarde gehecht aan de persoonlijke benadering van de klanten 
en aan het meedenken met het belang van onze klanten. Er wordt gewerkt in een informele en 
collegiale sfeer. Bij onze maatschappij werken 36 mensen. 

In deze uitdagende en afwisselende fulltime 
buitendienstfunctie voer je expertise- en in- 
spectiewerkzaamheden uit aan de verzekerde 
schepen. Dit betekent dat je naast het uitvoeren van 
technische onderzoeken, contacten onderhoudt 
met diverse partijen, rapportages opmaakt en de 
financiële omvang van schades en de waarden 
van schepen vaststelt.

Voor de uitoefening van de functie moet je 
beschikken over een HBO werk- en denk- 
niveau, technische en nautische kennis van 
de binnenvaart/pleziervaart, een afgeronde 
NIVRE expertise opleiding (of de bereidheid deze 
opleiding te volgen), een flexibele instelling en 
over goede communicatieve vaardigheden. 
Bij voorkeur heb je ervaring in de scheepsbouw.

Onze kandidaat woont in de omgeving van de 
Drechtsteden of is bereid zich daar te vestigen. In 
verband met de samenstelling van ons team ligt 
zijn / haar leeftijd tussen de 25 en 40 jaar.

Voor de functie geldt dat deze passend 
gehonoreerd wordt, aangevuld met de van toe-
passing zijnde secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Sollicitaties met motivatie en CV kunnen binnen 
14 dagen na het verschijnen van dit blad wor-
den gestuurd via info@efm.nl of onze postbus. 
Eventueel aanvullende informatie kan worden 
ingewonnen bij de heer C.J. Mooij.

efm verzekeringen
Postbus 333, 7940 AH Meppel
Tel. 0522 - 243600 www.efm.nl

efm verzekeringen • Postbus 333 • 7940 AH  Meppel • Tel. 0522-243600 • www.efm.nl

De Kooij-Group zoekt schippers voor de rondvaart.

Al meer dan 80 jaar functioneren diverse rondvaartbedrijven van de Kooij-Group op de Amsterdamse wateren.

Lijkt het je leuk om met een internationaal publiek om te gaan en ben je in het bezit van een groot vaarbewijs en een marifooncertificaat?

Neem dan contact met ons op tel. 020 624 54 06 en vraag naar Ben Elswijk, of mail naar  b.elswijk@rederijplas.nl. 

Wij bieden goede sociale voorzieningen en opname in het pensioenfonds. Bij gebleken geschiktheid is vast dienstverband mogelijk.

Rederij Kooij,   Rederij Plas

Hof van Holland,  Rederij Boekel

ZET JE ZORGEN

GENERATORSETS EN 
NOODSTROOMTOEPASSINGEN

Kemper en Van Twist Diesel B.V.  |  Dordrecht  |  Tel. 078 - 632 66 00  | www.kvt.nl  |  info@kvt.nl

ZET JE ZORGEN
OVERBOORD!

“Bunkerrama”
Rotterdam en Zwijndrecht

“

Dag- en nachtservice        010-4111873, 078-6124044

H.H. Schippers, kapiteins, reders kom langszij en
overtuig u van ons komplete verzorgingspakket!

- Gasolieleveringen tegen zeer concurrerende prijzen.
- Officieel adres voor keuring van brandblusapparaten met certificaten.
- Gas- en smeeroliefilters tegen zeer scherpe prijzen.
- Al uw dek- en machinekamerbenodigdheden.
- Alle soorten smeeroliën.
- Elektriciteit van de wal voor omliggende schepen.
- Kraan om uw auto aan de wal te draaien.
- Speciale kortingen voor kontraktanten.

BUNKERBOOT BESCHIKBAAR
Aanbevelend:

A. Verboom en G.L.A. Hartog
Bunkerrama Rotterdam en Zwijndrecht

Economischer varen met                              gas- en smeeroliën

010 - 231 44 20 - Fax 010 - 485 89 35

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

Sea Lux Sàrl. 9 rue de Chemin de Fer L-8057-Bertange, Luxembourg

Sea Lux Sàrl zoekt:
1e en 2e WTK

(<3000 kW)
Vast Nederlands contract mogelijk.

Reacties graag naar: sealux.info@gmail.com

Een traditie in riviercruises!

Voor het seizoen 2010 zijn we op zoek voor onze
uiterst moderne schepen naar de volgende functie:

2e Kapitein i.b.v. Rijn- en/of Donaupatent

Geschikte kandidaten hebben de juiste papieren, 
ervaring in de passagiersvaart, een verzorgd uiterlijk 

en kennis van de Duitse- en/of Engelse taal.

Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden waaronder een
6/2 of 4/2 regeling.

Voor uitgebreide omschrijvingen bezoek onze website:
www.scylla-tours.com of bel tijdens kantooruren
naar Oliver Sassen op het nummer +32 3315 7372 

of +31646032855.

Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV en pasfoto 
kunt u richten aan: 

Scylla Tours AG, afd. Personeelszaken, 
p/a Postbus 26, 4850 AA  Ulvenhout,

Nederland
of per e-mail naar personal@scylla-tours.com.

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

Gezocht voor MS Antares
Per half juli 

SWKer/MAROFF
voor 6 wkn/6 wkn of 2 mnd/2 mnd

NW europa trade

Contact per email: antaresmv@hetnet.nl
of tlfn 06-53138877

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.

• Kotterjacht verbouwd 2005, luxe geschikt voor bewoning,
18,50 x 4,50 x 1,60 m, 300 pk Mercedes
10 cilinder V.

• Pilot bj. 1978, recentelijk verbouwd, 15,80 x 4,70 x 1,35 m,  
motor 2 x GM diesel 330 pk, 17 mijl, pas op werf 
geweest, Euro 120.000,-

• Eurokotter: bj. 1988, 24 x 6.10 x 2.70 m., geschikt voor div. doel-
einden, bod gevraagd.

• Klipper: 28 x 5,05 x 1,20, 116 pk. Deutz, mooi schip,
prachtig mooi interieur. Euro 79.500,-

• Kotter bj. 1963 Haak, 19 x 4,87 x 1,75 m, 
230 pk Gardner. Euro 69.500,-

• IJselmeer kotter: 15 x 3,65 x 1,20, 168 pk. Daf, recentelijk vlak ver-
nieuwd + bunnen dichtgemaakt Euro 39.500,-

• G.o.h duwsleepboot: Met S.I., 20 x 5,05 x 1,75, 565 pk. Caterpillar.
pas op werf geweest. Euro 195.000,-

• Sleepboot: bj. 1957, 15.45 x 4.60 x 1.75 m. MWM 285 pk.
Euro 49.500,-

• Sleepboot 14.20 x 3.60 x 1.50, 2 cyl. Kromhout type 2H3 80 pk, 
Amsterdammer: varend monument. Euro 49.500,-

• Sleepboot: 15,95 x 3,66 x 1,29 m, 250 pk Fiat
geheel gereviseerd 2009. Euro 47.500,-

• Patrouille vaartuig: bj. 1957, 14.50 x 3.20 x 0.95 m. Cummins 130 pk.
Euro 35.000,-

• RWS vlet: bj. 1964, 13 x 3.90 x 0.90 m GM 140 pk. 
Euro 99.500,-

• Recreatie vlet: 8,25 x 2,64 x 0,80, 25 pk Samofa. Euro 24.500,-
• Patrouille vaartuig: bj. 1957, 12 x 3.30 x 0.90 m. IFA 180 pk. 

Euro 27.500,-
• 2 x IJsselmeer kruiser: 10 x 3,60 x 1,00, 50 pk., mooi  schip. 

Pas geverfd. Euro 49.500,-
• Kotterjacht 17 x 5,05 x 1,75 m, 250 pk Daf, 

geheel verbouwd in 1995.
• Brandblusboot 1965, 27,50 x 5,65 x 1,80 m, 2 x 450 pk MTU, 14 mijl,

geschikt voor diverse doeleinden.
• Pilot/Rescue boot Z.g.a.n., 17,50 x 4,50 x 1,50 m, 2 x 610 pk Volvo 

Penta, 24 mijl.

REINTJES - keerkoppelingen

ABC - dieselmotoren

* 24-uurs service

Newtonweg 9 - Spijkenisse        0181-614466

Rivertech houdt zich met haar team voornamelijk
bezig met het nautisch en technisch management

op luxe rivier cruiseschepen.

Voor onze relatie AmaWaterways zijn wij
per direct op zoek naar:

1e / 2e Kapitein (s)
voor bovenstaande functies dient u minimaal in het

bezit te zijn van een Rijnpatent (Mainz) 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
• Kapiteins 4 weken varen 2 weken vrij / 

Machinisten 6 weken varen 2 weken vrij
• Professionele begeleiding
• Zwitsers contract

Voor deze functies is het naast bovengenoemde
karakteristieken gewenst dat u minimaal de

Engelse en/of Duitse taal machtig bent 
en bovenal gemotiveerd om een nieuwe uitdaging

bij ons aan te gaan…

Heeft u interesse en/of vragen ?

Rivertech B.V.
Snelliusweg 40-24, 6827 DH Arnhem, 

Tel.: +31 (0)26 3620340 E-mail: info@rivertech.nl 

Gezocht voor onmidd.
indiensttreding :

kapitein
voor bunkering in ARA
gebied met ervaring.

In bezit zijn van alle nodige
patenten.

Goede vrijetijdsregeling.
Goede beloning. Lux. Cond.

info tel +32475751555 of
erik@shipping.lu

Gezocht voor onmidd.
indiensttreding:

matrozen
voor bunkering ARA gebied.
Bij voorkeur met ervaring.

In bez van dienstboek. 
Goede vrijetijdsregeling.

Goede beloning. Lux. Cond.
Info:

Tel +32475751555 
of erik@shipping.lu

Gevraagd
Schipper

Jongstel/Echtpaar
op mts Spes Salutis

Tel 0610 956455

EXECUTORIALE VERKOOP

Ten overstaan van mr. Albert Hendrik Geerling, notaris te Rotterdam, kantoor NautaDutilh
N.V., advocaten notarissen belastingadviseurs, of zijn waarnemer op dinsdag 1 juni 2010 om
14.00 uur in de Leeuwen Room I of een der andere zalen van het BEURS-WORLD TRADE
CENTER te Rotterdam, Beursplein 37, van:

het Nederlandse stalen motortankschip, genaamd

"GOYA"
gemerkt "24166 B R 1999", bestemd voor de binnenvaart, met een verplaatsing van
1.379,751 m3, gebouwd te Minden en Sliedrecht, in 1971/1996, hebbende 5 ladingtanks,
stuurhut, woning op het achterschip, motorkamer, voor- en achter kofferdammen, voortbewo-
gen door een M.W.M. motor van 588 kW, type TD484-6U.
_________________________________________________________________________

De omschrijving luidt overeenkomstig die in het scheepsregister en wordt gegeven zonder
verantwoordelijkheid voor eventuele vergissingen of onvolledigheden en zonder verantwoor-
delijkheid voor de feitelijke staat waarin het schip zich bevindt.
_________________________________________________________________________

De executie geschiedt op verzoek van NSFI B.V., gevestigd te Oegstgeest, te dezer zake
domicilie gekozen hebbende ten kantore van mr. A.H. Geerling, notaris te Rotterdam, ten
laste van de heer Marcel Visser, Pastoor Cleerbesemlaan 26, 1735 HX 't Veld, gemeente
Niedorp, ingevolge de artikelen 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek, waartoe betrek-
kelijk is een akte van hypotheekstelling, verleden voor notaris mr. J.B. van Nieuwland te
Rotterdam op 2 juni 2005 en geschiedt tot verhaal van het door de heer Marcel Visser, voor-
noemd, aan executant verschuldigde, per 1 april 2010 groot EUR 1.516.875,--, onverminderd
de reeds vervallen en/of de nog te vervallen rente en boeten en onverminderd alle te dezer
zake gevallen en/of nog te vallen kosten.
_________________________________________________________________________

Het schip ligt bij Scheepswerf Gelria, Handelsweg 75, Nijmegen, alwaar bezichtiging kan
plaatsvinden op 7 en 11 mei 2010 van 14.00 tot 16.00 uur.
_________________________________________________________________________

De koper van het schip moet zich ter veiling kunnen legitimeren en zijn financiële gegoedheid
door middel van een bankverklaring aan kunnen tonen. Hij is tevens verplicht terstond na de
toewijzing 15% van de koopsom als waarborgsom aan de notaris te betalen en het restant
van de koopsom uiterlijk 30 dagen daarna te voldoen.
_________________________________________________________________________

Tot en met 17 mei 2010 kan schriftelijk bij notaris mr. A.H. Geerling, voornoemd, onderhands
worden geboden, conform het bij NautaDutilh N.V. verkrijgbare biedingformulier.
_________________________________________________________________________

Verdere informatie en veilingvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij het voormelde kantoor
NautaDutilh N.V., Weena 750, Rotterdam, telefoonnummer 010 2240277, faxnummer
010 2240014 , e-mail jan.vankranenburg@nautadutilh.com (de heer J. van Kranenburg). 
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Hoewel dammen in een rivier een obstakel vormen 
voor de scheepvaart, zijn zij vaak ook noodzake-
lijk. Bijvoorbeeld om het niveau van het vaarwater 
stroomafwaarts van de dam te reguleren, waar de 
schipper juist weer plezier van heeft. Maar niet zel-
den wordt een stuwdam voor verschillende doel-
einden gebouwd, waaronder energie-opwekking, 
drinkwatervoorziening, recreatie, visserij en grond-
waterbeheersing. 

De bouwer van een dam is daarom niet altijd vrij om de 
gunstigste plaats uit te kiezen en moet hij z’n ontwerp 
aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden. Bij het 
bouwen van een dam kan de constructeur uit twee me-
thoden kiezen. Om te beginnen zijn er de relatief licht 
geconstrueerde dammen die zich schrap zetten tegen de 
rivieroevers waarin zij zijn verankerd. Zij zijn meestal 

boogvormig tegen de druk van het water in gebouwd en 
als een monoliet uit één stuk beton gegoten via het glijbe-
kistingsproces. Deze dammen bevinden zich in gebieden 
met een stevige rotsgrond, daar waar het rivierbed zich 
tussen twee nauwe rotswanden doorwringt.
Maar lang niet elke stuwdam kan worden gebouwd op 
zo’n prachtige locatie. Soms ook is de bodem juist zompig 
of van losse grond. In dat geval grijpt de dammenbouwer 
naar een andere methode, die gebaseerd is op het eigen 
gewicht van de dam. In Nederland, waar nauwelijks rotsen 
te vinden zijn, worden vrijwel alle dammen en dijken 
volgens dit principe gebouwd. De dam moet zoveel ge-
wicht hebben en daardoor zoveel wrijving over de bodem 
bezitten dat de druk van het water geen kans ziet deze 
massa te verplaatsen. Omdat de druk van het water naar 
beneden toe toeneemt, worden deze dammen dan ook 
naar beneden toe breder uitgevoerd. Dit soort dammen 

zijn over het algemeen veel volumineuzer dan de sierlijke 
boogvormige glijbekistingsdammen.

Gevoelig
Het bouwen op gewicht vraagt om een andere benadering 
dan de verankeringsmethode. Het verschil zit hem in het 
verplaatsen van een doos die aan de tafel vastgespijkerd 
zit of een doos die louter door zijn gewicht moeilijk over 
de tafel is te verschuiven. Het gewicht telt, niet de stevig-
heid van de bevestiging. Vele gewichtsdammen bestaan uit 
losse gestapelde betonblokken, of zelfs uit een losgestort 
zand-kleipakket. De gewichtsdammen worden daarmee wel 
erg gevoelig voor verschillen in waterhoogten. Naarmate 
deze hoogte stijgt, zal de druk op de losse delen van de 
dam toenemen en is het maar te hopen dat de onderdelen 
hun verband niet gaan verliezen en gaan verschuiven.
Zoals praktisch alle dammen, zijn ook de gewichtsdam-
men daarom uitgevoerd met een overstort die in werking 
treedt zodra de waterdruk op de dam te hoog dreigt te 
worden. Maar juist in die gevallen verliest de dam een 
aantal van z’n functies, waaronder de waterhuishouding 
in de benedenstroom van de rivier.

Voordam
Een oplossing is om de dam dan uit te voeren met een 
voor- en hoofddam. De voordam dient er dan voor om, 
bijvoorbeeld bij plotselinge heftige neerslag, een buffer te 
vormen voor het echte bassin achter de hoofddam. Zo’n 

voordam kan vrij licht worden uitgevoerd. Hij staat, behalve 
in tijden van droogte midden in het stuwmeer en ondervindt 
dan dus van twee zijden de waterdruk en bovendien is hij 
een stuk lager dan de hoofddam. Raakt het hulpbassin vol, 
dan kunnen extra meters na verloop van tijd gecontroleerd 
via hulp- en hoofddam worden afgevoerd.
In Duitsland, in de rivier de Oker, niet ver van Wolfenbüt-
tel, is zo’n stelsel van hoofd- en hulpdammen aanwezig, 
genaamd de Okertalsperre. De hoofddam zelf, die circa 
70 meter hoog is, is gedeeltelijk via de verankerings- en 
gedeeltelijk via de gewichtsmethode gebouwd. De on-
derzijde is verankerd en het bovenste deel bestaat uit los 
gestapelde delen.

Stroomafwaarts van de hoofddam, bevindt zich bovendien 
nog een voorraadbekken waarin 204.000 kubieke meter 
water kan worden vastgehouden achter een 18 meter hoge 
dam die op het gewichtsprincipe is gebouwd. Deze voor-
raad dient om de waterstand in de rivier op peil te houden. 
Ook de voordam is op het gewichtsprincipe gebouwd en 
kan 20 meter water weerstaan, maar heeft een gemiddelde 
waterhoogte van 15 meter. Behalve het reguleren van het 
water in het hoofdstuwmeer dient deze voordam ook om 
het hoofdmeer schoon te houden. Aangevoerd slib heeft de 
neiging aan de voet van de dam te bezinken. Dit gebeurt nu 
dus aan de voet van de voordam, waardoor de hoofddam, 
met waterturbines, daar weinig last van heeft.

als het werkt...
           dan werkt het zo:

Gewichtsstuwdam

tekst
Jaap Gestman Geradts

Illustraties/beeldbewerkingen
Jeroen Bons

• De (Haupt) Oker-
talsperre is een van 
de weinige dammen 
die aan de onder-
zijde in verankerde 
glijbekisting is uit-
gevoerd en aan de 
bovenzijde met los 
geplaatste blok-
ken op hoogte is 
gebracht.

• De hulpdam doet wat hij moet doen: achter de overstort is het hulpbassin zichtbaar waarin overtollig water wordt 
verzameld. Het hoofdbassin blijft daarmee op constante waterhoogte.

techniek

Een driedimensionale (3D) projec-
tiebril met koptelefoon wijst ze bij 
deze techniek feilloos de weg door 
het woud van onderdelen, schroeven 
en bouten. Laserprojecties van ge-
tekende onderdelen en gereedschap 
vallen daarbij samen met de daarmee 
corresponderende echte onderdelen 
op de motor. De 3D-brildrager ziet 
ze door zijn glazen op precies de 
juiste afstand voor zich, waarbij de 
virtuele computerbeelden van het 
betreffende onderdeel, dankzij de 
glazen, samenvallen met het echte 
onderdeel dat de drager voor zich 
op de motor ziet zitten. 

Het Amerikaanse leger gebruikt de 
‘augmented reality’ sinds kort om 
soldaten in een tank of ander leger-
voertuig te helpen een technische 

storing op te lossen zonder eerst de 
handleiding door te hoeven lezen, 
wat op het slagveld een zenuwslo-

pende bezigheid is. In de bril zit in 
soort digitale handleiding, die de 
tankbemanning helpt een storing 
snel te vinden en te verhelpen. Als 
daarbij een onderdeel moet worden 
vervangen, wijst de bril, die zich met 
een kleine camera kan oriënteren, de 
drager de weg naar het onderdeel. 
Wanneer het onderdeel ergens achter 
zit, toont de bril virtueel de plek en 
geeft vervolgens aan waar met de-

monteren moet worden begonnen, 
waar de los te draaien schroeven 
of bouten zitten, in welke volgorde 
ze moeten worden losgedraaid en 
langs welke weg een onderdeel moet 
worden verwijderd.  Alles gebeurt 
stapsgewijs, waarbij de drager tij-
dens het monteren of demonteren 
aangeeft wanneer hij klaar is voor 
een volgende stap.

3D-handleiding
De Duitse autofabrikant BMW ont-
wikkelt een digitale 3D-handleiding 
voor zijn automotoren en nam on-
langs in een garage proeven met de 
3D-bril. De Duitsers verwachten 
veel van deze techniek, die sleutelen 

eenvoudiger maakt en de kans op 
menselijke fouten sterk verkleint. Bij 
het door BMW ontwikkelde systeem 
leidt een computerstem de drager 
door het montage- en demonta-
geproces. Aanwijzingen worden 
door de bril bovenop de onderde-
len geprojecteerd. ‘Draai het geel 
oplichtende schroefje los’, zegt de 
stem bijvoorbeeld. Een kruis naast 
het schroefje geeft aan dat daarbij 

een kruiskopschroevendraaier moet 
worden gebruikt. De bril legt zo een 
digitale informatielaag over de wer-
kelijkheid heen.
Augmented reality staat nog in de 
kinderschoenen, maar wanneer grote 
bedrijven er leer- en onderhouds-
programma’s voor gaan maken kan 
het snel gaan.
Voor iPhone-bezitters is al een een-
voudige vorm van augmented reality 
beschikbaar. Die werkt via de brow-
ser Layar, waarvoor het benodigde 
programma gratis is te downloaden. 
Ruim 375 bedrijven en organisaties 
bieden via deze browser informatie 
aan, zoals huizenverkoopsite Funda. 
Wie de camera van zijn Apple-tele-
foon op een bij Funda te koop staand 
huis richt, krijgt in het beeldscherm 
van zijn telefoon, dus over het beeld 
van het huis heen, allerlei aanvul-
lende informatie in tekstbalonnetjes. 
Het programma Layar Local Search 
leidt je desgewenst naar banken of 
restaurants in de omgeving. Toeris-
tische informatie over gebouwen 
wordt in het beeldscherm getoond 
zodra de lens op een in Layar op-
genomen monument wordt gericht. 
Informatie is op drie manieren te 
bekijken, als augmented reality (via 
de zoeker van de camera), als plek in 
een op het scherm zichtbare kaart en 
als onderdeel van een lijst objecten 
in de omgeving.

Amerikaanse leger en BMW experimenteren met ‘augmented reality’

Sleutelen makkie met 3D-bril
Door Hans Heynen

Een nieuwe techniek, augmented reality (toege-
voegde werkelijkheid), maakt het in de toekomst 
mogelijk om ingewikkelde reparatie- en onder-
houdsklussen te laten verrichten door mensen met 
weinig technische kennis. Schippers kunnen met 
deze techniek straks zelf hun motoren servicen en 
repareren.

Beeldprojectie wijst
monteur de weg

Heavy-duty sterilizer 
bij Snijder 
Filtertechniek
HASSELT

Snijder Filtertechniek BV is een 
zelfimporterende groothandel 
in filters en filtermaterialen ten 
behoeve van de zeevaart, bin-
nenvaart, visserij, motorenin-
bouwers en offshore.

In stand 379 op de beurs Construc-
tion & Shipping Industry in Gorin-
chem laat Snijder deze week onder 
meer de Donaldson filters voor o.a. 
Caterpillar, Cummins, GM en Volvo 
dieselmotoren zien. Daarnaast zijn 
er de nieuwe carterventilatie-filters 
van Donaldson.
De gecombineerde brandstofvoor-
filter/waterafscheider van het Duitse 
Separ voor dieselmotoren haalt alle 
schadelijke verontreinigingen en het 
water voor 100% uit de brandstof.
De magnetische De-Bug-filters 
voorkomen en bestrijden filtervers-
toppingen en beschadigingen van 
brandstofpompen en verstuivers door 
micro-organismen in de brandstof. 
Overige filters die worden geleverd 
zijn de Vokes-filters, hydrauliekfil-
ters en originele filters voor diverse 
motormerken.
Voor de drinkwatervoorziening aan 
boord levert Snijder Filtertechniek 
het Wyckomar-drinkwaterzuiverings-
systeem. Dat neutraliseert de smaak 
en verwijderd chemische en andere 
bestanddelen die in drinkwater voor-
komen. Ook de legionella bacterie 
wordt onschadelijk gemaakt.
Nieuw is de voor Damen ontwikkelde 
heavy duty-uitvoering, waarbij de ste-
rilizer door middel van rubber com-
pensatoren trillingsvrij wordt gemon-
teerd op een meegeleverd frame.

www.SnijderFiltertechniek.nl

Waternet kiest voor hybride
VINKEVEEN

Scheepsbouw Achterbos Theo Kok in Vinkeveen heeft een bestaand inspectievaartuig van Waternet voorzien van een hybride voortstuwing. Waternet 
heeft vier boten in onderhoud bij de werf. De boten varen voor inspecties onder meer op de Vinkeveense Plassen en de grachten van Amsterdam. 
De werf bouwde eind vorig jaar ook al een sloep om. Ze diende als demonstratiemodel van het hybride systeem, waarbij de bestaande hoofdmotor 
behouden blijft. Naar aanleiding van de bevindingen met de sloep heeft Waternet besloten ook het inspectievaartuig te voorzien van een elektromotor 
en accu’s, die worden opgeladen door de dieselmotor of met walstroom. (Foto Scheepsbouw Achterbos Theo Kok)

Analyse noordelijke
maritieme sector 
DELFZIJL

In het kader van het project Ma-
riStart wordt momenteel een 
analyse gemaakt over de ma-
ritieme sector in de provincies 
Groningen en Drenthe.

Binnen dit grensoverschrijdende 
Noord-Nederlandse en Noord-
Duitse samenwerkingsverband zal 
in de twee noordelijke provincies de 
gehele sector onder de loep worden 
genomen. Variërend van rederijen, 
scheepsbouw, werven, toeleveran-
ciers tot de maritieme technologie en 
dienstverlening én havenlogistiek.
Het project is de basis voor de opzet 
van een duurzaam maritiem netwerk 
waarin wordt gestreefd naar een be-
tere samenwerking tussen de beide 
landsdelen.
Aan Duitse zijde is een dergelijke 
analyse al in 2007 uitgevoerd en deze 
zal dit jaar worden geactualiseerd.
De partners binnen MariStart zijn de 
scheepvaartschool Abel Tasman in 
Delfzijl, de Noordelijke Ontwikke-
lingsmaatschappij (NOM), het Zee-
kadetkorps Delfzijl, de Wachtstums-
region Ems-Achse in Papenburg, 
Landkreis Leer en de Förderkreis 
Seefahrtschule in deze Noord-Duitse 
stad. Ze worden financieel onder-
steund via het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 
de regionale Nederlandse en Duitse 
bestuursinstanties. (TK)

SCHARENDIJKE

Scheepswerf Kooiman in Zwijn-
drecht heeft 2 april de sleepboot 
Dutch Pearl (31,10 x 9,50 meter) 
overgedragen aan Marinus Hu-
bregtse uit Scharendijke, waar 
het schip is gedoopt.

De Dutch Pearl is een ‘multipur-
pose’ sleepboot met een paaltrek 
van 46,2 ton. Het schip is geschikt 
voor het werken in diepe en ondiep 
water. Het is de vijfde sleper die 
Hubregtse sinds 2003 bij Kooi-
man heeft laten bouwen. Eerder 
bestelde hij de Dutch Pride, de 
Dutch Power, de Isa en de Dutch 

Power 2. Een deel van deze slepers 
werd speciaal gebouwd voor het 
offshorewerk in de erg ondiepe 
Kaspische Zee. 
‘De Dutch Pearl kan daarook nog 
net komen’, zegt Hubregtse. ‘Al 
steekt ze met 3,10 meter onder de 
straalbuizen wel wat dieper dan de 
Isa en de Dutch Power die een diep-
gang van 2,70 meter hebben.’
De Dutch Pearl blijft voorlopig op 
de Noordzee. De sleper is na de 
doop richting Cornwall vertrokken 
om assistentie te verlenen aan het 
kraanschip Svanen, dat daar bezig 
is met de plaatsing van windmolens 
voor een nieuw windmolenpark in 

opdracht van een consortium met 
het Noorse Statoil. ‘Wij werken er 
in opdracht van Ballast Nedam’, 
zegt Hubregtse, die dik tevreden is 
met zijn nieuwe schip. De Dutch 
Pearl is een dubbelschroefs knik-
spant sleepboot met een hekrol en 
een duwsteven. De voortstuwing 
wordt verzorgd door twee S16R-
MPTA Mitsubishi motoren met 
een vermogen van 1740 pk bij 
1600 toeren. De hulpmotoren 
zijn eveneens van Mitsubishi. 
Het schip is uitgerust met een op 
afstand bedienbare dekkraan met 
een capaciteit van 9 ton op 16,31 
meter. (HH) 

SPIJK

‘Het werd gewoon te klein in 
Asperen, ook al hadden we er 
twee hallen bijgehuurd. Boven-
dien was het een lastige locatie 
voor aanvoer en afvoer van ma-
chines en materiaal’, zegt Rick 
de Poorter, algemeen directeur 
van De Wiel Services. Sinds kort 
is het bedrijf gevestigd in Spijk, 
nog steeds gemeente Lingewaal, 
maar nu langs de A15, praktisch 
naast de op- en afritten van Go-
rinchem Oost.

‘We hebben hier de ruimte om 
te groeien, maar ook om meer te 
doen voor andere bedrijven in de 
buurt, met name als machinefa-
briek. Bijna niemand kent ons als 
machinefabriek, we staan bekend 
als mobiel kotterbedrijf. We maken 
onze kottermachines zelf en ook alle 
andere apparatuur. Door vergroting 
van de oppervlakte van 1200 naar 
2000 vierkante meter en bijna drie 
keer zoveel ruimte qua inhoud, kun-
nen we meer werk aan. We hebben 
echt gelukt gehad met deze plek: een 
A-locatie. Ik heb er lang naar uitge-
keken. Belangrijkste voordeel is dat 
we makkelijker bereikbaar zijn.’

Uitlijnen
‘De meeste van onze klanten zit-
ten langs de rivier, ook al gaan we 
met onze mobiele machines de hele 
wereld over. We doen veel voor 

grote werven in Nederland, maar 
krijgen ook werk uit Spanje, India, 
Roemenië, China, Turkije en Polen. 
Dat ze ons telkens weer weten te 
vinden verbaast mij nog steeds. We 
zijn niet alleen bekend vanwege het 
mobiel verspanen, maar ook door 
het uitlijnen van motoren, tandwiel-
kasten en schroefassen, kortom de 
gehele voortstuwing van een schip. 
Er zijn meer bedrijven die kotteren 
en frezen, maar niet in combinatie 
met die andere werkzaamheden. Zo 
kregen we een klus in India via Rolls 
Royce, om motoren uit te lijnen en 
tegelijk andere werkzaamheden te 
verrichten. Dat bedrijven weggaan 
uit Nederland, zoals Wärtsilä of meer 
en meer in China hun productie gaan 
onderbrengen, is voor ons niet on-
gunstig. Wij kunnen zowel hier als 
op andere plekken aan de slag met 
onze mobiele apparatuur.
‘Bijzonder waren de afgelopen 
tijd ook de acties aan de Goliath 
van Gusto: het bewerken van acht 
ringen met een diameter van 3011 
millimeter. En die voor een back-
acter van scheepswerf De Donge in 
Vlissingen. Heel specialistisch, maar 
tegelijkertijd niet zelden een totaal-
pakket. Daarom kloppen bedrijven 
bij ons aan.
‘Wat we ook veel hebben gedaan 
het afgelopen jaar is het vlakken 
van pedestallen. Die worden bijna 
altijd afgekeurd. Het inmeten van 
deze pedestallen gebeurt nu nog 

door derden, maar dat gaan wij in 
de toekomst ook zelf doen.’

Chemie
‘Toen ik samen met Geurt Versteeg 
zeven jaar geleden dit bedrijf over-
nam, waren we met z’n elven, nu is 
het aantal medewerkers verdubbeld. 
We doen alles met elkaar. Werken, 
vergaderen, lachen en mopperen op 
elkaar als het nodig is. Het komt niet 
allemaal uit mijn koker, we nemen 
gezamenlijk beslissingen. Alleen 
door deze goeie chemie zijn we ge-
worden wat we nu zijn. Dat geldt ook 
voor de ontwikkeling van nieuwe 
machines, ook al doen we dat vaak 
ook op verzoek van een klant. IHC 
Merwede wil een freesmachine van 
acht meter. Dus maken we die.
Vijf jaar terug hadden we een 
aanvraag voor groot freeswerk, 
waarvoor een nieuwe grote frees-
bank moest worden gemaakt. Onze 
jongens twijfelden eraan om die te 
maken, voor een eenmalige klus. We 
hebben het toch gedaan en sinds die 
tijd is die machine geen week zonder 
werk geweest.
‘Voor een grote klant ben ik nu bezig 
met een machine voor banen van 
15 meter. Ze hebben er vaak naar 
gevraagd. We hebben er nu mee in-
gestemd. Maar dan maken we hem 
wel zo, dat hij in een vliegtuig de 
hele wereld over kan.’ (JCK)

www.dewielservices.nl 

Mobiel kotterbedrijf en machinefabriek
De Wiel Services verhuist naar Spijk

• De Dutch Pearl van Marinus Huibregtse met aan de tros het kraanschip Svanen. (Foto PAS Publicaties)

Dutch Pearl naar windmolenpark
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Tongaanvoer halveert

URK

ijsselmeer
Met drie aanvoerders zat de Urker 
omzet vorige week op 3792 euro. 
De hoogste besomming bedroeg 
1695 euro.
De aalaanvoer bestond uit 118,5 kilo 
fuikaal dik voor 6,61, 15,5 kilo half-
dik voor 6,82,  24,5 kilo normaal 
voor 8,92, 68 kilo kistaal dik voor 
6,80, 113,5 kilo halfdik voor 7,31 
en 26,5 kilo normaal voor 15,22 
euro. 
Aan roofvis was er resp. 45,5 kilo 
snoekbaars voor 7,17 en 32 kilo voor 
acht euro en 163 kilo grote snoek 
voor 2,50 per kilo. (WBV)

Het aanbod van tong werd op-
nieuw aanzienlijk kleiner. In en-
kele weken ging de tongaanvoer 
met bijna de helft omlaag. Welis-
waar was het aantal aanvoerders 
kleiner dan vorige week, maar 
de hoofdzaak moet toch worden 
gezocht in mindere vangsten, die 
overigens sterk uiteenlopen van 
200 tot 1700 kilo. Kotters die vo-
rige week nog goed waren voor 
900 tot 1000 kilo moesten het nu 
met de helft of minder doen.
Dat de tongvangsten in deze tijd 
van het jaar teruglopen is niet 
ongebruikelijk. De verwachting 
dat de prijzen wel zouden oplopen 
bleek ijdel. Het tegenovergestelde 
was een feit, de prijzen werden 
nog een fractie lager dan die van 
vorige week. Veel beweging in 
de noteringen waren er niet. Ook 
maandag niet, toen slechts 9800 
kilo werd geveild. Die dag werd 
de tong klein I iets goedkoper, de 
kleinste soort ging daarentegen 
wat omhoog.
De hoeveelheid tarbot ging dras-
tisch omlaag en bestond uit maar 
50% van de aanvoer van vorige 
week. Dat had vrijdag wel gevol-
gen voor de prijzen die met 1,50 
tot 3,50 per kilo omhoog gingen 
met als meest opvallende soort de 
tarbot 4 die bijna 13 euro kostte, 
wat erg veel is in vergelijking met 
de grotere tarbotmaten. Maandag 
ging er iets van die hogere prij-
zen.
De griet was vrijdag ook wat 
duurder, maar maandag werd 
een deel van de prijsstijging weer 
ongedaan gemaakt. Al bleven de 
noteringen wel ruim boven die 
van vorige week.
De schol maakte opnieuw 75% uit 
van de totale aanvoer van 17.327 
kisten. Het aanbod was niet zo 
overweldigend als vorige week. 
Vrijdag waren er al drie schol-
vissers aan de markt. Zij waren 
vorige wek nog goed voor 900 
en 1000 kisten. Door wat korter 
te vissen werden de vangsten nu 
wat kleiner, maar 600 en 700 
kisten per kotter is en blijft erg 
veel schol.
Door gebrek aan tong waren ook 
wat tongvissers intensiever op de 
scholjacht gegaan. Van de maan-
dagaanvoer van 6457 kisten, werd 
een flink deel (2608 kisten) na 
sortering en weging in de visaf-
slag rechtstreeks aan handel en 
industrie geleverd. Overigens 
zijn dit voornamelijk dezelfde 
afnemers die in andere tijden hun 
schol op de gebruikelijke manier, 
via de veilingklok dus, zouden be-
machtigen. In het prijzenoverzicht 
zijn de daggemiddelden vermeld 
van de schol die via de veilingklok 
ging. Vrijdag was er nauwelijks 
verschil met de prijzen van maan-
dag 19 april, maandag brokkelden 
de prijzen wat af. Het marktbeeld 
was uitermate gelijkmatig, alleen 
werd er wat onderscheid gemaakt 
tussen de Doggerschol en de rest, 
met wat prijsvoordeel voor de 
schol van de Doggersbank. Een 
uitzondering vormde de schol 
1, waarvan de prijzen maandag 
opliepen tot 3 euro.
Van de schar gingen enkele centen 
per kilo af; de bot werd goedko-
per. Naarmate de aanvoer van bot 
kleiner wordt gaat ook de belang-
stelling van de grotere afnemers 
grotendeels verloren.
De aanvoer van kabeljauw was 
vrijdag minimaal met 36 kisten. 
Dat had wel een kleine prijsstij-
ging tot gevolg. Maandag was er 
wat meet dankzij een tweetal kot-
ters met 40 tot 45 kisten. Prompt 
gingen de prijzen omlaag naar 
het uiterst matige niveau van de 

laatste maanden. Voor de Oost-
zeekabeljauw was het allemaal 
nog wat erger, met maandag een 
prijsverloop dat zonder overdrij-
ving een dieptepunt kan worden  
Dinsdag al waren er ruim 400 
kisten, die dag was het niet veel 
beter gesteld met 0,97 (1), 1,14 
(2), 1,33 (3), 1,62 (4), 1,07 (5) en 
1,02 (6). Opvallend nog waren de 
prijzen van de snoekbaars uit het 
Oostzeegebied. De anders toch 
zo gewilde vis werd voor euro’s 
minder per kilo verhandeld. 

De weekomzet was met 1,4 mil-
joen euro iets lager dan vorige 
week. Een groot deel van de 
vissers had een uiterst matige 
visweek met besommingen die 
soms maar de helft waren van 
die van enkele weken geleden. 
De betere weekresultaten waren 
voor enkelingen die nog redelijk 
tong hadden gevangen en voor 
de scholvissers met de grote 
partijen.

De aanvoer bestond uit: 26.355 
kilo tong, 11.514 kilo tarbot, 6373 
kilo griet, 10.477 kilo tongschar, 
88 kilo kreeft, 13.084 kisten schol, 
1199 kisten schar, 78 kisten bot, 
201 kisten kabeljauw (Noordzee), 
824 kisten kabeljauw (Oostzee), 
117 kisten wijting, 7 kisten 
schelvis, 179 kisten poon, 4571 
kilo krabben, 2997 kilo wulken, 
1530 kilo snoekbaars (Oostzee-
gebied).

Gemiddelde prijzen: vrijdag maandag
tong:           
groot   9,55   9,48
grootmiddel  11,27 11,27
kleinmiddel  11,94 11,47
klein I  10,13  9,91 
klein II   9,17 9,78  
tarbot: 
super  17,23  16,60
1  15,42 15,69
2  12,56 12,48   
3  11,38 10,94 
4  12,98 12,56 
5  10,10 9,88 
6     6,24 6,25
griet:
super  10,24 10,91
1   9,12  8,10 
2   6,28 6,07 
3   3,68 3,34 
tongschar:
1  7,47 5,27
2  6,36  4,56
3  2,73 2,59
Noorse kreeft:
2  -,-- 4,15
2 kl.  5,51 4,37
3  3,75 -,--
schol: 
1  2,39 2,83
2  1,46 1,38
3  1,40 1,33
4  1,35 1,26
schar:  0,60 0,54
bot:  0,42 0,42
kabeljauw (Noordzee):  
1  3,47 3,06
2  3,62 2,69
3  3,50 2,53  
4  3,20 2,50
5  2,15  2,01
6  1,58 1,71
kabeljauw (Oostzee):
1  1,23 0,78 
2  1,64 0,99
3  1,98 1,22
4  1,93 1,30
5  2,02 1,40
6  1,47 1,24
wijting  
gestript  0,63 0,43
dicht  -,-- 1,10
grauwe poon  0,52 0,39
snoekbaars (Oostzeegebied):
1  7,76  -,-- 
2  6,10 -,--
3  5,04 -,--

De oprichting van VisNed komt 
eigenlijk voort uit de mislukte po-
ging om te komen tot één landelijke 
belangenbehartiger voor de visserij. 
Toen de Nederlandse Vissersbond en 
de Federatie van Visserijverenigin-

gen het vorig jaar niet eens konden 
worden over deze herstructurering, 
besloot de Federatie om de voor-
gestelde opzet dan maar binnen de 
eigen organisatie door te voeren. 
Men vond een nieuwe opzet nodig, 
omdat de situatie op zee en aan wal 
sterk verandert. De vragen die op 
de vissers afkomen, worden steeds 
ingewikkelder. Vraagstukken op het 
gebied van marktordening en ruim-

tegebruik (windmolens, gesloten 
gebieden) kunnen beter behartigd 
worden door een organisatie waarin 
niet de visserijverenigingen maar de 
producentenorganisaties centraal 
staan.

Vissersbond
Het grote verschil met vroeger is, 
dat met de oprichting van VisNed 
de PO’s hun nationale en internatio-

nale belangen nu gezamenlijk gaan 
behartigen en niet meer zelfstandig. 
Binnen VisNed werken zes Neder-
landse PO’s samen: Delta Zuid, West 
(Den Helder), Urk, Texel, Wierin-
gen en Rousant (Zoutkamp). De 
belangen van de garnalenvissers 
zijn binnen VisNed in een aparte 
garnalen PO ondergebracht. Volgens 
VisNed-voorzitter Jaap Hennekeij 
vertegenwoordigt VisNed op deze 
manier 80% van het Nederlandse 
platvisbelang en 60% van het gar-
nalenbelang. Naast VisNed blijft de 
Nederlandse Vissersbond overigens 
gewoon op haar manier de belangen 
van de bij haar aangesloten vissers 

behartigen en blijven de drie groepen 
van de PO Nederlandse Vissersbond 
bestaan, evenals de PO NVB IJs-
selmeer.

Voldoende uitdaging
VisNed bestaat uit regionaal geori-
enteerde PO’s. Het samenbrengen 
hiervan in één organisatie biedt vol-
gens VisNed de mogelijkheid om 
de belangen ook op twee niveaus te 
behartigen. Wat regionaal geregeld 
kan worden, wordt ook op lokaal 
niveau geregeld, maar zaken die 
landelijk spelen worden centraal 
geregeld. Op landelijk niveau gaat 
het om belangenbehartiging, PR, 
marktvraagstukken en ruimtege-
bruik. Als koepelorganisatie van 
PO’s kan VisNed ook beter fungeren 
als gesprekspartner met ngo’s, we-

tenschappers, Nederlandse overheid 
en Europese Commissie.
Er komen genoeg problemen op 
de visserij af. Windmolenparken, 
gesloten gebieden en een soms on-
werkbare regelgeving zorgen voor 
veel onrust. Maar ook op het gebied 
van beeldvorming en voorlichting 
ligt nog een schone taak. In dat ka-
der noemde VisNed-voorzitter Jaap 
Hennekeij, Tweede Kamerlid Mari-
anne Thieme van de Partij voor de 
Dieren een triest voorbeeld van hoe 
iemand met zo weinig feitenkennis 
over de Noordzeevisserij, diezelfde 
visserij in een bekend televisiepro-
gramma in een kwaad daglicht kan 
stellen.

Nieuwe directeur
Als opvolger van de Federatie wekt 
het geen verbazing dat in het bestuur 
van VisNed bekende gezichten zit-
ting hebben. Voorzitter van VisNed 
is Ing. J.I. Hennekeij, voorzitter van 
de PO Delta Zuid. Secretaris is Geert 
Meun en penningmeester Teun van 
Dam, beiden waren dit ook bij de 
Federatie. Als voorzitter van de PO 
Texel zit ook oud-Federatievoorzit-
ter Ben Daalder in het bestuur van 
VisNed. Nieuw is dat voor de dage-
lijkse leiding een directeur is aan-
gesteld; Pim Visser. Ook de in Den 
Helder wonende Visser is trouwens 
een bekend gezicht in de visserij. Na 
zijn studie bedrijfskunde begon hij 
zijn visserijloopbaan in 1982 op het 
familiebedrijf Scheepswerf Visser in 
Den Helder, een bekende kotterwerf. 
Sinds 1 januari 2003 is hij directeur 
van de Visafslag Hollands Noorden 
met afslagen in Den Helder en Den 
Oever. Visser gaat voorlopig beide 
banen combineren, waarbij per week 
vier dagen voor VisNed zijn gere-
serveerd.
Volgens de besturen, heeft de nieuwe 
organisatiestructuur geen aanmerke-
lijke gevolgen voor de hoogte van 
de contributies.

• Onderschrift foto: Directie en dagelijks bestuur van VisNed. V.l.n.r. Pim 
Visser (directeur), Jaap Hennekeij (voorzitter) en Geert Meun (secretaris). 
Foto: Menno Smit

Federatie van Visserijverenigingen heft zichzelf op

VisNed nieuwe spreekbuis visserij
Door Menno Smit

De Federatie van Visse-
rijverenigingen is opge-
heven. Hiervoor in de 
plaats is VisNed geko-
men, een nieuwe coöpe-
ratie waarin een aantal 
Nederlandse producen-
tenorganisaties (PO’s) 
hun krachten hebben 
gebundeld. In Perscen-
trum Nieuwspoort pre-
senteerde VisNed zich 
vorige week aan politici, 
bestuurders en beleids-
makers in Den Haag.

Coöperatie vertegenwoordigt 80%
platvis- en 60% garnalenbelang

Door Lies Russel

DEN HAAG

De brand in de machinekamer 
van het vissersschip UK-143 
Andries de Vries op maandag 4 
januari 2010 ten noorden van 
Terschelling is ontstaan door een 
gescheurde brandstofleiding. 
Vóór vertrek was deze hogedruk-
brandstofpersleiding onjuist ge-
monteerd.

Hierdoor is de brandstof waarschijn-
lijk in aanraking gekomen met de 
hete uitlaat. Het ongeluk liep goed 
af, hoewel twee bemanningsleden 
uit voorzorg met een heli van boord 
zijn gehaald.
Dit blijkt uit het eerste onderzoek dat 
de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
(IVW) heeft uitgevoerd sinds de Raad 
voor de Scheepvaart is gestopt en 
de Onderzoeksraad Voor Veiligheid 
(OVV) van Pieter van Vollenhoven 
per 1 januari 2010 het onderzoek naar 
rampen in de zeescheepvaart heeft 
overgenomen. De OVV houdt zich 
echter alleen bezig met rampen van 
groot formaat. De talloze kleinere 
rampen waaruit ook genoeg lering 
valt te trekken dreigden tussen wal en 
schip te vallen. De IVW gaat echter 
door met de onderzoeken naar ram-
pen die de OVV niet op de agenda 
zet. Zij heten nu alleen geen voorlo-
pig onderzoek meer, maar onderzoek. 
IVW publiceert het verslag hiervan, 
compleet met conclusie, lering en 
aanbevelingen, in de trant waarin 
ook de Raad voor de Scheepvaart 
dat deed.

Brandbestrijding
Dit eerste rapport heeft een voor-
woord van drs. G.W.M. Beltman, 
de nieuwe directeur Scheepvaart. 
Hij zegt daarin: ‘De betrokken par-
tijen, buiten de Inspectie, hebben al 
aangegeven voortvarend aan de slag 
te zullen gaan om de aanbevelingen 
op te volgen waar nodig. De aanbe-

velingen gericht aan de Inspectie zelf 
zijn inmiddels ook in behandeling 
genomen. Kortom, ongevalsonder-
zoek zoals het is bedoeld: het voor-
komen van toekomstige ongevallen 
in de zeescheepvaart.’
Onderzoek en rapportage zijn van 
inspecteur Evert van Leeuwen, de 
laatste jaren ook inspecteur voor de 
scheepvaart (‘officier van justitie’) bij 
de Raad voor de Scheepvaart.
Volgens IVW heeft de bemanning 
adequaat gehandeld bij de brandbe-
strijding. De bemanning stopte onder 
meer de brandstoftoevoer en sloot de 
luchttoevoer naar de machinekamer 
af. Waarschijnlijk is de brand hierdoor 
gestopt. Echter, de vaste brandblus-
installatie bleek niet te werken. Het 
pneumatische stuurleidingsysteem 
dat de flessen met blusmiddel moest 
activeren, bleek lek en verstopt. De 
leverancier die dit systeem eerder had 
nagekeken, had dit niet opgemerkt.
IVW roept de motorfabrikant op om 
te onderzoeken of de instructie voor 
de controle van hogedrukbrandstof-
persleidingen voor gebruikers kan 
worden verbeterd. Ook gaat IVW 
een inventarisatie maken van de staat 
van pneumatische stuursystemen van 
vaste brandblusinstallaties op andere 
schepen. Bemanning wordt gevraagd 
om deze systemen na te kijken. IVW 
wil nagaan of aanpassing van het keu-
ringssysteem en het toezicht hierop 
moet worden verbeterd.

Niet vertrouwen
Conclusies, leringen en aanbevelin-
gen: de brand is ontstaan door een 
gescheurde hogedrukbrandstofpers-
leiding. Betreffende brandstofleiding 
was niet goed gemonteerd.
Er is een gebrek aan instructies voor 
controle van de hogedrukbrandstof-
persleidingen voor de gebruiker. De 
bemanning heeft goed gehandeld met 
betrekking tot de brandbestrijding. De 
brand is uitgegaan door een gebrek 
aan brandstof en doordat de lucht-
toevoer is afgesloten door de beman-

ning. De vaste brandblusinstallatie 
heeft niet gewerkt als gevolg van een 
defect pneumatisch stuurleidingsy-
steem. De periodieke keuringen van 
de brandblusinstallatie zijn ontoerei-
kend geweest voor de goede werking 
van het systeem.
De leringen: Bekendheid met de 
handelingen zoals sluiten van ven-
tilatiekleppen en sluiten van brand-
stofsnelafsluiters zijn van cruciaal 
belang bij brandbestrijding. Niet 
blind vertrouwen op inspecties of 
keuringen van anderen maar, voor 
zover mogelijk, voor nood- en veilig-
heidssystemen ook aan boord regel-
matig systemen nalopen op defecten 
of tekortkomingen. Bij leeggelopen 
pilot flessen niet alleen de flessen 
vullen maar ook op zoek (laten) 
gaan naar de oorzaak en die weg-
nemen. Bij onderhoud aan motoren 
instructies van de fabrikant in acht 
nemen, als die voorhanden zijn, en 
altijd nauwkeurig en secuur werken 
aan hogedrukbrandstofsystemen.
Aanbevelingen aan zeevarenden: 
vaste brandblusinstallaties meene-
men in periodieke controles door de 
bemanning. Bij motoronderhoud in 
eigen beheer advies vragen aan de 
motorfabrikant en als er instructies 
voorhanden zijn deze opvolgen.
Aan de motorfabrikant: gebruikers 
voorzien van instructies voor onder-
houd en controle van betreffende 
hogedrukbrandstofleidingen. Aan 
leveranciers en keuringsinstanties 
van vaste brandblusinstallaties: de 
methode van inspectie van pneu-
matische stuursystemen zodanig 
herzien dat een goede werking is 
gewaarborgd.
Aan IVW: een inventarisatie maken 
van de staat van pneumatische stuur-
systemen van vaste brandblusinstal-
laties. Nagaan of aanpassingen in 
het toezicht noodzakelijk zijn om de 
werking van vaste brandblusinstal-
laties beter te waarborgen. Het hele 
rapport is na te lezen op http://www.
ivw.nl

URK

De catamaran UK-155 Friend-
ship van K. de Boer is verkocht 
op Urk. De nieuwe eigenaar is 
Zeevisserijbedrijf C. Romkes en 
Zonen, die de ruim 10 meter 
lange catamaran in de vaart zal 
brengen als UK-208 Albatros.

De Boer heeft er een jaar lang de 
staandwantvisserij mee beoefend, 

maar bracht in 2009 een groter 
vaartuig in de vaart, de huidige 
UK-155 Friendship, die hij uit 
Noorwegen haalde. De catamaran 
werd te koop gezet en opgelegd 
in de haven van Urk. Zeevisse-
rijbedrijf Romkes was tot 2005 
eigenaar van de grote bijna 42,50 
meter lange en 2450 pk sterke 
boomkorkotter UK-208 Janny 
Kornelis, die in dat jaar uit de 
vaart werd genomen en gesaneerd. 
Romkes zal met zijn nieuwe aan-
winst de staandwantvisserij gaan 
beoefenen voor de Hollandse kust 
en boven de Waddeneilanden en 
komt daarmee weer terug in de 
visserij. (BP)

IVW onderzoekt machinekamerbrand op UK-143

Wees voorzichtig met verstuiverleidingen

• Zeevisserijbedrijf C. Romkes en 
Zonen keert terug in de visserij, 
maar wel een stuk kleinschaliger 
dan voorheen. (Foto Bram Pronk)

Catamaran UK-155 wordt UK-208Subsidie voor PD-147
URK

De Eko Fish Groep BV op Urk 
krijgt van Economische Zaken 
ruim 480.000 euro subsidie om 
het schip PD-147 om te bouwen 
tot Opleidingsschip Visserij.

Leerlingen van het Berechja College 
kunnen dan aan boord kennismaken 
met de praktijk. De eigenaren van 
de PD-147, Gebroeders De Boer op 
Urk, hebben de subsidie begin dit 
jaar aangevraagd in het kader van 
de SGO-regeling. De afkorting staat 
voor ‘Starten, Groeien en Overdra-
gen van Ondernemingen, hoofdstuk 
7 Beroepsonderwijs in Bedrijf’.
Na de verbouwing kunnen leerlingen 
van de afdelingen nautisch en vis-
serij van het Berechja College aan 
boord van het schip praktijkervaring 
opdoen. De stuurhut wordt aangepast, 
zodat naast de schipper een leerling 
kan meevaren met eigen navigatieap-
paratuur. Ook komt er een communi-
catiesysteem aan boord. Hiermee kan 
uitleg en les worden gegeven in de 
machinekamer. Een satellietsysteem 
zorgt ervoor dat op zee communicatie 
tussen de leerlingen aan boord en het 
Berechja mogelijk is. Om de veilig-
heid op zee te garanderen worden op 
het schip extra veiligheidsvoorzienin-
gen aangebracht. Naast het ministerie 
dragen ook onder meer de provincie, 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevo-
land en de gemeente Urk financieel 
bij. (MS)

ST. MARY’S

De Britse reddingsmaatschappij 
RNLI heeft op het Scilly eiland 
St. Mary’s een unieke slipway 
opnieuw in gebruik genomen.

Waar in het Verenigd Koninkrijk 
geen geschikte haven is om een 
havenreddingsboot neer te leggen 
en een geschikt strand om een red-
dingsboot met behulp van tractor 
en bootwagen te lanceren ontbreekt, 
zijn de reddingsstations uitgerust 
met een slipway. De boten worden 

dan van de slipway, een helling met 
rails, gelanceerd, een spectaculair 
gebeuren. De slipway van St Mary’s 
is ooit ook voor dat doel gebouwd. 
Maar sinds 1981 beschikt St Mary’s 
over een havenreddingsboot (nu The 
Whiteheads, een Severn-boot met 
een maximumvaart van 25 knopen). 
Die ligt in de haven voor anker. Om 
de boot onder alle weersomstandig-
heden te kunnen bereiken, werd in 
1981 een ‘boarding’-boot, een boot 
om aan boord te komen, in gebruik 
genomen. En die werd vanaf de oude 

slipway gelanceerd.
De slipway werd in 1899 gebouwd. 
In de loop der tijd hebben weer en 
wind hun tol geëist en moest uit-
eindelijk buiten dienst worden ge-
steld. De redders moesten nu met een 
tenderbootje naar de reddingsboot 
worden gebracht worden bij alarm. 
Wat overigens aanmerkelijk meer 
tijd kostte dan met behulp van de 
boarding-boot en de slipway.
De slipway werd voor 250.000 pond 
gerestaureerd. Met de aanleg was in 
1899 1500 pond gemoeid. (BS)

AMSTERDAM

‘Het is jammer dat de rol van 
de Koninklijke Marine bij de 
bestrijding van de brand op het 
kustwachtschip Waker tot nu 
toe onderbelicht is gebleven. 
Onze mannen verdienen beter, 
ze hebben goed werk verricht.’ 

Dat zei afgelopen maandag luitenant 
ter zee der tweede klasse oudste cate-
gorie Joris Brouwers (30) tijdens een 
van de schorsingen van de zitting van 
de Raad voor de Scheepvaart inzake 
de grote brand aan boor van de Wa-
ker op 7 september 2009. Deze zit-
ting, die twee dagen in beslag nam, 
was een gedenkwaardige. Het was 
de laatste van de raad, na 100 jaar 
onderzoek en zittingen.
Op de avond van de brand, die uit-
brak in de machinekamer en de Wa-
ker onherstelbaar beschadigde, voer 
het torpedowerkschip Mercuur, op 
weg naar Noorwegen, toevallig op 
een afstand van twaalf mijl  langs de 
rampplek. Brouwers: ‘We zijn er, in 
overleg met de kustwacht, meteen 
op af gegaan.’
Er waren al meer schepen te hulp 

geschoten. De marine heeft na over-
leg de coördinatie van de brandbe-
strijding en reddingsoperatie op zich 
genomen. Brouwers ging met vier 
man aan boord, compleet met allerlei 
voorzieningen en vormde een cala-
miteitenteam waarin bijvoorbeeld 
ook een al aanwezige berger werd 
opgenomen. Ook werd een arts 
‘gevorderd’ die meevoer met een 
dagtocht van de klassieke zeesle-
per Holland.
Coördinator Brouwers tegenover de 
raad: ‘Het werd een opvallend goede 
samenwerking van mensen die el-
kaar nog nooit hadden gezien.’ Hij 
heeft samen met zijn commandant, 
luitenant ter zee der eerste klasse 
Jan Wessel, een presentatie gemaakt 
over deze operatie, voor marine en 
kustwacht. Compleet met leringen. 
Daaruit blijkt onder meer dat er ver-
schil van mening was met de ook 
toegesnelde brandweer.

Bedrijven en scholen die geïnte-
resseerd zijn in Brouwers en zijn 
presentatie kunnen contact met hem 
opnemen via de redactie van Week-
blad Schuttevaer. (LR)

• De ‘boarding-boat’ op de gerestaureerde slipway. (Foto RNLI)

RNLI laat unieke slipway restaureren

‘Marine heeft goed werk
verricht bij blussen Waker’

AED redt leven
IJMUIDEN

Tijdens een medische evacuatie op 
dinsdag 20 april hebben KNRM-
vrijwilligers uit IJmuiden met suc-
ces een AED (Automatische Externe 
Defibrillator) gebruikt. Een opva-
rende van de Duitse tanker Hornisse 
op de Noordzee had geklaagd over 
pijn in de borst en hulp werd inge-
roepen. Voor de zekerheid werd een 
AED meegenomen aan boord van de 
reddingsboot Koos van Messel. Bij 
de Hornisse werden twee opstappers 
overgezet, waaronder Bauke Bakker, 
die als ambulancebroeder de kost ver-
dient. Toen bleek dat de man zojuist 
in elkaar was gezakt. Bakker was snel 
bij de man, die niet meer ademde en 
geen hartslag meer had. Dankzij een 
schok van de AED kwam hij weer bij 
kennis. (SCH)
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DIE GOEDE OUDE TIJD

Het dorp Dieren kreeg op 16 april 1945 haar vrijheid 
terug. De Duitsers werden verdreven, maar bij hun af-
tocht bliezen ze de bruggen over het Apeldoorns kanaal 
op, zodat de scheepvaart volledig was gestremd. Ook 
in Dieren. Op de foto van de heer Maresch uit Dieren 
zien we de vernielde ophaalbrug bij de bovenkolk van 
de drietrapssluis. Door de bevolking is een proviso-
rische brug over de sluis geconstrueerd. Er is grote 

belangstelling wanneer uit de richting Brummen de 
eerste brencarrier van de Canadese bevrijders over-
steekt. Vanuit het westen zijn inmiddels soldaten van 
de 49ste Polar Bear Divisie in Dieren doorgedrongen 
om vanaf hier langs het kanaal op te rukken naar 
Apeldoorn. Hoeveel schepen er toen gevangen lagen 
of beschadigd waren, is niet bekend. Misschien weet 
een van de lezers zich dat nog te herinneren.

Schuttevaer
70 jaar geleden
Uit Weekblad Schuttevaer van
27 april 1940

Restaureren en in stand houden van traditionele sche-
pen is en blijft een particuliere onderneming. Het kan 
financieel alleen uit, als het schip een woon- of char-
terfunctie heeft. Er varen circa 450 zeilcharterschepen 
rond. Vanaf 100 meter bekeken, maakt een aantal best 
wel een historisch verantwoorde indruk. Maar wil je met 
gasten zeilen, dan moet je ze ook een beetje comfort 
en bewegingsruimte kunnen bieden. Een stalen dek en 
een lage kuip voor de roef, hoeft het traditionele uiterlijk 
niet altijd geweld aan te doen. De prachtige stevenaak 
Helena is helemaal origineel, museaal, maar als charter-
schip moeilijk te exploiteren en heeft hoge onderhouds-
kosten.

Van binnen is het voor de gasten bepaald onplezierig. Onder de 
originele, geteerde houten luiken wordt het ruim een broeikas 
en je mag blij zijn, als je slechts één keer je hoofd stoot tegen 
de gebinten. Bij schepen als de Summertime, Hartstocht en de 
Mare fan Fryslan is weinig origineel meer, maar als zeilende 
passagier- en hotelschepen zijn ze heel prettig en comfortabel 
met hun ruime opbouwen met bar met zicht over het water en 
bubbelbad aan dek.
Toch hoeft het één, het ander niet uit te sluiten: bij tweemast-
klippers als de Eensgezindheid, Broedertrouw en Aldebaran 
lopen de stalen dekken mooi in de zeeg mee, het zijn geweldige 
zeilers, ook al zijn de masten wat lang en de lappen wat ruim 
naar oude maatstaven. Het blijft de keus van de schipper-ei-
genaar, waar hij de grens wil leggen. De chartervloot in zijn 

geheel maakt enorm veel reclame voor het zeilen zoals voeger, 
tot ver buiten onze grenzen.

Elf kinderen
In 1893 bouwde scheepswerf Ruitenberg in Geertruidenberg 
de klipper Baronie van Breda voor de familie Bruynincks. Een 
grote tweemaster van ruim 36 meter voor de Rijn, 254 ton, nog 
van ijzer en helemaal geklonken. In 1913 werd ze verkocht aan 

de familie Romijn uit Almkerk. De naam werd Spes Salutis en 
heel lang, tot 1988, is zij in de familie gebleven. Elf kinderen 
werden aan boord geboren, de kleinsten sliepen in bedjes in 
de roef en de twee kooien in het achteronder, de groten in het 
vooronder. Zondag werd nooit gevaren, bij het harmonium in 
de roef werden psalmen gezongen. Vanaf de jaren dertig kwam 
de vracht van de schippersbeurs in Rotterdam of Dordrecht. In 
die jaren kwam er ook een acht pk Benz motor op het voordek, 
met as en koppelstuk kon een zogenoemde lamme arm worden 
aangedreven. Zonder wind en geladen werd toch nog een snel-
heid van drie kilometer per uur gehaald. Een kleiner hulptuig 
bleef staan. Tijstoppen bleef gebruikelijk, op de Dordtse Kil 
werd dan vaak drinkwater ingenomen.

Ondergang
In de Tweede Wereldoorlog voer de Spes Salutis in konvooi op 
het IJsselmeer toen ze in brand werd geschoten door geallieerde 
vliegtuigen. De lading hooi wilde wel fikken. De klipper zonk 
door al het bluswater dat er in werd gepompt, maar overleefde 
de ramp. Tegen het einde van de oorlog overkwam het haar 
echter nog een keer. Nu zonken de Duitsers haar af om de 
haveningang van Urk te blokkeren.
In 1948 werd een moderne, rechte roef gezet en in 1954 een 
viertakt DWK motor van 60 pk bij 450 toeren ingebouwd, de 
vloer in de roef moest hiervoor gedeeltelijk omhoog. De motor 
had 20 jaar een gemaal in Noord-Duitsland aangedreven en 
was in het kader van de ‘Wierdergutmachung’ naar Nederland 
gekomen.
In de jaren ‘70 kwamen een T-hut en een stuurhut op het ach-
terdek. In 1988 meldde Jan, zoon van de eerste  schipper Jan 
Romijn, de klipper aan bij de sloopregeling. In Ooltgensplaat 
zou ze worden gesloopt.

Slooppremie
‘Ik kende de Spes Salutis goed, ze lag vaak in het Boerengat in 
Rotterdam en in Dordrecht. Ik vond het een prachtige klipper 
met een mooie zeeg en ze was nooit verlengd’, vertelt Willem 
van Gelderen. ‘Sinds 1980 kluste ik op schepen, leerde in de 
praktijk lassen en voer jaren als zetschipper. Via via hoorde 
ik net op tijd dat de klipper naar de sloop ging, maar nog niet 
was ingenomen. Voor 50.000 gulden kon ik haar kopen. Ze zou 
hetzelfde bedrag ook opgeleverd hebben aan slooppremie en 
verkoop van losse spullen. Tot 1991 heb ik het schip eerst als 
werkplaats gebruikt.’
‘Door een werkweek van school, kwam ik voor het eerst op een 
schip terecht’, gaat Moniek van der Werff verder. ‘Ik vond zeilen 
geweldig, ging maten, deed mee met wedstrijden en zo leerde 
ik Willem kennen. Eerst heb ik mijn opleiding nog afgemaakt, 
toen zijn we samen begonnen deze klipper tot charterschip om 
te bouwen. We kozen als naam Aldebaran, een rode ster uit 
het sterrenbeeld Stier.
‘De verhoging van de den kon er af door de klinken door te 
branden. Al in de zomer van 1992 konden de zeilen omhoog. 
In 1995 hebben we de ‘moderne’ roef er weer afgehaald en 
een mooi gelijnde roef in oude stijl met massief houten dak er 
weer opgezet. Door de littekens op het schip en een oude foto 
uit 1932, wisten we hoe het was geweest. Bovendien hebben 
we altijd contact gehouden met de familie Romijn. De meesten 
van hen zitten nog altijd in de binnenvaart, ze houden weleens 
een familie bijeenkomst hier aan boord en zeilen regelmatig 
mee.’

Slaapschip
‘In 1996 is dochter Sanne geboren en dan verandert er veel. 
We hebben de Tagrijn Salvator overgenomen en we maken hier 
aan de Wolfshoek in Rotterdam zwaarden en masten en voor 
ijzerwerk komen er schepen langszij. De Aldebaran zeilt uit 
Medemblik, in Hoorn werd het te vol en er was vaak gedonder 
op de wal. Zelf zeilen we de wedstrijden en een paar weken 
in de vakantieperiode. Dan krijgen de zetschipper en de maat 
ook wat rust. We zijn weggegaan bij de charterkantoren, ik 
doe zelf de boekingen en de marketing. ’s Winters verhuren 
we de klipper als slaapschip met bread en breakfast, of als 
groepsaccommodatie hier in de Leuvehaven en dat begint ook 
te lopen.’
‘In 1997 heb ik de oude DWK eruit gehaald, dat zou niks 
worden met een zetschipper’, zegt Willem lachend. ‘Ze staat 
nu te glimmen in de ontvangsthal van Bolier in Dordrecht. We 
hebben een nieuwe Deutz van 186 pk ingebouwd. Komende 
winter gaan we weer fors verbouwen. Er moet een brandwerende 
betimmering komen, we maken er gelijk een paar badkamers 
bij. Ik wil een zwaar U-profiel van voor naar achter dwars door 
de kattesporen inklinken, dat geeft een mooie, veerkrachtige 
verbinding. Alle leidingen en afvoeren komen daar in. We doen 
iets meer moeite en besteden aandacht aan de details. Verder 
laten we de Aldebaran, zoals ze al 117 jaar is, want we zijn 
trots op deze mooie klipper en willen het plezier om met haar 
te zeilen, graag met onze gasten delen.’

www.aldebaran-zeilcharter.nl

Scheepsgegevens
Tweemastklipper Aldebaran. In 1893 gebouwd bij scheepswerf 
Ruitenberg in Geertruidenberg. Lengte: 36,70 meter. Breedte: 
6,10 meter. Diepgang: 1,05 meter. Grootzeil, bezaan, fok, twee 
kleine kluivers en grote kluiver, totaal 475 m2. Motor zescilinder 
Deutz BF 1013, 186 pk bij 2300 toeren.• De Aldebaran voor Volendam, bij de start van de Pieperrace 2010.

Tweemastklipper Aldebaran
Tekst en foto’s Hajo Olij

• Moniek en Willem met de foto uit 1932.

Deel 443
Deze serie belicht wekelijks een repre-

sentante van het Nederlandse varende 

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

De Enkhuizer Zeevaartschool kent 
de onderscheiding jaarlijks toe op 
haar diploma-uitreiking. Walkapi-
tein Jorne Langelaan van Atlantis 
was met een smoes naar Enkhuizen 
gelokt en kreeg de erepenning uit 
handen van Hinke de Vries, die haar 
vorig jaar ontving.
Langelaan richtte samen met An-
dreas Lackner en Arjen van der 
Veen Atlantis op. Hij had te horen 
gekregen, dat in Enkhuizen ook 
bevrachters aanwezig zouden zijn 
die mogelijk lading hadden voor de 
schoenerbrik Tres Hombres van de 
stichting.
Het schip heeft onlangs in Port-
au-Prince op Haïti hulpgoederen 
afgeleverd en vervoerde daarna in 
het kader van het World Food Pro-
gramme van de VN voedsel naar 
Port Jacmal. Aansluitend werd in de 
Dominicaanse Republiek een lading 
rum ingeslagen. Na reparatie van 
de bramsteng is ze aan de terugreis 
begonnen.
Bij de diplomauitreiking aan 106 
afgestudeerden bleek G. Meijer de 
beste student Kleine Zeilvaart.

Geslaagden KZV:
L. van Aken, M. Bakker, S. Bari, A. 
Beekhuizen, J. Beima, W. Blankert, 
D. Bloemkolk, P. Booij, G. Bos, F. 
Böttcher, S. Bremer, L. Eitelhuber, 
T. Gaasbeek Janzen, C. Gan-
ter, J. Gilberts, B. Gines, W. Goedee, 
T. Goetmakers, R. Groenestein, P. 
Grözinger, S. Heinen, S. Heyli-
gers, T. Hof, J. Houter, P. Huijbregts, 
P. de Jong, J. Jongens, F. Jongkees, 
A. Kaastra, M. Kerkmeer, J. 
Keune, A. Knappe, S. Kohlpoth, A. 
Kulk, Y. Kuyper, T. Lambooij, P. Lies-
houd, M. Marinkoviç, G. Meijer, S. 
Minga, H. Nelemans, N. 
Nitschke, F. Palstra, F. Pflug, W. 
Ploeg, D. Romswinckel, M. Rottier, 
V. Scheuthle, S. Scholz, A. Schoorl, A. 
Schulte-Altedorneburg, R. Schwietz-
ke, M. van der Sluis, H. Spit, A. Staal, 
R. Thiele, R. Tjebbes, F. Veldstra, C. 
Venturato, L. Verraes, M. Veul, 
R. van de Waarsenburg, A. Waiboer, 
A. van der Werf, H. Wichers, N. van 
Zanten, E. Zeeuw, R. Zweerus.

Geslaagden GZV:
B. Altenhoff, B.J. Bekkers, J. van Ber-
kel, K. Börner, A. Bovenkamp, T. van 
Es, R. Hamhuis, R. Hooijschuur, P. 
van der Meer, J. van den Molen, 
B. Muller, L. Naumer, J.  van 
Overbeeke, J. Postuma, H. Roelvink, 
J. Schröder, R. Smedes, P. Strobosch, 
R. Verburg, J. Warmenhoven, W. van 
’t Zelfde.

Geslaagden GZV-aanvulling 
(handelsvaart):
R. Blokzijl, S. Bohnstedt, H. Dekkers, 
G. van Dijk, A. Ettes, A. van Geest, 
C. Grün, L. Hellrung, S. Hobby, A. 
Hoogstad, R. Hooijschuur, J. W. 
Kerkmeer, B. Kleefisch, B. Korlaar, 
S. v/der Kuip, E. Meester, G. 
Noordman, P. Ploeg, R. van Seume-
ren, S. Starkenburg.

Geslaagden Bevarenen 
(handelsvaart naar zeilvaart):
P. Hollander, M. Krieken, M. Laemen, 
J. Schuil, M. Troost.

Enkhuizer Zeevaartschool reikt 106 diploma’s uit

Erepenning voor Atlantis
Door Sander Klos

De stichting Atlantis 
Zeilende Handelsvaart 
heeft vrijdag de erepen-
ning van verdienste voor 
de zeilende beroeps-
vaart gekregen.

Tres Hombres met
rum op thuisreis

• Jorne Langejaan toont trots de 
erepenning van verdienste voor de 
zeilende beroepsvaart. 
(Foto PAS Publicaties) 

WERKENDAM

Teus van den Heuvel, schipper 
van de zalmschouw WKD-11, 
sleepte bij de Teer-, lijnolie- en 
ouweklare race maar liefst drie 
van de vier prijzen in de wacht. 
Daarmee toonde de Werken-
dammer zich oppermachtig en 
hadden de Woerkummers het 

nakijken bij het enige zeilevene-
ment in Nederland voor  zalm-
schouwen.

Vooral bij de prijs voor de echte zeil-
race over de Afgedamde Maas vanaf 
Woerkum naar de Andelse sluis en 
terug, was het geluk met de WKD-
11. De race werd eigenlijk gewon-
nen door de WOU-78 van Jarno van 
den Linden, maar toen bleek dat de 
zalmschouw vijf man aan boord had, 
werden ze alsnog gediskwalificeerd 
en ging de wisseltrofee ‘Onze Lieve 
Vrouwe’ van het Woerkums vissers-
gilde mee naar Werkendam.
De WKD-11 en WOU-78 waren di-
rect als snelste vertrokken uit de his-
torische stadshaven en roeiden samen 
met honderden meters voorsprong op 
de overige deelnemers naar de boei 
AM10 bij de Andelse sluis. Vanwege 
windstilte konden pas bij het ronden 
van de boei de zeilen worden gehesen. 
En passeerde de WOU-78 als eerste 
de finish in Woerkum. 
De Teer-, lijnolie en ouwe klare race 
begon al op vrijdag met het bivak 
in de Werkendamse jachthaven, daar 

werd ook gestreden om de IJzeren 
Meuzik, de prijs voor de kennisquiz 
over zalmschouwen. Voor het derde 
achtereenvolgende jaar ging de prijs 
naar Teus van den Heuvel.
Zaterdagmorgen werd er vroeg ge-
schut in de Biesboschsluis en voer 
de bruine vloot over de Merwede 
naar Boven-Hardinxveld. De twee 
wethouders Cor de Jong en Theo 
Boerman, aangevuld met de Werken-
damse wethouder Peter van de Ven, 
namen vervolgens de vlootschouw 
af. Eenmaal aan wal bij visserijbedrijf 
Klop in Boven-Hardinxveld bleek 
opnieuw de WKD-11 in de prijzen 
te zijn gevallen. Uit handen van bur-
gemeester Maria Wiebosch-Steeman 
van Hardinxveld kreeg schipper Van 
den Heuvel het beeldje van de ‘Ver-
loren zalm’ uitgereikt.
In Gorinchem werd de Zilveren Bliek 
uitgereikt voor de meest originele 
zalmschouw. Hier bleek de kennis 
van burgemeester Piet IJssels van 
zalmschouwen danig tekort te schie-
ten. De prijs ging naar de DD-77 uit 
Dordrecht van schipper Leonard Be-
ijderwelle. Een gelaste zalmschouw, 
met ook nog eens dames aan boord. 
Het commentaar van de schipper: 
‘Mijn dochter en haar vriendin lokten 
de burgemeester in de boot en hij was 
daarvan kennelijk zo onder de indruk 
dat hij de rest vergat.’ (HVK)

• De zalmschouwen bij de start 
van de Teer-, lijnolie en ouweklare 
zeilrace. (Foto Hannie Visser-Kie-
boom)

Triootje voor WKD-11
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‘Een prima aanbod. 

Dit is een goede prijs 

voor een transponder’
Kees de Vries (Schuttevaer)

L-3 INLAND-AIS
(transponder met 5 jaar garantie)

Bestel voor 15 mei op www.frankmaritime.com 

€1.490,-*
Prijsdoorbraak!

!
TIJDELIJK AANBOD

*  Aanbod alleen geldig bij minimaal duizend bestellingen.

Inclusief antennes en kabels

Certifi catie en inbedrijfstelling: €250,- 

De subsidie in Nederland is ALTIJD €2.100,- 
(ook als u het niet uitgeeft) 

Dit aanbod is 

tot stand gekomen 

in onderhandeling met 

Bureau Telematica 

Binnenvaart

Extra kwantumkorting tot €200,- mogelijk!

De Gerlien - Van Tiem is een 
modern bedrijf met ruim 40 jaar 
ervaring.
In die periode bouwde De Gerlien 
een klinkende reputatie op als 
kwaliteitswerf van nieuwbouw-
schepen en als reparatiebedrijf.
Ook facilitair is de moderne haven 
van ons familiebedrijf volledig op 
haar taken berekend. 

De Gerlien - Van Tiem is 
binnenvaart van huis uit. Een 
ambachtelijke traditie die 
verder reikt dan beheersing van 
technische vaardigheden alleen. 
Opdrachtgevers weten waar ze bij 
De Gerlien op kunnen rekenen:
prima vakwerk, uitgevoerd binnen
de overeengekomen planning 
en budget, zonder tegenvallers
achteraf.

Zo zetten we onze traditie voort!

De Gerlien - Van Tiem 40 jaar in volle vaart!

HET  BETERE  WERK

ScheepSreparatiebedrijf & Nieuwbouw

Waalbandijk 129, 6651 KB Druten - Tel: +31 (0)487 515544 - Fax: + 31 (0)487 515942
E-mail: info@gerlienvantiem.com - Website: www.gerlienvantiem.com

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

Te koop 
PASSAGIERSSCHEPEN

www.enkmar.com 
Tel. 0228 31 72 79

ENKHUIZEN MARITIEM

149 pers. 2002. 15 mtr. 182 pk.
185 pers. 1980. 26 mtr. 185 pk.
131 pers. 1993. 24 mtr. 200 pk.
150 pers. 1969. 21 mtr. 225 pk.
160 pers. 1992. 25 mtr. 340 pk.
250 pers. 1955. 38 mtr. 300 pk.
600 pers. 1964. 41 mtr. 640 pk.
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Volgens een belangrijke Duitse scheepsfinancier ziet de toekomst voor 
de panamaxen, droge bulkschepen met een draagvermogen van 60.000 
tot 84.000 dwt, er somber uit. Deze voorspelling is gebaseerd op bereke-
ningen van de ontwikkelingen van het ladingaanbod en van de groei van 
de vlootcapaciteit. De uitkomst is, dat er door het grote aantal panamaxen 
dat dit en volgend jaar in de vaart komt overcapaciteit ontstaat en dus 
druk op de huren en vrachten. Bovendien hebben de panamaxen last 
van concurrentie aan de bovenkant van kleinere capesizers en aan de 
onderkant van de supramaxen.
Het is waar dat reders een onstuitbare drang hebben om schepen te 
bestellen zodra de markt verbetert, waardoor ze zich keer op keer in 
eigen voet schieten. Maar een voorspelling op basis van modellen 
heeft ook zo zijn beperkingen. Als in Australië de oogst mislukt door 
droogte, wat regelmatig voorkomt, dan moeten de Aziatische landen 
hun graan uit verdere streken betrekken, wat veel schepen extra vergt. 
Zo zijn er nog veel dingen te bedenken om de uitkomst van modellen 
niet als zekerheid aan te nemen. Wat de toekomst van de panamaxen 
ook moge zijn, de tegenwoordige tijd is zo slecht nog niet, al is het niet 
geweldig goed. De Great Loyalty (73.659dwt, 1999) werd gecharterd 

oplevering San Ciprian, via Oostkust van de Verenigde Staten, terug-
levering West-Europa voor $ 35.000 per dag, de Sea Resolute (73.322 
dwt, 1998) oplevering Kashima, via Noord-Pacific, teruglevering Japan 
voor $ 33.000 per dag. Voor de capesizers was de markt zwak. De 
Alpha Millennium (170.415 dwt, 2000) werd gecharterd oplevering 
Duinkerken, via Nouadhibou, teruglevering Singapore/Japan voor $ 
41.000 per dag. De Front Strive (169.204dwt, 1992) werd voor 4 tot 6 
maanden gecharterd voor $ 28.000 per dag.
Op sommige routes verdienen de handysizers, zeker de supramaxen, 
meer dan de reusachtige capesizers. De Simge Aksoy (53.393dwt, 
2006) werd gecharterd oplevering Gibraltar, via Oostkust van Zuid-
Amerika, teruglevering West-Europa/Middellandse Zee voor $ 30.000 
per dag. Voor de kleine handysizers zijn de gouden tijden nog niet 
aangebroken. De Marissa Green (17.538 dwt, 2000) werd gecharterd 
oplevering Gibraltar, via West-Europa, teruglevering Middellandse Zee 
voor $ 13.500 per dag.
De gotere vraag naar olie in Azië is goed nieuws voor de tankers. Er 
komen wel veel nieuwe tankers in de vaart, maar de enkelwandige 
tankers verdwijnen sneller dan verwacht. Het negatieve effect van de 
groei van de vlootcapaciteit valt tot nu toe mee. De verschepingen uit het 
Golfgebied naar China en Zuid-Korea namen toe, waardoor de vrachten 
voor de vlcc’s stegen tot iets onder worldscale 100 of ruim $ 57.000 
per dag. Ook het aantal verschepingen uit de Golf naar de Verenigde 
Staten nam toe, de vrachten voor deze reizen stegen tot rond worldscale 
65 of rond $ 35.000 per dag. Dat Iran ruim de helft van de vlcc’s van 
de staatsrederijen gebruikt voor opslag was zeker van invloed op de 
verbetering van de vrachten. Iran heeft weinig opslagfaciliteiten aan de 
wal, maar het is niet duidelijk of dit de reden is dat eigen schepen voor 
opslag worden gebruikt. De internationale strafmatregelen tegen Iran 
kunnen ook een rol spelen. Door de vebetering van de vrachten stegen 
ook de prijzen voor tweedehands schepen. De bekende tankerreder 
Frontline zou $ 210 miljoen hebben betaald voor twee 321.300 dwt 
vlcc’s uit 2009. Ook kleinere, wat oudere tankers zijn weer geld waard. 
De aframax Baltic Sea (97.046 dwt, 1993) bracht $ 12,5 miljoen op.
De suezmaxen profiteerden wat minder van de grotere vraag naar ruwe 
olie. Voor reizen van West-Afrika naar de Verenigde Staten lagen de 
vrachten iets onder worldscale 100 of rond $ 23.000 per dag, voor reizen 
van de Zwarte Zee naar de Middellandse Zee lagen de vrachten ook 
iets onder worldscale 100 of een kleine $ 20.000 per dag.

Sombere voorspelling,
maar praktijk valt mee

vrachtenmarkt

wacht te kooi

Datumgrens
Nadat we het Panamakanaal zijn 
gepasseerd heb ik meestal maar 
een dag nodig om weer in het ritme 
te komen van een lange oceaan-
reis. Lekker rustig. Wel moet er zo 
nu en dan een berichtje uit maar 
ach, tijd genoeg. De agent in New 
Zealand wil natuurlijk weten wan-
neer we aankomen; one moment 
please!
Goed gemutst bestijg ik de trap 
naar de brug en neem de wacht 
over.
Gisteravond hebben we de klok 
een uurtje verzet, zodat we een 
lange avond hadden. Eens kijken, 
nog 6324 mijl te gaan tegen, la-
ten we zeggen, veertien knopen, is 
451,7 gedeeld door 24 is 18 dagen 
en bijna 20 uur. Dus dan komen 
we aan…wacht eens, hoe zat het 
ook alweer met die datumgrens? 
Dat is een tijd geleden.
Oké, de zon komt op in het oos-
ten en wij gaan ook om de oost. 
Dus met de zon mee, waardoor 
de dag langer lijkt, maar het niet 
is. Daarom gaan wij steeds een 
uurtje terug. Zodat de zon niet 
pas tegen twaalf uur ’s middags 
opkomt als we verder om de oost 
gaan. Wacht even, nu doe ik iets 
helemaal fout, we gaan niet om 
de oost! We gaan naar het westen 
en was het niet zoiets van ‘om de 
west, langer in je nest?’
Goed, even opnieuw. De zon komt 
in het oosten op en wij gaan naar 
het westen. Als we een tijdverschil 
van nog 7 uur…of was het nou 8 
uur…? Even de boekwerken er-
bij. Waar staat het…o, hier: New 

Zealand UTC + 12 uur. Dan moet 
je die 12 uur, waarvan wij er al 5 
hebben gehad, bij je aankomst-
tijd optellen. Of was het nu af-
trekken?
Kladblaadje. Hoe teken je ook al-
weer een sfeerfiguur? Zo, cirkeltje 
en dit is de meridiaan van Green-
wich. Wij zitten hier en hier ligt 
New Zealand. De zon staat links 
van het cirkeltje en dan draait de 
aarde zó rond, komt de zon hier op 
en is het dus bij ons nog donker, 
dus vroeger…
‘What are you doing, captain?’
Ik schrik me rot, staat ineens de 
stuurman achter me.
‘Eh, ik reken even een ETA uit.’ 
De stuurman kijkt me met een 
meewarig lachje aan.
‘Dat is toch niet zo moeilijk?’ Hij 
neemt mijn kladblaadje over.
Binnen 10 minuten is zijn mom-
pelen als vanzelf overgegaan in 
aanhoudende stroom Estonische 
woorden,  die zomaar krachtter-
men zouden kunnen zijn.
‘Ik hoor het wel stuur, haal ik 
intussen mijn was uit de wasma-
chine.’ En weg ben ik.

Z WA R E  K E ES

Volgens sommige leden van de ad-
viesgroep zou een stichting meer 
‘body’ geven. Maar de kapiteins 
toonden zich huiverig voor die ‘nog-
al glibberige rechtsvorm’. Voorzitter 
Van Binsbergen verzekerde dat de 
kapiteins, met of zonder stichting, 
hun invloed op het Noordzeebeleid 
zullen houden.
De adviesgroep heeft twee varian-
ten voor een veilige inrichting van 
windparken ingediend bij Verkeer 
en Waterstaat. ‘De regering moet 
daaruit kiezen en als er routes moe-
ten worden verlegd, dan moet dat 
worden voorgelegd aan de IMO’, 
zei Van Binsbergen. De varianten 
zijn bij Marin in simulatoren getest. 
Van Binsbergen benadrukte, dat het 
overleg met de regering ‘nu’ goed 
verloopt.
Volgens ingewijden heeft de rege-
ring in het verleden al concessies 
verleend voor windmolenparken 
en rijzen daartegen nu bezwaren, 
onder meer van de gebruikers. De 
veiligheid eist soms omvaarroutes 
van tientallen mijlen, die vooral in 
de shortsea slecht vallen.
In zijn jaarrede, 21 april in Breuke-

len, pleitte Van Binsbergen voor een 
platform van overheid en werkgevers 
en werknemers in de zeevaart, dat 
‘op zijn minst een protocol klaar 
heeft’ als zeelieden in het buiten-
land worden gecriminaliseerd. Er 
zijn schrijnende gevallen bekend van 
zeevarenden, die zonder goede aan-
leiding maanden vastzitten na een 
incident met hun schip.
In dat kader meldde Van Binsber-
gen, dat in 2009 38% meer geval-
len van piraterij voorkwamen dan in 
2008.’ Daarbij waren 1052 beman-
ningsleden betrokken en vielen 68 
gewonden en acht doden.’ Er zijn 
trouwens ontwikkelingen rond in-
formatie-uitwisseling over piraterij 
met overheden in Zuidoost-Azië. De 
kapiteins blijven tegenstanders van 
vuurwapens aan boord.

Onderwijssymposium
Wat betreft voorlichting over het zee-
varende beroep toonde Van Binsber-
gen zich tevreden met de activitei-
ten van de Taskforce Arbeidsmarkt 
Zeevarenden. Zo geeft het project 
Zeebenen in de klas voorlichting aan 
de groepen 7 en 8. ‘Dat is begon-

nen vanuit Abel Tasman in Delfzijl 
en we willen dat dit jaar uitrollen. 
Ook de snuffelstages bij rederijen 
voldoen goed.’
Om in het internationale Jaar van 
de Zeevarende aandacht te vragen 
voor de wensen van het maritieme 
onderwijs houdt de Kapiteinsver-
eniging 9 oktober het symposium 
Eerst leren, dan varen.
Het internationale project Go to 
Sea!, waaraan werkgevers- en werk-
nemersorganisaties meewerken, mikt 
op een tussensprint. Want prognoses 
voorspellen dat het huidige wereld-
wijde tekort van 34.000 officieren 
in 2012 oploopt tot 84.000.
Nieuwe mensen aantrekken is een 
oplossingsrichting, maar ShoreSup-
port probeert het vanaf de andere 
kant: kun je in de shortsea de hwtk 
missen? Volgens Van Binsbergen 
heeft IVW een proefopstelling voor 
de machinekamer goedgekeurd en 

aangemeld bij de IMO. ‘We zijn als 
Kapiteinsvereniging positief kritisch 
over deze ontwikkeling.’

Jonger bestuur
De Kapiteinsvereniging verjongde 
haar bestuur door benoeming van va-
rend commissaris R.J. Gutteling (50) 

tot vicevoorzitter. Zijn collega-com-
missaris G.J. Hulsebos (35) volgde 
Dave van Dijk op als secretaris. Van 
Dijk blijft gewoon bestuurslid, even-
als Fred van Wijnen, die hoofdre-
dacteur is van het orgaan Notices 
to Master Mariners, dat voortaan in 
A4-formaat verschijnt.
Gutteling is gezagvoerder bij P&O 

Ferries op de lijn Rotterdam-Hull 
en vaart sinds 1987 bij P&O. Na de 
Amsterdamse Zeevaartschool voer 
hij enkele jaren op de deepsea voor 
Nedlloyd. Hulsebos vaart een jaar of 
vijf voor Norfolk Line op de route 
Heysham-Dublin en werd twee jaar 
geleden gezagvoerder. Hij volgde de 
Hogeschool Rotterdam en voer enige 
tijd als stuurman bij P&O North Sea 
Ferries. ‘Ik wil graag meedenken 
over onderwerpen als fatigue en pi-
raterij. Het aantal jongere leden is 
beperkt, dus ben ik al aan het werven 
op mijn eigen vloot.’
De vergadering steggelde nog even 
over de vraag of een varende secre-
taris wel goed bereikbaar is, maar 
met twee weken-op-twee-weken-af 
en regelmatige havenaanlopen denkt 
Hulsebos goed uit de voeten te kun-
nen met telefoon en e-mail.
P.J. Jongejans werd gekozen als 
nieuwe varende commissaris en Van 
Binsbergen reikte de scheidende Wil-
lem Hoogendijk als dank voor zijn 
werk het NVKK-schildje uit. Ook de 
aftredende J. v.d. Kop krijgt er een. 
Registerloods Margriet Torpstra en 
de heren S.C. Nab en H.M. Post 
traden eveneens af. Hun vacatures 
worden niet volledig ingevuld, omdat 

de omvang van het bestuur meer in 
overeenstemming met het ledenaantal 
wordt gebracht. De vereniging telt 
ruim 400 leden, onder wie 85 va-
rende kapiteins en stuurlieden en 299 
gepensioneerden. Ruim 250 van hen 
zijn tussen de zestig en tachtig jaar 
oud. Krap tachtig leden zijn jonger 
dan vijftig jaar. (SK)

• Gezagvoerder R. J. Gutteling wordt vicevoorzitter, maar ambieert het 
voorzitterschap niet. (Foto Sander Klos)

Omvaarroutes vallen slecht in shortsea

Kapiteins zitten bovenop windparken
Door Sander Klos

De Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter 
Koopvaardij (Kapiteinsvereniging) voelt niets voor 
een stichting als vervanger voor de Scheepvaart 
Adviesgroep Noordzee. In deze groep praten gro-
te havenbedrijven, reders en kapiteins, visserij en 
het Loodswezen mee over Noordzeezaken en nu 
vooral over de veiligheid rond windmolenparken. 
‘Laat het ministerie maar een commissie instellen, 
dan is duidelijk wie de gesprekspartner is.’

NVKK verjongt en
verkleint bestuur

door Fleur van der Laan

FEUILLETON
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Aan de rand van het park stond 
een groot gebouw met verlichte 
ramen. Een chloorwalm prik-

kelde mijn neus toen ik de deur ervan 
opentrok. Een zwembad. Een vrouw 
glimlachte vanachter een balie en 
zuchtte verrukt: ‘Wat een mooie hond! 
Eigenlijk mogen hier geen dieren naar 
binnen, maar vooruit, voor zo’n knap-
perd maken we een uitzondering.’
‘Hij gaat niet mee in bad, hoor’, ver-
zekerde ik. ‘Husky’s houden niet van 
water.’
‘Vanwege de hygiëne staan wij dat 
ook niet toe’, antwoordde zij. ‘Maar 
ik wil graag op hem passen terwijl u 
zwemt.’
Boris keek me altijd met droeve ogen 
na als ik wegging. En het nare was dat 
ik hem nooit kon vertellen hoe lang hij 
moest wachten op mijn terugkeer.
Vanuit het koele bad stapte ik de hitte 
in van een sauna. Naakte mensen 
zaten in een kring om de kachel en 
iemand goot een lepel water over de 
hete stenen. Terwijl de ruimte zich 
vulde met stoom ging de deur open. 
Een lange, slanke vrouw stapte binnen, 
gevolgd door twee kindertjes en een 
man. De vrouw had haar lange blonde 
haar hoog op haar hoofd opgestoken 
en haar lippen glommen van water-
vaste lippenstift. De suffende Duitsers 
sperden hun ogen open en staarden 
naar de familie, en met name naar het 
knalgele zwempak van de mevrouw. 
Ook de man en de kinderen droe-
gen zwemkleding. Ze namen naast 
mij plaats en begonnen zachtjes met 
elkaar te praten, in het Russisch. En 
ik was de enige die begreep waarom 
deze mensen gekleed naar de sauna 
gingen. Het is in Rusland namelijk 
ondenkbaar dat vrouwen en mannen 
die elkaar niet kennen zomaar in hun 
blootje door elkaar heenlopen.
Na een ijskoude stortdouche belandde 
ik op tafel bij een Chinese dame. Ze 
kneedde mijn spieren en wandelde 
over mijn rug.
Met een tintelend lijf en vuurrood 
hoofd meldde ik me weer bij Boris 
die enthousiast over mijn gezicht likte. 
Alsof ik maanden was weggeweest.

Flintercoral vaart
niet voor Flinter
BARENDRECHT

De containerfeeder Flinterco-
ral, waarvan het casco 15 april 
vanuit China aan de tros van de 
nieuwe Kotug-sleper RT Peter 
in Rotterdam is aangekomen, 
gaat niet, zoals eerder gemeld, 
voor Flinter varen. Dit laatste 
geldt ook voor het zusterschip 
Flinterclear, dat nog in China in 
aanbouw is.

De Flintercoral en Flinterclear ma-
ken deel uit van een serie van zes 
zusterschepen die bij de Nantong 
Mingde-werf in opdracht van IHDA 
Shipbuilding uit Krimpen aan de Lek 
in China op stapel zijn gezet. De 
eerste vier van deze serie zijn, de 
Flintercoast, Flintercarrier, Flinter-
cape en Flintercrown, zijn volgens 
een woordvoerster van rederij Flinter 
uit Barendrecht, na afbouw in Dor-
drecht, allemaal afgenomen. Flinter 
nam een optie op nummer vijf en 
zes van deze serie, maar die werd 
niet geëffectueerd.
Reden hiervoor was, dat in 2008 de 
timechartertarieven sterk waren te-
ruggelopen. IHDA besloot de bouw 
van beide casco’s toch door te zetten. 
Volgens oprichter en directeur Johan 
Dane is zijn bedrijf op dit moment 
met andere partijen druk in onder-
handeling over de afname van de 
laatste twee 800-teuschepen. Nog 
niet duidelijk is of de Flinterclear bij 
de werf in China of hier in Nederland 
zal worden afgebouwd. Een koper 
voor beide schepen heeft zich echter 
nog niet gemeld. Flinter heeft op 
haar beurt laten weten dat de wel van 
IHDA afgenomen Flintercoast per 1 
april 2010 is overgedragen aan de in 
Londen gevestigde rederij Borchard 
Lines Ltd. De nieuwe eigenaar gaat 
de containerfeeder, die inmiddels 
Rebecca Borchard is gedoopt, voor 
haar West-Middellandse Zee-service 
inzetten. (PAS)

CURAÇAO

De in Willemstad op Curaçao 
gevestigde havensleepdienst 
Kompania di Tou Kòrsou (KTK) 
gaat zich met de nieuwe door 
Damen gebouwde Orca VI in de 
zeesleepvaart begeven. Daar-
naast gaat de rederij met twee 
nieuwe havenslepers ook in Pa-
namese havens aan de slag. De 
bouw hiervan is ook bij de Da-
men Groep neergelegd.

De 5000 pk sterke Orca VI, een 
Damen Stan Tug 4011, is in licen-
tie gebouwd op de PT Dumas-werf 
in Soerabaja, Indonesië. De sleper 
is 40,75 meter lang, 11,22 meter 
breed en heeft een diepgang van 
5,10 meter. De voortstuwing wordt 
verzorgd door twee Caterpillar 3516 
TA HD/C dieselmotoren, die elk 
via een Reintjes-keerkoppeling een 
schroef in een straalbuis aandrij-
ven. De trekkracht bedraagt ruim 
70 ton en de snelheid vrijvarend 
13,5 knopen. Naast sleep- en ber-
gingswerk kan de Orca VI ook voor 
ankerwerk worden ingezet. KTK 
wil wereldwijd met de robuuste 
zeesleper aan de slag. Binnenkort 
wordt de Orca VI in Willemstad 
verwacht. De zeesleper gaat onder 
Panamese vlag varen.
Naast de Orca VI wordt de KTK-
vloot ook uitgebreid met twee 
kust- annex havenslepers van het 
type Damen ASD Tug 2810. Hier-
van wordt de eerste begin mei en 
de tweede in juni van dit jaar opge-
leverd. Deze op de Damen-werf in 
het Roemeense Galatz gebouwde 
slepers worden niet op Curaçao, 

• Met de Orca VI gaat KTK zich in de zeesleepvaart begeven. (Foto Damen)

KTK breidt 
vloot verder uit

maar in Panama gestationeerd. KTK 
heeft een vestiging in Panama City 
geopend en licentie verkregen om 
havensleepdiensten in dit Midden-
Amerikaanse land te verlenen. Hier-
voor worden de twee nieuwe slepers, 
die de namen KTK Barakuda en 

KTK Tribon krijgen, ingezet. Het 
vermogen van dit tweetal bedraagt 
ongeveer 5000 pk en de trekkracht 
bijna 60 ton. Het worden zusjes van 
de sleper Mero, die in 2008 door 
Damen voor KTK is gebouwd. De 
Mero was de vijfde Damen-sleper 

op rij. Eerder leverde de scheeps-
bouwer uit Gorinchem al de Manta, 
een Damen Stan Tug 2909, de Ola, 
een Damen ASD 2810, de Lima II, 
een Damen ASD Tug 3211, en de 
Jaro II, een Damen Stan Tug 2909. 
Deze vloot wordt ingezet in de ha-

vens van Willemstad en in de diverse 
baaien rond het eiland, zoals de St. 
Michiels Baai en de Bullen Baai. 
KTK, ook wel de Curaçao Towage 
Company genoemd, is een dochter-
onderneming van de Curaçao Ports 
Authority (CPA). (PAS)

STRAATSBURG

Europarlementariër Peter van 
Dalen (ChristenUnie) heeft 
maandag in Straatsburg het 
rapport ‘Zeevaartbeleid tot 
2018’ gepresenteerd, een plei-
dooi om de mairitieme sector 
aantrekkelijker te maken voor 
jongeren.

‘We moeten voorkomen dat ma-
ritieme activiteiten naar buiten de 
Europese Unie verplaatst worden 
door een gebrek aan goed gekwa-
lificeerd personeel. Als dat zou 
gebeuren, betekent dat het einde 
van de maritieme cluster met alle 
nadelige gevolgen voor de econo-
mie en de werkgelegenheid’, zegt 
Van Dalen, die vice-voorzitter is 
van de Transportcommissie van 
het Europees Parlement.
‘We moeten jongeren al op jonge 

leeftijd voorlichten over de beroe-
pen op zee. Beroepskeuzes worden 
op steeds jongere leeftijd gemaakt. 
Als je jongeren dus wilt interes-
seren voor het beroep moet je al 
op de basisschool aan voorlichting 
doen.’ Daarom is het volgens Van 
Dalen goed dat een organisatie als 
de KVNR nu ook al basisscholen 
bezoekt om te vertellen over het 
werk op zee. ‘Doe je dat niet, dan 
hebben de jongeren al een keuze 
gemaakt en wordt het steeds 
moeilijker personeel te vinden 
dat enthousiast is en kan worden 
opgeleid tot goed gekwalificeerde 
werknemers.’

Levenslang leren
Ook benadrukt Van Dalen de 
noodzaak om zeevarenden op 
alle niveaus toegang te bieden 
tot levenslang leren en continue 

opleiding. ‘Als je wilt dat mensen 
werkzaam blijven in de maritieme 
sector en waardevolle ervaring niet 
verloren gaat, moeten er ook initi-
atieven worden ondernomen door 
de lidstaten van de Europese Unie 
en de Europese Commissie om het 
mogelijk te maken door te groeien 
in de sector.’

Doordat veel Europarlementariërs 
Straatsburg maandag niet konden 
bereiken, vanwege de geannuleer-
de vluchten in verband met de vul-
kaanuitbarsting in IJsland, wordt 
pas tijdens de volgende plenaire 
zitting in mei gestemd over het 
rapport. In de Treansportcommis-
sie van het EP is het rapport al met 
ruime meerderheid aangenomen. 
(DvdM)
 

www.petervandalen.eu

‘Op basisschool beginnen met voorlichting’

Europees Parlement wil jongeren
interesseren voor beroep op zee

Landingsvaartuigen
bespieden piraten
SOMALIË

De landingsvaartuigen van het 
Nederlandse amfibisch trans-
portschip Hr.Ms. Johan de Witt 
blijken een nieuwe dimensie 
aan de piratenbestrijdingsope-
ratie Atalanta van de EU Navfor 
in het Bassin van Somalië te 
hebben toegevoegd.

Hoewel het Nederlandse marine-
schip pas enkele dagen in de regio 
patrouilleert, is ze er tweemaal in 
geslaagd activiteiten van piraten te 
verijdelen. De Johan de Witt opereert 
in tegenstelling tot de andere sche-
pen van de EU Navfor dicht onder 
de kust. De landingsvaartuigen, die 
de afzinkbare Johan de Witt in haar 
achterschip meevoert, hebben een 
heel geringe diepgang. Daardoor 
kunnen ze dicht in de buurt van de 
wal opereren. Op die wijze houdt 
het amfibisch transportschip een 
oogje op de als piratennesten be-
kend staande kustplaatsen. Majoor 
der mariniers Theo Mestrini voert 
het commando over een groep lan-

dingsvaartuigen. Hij heeft zijn hut 
aan boord van de Johan de Witt ver-
ruild voor een veldbed aan dek van 
een landingsvaartuig. ‘Vroeg in de 
ochtend ontdekten we een grote vis-
sersboot. Het lag bij een piratendorp 
waar we afgelopen nachten al wat 
activiteiten hadden gezien. Al snel 
bleek het een whaler die als moeder-
vaartuig voor piraten wordt gebruikt. 
Zij stonden op het punt naar de oce-
aan te vertrekken. Dat hebben we 
dus in de kiem gesmoord.’
Hr.Ms. Johan de Witt was pas vier 
dagen eerder aan haar eerste pa-
trouille voor de EU Navfor begon-
nen. Toch was het al de tweede keer 
dat de mariniers een rooftocht van 
Somalisch piraten verhinderden. 
De opvarenden werden naar de 
wal teruggestuurd. De twee in be-
slag genomen piratenscheepjes zijn 
aan dek van het amfibisch transport 
gehesen. ‘De Johan de Witt heeft 
zes landingsvaartuigen bij zich. We 
kunnen dus telkens een flink deel 
van de kust bestrijken. Deze vorm 
van inzet is anders dan we gewend 
zijn, maar toont de flexibiliteit van 
het schip en haar vaartuigen aan’, 
aldus commandant Ben Bekkering 
van Hr.Ms. Johan de Witt. (BS)

SOMALIË

Somalisch piraten hebben 18 
april drie Thaise vissersschepen 
gekaapt. Dat gebeurde 1200 mijl 
uit de Somalische kust.

Nog niet eerder zijn Somalische 
piraten zover van huis actief ge-
weest. De EU Navfor concludeert 
hieruit dat de piraten het jachtter-
rein verleggen vanwege de nu ge-
hanteerde succesvolle tactiek van 
de in de wateren ten oosten van 
Somalië opererende strijdmachten. 
Die treden nu al geruime tijd op met 
preventieve acties. Van piraterij ver-
dachte scheepjes hebben brandstof, 
leeftocht en water aan boord voor 
steeds langere rooftochten tot ver 
in de Indische Oceaan. Ze worden 
door oorlogsschepen gecontroleerd 

op wapens, ladders en enterhaken. 
Vaak worden die bij onderschepping 
al door de piraten in zee gedumpt. 
De piraten worden telkens ontwa-
pend en terug naar huis gestuurd. 
Slechts in enkele gevallen konden 
tot nu toe piraten voor berechting 
worden vastgehouden.
Maar de preventieve bestrijding 
blijkt nu zo goed te werken, dat 
de piraten steeds verder in zee ge-
dwongen worden. De drie Thaise 
vissersschepen zijn de Prantalay 11 
met 26 man aan bord, de Prantalay 
12, met 25 man en de Prantalay 14 
met 26 man aan boord. De 77 Thaise 
gegijzelden zouden goed behandeld 
worden. De drie schepen hebben 
koers naar de Somalische kust ge-
zet. Ze worden door de EU Navfor 
in de gaten gehouden. (BS)

Piraten verleggen jachtterrein verder
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MTU SERIES 4000 WORKBOAT EDITION

“Bij het kiezen van onze motoren letten 

we niet alleen op het vermogen. Het is 

even belangrijk dat het een schone 

motor is. In onze positie wordt van ons 

ook verwacht dat we milieuvriendelijk 

werken en dankzij de MTU-motor kunnen 

we dat ook. Hij voldoet zelfs al aan de 

toekomstige, strengere eisen voor 

uitlaatgassen.”

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

In Zwijndrecht de dubbele lading van
uw goede vaart en onze top keukens

Open: Di. t/mVrij. 09.30 - 17.30 uur
Do. 09.30 - 21.00 • Zat. 09.30 - 17.00 uur

H.A. Lorentzstraat 9b • Zwijndrecht (Ind. terrein Develpoort)
Tel.: 078-6192021 • Fax: 078-6191910

E-mail: keukenstunterzwijndrecht@live.nl

VAN HARTE WELKOM
DE KOFFIE STAAT KLAAR !!

Kom nu langs voor onze spectaculaire
nieuwjaarsaanbiedingen

efm onderlinge schepenverzekering u.a.
tel. 0522 24 36 00 www.efm.nl info@efm.nl

efm is concurrerend 
en betrouwbaar.

Tonny van Strien, ‘Carpe Noctem’

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

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

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

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

Meer dan 30 jaar uw duwbakkenspecialist 
Biedt te koop, te huur of te vercharteren aan:

DUWBAKKEN:
1 stks:   88,00 x 11,45 x 4,30mtr.,  open,   3450 ton, bj. 2009
1 stks: 108,00 x 11,40 x 4,00mtr.,  luiken, 3850 ton, bj. 1973
5 stks:   76,50 x 11,40 x 4,00mtr.,  open, 2780 ton, bj. 1973/1980
2 stks:   76,50 x 11,50 x 4,00mtr.,  luiken, 2750 ton, bj. 1971
4 stks:   70,00 x 10,50 x 2,50mtr.,  luiken, 1250 ton, bj. 1989
5 stks:   76,50 x 11,40 x 3,50mtr.,  luiken, 2500 ton, bj. 1978
2 stks:   90,00 x 11,45 x 4,30mtr.,  open, boegschroef, 3500 ton, 

containers , bj. 1993
4 stks:   76,50 x 11,40 x 4,00mtr.,  luiken, 2750 ton, bj. 1982.        

INTERESSANTE AANBIEDING:
Nieuwbouw duwbak
110 x 11,40 x 4,3mtr.

Met verf en certificaat.
Geleverd in NL.

Prijs: EUR 995.000,--

Tevens te koop gevraagd:
Duwbakken 76,50/90/110 mtr., alle leeftijden.

OOK NIEUWBOUW DUWBAKKEN 
OF PONTONS IN DIVERSE MATEN.
T: 010-2847848 / F: 010-2847839 
sales@kamar.nl / www.kamar.nl 

KONING TECHNISCH BEDRIJF B.V.

Prijzen CCR 2 motoren (meer types op aanvraag):
Basis DAF
KMD WS 315.2 315 PK / 242 kW € 15.800,-  
KMD WS 400.2 400 PK / 295 kW € 16.800,-
KMD XF 450.2 450 PK / 335 kW € 20.300,-
KMD XF 510.2 510 PK / 375 kW € 21.300,-
Basis SCANIA
KMD S14 450.2 450 PK / 335 kW € 20.700,-
Basis MERCEDES
Mercedes     V12 702 PK / 525 kW prijs op aanvraag

Revisie en levering onderdelen van: 
DAF-, Scania-, Liebher-, MAN-, Mercedes-, MTU- en
Volvo motoren.

Koning Technisch Bedrijf B.V.
Eekhorstweg 20 T. +31 522 461 435
7942 KC   Meppel F. +31 522 462 060

www.ktbkoning.nl info@ktbkoning.nl

• CCR fase 2 motoren 

• Revisie motoren

• Ruil motoren

• Onderdelen

Postbus 11388 • 1001 GJ Amsterdam
Tel  +31(0)6-53596164 • Fax  +31(0)20-6207880
E-mail: info@piuallegro.nl, www.piuallegro.nl 

PIU ALLEGRO
SCHEEPSMAKELAARDIJ

Courtier en Bateaux

Meerdere Spitsen en Kempenaars in bemiddeling
356t, 1962, 38,85x5,08, alu. damwandluiken, st.vloer, 410m3,
GM 240pk, kopschr.80pk, piloot, daglicht radar
703t, 1958,56,87x7,28, Alu. fr. kap, Azobe vloer, 1025m3
Scania 450pk revisie 2009, kopschr.140pk, gelast schip.
725t, 1964 Duijvendijk, 60x7,20, alu.schuifl, Azobe vloer,
1110m3, 600 pk, kopschr.180pk, nieuwe woning, 24 TEU
888t,1959 Fulton,70x7,23,alu.schuifl, azobe vloer, onder de
gangboorden dicht,1500m3, 2x320pk, kopschr.185pk,
900t, 1940, 67x8,20,alu.schuifl,azobe vloer, 1350m3,goed vlak
van 1980, 680pk rev. 2007, kopschr. 330pk van 2005 
999t, 1963 70x8,20,2x 564pk revisie 2009, st.vloer 2008.
gelast schip, nautisch compleet, schip vaart op de Seine
1300t, 1969, 85x9,3, 960pk, kopschr.320pk,vlak van 1996
10mm, alu.schuifluiken, st.vloer, 1858m3, alu.stuurhut, eventu-
eel met vastwerk/huur 7x14 over te nemen. 
1332t, 1959, 80x8,20,Alu.schuifluken,1800m3,azobe vloer
608pk. kopschr.280pk,SI 10-2012,zeer interessante prijs
1447t, 1958, 85x9,50,Fr.kap alu. Blommaert,st.vloer 2004
1600m3, 1013pk 2004, kopschr.240pk, Alu.str.hut 2008 
Kraanscheepje met beun, 102m3, 32,82x4,89, Daf 211 pk,
kopschr 38pk, 2x sputpalen, P&H kraan, gieklengte 14 mtr,
hydr. sturen, mooie str.hut + woning, SI van 2009

Varende woonschepen en recreatieschepen:
Tjalk 15x3,60 bwj 1920, 80pk 2007 gereviseerd, Hatz 3 kva
220V, zeer compleet mooi verbouwd schip € 105.000 
Luxe motor 31,50 x5,87 Uniek strak casco in originele staat,
met 1 cilinder Kromhout gloeikop, FONV A status, geschikt voor
elke museum haven. Vraagprijs € 97.500
Luxe motor, 34x6,20, 280pk, kopschr 100pk, 2x220/380
Behalve stuurhut, ijzerwerk klaar voor museale status
Aak met overdraagbare ligplaats te Groningen 23x4,70 Bwj
1905, 46 pk, ruim is ingetimmerd,vraagprijs € 98.000
Diverse Kastjes, Aken, Steilstevens en Luxe Motors.

Pour nos offres complètes site internet, 
voor ons volledig  aanbod zie 

www.piuallegro.nl
On demande des bateaux pour vendre.
Gevraagd ter bemiddeling schepen in alle maten.

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem
E-mail: misti@hetnet.nl

ACCU’S
VARTA

230 Amp. 96801 pr. op aanvr.

DAVECO
120 Amp.-12V € 94
150 Amp.-12V € 114
200 Amp.-12V € 151
230 Amp.-12V € 171
Optima 815 € 175

TRAKTIEBATTERIJEN
520 Amp.-24V € 1315
620 Amp.-24V € 1475
720 Amp.-24V € 1695
820 Amp.-24V € 1830
920 Amp.-24V € 1975
1040 Amp.-24V € 2180
1160 Amp.-24V € 2375
Trog: optioneel
Prijzen gelden bij inlevering van gelijkwaardige

oude accu, anders lood toeslag. Excl. BTW.
Bezorging door geheel

Nederland en in Antwerpen

DAVECO
Leeghwaterstraat 19
4251 LM Werkendam

Tel. 0183-501016
www.daveco.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
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voor de boegburgerlijke stand
Vermeldingen in deze rubriek

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

scheepvaartberichten

Steunpunt Binnenvaart
Voor vragen en problemen op sociaal-maat-
schappelijk gebied kunt u bellen met Steunpunt 
Binnenvaart van de AMVV. Telefoon 0620-11 
23 19 (Dekatel) of  010-20 60 605.

congressen, beurzen
& evenementen

kielzog

‘Mijn vader begon op de oude Dor-
drecht 13, de Okkupatie. Mijn vader 
werkte toen bij Broere. Wij zijn in 
loondienst bij hem begonnen en 
zijn er later bij in gestapt. In 1993 
bestelde mijn vader samen met ons 
een nieuw schip. De man van mijn 
zus stapte op dat moment ook in het 
bedrijf. Met dat schip zijn we voor 
Unitas gaan varen, dat doen we nu 
nog. Door rustig te leven en zuinig 
aan te doen konden we in december 
2004 dit schip erbij kopen.’
In de beginjaren van 2000 werd de 
vader van Kees ziek en moest hij 
een stapje terug doen. ‘Ik weet niet 
meer wanneer het precies was. Het 
gekke is dat ik nog wel weet waar ik 
was. We hebben toen een regeling 
verzonnen, waardoor mijn vader aan 
de wal kon blijven.’
Kees verwacht dat er in de toekomst 
meer op regels wordt gehamerd. ‘Ik 
zie dat als een trend. De papierhandel 
is belangrijker dan het werk aan dek. 
Iedereen wil zich op papier indek-
ken.’

Ontgassen
Het gebrek aan goede faciliteiten 
om een schip schoon te maken of 
te ontgassen kan in de toekomst 
wel eens nadelig uitpakken voor 
de tankvaart. Daarom zullen tank-
schepen in de toekomst vaker de-
dicated gaan varen, verwacht Kees. 
‘Ik denk dat het steeds moeilijker 

wordt om aan alle eisen te voldoen. 
Dat komt doordat er wel regels zijn, 
maar geen faciliteiten. Als je ziet 
dat je in Nederland alleen bij ATM 
kunt schoonmaken en zulke voor-
zieningen er in Duitsland en België 
niet zijn. Nu is het al zo, dat je in 

België niet mag ventileren. Je ziet 
dus dat schepen, die vanwege de aard 
van het volgende product moeten 
ventileren, naar Nederland varen. 
Ze ventileren in Nederland en varen 

weer terug. De enige oplossing die 
ik zie is dedicated varen.’

Kegelplaatsen
De Beveland vaart hoofdzakelijk in 
de ARA en naar Godorf en Marl. 
In het vaargebied van de Beveland 

is behoefte aan meer steigers voor 
grotere schepen. Dat probleem speelt 
met name in Rotterdam. ‘In Rot-
terdam zijn regelmatig te weinig 
kegelplaatsen. Als het druk is in de 
Geulhaven moet je soms naar de 
Tweede Pet varen, terwijl je in de 
Botlek moet zijn.’
Kees vaart 14-dagen-op-14-dagen-
af. Dat bevalt goed, zeker sinds de 
kinderen groot zijn. ‘Mijn kinderen 
zijn nu zo groot dat ik ze niet meer 
in bed hoef te stoppen. Ze zijn 20 
en 22. Mijn zoon is ook gaan varen. 
Hij heeft het BBL matroos gedaan 
en is nu bezig met zijn Rijnpatent. 
Hij vaart op de Reimerswaal.’
In zijn vrije tijd rijden hij en zijn  
vrouw regelmatig op de motor. Zo 

zijn ze onder meer met de motor 
naar Portugal geweest. Ooit hoopt 
hij de Route 66 in Amerika te rij-
den, maar dat zal voorlopig wel een 
droom blijven, want dan moet je vijf 
weken vakantie nemen en dat vindt 
hij een beetje te gek.

Olievoorraad
Hoe de toekomst er voor de tankvaart 
uitziet hangt ook af van de olievoor-
raden, denkt Kees. ‘Daar zit je soms 
weleens over te denken. Wat gaat 
de chemische industrie doen als de 
olieprijs blijvend boven de honderd 
dollar stijgt? Ik weet niet hoe de we-
reld er dan uitziet. Of wat gebeurt er 
als de olievoorraad opraakt?’
Hij verwacht zelf voorlopig wel te 

blijven varen. ‘Ik ben pas 47, dus 
ik moet nog een aantal jaren mee. 
Ik ben niet zo pessimistisch dat ik 
denk dat mijn werk er straks niet 
meer is.’ (HDJ)

• Kees Philipse: ‘De papierwinkel is belangrijker geworden dan het werk aan dek. Iedereen wil zich op papier indekken.’ 
(Foto Henriette Driesen-Joanknecht)

Familie exploiteert tankers Beveland en Reimerswaal

Vader Philipse brengt
zijn jongens in de vaart

Door Henriette Driesen-Joanknecht

Kees Philipse vaart op 
de tanker Beveland. Hij 
begon in 1981 bij de 
Gebroeders Broere. In 
1986 vroeg zijn vader 
of hij en zijn broer mee 
wilden doen met een 
schip. Later kwam ook 
hun zwager erbij. Be-
halve de Beveland be-
zitten ze ook de tanker 
Reimerswaal.

In loondienst begonnen
op tanker van Broere

Scheepsgegevens
Scheepsnaam: Beveland. Lengte: 
109,90 meter. Breedte: 11,40 me-
ter. Diepgang: 3,30 meter. Tonnage: 
2762 ton. Europanummer: 2323406. 
Motor: ABC, 1650 pk. Thuishaven: 
Hansweert. Bouwjaar: 1998. Eige-
naar: Okkupatie Scheepvaart BV.

JARIG

1 mei:
- erwin Klein, 9 jaar, ms Actief, 
Delfzijl.
- louise Stoker, 3 jaar, H.I. Am-
bacht.

2 mei:
- jan Veldman, 6 jaar, a/b Coram 
Deo, Dordrecht.
- catharina en hendrica Verboom, 
8 jaar, a/b Amento, Werkendam.

OVERLEDEN

31 maart:
aloys van Megen, 61 jaar, Door-
nenburg.

14 april:
- jaap Blokzijl, 59 jaar, Rotter-
dam.

16 april:
- Marijke lenten-Kool, 84 jaar, 
Maassluis.

18 april:
- cees Scherpenisse, 56 jaar, Sta-
venisse.

boeken van
stapel
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TECHNISCHE REALISATIE
Dijkman Offset Diemen.

Aan Schuttevaer werken mee:
Aero Lin Photo, Arnhems Persagentschap, 
W. Bareman, J. Boersema, J. Bons, 
M. Bremmer, Bureau Journalistieke Werken,
Aector Dooms, H. Driesen-Joanknecht, M. Evers,
J. Gestman Geradts, J. Gleissner, G. Gort,
W. van Heck, H. Heeresma jr., W. den Heijer, 
I. Heuff,  A. Jonkman, T. Kars, S. Klos, J. Kok, 
B. Koning, A. van Krimpen, J. Kraaijeveld, 
P. de Leeuw, H. Magnee, Mare Press, 
Meteo Consult, W. Moojen, 
G. Muiser, Persbureau Noordoost, 
A. van Oers, H. Olij, A. Oosting, PAS Publicaties, R. 
Peijs, PENN & Partners, B. Pronk, B. van Raad, 
L. Russel, B. Scheijgrond, J. Schils,  
W. van der Veer, W. Verseput, H. Visser-Kieboom, 
P. van Vliet, J. van der Wal, R. Wieringa, 
A. van Zanten en H. Zuur.

VRIJDAG 30 APRIL
nijmegen, KScc: 9.30 uur, bloem-
schikken (kerk).

ZATERDAG 1 MEI
antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 
uur, H. Mis.
Brugge, Schippersschool: 18 uur, H. 
Mis.
eisden, Schipperscentrum Betanië: 
19.30 uur, dienst.

ZONDAG 2 MEI
amsterdam, Baptisten Gem. oBG: 
Aula Calvijn met junior College, Schi-
pluidenlaan 12, (station Lelylaan), 10 
uur, dienst, www.obgamsterdam.nl; 
Geref. Gem. noord, Melkweg 16, 
Tuindorp-Oostzaan, 10 uur (kindercre-
che) en 16.30 uur, leesdienst; Geref. 
Gem.: evangelisatiepost, Looiersgracht 
70, 10.30 en 17 uur, evang. J. Krijgs-
man. Crèche aanwezig; noorderkerk: 
Noordermarkt, 10 uur, kandidaat T. 
Doornebal, Benschop en 19 uur, ds. 
G.J. van den Top, Vorchten.
Delfzijl, Baptisten Gem. havenlicht: 
9.30 uur, ds. J. Horjus, Ede en 19 uur, 
ds. J. Dijkstra, HA; PKn, Farmsu-
merkerk: 9.30 uur, dienst; rK kerk, 
Singel, 11.30 uur, dienst; chr. Geref. 
kerk: Huibertplaat 57, 9.30 uur, E. 
Stuut, Delfzijl en 14.30 uur, ds. M.P. 
Hofland, Groningen.
Groningen, Geref.  oosterkerk: Ro-
zensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 
17 uur, dienst; Stadsparkkerk: Snel-
liusstraat 19, 9.30 uur, dienst; Pinkster 
Gem.: Nieuwe Boteringestraat 50, 9.30 
uur, dienst; Baptisten Gem.: Korreweg 
47, 10 uur, dienst.
Meerssen, Gemeenschapshuis De 
Koel: Past. Geelenplein 6: 10 uur, ds. 
P. Nobel.
nijmegen, KScc: 11 uur, eucharis-
tieviering.
raamsdonksveer, KScc: 10.30 uur, 
H. Mis.
rotterdam, Koningskerk: 10 uur, ds. 
L. Krüger, HA; KScc: 11 uur, H. Mis; 
Zeemanshuis: Willemskade 13, 10.30 
uur, oec. dienst, voertaal Engels.
terneuzen, Goede herderkerk: 10 
uur, ds. J.H. Smeets; opstandings-
kerk: 10 uur, ds. J.H. Becker. 
utrecht-West (wijk oog en al) chr. 
Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 1a: 
10 uur, ds. H. de Bruijne en 17 uur, ds. 
A.Th. van Olst.
Antwerpen: LO Heer van Bergenstraat 
1-3, 10 uur; N Lange winkelstraat 5, 10 
uur, www.protestantse-kerk-antwerpen-
noord-be.; O Bexstraat 13, 10.30 uur; Z 

Sanderusstraat 77, 10 uur; Evangelisch 
Centrum, Boterlaarbaan 19/23, 10 en 
17 uur.
Brugge, Schipperschool: 9 en 11 uur, 
H. Mis.
Gent-centrum, Brabantdamkerk en 
Gent-noord, rabothkerk, Begijnhof-
laan 31: 10 uur. Inl. J.D. van Heest, 
Evergem, tel. 09-3576331.
hasselt, VPKB: Kuringersteenweg 
81, 10 uur, dienst (info: mw. ds. L. de 
Oude, tel. 011-812 381).
luik, Kerkschip: 10.30 uur, H. Mis.
Marchienne au Pont, Kerkschip: 10 
uur, H. Mis.
luxemburg: 10.45 uur, dienst. In-
fo : ds. A. van den Dries, tel. 00352 
26782943. E-mail: vddries@pt.lu.
Parijs, ned. Prot. Gem.: Lutherse 
kerk, Bld. Vincent Auriol 172 (metro: 
Place d’Italie); 9.45 uur, dienst. E-mail: 
eglise.neerlandaise@wanadoo.fr.  
Duisburg/ruhrort, Rheinallee 14: 
10.30 uur, ds. P. Roggeband.
Frankfurt: Reformierte Kirche (bo-
venzaal), Freiherr von Steinstrasse 8: 
11.15 uur. Info: Jan Visser, tel. 069-
293952.
Mannheim, hafenkirche, Museums-
schiff: 11 uur, ds. J.H. van Osch.
Münster/hamm, Hugo de Groot-
school, Gonowskistrasse 1, Münster-
Gievenbeck: 10.30 uur, dienst.
Bazel: info website www.nl-kerk.ch
hongarije, Budapest: gemeentezaal 
Reformatus Templon, Pozsonyi ut 58, 
district 13, 17 uur, ds. Cziria.

MAANDAG 3 MEI 
Groningen, Witte Zwaan: 14 uur, 
volksdansen (gymnastiek).
nijmegen, KScc: 10.30 uur, stafver-
gadering en 14 uur, repetitie toneel-
groep.
rotterdam, KScc: 14.30 uur, repetitie 
zangkoor.

DINSDAG 4 MEI
Groningen, Witte Zwaan: 20 uur, 
sjoelen en kaarten.
nijmegen, KScc: 10 uur, gymnastiek 
en 18 uur, repetitie zangkoor.

DONDERDAG 6 MEI
Delfzijl, Baptisten Gem. havenlicht: 
19.30 uur, bijbelbespreking/bidstond 
of gemeentekring.
Groningen, Witte Zwaan: 19.30 uur, 
repetitie zangkoor.
nijmegen, KScc: 15.30 uur, verzor-
gen bulletin (oneven weken).
raamsdonksveer, KScc: 13.30 uur, 
pergamano.

Onlangs is bij Visserijnieuws 
het Visserij Jaarboek 2010 ver-
schenen. Het bevat informatie 
over en voor de visserij, zoals 
adressen van visserijorganisa-
ties, visafslagen, de Algemene 
Inspectie Dienst (AID), oplei-
dingsinstituten, de Kustwacht, 
Radio Medische Dienst en mo-
biele telefoonnummers van de 
Nederlandse, Belgische en on-
der buitenlandse vlag varende 
visserijschepen.

Achterin staan lijsten met vissoorten 
en hun benaming in diverse  andere 
talen en een bedrijvenregister met 
de adressen van scheepswerven en 
toeleveringsbedrijven. Een flink deel 
van het boek wordt ingenomen door 
Wettelijke regelingen, maar liefst 
276 van de 584 pagina’s van het 
Jaarboek, waaruit geconcludeerd 
zou kunnen worden dat de visserij 
sterk is gereguleerd.
Uiteraard ontbreken ook de vlootlijs-
ten van de Nederlandse en Belgische 
vissersvloten niet. Alle visserijsche-
pen van 12 meter lengte en groter 
staan vermeld op alfabet en num-
mer van de visserijnummers. Daarbij 

worden naam van het schip, naam en 
adres van de reder, de afmetingen, 
tonnage, bouwjaar en motorgege-
vens vermeld. Bij elke vermelding 
is tevens een foto afgedrukt van het 
betreffende schip.

Nieuwbouw
De lijst van nieuw in de vaart ge-
brachte schepen telt dit jaar slechts 
twee vermeldingen: de GO-1 en de 
ZK-2. De GO-1 Wouter Adriaantje 
is een flyshooter, een scheepstype 
dat onder de druk van brandstofprij-
zen en de maatschappelijke discussie 
over duurzaam vissen in korte tijd 
een vast plaats binnen de Nederland-
se visserij heeft weten te veroveren. 
De ZK-2 Portunus is een Eurokotter, 
geschikt voor de garnalenvisserij en 
eventueel ook voor twinriggen, een 
ander nieuwe fenomeen dat uit de 
Nederlandse visserij niet meer is 
weg te denken.
De lijst van mutaties telt dit jaar 19 
schepen die binnen Nederland van 
eigenaar en visserijnummer verwis-
selden. Twee schepen werden omge-

vlagd naar het buitenland, een schip, 
de UK-168, werd in Gent gesloopt 
en vier uit het visserijregister uit-
geschreven.
Hoe het binnen de visserij reilde 
en zeilde in het afgelopen jaar kan 
men lezen in Terugblik op 2009. 
Daarin valt niet te ontkomen aan 
het stempel dat de maatschappe-
lijke ontwikkelingen op de visserij 
drukt: MZI’s, staandwantvisserij, 
flyshooting, lage prijzen voor tong 
en schol, vissen in de Stille Oceaan, 
Natura 2000, etcetera. Het boek is 
samengesteld door Bram Pronk en 
van een voorwoord voorzien door 
voorzitter Johan Nooitgedagt van de 
Nederlandse Vissersbond.

Het Visserij Jaarboek 2010 is uit-
gebracht onder ISBN 0924-9184 en 
kost 51,95 euro. Het wordt geleverd 
inclusief een cd-rom met daarop 
een eenvoudig te installeren com-
puterprogramma met daarin de in 
het boek vermelde gegevens over 
schepen, bedrijven en organisa-
ties. (BS)

Visserij Jaarboek 2010
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HORIZONTAAL: 1 raam; 3 adel-
lijke titel; 6 zot; 8 vrucht; 9 achterlijf 
van een insect; 10 vrucht; 12 zes-
vlak; 13 beheer; 15 bewaarplaats; 
17 plaats in Drenthe; 19 kolbak; 21 
zuil; 22 aanknopen bij; 23 pover; 
25 middeleeuwse viool; 27 plaats 
in Nigeria; 29 Noorse houtmaat; 
31 ziekteverwekker; 33 Turkse 
rijstmoes; 34 nijdig; 35 kaassoort; 
36 kinderverzorgster; 37 kunstvezel; 
38 plaats in Utrecht.    

VERTICAAL: 1 boosaardig; 2 edel; 
3 Europeaan; 4 globe; 5 Europese 
taal; 6 bedrijver; 7 peilstift; 11 dek-
sel; 14 stylingproduct; 15 larderen; 
16 plaats in Duitsland; 17 uitbouw; 
18 dichtsoort; 19 sojaproduct; 20 
bijpassen; 24 stier; 26 veger; 28 
nachtvogel; 30 snavel; 31 bezemen; 
32 zuigdot; 33 rijdier. 

oplossing

HORIZONTAAL: 1 kozijn; 3 graaf; 6 
dwaas; 8 aardbei; 9 abdomen; 10 dadel; 
12 kubus; 13 regie; 15 depot; 17 Eelde; 19 
talpa; 21 obelisk; 22 inhaken; 23 sober; 25 
rebek; 27 Enugu; 29 ellen; 31 virus; 33 
pilav; 34 kribbig; 35 edammer; 36 nurse; 
37 nylon; 38 Doorn. 

VERTICAAL: 1 kwaad; 2 nobel; 3 Griek; 
4 aardbol; 5 Frans; 6 dader; 7 sonde; 11 
dop; 14 gel; 15 doorspekken; 16 Trier; 17 
erker; 18 epiek; 19 tahoe; 20 aanzuiveren; 
24 bul; 26 borstel; 28 uil; 30 nebbe; 31 
vegen; 32 speen; 33 paard. 

- construction & Shipping indus-
try, 27 t/m 29 april, Gorinchem
- navingo Maritime & offshore 
career event, 28 april, Beurs-WTC 
Rotterdam
- Vergadering Scheepvaartgilde,  8 
mei 10.30 uur, Kaarthuys Krimpen 
a/d IJssel
- innovatieseminar Syntens en 
Marin, 17 mei, Wageningen
- iVr congres, 20 en 21 mei, Wenen
- nationale Sleepbootdagen, 21 
t/m 23 mei, Zwartsluis
- congres Koninklijke Schutte-
vaer, 27 en 28 mei, Ouderkerk a/d 
IJssel

Vervolg van pag. 2

LIMBURG
julianakanaal; sluis Maasbracht; bericht inge-
trokken. Stremming middenkolk Maasbracht t/m 
3 mei is opgeheven.
Maas; St. Servaasbrug; beperkte service. Ivm. 
evenement beperkte service St. Servaasbrug op 9 
mei van 10 tot 12:30 uur.
Maas; kmr. 157; kmr. 159; beperkingen. Ivm. 
baggerwerk t/m 31 mei tussen kmr. 157 en kmr. 
159.2 voorbijlopen en ontmoeten verboden. Extra 
meldplicht VHF 10.
BELGIË
albertkanaal; sluis Diepenbeek; sluis hasselt; 
stremming. Ivm. evenement stremming tussen 
sluis Diepenbeek en Hasselt op 5 mei van 17:15 
tot 18:45 uur.
canal du centre; canal du centre historique; 
hinderlijke waterbeweging vermijden. Ivm. evene-
ment op 8 mei hinderlijke waterbeweging vermijden 
Canal du Centre tussen kmr. 0 en 13.2 en hinderlijke 
waterbeweging vermijden Canal du Centre Historique 
tussen kmr. 0.5 en 7.2.
canal charleroi-Bruxelles; brug Baccara (kmr. 
25.8); stremming. Ivm. evenement Stremming tus-
sen kmr. 23 en brug Baccara op 9 mei van 10:30 
tot 16 uur.
canal charleroi-Bruxelles; brug communes (kmr. 
22); brug Soudromont (kmr. 24.8); stremming. Ivm. 
evenement stremming tussen brug Communes en brug 
Soudromont op 16 mei van 10 tot 16 uur.
canal nimy-Blaton-Peronnes; hinderlijke water-
beweging vermijden. Ivm. evenement hinderlijke 
waterbeweging vermijden westoever Grand Large 
de Mons (kmr. 0.3) en bij de jachthaven van 8 mei 
t/m 26 juni zaterdag van 13 tot 17 uur.
canal nimy-Blaton-Peronnes; brug Wiers (kmr. 
32.1); sluis 1 Peronnes (kmr. 36.3); stremming. 
Ivm. evenement op 13 mei van 8:30 tot 18:45 uur 
tussen brug Wiers en sluis 1 Peronnes stremming 
en afmeerverbod.
haven van antwerpen; sluis Kallo; stremming. 
Stremming sluis Kallo op 3 mei van 8 tot 18 uur.
Kanaal Gent-oostende; Katelijnepoortbrug; 
stremming. Voor Katelijnepoortbrug t/m 7 mei 
stremming van 7:50 tot 9:20, 10 tot 11:30, 11:55 tot 
13:30, 14 tot 15:30, 16 tot 17:30 uur. Extra meld-
plicht VHF 10.
Maas; beperkingen. Ivm. evenement tussen kmr. 
69.8 en 71.2 (Wanze) op 8 mei van 10 tot 18 uur 
passeren langs de rechteroever en hinderlijke wa-
terbeweging vermijden. Extra meldplicht geluidssein 
1 lange toon.
Maas; beperkingen. Ivm. evenement op 15 mei van 
10 tot 15 uur tussen kmr. 69.8 en 71.2 (Wanze) hinder-
lijke waterbeweging en passeren langs de rechteroever. 
Extra meldplicht geluidssein 1 lange toon.
DUITSLAND
Donau; sluis Straubing (kmr. 2322); bericht inge-
trokken. Bijzondere voorzichtigheid sluis Straubing 
is opgeheven.
Dortmund-ems-Kanal; sluis Munster (kmr. 71.5); 
gedeeltelijke stremming. Stremming grote kolk Mun-
ster van 17 mei 7 uur tot 20 mei 18 uur.
elbe; doorvaartbreedte. Ivm. veranderingen in de 
vaarweg op verschillende plaatsen doorvaartbreedtes 
verminderd. 
elbe; werkzaamheden. Bijzondere voorzichtigheid 
tussen kmr. 51.8 en 57.8 van 3 t/m 6 mei van 7 tot 18 
uur. Extra meldplicht VHF 10/schip Alberthafen.
elbe; evenement. Ivm. vuurwerk geldt geen beperking 
rechteroever thv. kmr 55.3 op 8 mei van 0 tot 0:15 
uur en 12 mei van 22 tot 23 uur.
ems; bijzondere markering. T/m 15 juli ligt meet-
apparatuur, aangegeven met een gele lichtboei met 
karakter Blz.g.4s: Borkum Südstrand 53° 34,616’ 
N-006° 39,638 E; Emshörn 53° 28,858’ N-006° 
50,390’ E; Gatjebogen 53° 19,901’ N-007° 00,053 
N; Unterems 53° 17,362’ N-007° 23,893’ N.
Griebnitzkanal; stremming. Stremming tussen kmr. 
0 en 1.2 t/m 7 mei maandag t/m vrijdag. 
havel-oder-Wasserstrasse; mededeling. De nieuwe 
keerplaats tussen kmr. 76.3 en 76.5 is beschikbaar 
voor vaartuigen met de maximaal toegelaten afme-
tingen.
havel-oder-Wasserstrasse; brug hohensaaten 
(kmr. 92.5); beperkingen. Thv. de nieuwbouwbrug 
Hohensaaten tussen kmr. 91.4 en 92.5 t/m 31 mei 
oponthoud en bijzondere voorzichtigheid. 
lahn; sluis altenberg (kmr. 16.5); stremming. 
Stremming sluis Altenberg tot 9 mei 18:30 uur.
leda; keersluis leda (kmr. 21.1); stremming. Ivm. 
evenement stremming keersluis Leda op 1 mei van 
10 tot 12:30 uur.
Main; stremming. Ivm. evenement stremming tussen 
kmr. 33.8 en 36.2 op 15 mei van 9:50 tot 11:10, van 
11:50 tot 13:10, van 13:50 tot 15:10, van 15:50 tot 
17:10 en van 20 tot 21:15 uur.
Main; sluis Griesheim (kmr. 28.7); gedeeltelijke 
stremming. Stremming zuidkolk Griesheim van 3 mei 
6 uur tot 14 mei 18 uur vervalt. Stremming noordkolk 
Griesheim van 25 mei 6 uur tot 8 juni 18 uur. Normale 
meldplicht marifoonkanaal. 
Main-Donaukanal; stremming. Stremming tussen 
kmr. 2.7 en 7.2 op 19 mei van 6 tot 18 uur.
Mittellandkanal; spoorbrug Magdeburg-oe-
bisfelde (kmr. 298.1); bericht ingetrokken. Door 
het verwijderen van de oude brug Magdeburg is de 
beperking opgeheven.
Mittelweser; stremming. Ivm. evenement strem-
ming tussen kmr. 267.5 en 268.5 op 2 mei van 13 
tot 15 uur.
neckar; sluis Poppenweiler (kmr. 165); afmeerver-
bod. Afmeerverbod middenmuur sluis Poppenweiler 
tot 2 juli 18 uur.
neckar; stremming. Stremming thv. kmr. 22.4 op 
6 mei van 8 tot 14 uur.
neckar; sluis cannstatt (kmr. 182.7); bericht 
ingetrokken. Stremming linkerkolk Cannstatt van 
3 t/m 31 mei is vervallen. 
oder; evenement. Ivm. evenement bijzondere voor-
zichtigheid tussen kmr. 582 en 586 op 15 mei van 
10 tot 18 uur.
Potsdamer havel; stremming. Ivm. evenement tus-
sen kmr. 27.1 en 28 stremming op 12 mei van 18:45 
tot 20 uur en hinderlijke waterbeweging vermijden 
van 10 t/m 12 mei van 18 tot 21 uur.
rhein; spoorbrug Köln-Süd (kmr. 685.7); door-
vaarthoogte. Van 3 mei 8 uur tot 18 juni 18 uur voor 
spoorbrug Köln-Süd doorvaarthoogte verminderd thv. 
hangstelling en bijzondere voorzichtigheid.
rhein; nibelungenbrug Worms (kmr. 443.3); 
beperkingen. Tot 31 december 2012 12 uur thv. 
Nibelungenbrug Worms voorbijlopen verboden, 
stremming opvaart middendoorvaart en doorvaart-
hoogte verminderd met 250 cm middendoorvaart. 
De afvaart moet de middendoorvaart gebruiken. De 
opvaart moet de linkerdoorvaart gebruiken.
rhein; doorvaartbreedte. Ivm. veranderingen in 
de vaarweg Doorvaartbreedte verminderd met 25 m 
rechteroever tussen kmr. 767.6 en 768.7 tnb.
De ondiepte is niet betond.
rhein; doorvaartbreedte. Ivm. veranderingen in 
de vaarweg Doorvaartbreedte verminderd met 30 m 
linkeroever tussen kmr. 649.3 en 651.2 tnb.
De ondiepte is betond.
rhein-hernekanal; beperkingen. Beurtelings 
verkeer tussen kmr. 32.1 en 32.5 tot 30 december 
2011 18 uur.
unterweser; stremming. Ivm. tewaterlating thv. kmr. 
21.2 (Lürssen werf in Bardenfleth) op 17 mei strem-
ming westzijde van 11:30 tot 14:15 uur. Passage in 
overleg met vkz Bremen en stremming volledig van 
14:15 tot 17:15 uur.
FRANKRIJK
aisne; sluis 3 Fontenoy (kmr 78.6); baggerwerk. 
Minimaal vermogen bovenstrooms sluis 3 Fontenoy 
tot 31 mei 18 uur.
canal d’aire; brug essars (kmr 71.3); stremming. 
Stremming brug Essars op 15 en 16 mei.
canal de la Deule; brug chateau in haubour-
din (kmr. 13); beperkingen. Voor brug Chateau in 
Haubourdin tot 2 juni 18:30 uur stremming rech-
teroever.
canal des ardennes; sluis 27 de rilly (kmr. 39.2); 
stremming. Stremming sluis 27 de Rilly van 16 mei 
18 uur tot 28 mei 7 uur.
canal entre champagne et Bourgogne; sluis 
43 chemin de Fer (kmr. 223); sluis 71 Desert 
v.Marne (kmr. 0); stremming. Stremming tussen 
sluis 71 Desert v. Marne en sluis 43 Chemin de Fer 
van 9 mei 19 uur tot 7 juni 7 uur. Uiterlijk invaart 
kanaal 3 mei 19 uur.
Grand canal d’ alsace; sluis Kembs (kmr. 179); 
gedeeltelijke stremming. Stremming oostkolk Kembs 
op 4 mei van 7 tot 16:30 uur.
rhône; sluis chateauneuf du rhône (kmr. 164); 
oponthoud. Oponthoud thv. sluis Chateauneuf du 
Rhône tot 7 mei 17 uur.
OOSTENRIJK
Donau; sluis Ybbs-Persenbeug (kmr. 2060.4); 
gedeeltelijke stremming. Stremming rechterkolk 
Ybbs-Persenbeug van 3 t/m 6 mei.
Donau; beperkingen. Ivm. oefeningen op 8 mei van 
13 tot 17 uur tussen kmr. 2140 en 2138 voorbijlopen 
en ontmoeten verboden, hinderlijke waterbeweging 
vermijden en bijzondere voorzichtigheid. Opvaart 
moet zich melden thv. kmr. 2137 en afvaart thv. kmr. 
2145. Extra meldplicht VHF 10 Schifffahrtsaufsicht 
Linz.
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