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HENRIETTE

Puzzelen

‘We willen een puzzel met je 
maken’, zeggen onze dochters ’s 
avonds tegen hun vader, als we 
tot morgen moeten wachten tot 
de zeeboot van de steiger is.
‘Ik ben niet dol op puzzelen’, zegt 
hij.
Onze dochters houden vastberaden 
een paarden-glow-in-the-dark-puz-
zel van 500 stukjes omhoog. Mijn 
man geeft zich over.
Na een uurtje kijken onze dochters 
tv en puzzelt mijn man nog steeds. 
Nog later gaan de kinderen een 
voor een slapen. Om 24 uur ga 
ik ook naar bed. Mijn man puz-
zelt door.
‘Hoe laat kwam jij in bed?’, vraag 
ik de volgende morgen.
‘Om vier uur. Ze hoeven nu alleen 
nog het paard te doen’, zegt hij.

Dat blijkt uit een onderzoek van 
IVW Scheepvaart, dat staatssecre-
taris Tineke Huizinga 29 oktober in 
Kampen heeft gepresenteerd. Hui-
zinga past op basis van het onder-
zoek de Binnenvaartwet zodanig aan 
dat stabiliteitsberekeningen voor alle 
reizen verplicht worden. Nu staat 
die verplichting alleen in het Rijn-
vaart Politie Reglement (RPR). In 
het Binnenvaart Politie Reglement 
(BPR) hoeft de schipper slechts de 
stabiliteit te controleren.
IVW onderzocht vooral container-
schepen waarvan het aantal lagen in 

de hoogte groter was dan in de breed-
te, zoals twee breed en drie hoog of 
drie breed en vier hoog. Bij deze 
schepen is het risico van instabiliteit 
het grootst. In een eerste onderzoek 
zijn negentien containerschepen met 
Ferox-achtige maten (Kempenaars) 
op stabiliteit geïnspecteerd. In een 
tweede onderzoek, op 27 schepen, 
is vooral gekeken naar reisvoorbe-
reiding en stabiliteitskennis van de 
schippers. Die kennis was in veel 
gevallen onvoldoende. Zes van de 
46 onderzochte containerschepen 
(dertien procent) bleek aantoonbaar 
instabiel beladen. Vijf daarvan be-
hoorden tot een groep van zestien in 
het eerste onderzoek gecontroleerde 
schepen, die op binnenlandse trajec-
ten (dus onder BPR) voeren. Van 
die groep was dus bijna eenderde 
aantoonbaar instabiel. Vijftien van 
deze zestien schepen leefden de sta-
biliteitsregels niet goed na.
Van een groep van zeventien onder 
het RPR varende gecontroleerde 
schepen was er één instabiel. Van 
de 46 onderzochte schepen bleken er 

negen niet over een stabiliteitsboek 
te beschikken. Dit boek is noodza-
kelijk om de stabiliteit te kunnen 
controleren of berekenen. Een deel 
van de schippers wist niet goed hoe 
dit moest. Aan alle schippers van de 
onderzochte schepen werd gevraagd 
hoe zij dit deden, of zouden doen. 
Van de 46 kozen er 24 voor de ver-
keerde tabel in het stabiliteitsboek. 
Het gaat er daarbij om of containers 
los of vast met het schip zijn verbon-
den. Deze regel werd verschillend 
geïnterpreteerd door de schippers. 
Op drie schepen werd automatisch 

de goede tabel gekozen en op vier 
kon dit niet worden onderzocht.

Schuivende containers
Het niet vast staan van de contai-
ners was een van de redenen van 
het kenteren van de Ferox. De be-
manning van dit schip merkte kort 
na vertrek dat het schip scheef ging 
hangen. Met het anti-healingsysteem 
probeerde de bemanning de slagzij 
op te heffen, maar het schip zakte 
steeds opnieuw over bak- of stuur-
boord weg, een sterke aanwijzing dat 
het over de grens van zijn stabiliteit 
zat. De schipper besloot daarop af 
te meren aan het remmingwerk bij 
de Rozenburgsesluis en ter plaatste 
de instabiliteit weg te nemen door 
de ballasttrimtanks te legen en de 
bodemballasttanks te vullen. Door-
dat tijdens het vullen het water naar 
één kant van de tank liep verergerde 
dit de situatie en helde het schip 
steeds verder over stuurboord. Bij 
dit type schip (Neokemp) zit vrije 
ruimte tussen containers en de den. 
Ze zitten dus niet opgesloten. Op 

een gegeven moment schoven de 
container vrijwel gelijktijdig naar 
stuurboord, waarna het schip onmid-
dellijk kapseisde.
Naderhand kwam vast te staan dat 
de schipper onvoldoende kennis van 
stabiliteit had. Hij had zijn ballast in 
orde moeten brengen voor het laden. 
Wat ook een rol speelde is, dat het 
de eerste reis was die de schipper 
met de Ferox maakte.

Vals containergewicht
Overgewicht van containers is een 
wereldwijd probleem. Geladen 
containers zijn vaak zwaarder dan 
de documenten aangeven. Na het 
laden de ijken opnemen is de enige 
manier voor de schipper om dit te 
controleren. Aan de hand van de 
meetbrief kan hij dan bepalen hoe-
veel de containers wegen en of dit 
klopt met de som van de opgegeven 
gewichten. Wanneer sprake is van 
overgewicht (deadload) moet dit in 
de stabiliteitsberekening altijd bij 
het gewicht van de bovenste laag 
worden opgeteld om zeker te we-
ten dat men niet onbewust met een 
instabiel schip vaart.
Een groot deel van de stabiliteitsboe-
ken op de onderzochte schepen wa-
ren overigens verouderd, zij waren 
van voor 2002. Die boeken bevatten 
nog geen tabellen voor stabiliteitsbe-
rekeningen bij het vervoer van ‘high 
cube’ containers. Deze containers 
zijn 9,5 voet hoog in plaats van 8,5 
voet, wat invloed heeft op de sta-
biliteit omdat het zwaartepunt dan 
hoger komt te liggen.

Huizinga
Om te zorgen dat de binnenvaart van 
de nieuwe regelgeving op de hoogte 
is en om zeker te zijn dat schippers 
en handhavers de stabiliteitsbereke-
ningen kunnen uitvoeren, gaat IVW 
schippers en handhavers, zoals de po-
litie, benaderen. De verplichte stabi-
liteitsberekening is vastgelegd in de 
Binnenvaartwet die eind dit jaar van 
kracht wordt. ‘Zo blijven wij allemaal 
werken aan een veilige, duurzame 
en innovatieve binnenvaartsector. 
Ik vanuit Den Haag en u vanuit de 
regio’, zei Huizinga bij de presentatie 
van het rapport in Kampen, waar zij 
sprak tijdens de overdracht van de 
Zuiderzeehaven. (HH)

Wetsaanpassing stelt stabiliteitsberekening voor alle reizen verplicht

Huizinga neemt maatregelen tegen
kapseisgevaar containerbinnenvaart
Stabiliteitsberekeningen worden op binnenvaart-
containerschepen vaak niet of niet correct uitge-
voerd. Stabiliteitsproblemen leiden ook regelmatig 
tot gevaarlijke situaties en soms tot ongelukken, 
zoals het kapseizen van het ms Ferox of het verlie-
zen van containers door het ms Excelsior. 

IVW legt veel
onkunde bloot
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fax 078-6144887

info@dolderman.nl
www.dolderman.nl
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Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025

www.koedood.nl - info@koedood.nl

www.hoogendijksliedrecht.nl
✆ +31(0)184 49 30 30

OFFICIEEL
DEALER

BINNENVAART

MWM STORK
DEUTZ BOLNES
WÄRTSILÄ WERKSPOOR

T: 010-5912611 voorheen De Haas Diesel Motoren

onderhoud en 

service van 

keerkoppelingen

Twin Disc dealer

Leendert Jan zinkt
voor Manderssluis
DINTELSAS

De honderd-tons bok Leendert Jan 
van bergingsbedrijf BST is vorige 
week zaterdag bij de Manderssluis 
in Dintelsas gezonken.
De bok maakte slagzij en zonk vlak 
voor de sluis. De bemanning kon 
overstappen op een zijponton. 
Volgens eigenaar Reinier van der Zee 
zonk de bok als gevolg van een sa-
menloop van omstandigheden. ‘Alles 
was bakboord gericht, de brandstof-
tank was aan de stuurboordkant leeg, 
de wind kwam van stuurboordzijde 
en voor we het wisten lag de hele 
zaak om.’
Volgens Van der Zee was er een schip-
per aan boord die al tien jaar met de 
Leendert Jan vaart. ‘Die man heeft 
zoveel ervaring en is al zo vaak bij de 
Manderssluis naar binnen gekomen, 
daar heeft het niet aan gelegen.’
Het ongeluk gebeurde met het afkop-
pelen van de zijpontons. De sluis is elf 
meter breed en de ponton met zijpon-
tons veertien meter, dus moet altijd 
voor de sluis worden ontkoppeld.  De 
scheepvaart kan de Manderssluis in 
de Dintel nog passeren, maar heeft 
tot zaterdag wel last van mogelijk 
oponthoud van enkele uren.
Volgens Van der Zee is de bok total 
loss. ‘Ik denk dat het teveel kost om 
‘m weer op te knappen. Maar we zul-
len zien, ik ben met de verzekering 
bezig. Een bok van collega GPS gaat 
onze bok lichten.’ (MdV)

EINDHOVEN

Bedrijven die jaarlijks meer dan 
10.000 ton vervoeren kunnen 
zeker tachtig procent van hun 
goederenstroom het best over 
water afwikkelen. Dat blijkt uit 
onderzoek van de hooglera-
ren Fransoo en Kiesmüller van 
de Technische Universiteit van 
Eindhoven.

Door een slimme inzet van de bin-
nenvaart kunnen verladers volgens 
de hoogleraren flink besparen op 
de vervoerskosten en een bijdrage 
leveren aan de terugdringing van 
de CO2-uitstoot. Bureau Voorlich-
ting Binnenvaart (BVB) toetste de 
bevindingen van de hoogleraren in 
de praktijk en maakt de verladers 

hierop attent in haar jongste uitgave 
van Verladersinfo.
Fransoo en Kiesmüller vinden het 
onverstandig dat verladers steeds 
snellere distributieprocessen na-
streven. ‘De algemene trend van 
de laatste tien jaar is dat de voor-
raadvorming bij bedrijven zoveel 
mogelijk is afgeschaft en aflevering 
van basisproducten op afroep plaats-
heeft. Dit vergt een ingewikkeld 
logistiek systeem, wat staat of valt 
met betrouwbare levertijden. Door 
de congestie op de wegen komt dit 
systeem steeds meer onder druk 
te staan. Voor bederfelijke of zeer 

hoogwaardige producten is zo’n lo-
gistiek systeem nog wel verdedig-
baar, maar voor de meeste goederen 
is het vanuit logistiek inzicht juist 
heel inefficiënt om geen eigen voor-
raad aan te houden.’
De hoogleraren maken in hun sy-
steem onderscheid tussen snelle en 
slimme modaliteiten. ‘Het wegver-
voer is snel en flexibel en moet voor-
al worden gebruikt om snelle tus-
senleveringen te garanderen en gaten 
in de aan- of afvoer van producten 
te voorkomen. Binnenvaart, spoor 
en shortsea zijn slim en het meest 
geschikt om een frequente aanvoer 

van zeventig tot negentig procent van 
een basispakket te verzorgen. Dit 
levert vaak flinke kostenbesparingen 
en milieuvoordelen op.’

Veel aanvragen
De voorlichtingsbureaus van short-
sea, binnenvaart en spoor ontvan-
gen wekelijks vragen van wegver-
voerbedrijven en verladers over 
alternatieven voor de weg. Elisa 
van Oosten van het BVB: ‘Wilt u 
in uw bedrijf laten nagaan in hoe-
verre deze vervoersmethode in uw 
bedrijf toepasbaar is en voordelen 
oplevert, neem dan contact op met 
het BVB.’ (EvH)

www.bureauvoorlichtingbin-
nenvaart.nl

Robert van Dam †

AALSMEER

Maritiem architect Robert Willem 
van Dam is 24 oktober op zestigja-
rige leeftijd onverwacht op tragische 
wijze overleden.
De crematie had 29 oktober plaats. 
Van Dam was directeur van Van Dam 
Nordia Shipyard en laat een vrouw, 
twee kinderen en vier kleinkinderen 
achter. Hij volgde de scheepsbouw-
opleiding aan de HTS en werkte 
sinds 1970 in het familiebedrijf, dat 
hij later, met zijn broer Adriaan, van 
zijn vader overnam. Robert van Dam 
hield zich vooral bezig met het ont-
werpen van jachten. Hij ontwierp er 
ruim 85. Van Dam Nordia Shipyard 
wordt nu geleid door Jacco Jongkind 
(Robert’s schoonzoon) en Robin ten 
Hoope. (HH)

Maersk schrapt
lijndienst Europa
KOPENHAGEN

Maersk vermindert de capaciteit 
van zijn containerdiensten tussen 
Azië en Noord-Europa met 7600 
teu per week.
De AE8-dienst wordt in november 
volledig stilgelegd. Maersk wil de 
capaciteit zo beter afstemmen op het 
huidige aanbod. De AE1 en AE10 
lijndiensten gaan de havens aanlopen 
die door opheffing van deze dienst 
zonder verbinding zitten.
De huidige vervoersprijzen tussen 
Azië en Europa zijn te laag om 
de diensten op lange termijn vol 
te houden. ‘De verandering moet 
onze marktpositie ondersteunen en 
verzekeren dat ons netwerk op de 
lange termijn in stand kan blijven’, 
aldus vice-president Robert Kledal 
van Maersk. (HH)

DEN HAAG

De Inspectie Verkeer en Waterstaat 
(IVW) gaat binnenkort transportbe-
drijven die gevaarlijke stoffen vervoe-
ren controleren op de aanwezigheid 
van veiligheidsadviseurs.
Volgens IVW is het niet duidelijk 
of bedrijven in het wegvervoer, bin-
nenvaart en spoor ook werkelijk een 
veiligheidsadviseur hebben aange-
steld. Dit is wel verplicht. ‘Een vei-
ligheidsadviseur is binnen het bedrijf 
verantwoordelijk voor het op een zo 
veilig mogelijke manier uitvoeren van 
werkzaamheden bij het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. Hij geeft daarbij 
advies en ziet toe op de naleving van 
voorschriften. De veiligheidsadviseur 
staat onder verantwoordelijkheid van 
de bedrijfsleider.’ De inspectie gaat 
in eerste instantie met een vragenlijst 

kijken of een veiligheidsadviseur is 
benoemd en hoe zijn functie is inge-
vuld. Daarna worden steekproefsge-
wijs bedrijven bezocht. Indien blijkt 
dat er geen veiligheidsadviseur is be-

noemd wordt het bedrijf in de gele-
genheid gesteld alsnog een adviseur 
aan te stellen. Als dit niet binnen een 
redelijke termijn gebeurt wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt. (EvH)

Miscommunicatie
vertraagt redding
HEEL

Een  Tsjechische matroos is dins-
dagmorgen verdronken bij de sluis 
in het Limburgse Heel.

Rond half vijf meldde een Franse 
schipper de sluiswachter dat vanaf 
een passerend schip een persoon 
overboord was gevallen. Maar door-
dat de sluiswachter de schipper niet 
begreep duurde het nog een half uur 
voordat de hulpdiensten werden ge-
alarmeerd.
Bij de grootschalige zoektocht wer-
den duikers van de brandweer inge-
schakeld en een hondenbrigade van 
de politie. Rond zes uur konden de 
hulpdiensten het levenloze lichaam 
van de matroos bergen. (HM)

Bunkerboot op krib
TIEL

Een bunkerboot heeft vrijdagmiddag 
op de Waal bij Neerijnen schade op-
gelopen nadat ze een kribvoet had 
geraakt. Dat gebeurde volgens de wa-
terpolitie omdat de loods van de coas-
ter waar het scheepje langszij voer, 
niet goed oplette. De 108 meter lange 
coaster uit Limassol voer vrijdagmid-
dag rond drie uur langzaam stroom-
afwaarts. Aan stuurboordzijde langs 
het achterschip was de bunkerboot 
met voor- en achtertros vastgemaakt. 
Het overpompen van de gasolie was 
gestopt, maar de bunkerslang was nog 
aangekoppeld, toen de coaster voor 
tegenliggers uitweek naar stuurboord. 
Door de geringe vaart en de zijwind 
verwaaide de coaster tussen de krib-
ben. Tijdens de poging van de loods 
het schip weer uit het kribvak te ma-
noeuvreren raakte de bunkerboot de 
kribvoet. Daarbij braken de voor- en 
achtertros en de bunkerslang. Een 
geringe hoeveelheid gasolie kwam 
in de Waal terecht. Het bunkerschip 
kon na het losbreken op eigen kracht 
verder varen. Naast de schade aan de 
trossen liep de bunkerboot mogelijk 
ook schade op aan roer en schroefas. 
De coaster had geen schade. Rijks-
waterstaat constateerde geen schade 
aan de krib. De loods kreeg een pro-
ces-verbaal voor onoplettendheid. 
(EvH)

Met z’n allen trekken 
en sleuren

OSSENISSE

Sleepboten van Multraship en de 
Unie van Redding- en Sleepdienst 
hebben in de nacht van zaterdag 
op zondag op de Westerschelde 
het containerschip Kota Lagu uit 
Singapore vlotgetrokken. Het 260 
meter lange schip kreeg zaterdag-
middag omstreeks twee uur, op weg 
van Antwerpen naar zee, te kampen 
met een machinestoring en liep aan 
de grond op de Platen van Osse-
nisse. Dat gebeurde bij afgaand 
water. Een eerste bergingspoging 
mislukte daardoor. Bij opkomend 
water ’s nachts omstreeks half één 
hadden zes slepers meer succes. Het 
containerschip werd voor inspectie 
naar Scheldepoort in Vlissingen ge-
sleept. (Foto Aerolin Photo)

80 Procent kan over water

IVW controleert op
veiligheidsadviseur

VAN VOORDEN-PROMAC

VAN VOORDEN B.V.

Tel. 0418-571200
www.vanvoorden.nl

PROMAC B.V.

Tel. 0418-683333
www.promac.nl

Drinkwatermakers

Stuurmachines en roeren

Schroefreparaties

Schroeven en straalbuizen
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L H> 6 Beaufort > 10 Beaufort Isobaren Lage luchtdruk Hoge luchtdruk> 8 Beaufort Vanaf 20 mm Vanaf 60 mm Vanaf 80 mmVanaf 40 mm

 VerwacHte HoeVeeLHeid neersLag Van dinsdag tot en met aanstaande maandag. LucHtdruk en windkracHt Voor aanstaande zaterdag.

VerwacHting per district Voor komend weekeinde:
nederlandse binnenwateren: Beide dagen een matige tot vrij krachtige wind, 3 tot 5 Bft.

Zaterdag uit het noordoosten, zondag draaiend naar het noorden.
nederlandse kust: Beide dagen een (vrij) krachtige noord- tot noordoostenwind, 5

tot 6 Bft. Golven van 1,5 tot 2,5 meter.
oostzee: Matige tot vrij krachtige oostelijke wind, 3 tot 5 Bft. Golven

zowel op zaterdag als zondag tussen 0,5 en 1,5 meter
ierse zee: Matige tot vrij krachtige noordoostelijke wind, 3 tot 5 Bft.

Golfhoogte op beide dagen tussen 0,5 en 1,5 meter.
Het kanaal: Overwegend krachtige noord- tot noordoostenwind, 6 Bft. Golven

zaterdag 2,5 tot 3 meter, zondag rond 2 meter.
golf van Biskaje: Matige tot krachtige noord- tot noordoostenwind, 3 tot 6 Bft.

Golven van 1 meter aan de kust tot ruim 4 meter op volle zee.
westelijk deel middellandse zee: Zaterdag zuid tot zuidwest, 5 Bft. Zondag west tot noordwest,

3 tot 5 Bft. Golven tussen 1 en 2,5 meter.

weeroVerzicHt:
In Nederland is het komend week-
end meest droog, maar dat is lang 
niet overal het geval. De regen-
storing die op zaterdag vooral in 
de zuidelijke helft van Frankrijk 
gespetter brengt breidt zich 
zondag over vrijwel het hele 
land uit. Hier is het met 8 tot 
12 graden niet warm. Alleen aan 
de Middellandse zee is het met 
15 tot 18 graden iets beter toeven. 

In Duitsland blijft het op de meeste 
plaatsen wel droog, maar hier krijgt 
de zon nauwelijks de gelegenheid 
om door te breken. De maximum-
temperaturen liggen tussen de 
8 en 12 graden. In de Alpen-
landen is een duidelijke tweedeling. 
Aan de noordzijde is het droog met 
vooral in Oostenrijk geregeld zon, 
terwijl aan de zuidelijke berghel-
lingen regen- en onweersbuien 
stevig tekeer gaan. In korte tijd valt 

veel regen. Omdat de aangevoerde 
lucht mild is, ligt de vorstgrens 
hoog en wordt het water snel af-
gevoerd.

De betrouwbaarheid van deze ver-
wachting is matig.

scheepvaartberichten

hydrografische kaarten

Het COV blijft er op hameren dat 
de scheepvaart geen nadeel mag 
ondervinden van de recente aan-
wijzing van IJsselmeer, IJmeer, 
Markermeer en de Grevelingen als 
natuurgebieden. In elk geval moeten 
de vaargeulen worden uitgezonderd 
en ook buiten de vaargeulen moet 
de scheepvaart zonder vergunning 
kunnen blijven varen.

Het steekt het COV dat zo lang on-
duidelijk blijft wat de gevolgen zijn 
voor de scheepvaart. ‘De scheep-
vaart in Nederland is onlosmakelijk 

verbonden met onze welvaart en wij 
vinden het daarom noodzakelijk 
vooraf voldoende garanties te krij-
gen dat onze economische groei en 
slagkracht niet door de wetgeving 
van Natura 2000 wordt beperkt.’
Het COV wijst er bovendien op dat 
bij eerder tot Natura 2000-gebied 
verklaarde belangrijke vaarwegen, 
zoals de IJssel, Neder-Rijn, Lek, 
Waal en IJssel, de vaargeulen wel 
degelijk zijn uitgezonderd. Feitelijk 
zijn alleen de uiterwaarden als na-
tuurgebied aangemerkt. Maar ook 
dat houdt een risico in. Het COV 

waarschuwt voor een vergunning-
plicht voor het plaatsen van verkeers-
borden, het aanbrengen van verlich-
ting of het markeren van de vaarweg. 
‘Wij vinden deze werkzaamheden 
op voorhand niet schadelijk voor 
de natuur, maar wel noodzakelijk 
voor de instandhouding van het 
scheepvaartverkeer. Daarom moe-
ten zij van vergunningplicht worden 
uitgezonderd.

‘Bovenstaande geeft wel aan dat het 
mogelijk is Natura 2000-gebieden 
aan te wijzen en de vaargeulen daar-
van uit te zonderen. Wij pleiten er 
daarom voor om de aanwijzing 
van de Natura 2000-gebieden in 
IJsselmeer, IJmeer, Markermeer 
en de Grevelingen te beperken tot 
gebieden buiten vaargeulen. Waar-
bij de scheepvaart zich wel buiten 
de vaargeulen moet kunnen blijven 
begeven, zoals dat al meer dan 500 
jaar gebruikelijk is.’
Het COV vindt verder dat in natuur-
gebieden waar scheepvaart actief is 
ook ruimte moet zijn om te baggeren 

en andere herstel- of verbeterings-
werken uit te voeren. Ook moeten 
verruiming en onderhoud van slui-
zen, bruggen, overslaglocaties en 
vaarwegmarkeringen zonder meer 
mogelijk blijven. ‘Indien voor deze 
werkzaamheden een nieuwe extra 
vergunningsprocedure wordt inge-

steld, dan achten wij dit in strijd met 
de door het kabinet geformuleerde 
beleidsuitgangspunten op grond 
van de adviezen van de commissie 
Elverding. Die wil het aantal en de 
tijdsduur van procedures in Neder-
land terugbrengen.’

Beter milieu
Om verantwoord om te gaan met na-
tuur en leefmilieu zegt het COV toe 
inspanningen te plegen die bijdragen 
aan een vermindering van de uit-

stoot van verontreinigende stoffen. 
‘In de binnenvaart is al jaren sprake 
van een zeer verantwoorde inname 
van afvalstoffen en wordt gewerkt 
aan een structurele vermindering 
van motorenemissies. Het feit dat 
schepen tenminste driemaal ener-
giezuiniger zijn dan vrachtwagens 

en mede daardoor een lage CO2-uit-
stoot hebben, is voor ons aanleiding 
te concluderen dat het ook voor de 
natuur in Nederland van belang is 
om congestievrije vaarwegen zonder 
belemmeringen te kunnen blijven 
benutten voor goederen- en perso-
nenvervoer.’

Het ministerie van LNV heeft de 
zienswijze van het COV ontvangen 
en heeft toegezegd ernaar te zullen 
kijken. (EvH)

COV uit kritiek op aanwijzen Natura 2000-gebieden

Vaargeul moeilijk los te zien van natuur
Het is juridisch een probleem vaargeulen in het 
IJsselmeer, IJmeer, Markermeer en de Grevelingen 
uit te zonderen als natuurgebied in het kader van 
de Wet Natura 2000. Dat stelt het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in reactie 
op de stellingname van het Centraal Overleg Vaar-
wegen (COV).

‘Scheepvaart mag geen
nadeel ondervinden’

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

Naam Ligging 
Noble Piet van Ede 53-32,97 N 000-44,69 E
Noble Ronald Hoope 55-16,98 N 004-41,87 E
Rowan Gorilla 5 56-54,10 N 001-15,20 E
Transocean Prospect 57-47,30 N 001-38,90 W
GSF Artic 2 59-34,20 N 000-55,20 E

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

havens & vaarwegen

We merken bij Koninklijke 
Schuttevaer dat de vraag naar 
een AAP steeds groter wordt. 
Elke gemeente heeft tegenwoor-
dig wel ergens één AAP. Langs 
de Hoofdvaarwegen kom je om 
de dertig kilometer een AAP te-
gen. En dan hebben we het over 
een ‘officiële AAP’. Niet zo’n 
AAP waarbij je afhankelijk bent 
van de goodwill van een bedrijf 
die het toestaat dat je zijn kade 
gebruikt als AAP.

En toch zijn er nog niet genoeg 
AAP’en. Eigenlijk wil de schipper op 
elk havenhoofd wel een AAP zien.
Vooral de omgeving Amsterdam 
lijkt een tekort aan AAP-en te heb-
ben. Daarom even alle AAP-en 
op een rijtje: komen we vanaf het 
IJsselmeer dan hebben we voor de 
Oranjesluizen de eerste Auto Afzet 
Plaats (AAP). Vanaf het Amsterdam-
Rijnkanaal ligt er een bij de Maxis 
(km 6). Die wordt momenteel ge-
renoveerd, maar komt weer terug in 
zijn oorspronkelijke staat.
In Amsterdam aan de Suriname-
kade is een lengte van 150 meter 
gereserveerd voor het afzetten 
van auto’s. Je moet dan wel vanuit 
westelijke richting naderen. Kom 
je via de verboden zijde, vanaf het 

Amsterdam-Rijnkanaal, dan zul je 
eerst rond moeten gaan om de 150 
meter te kunnen benutten.
In de IJhaven, aan de Veemkade, is 
een boodschappensteiger gereali-
seerd pal voor de winkels. Omdat 
we in dit gebied al een AAP hebben 
is dit een ‘beperkte AAP’ (gehandi-
capte AAP?). Men kan altijd met de 
auto het terrein verlaten, maar men 
kan het terrein alleen oprijden tussen 
7 uur en 23 uur.

Drinkwatertappunt
In de Houthaven, aan de pontsteiger 
is al jaren  een AAP gereserveerd 
(oude AAP met drinkwatertappunt). 
Aan de buitenzijde van de Houtha-
vendam, ter hoogte van de nieuwe 
Haparadam komt een nieuwe AAP 
(met drinkwatertappunt) speciaal 
voor grote schepen en koppelver-
banden. Deze week is dit werk aan-
besteed en zal spoedig in uitvoering 
gaan.
Aan het worteleind van de Jan van 
Riebeeckhaven is eveneens een 
AAP gerealiseerd. Deze plaats is 
direct naast de wachtplaats voor 
tankschepen. Hij verdient geen 
schoonheidsprijs (lelijke AAP), er 

is weinig ruimte, maar je zit wel di-
rect op de snelweg. Deze ligplaats is 
overigens gekomen ter compensatie 
van de AAP die verdwenen is uit de 
Adenhaven. Door de uitbreiding van 
Eurotank moest deze steiger daar 
verdwijnen. Deze steiger vinden we 
terug in de monding van de ADM-
Westhaven aan de noordwestzijde. 
Recent zijn hier nieuwe, zwaardere 
meerpalen geslagen. Er is direct 
naast deze AAP ligplaats voor veer-
tien tankschepen.

Achter in de Amerikahaven is de 
AAP verdwenen omdat Oiltanking 
uitbreiding van zijn steigers kreeg. 
Er wordt nu aan de oostzijde van dit 
worteleind een nieuwe AAP gerea-
liseerd.  De weg er naartoe kent nog 
enkele hobbels (in de uitvoering).

IJmuiden
We hebben Amsterdam nu achter ons 
gelaten en naderen IJmuiden. Daar 
kun je de auto van boord zetten aan 
de loswal in het Zuidertoeleidings-
kanaal of aan de noordzijde van het 
Binnenspuikanaal (tijdelijke AAP-
en). RWS heeft inmiddels de plannen 
goedgekeurd om aan de noordzijde 
van inloop van de Middensluis een 
echte AAP aan te leggen. Deze wordt 
bereikbaar voor schepen met een 
diepgang tot 4,50 meter en is ge-
schikt voor grote eenheden.
Dit zijn in vogelvlucht de officiële 
AAP-en in het IJmondgebied. Elke 
schipper weet zo hier en daar nog 
wel een plekje waar hij ook de auto 
eraf krijgt. Maar dan is hij vaak af-
hankelijk van de medewerking van 
de eigenaar van de kade.
Ideaal zou zijn in elke havenmond 
een AAP. Helaas heeft de gemeente 
Amsterdam deze terreinen niet in 
eigendom en is dat hier daarom uit-
gesloten. Tot ziens in Artis….

de Regiovertegenwoordiger

KoninKlijKe Schuttevaer

De AAP van Amsterdam

Problemen brug
Akkrum moeilijk
te achterhalen
DEN HAAG

De problemen in de bediening 
van de spoorbrug bij Akkrum 
lijken een combinatie van fac-
toren die moeilijk is te achter-
halen. Dat blijkt uit antwoorden 
van staatssecretaris Tineke Hui-
zinga op Kamervragen. 

‘Gebleken is dat de storing zich soms 
in de elektronica van de brugbedie-
ning en soms in de elektronica van de 
treinbeveiliging voordoet. Hierdoor 
is het moeilijk om exact vast te stel-
len welk onderdeel van de elektro-
nica de storingen veroorzaakt. 
‘ProRail heeft mij laten weten dat 
het resetten van de brug vaak de 
snelste manier is om een storing te 
verhelpen. Dit heeft als nadeel dat 
alle informatie rondom die storing 
wordt gewist en er geen informatie 
beschikbaar is over de oorzaak. Om 
toch een beeld te krijgen van de sto-
ringen heeft ProRail een week lang 
monteurs bij de brug gestationeerd. 
Daaruit is naar voren gekomen dat 
het om storingen in de elektronica 
gaat. Momenteel is nog een monteur 
bij de brug gestationeerd. Binnen-
kort wordt bepaald of verlenging van 
zijn aanwezigheid noodzakelijk is. 
Tevens vinden er gerichte inspecties 
plaats en worden er registrerende 
metingen vastgelegd. Op basis hier-
van is te reproduceren wat er zich 
op het moment van een storing op 
de brug heeft afgespeeld.’
Huizinga gaat ervan uit dat ProRail 
het nodige doet om de storingen zo 
snel mogelijk te verhelpen. Zij neemt 
daarom verder geen maatregelen. 
(EvH)

WADDENZEE 
Blauwe Balg; bijzondere markering. Uitgelegd 
voor onbepaalde tijd: gele meetboei AZB41 in 
53° 23,320’ N-005° 35,688’ E met een licht met 
karakter FL(5)Y.20s. De scheepvaart moet deze 
positie zo ruim mogelijk passeren.
Den oever, Binnenhaven in; Stevinsluis; ge-
deeltelijke stremming. Stremming grote kolk 
Stevinsluis op 5 november. De schutkolk is tijdens 
de stremmingen beschikbaar vanaf 2 uur voor 
hoogwater tot 2 uur na hoogwater. Info: Stevin-
sluizen VHF 20 of (0227) 51 13 83. 
Kimstergat; gewijzigde markering. Het rode 
stompe drijfbaken K 34 in 53° 17,6105’ N-005° 
27,1286’ E is vervangen door een rood stomp 
kunststof drijfbaken K 34.
Kornwerderzand, voorhaven in; lorentz-
sluizen; gedeeltelijke stremming. Stremming 
grote kolk Lorentzsluizen op 6 november. Passage 
mogelijk van 2 uur voor tot 2 uur na Hoogwater. 
Info: Lorentzsluizen via VHF 18 of (0517) 57 
81 70.
Molengat; bijzondere markering. De gele golf-
meetboei Ness is opgenomen uit 53° 25,787’ 
N-005° 45,626’.
Schuitengat; gewijzigde markering. De vol-
gende betonning is uitgelegd ter markering van 
het kitesurfgebied Groene strand Terschelling: 
gele stompe ton Kite-ter O in 53° 21,2659’ N-005° 
12,9458’ E en gele stompe drijfbaken Kite-ter 
W in 53° 21,1690’ N-005° 12,6768’ E.
NOORDZEE 
noordzeeroute rotterdam; bericht ingetrok-
ken. De aangekondigde zandwinning in het aan-
loopgebied Rotterdam tbv. de aanleg van Maas-
vlakte 2 is uitgesteld. Nieuwe aanvangsdatum 
volgt tzt. Info: VC HvH, wachtchef verkeersaf-
handeling, (010) 252 2801 of VHF 11.
FRIESLAND
nieuwe voorhaven; johan Frisosluis; strem-
ming. Stremming Johan Frisosluis van 3 t/m 14 
november.
DRENTHE
Drentsche hoofdvaart; noord-Willemskanaal; 
stremming. Stremming op 30 oktober van 11 
tot 23:59 uur.
OVERIJSSEL 
coevorden-vechtkanaal; coevorderbrug; geen 
bediening. Geen bediening Coevorderbrug van 15 
t/m 18 november en van 22 t/m 25 november. Info: 
sluis Aadorp, VHF 22 of (0546) 57 55 41.
Geldersche ijssel; ijsselspoorbrug, Zwolle; 
werkzaamheden. Er worden werkzaamheden, 
vanaf een ponton, uitgevoerd aan Zwolle IJssel-
spoorbrug t/m 31 oktober. Op het moment dat er 
scheepvaart aanwezig is in een zone binnen 1000 
m van de brug, wordt het bruggat vrijgemaakt. 
Uitluisteren van de scheepvaart vindt plaats op 
VHF 10 en 18 continu.
Geldersche ijssel; ijsselspoorbrug, Zwolle; 
geen bediening. Geen bediening Zwolle IJssel-
spoorbrug op 4 en 5 november van 0:18 tot 5:48 
uur, 6, 7 en 13 november van 0:20 tot 5:50 uur, 
12 november van 0:18 tot 5:48 uur. 
Kanaal Zutphen-enschede; Zijkanaal naar 
almelo; hinderlijke waterbeweging vermij-
den. Van 3 t/m 21 november wordt er overdag 
bemonsteringswerk uitgevoerd vanaf een kleine 
boot en boorvaartuig: in de week van 3 t/m 9 
november tussen Delden en Almelo; in de week 
van 10 t/m 16 november tussen Delden en Hen-
gelo; in de week van 10 t/m 16 en van 17 t/m 23 
november tussen sluis Eefde en de Geldersche 
IJssel. De scheepvaart moet rekening houden 
met vaartuigbewegingen. 
Zwarte Water; afmeerverbod. Afmeerverbod 
op 7 november 12 uur tot 8 november 18 uur kade 
Zwartsluis. Er is ongeveer 110 meter gereserveerd 
voor het schip de Commodore.
GELDERLAND
Geldersche ijssel; Doesburg, ligplaats beroeps-
vaart; afmeerverbod. Ivm. Sinterklaasintocht 
afmeerverbod thv. de tribune in Doesburg van 14 
november 23 uur tot 15 november 15 uur.
Geldersche ijssel; hattem, overnachtings-
plaats; afmeerverbod. Ivm. Sinterklaasintocht 
afmeerverbod kade van Hattem op 15 november 
van 13 tot 15 uur. 
UTRECHT
vecht; roodebrug; geen bediening. Geen be-
diening Roodebrug van 3 t/m 5 november.
NOORD-HOLLAND
Achterzaan of Binnenzaan; Zaandam, spoorbrug; 
geen bediening.
Geen bediening spoorbrug Zaandam op 11, 13 
en 14 november van 0:10 tot 5 uur en 13 no-
vember van 8:20 tot 9:07 uur. Doorvaarthoogte 
KP+323 cm.
afgesloten-ij; houthaven in amsterdam; 
afgesloten-ij, Binnen-ij of ij; amsterdam, 
Sumatrakade; baggerwerk. Ivm. baggerwerk in 
en aan de vaargeul mogelijk hinder tussen Hout-
haven in Amsterdam (kmr. 21.5) en Sumatrakade 
Amsterdam (kmr. 27.5) tot 30 april.
amstel; nieuwe amstelbrug; stremming. 
Ivm. evenement stremming tussen de Kalfjes-
laan en de Nieuwe Amstelbrug op 9 november 
van 10 tot 11:30, van 12:30 tot 14 en van 15 
tot 16:30 uur.
amsterdam-rijnkanaal; amsterdamsebrug; 
bericht ingetrokken. Stremming Amsterdam-
sebrug van 1 november 18 uur tot 2 november 
12 uur is uitgesteld.
nauernasche vaart; Krommenie, spoorbrug; 
geen bediening. Van 11 t/m 14 november van 0 
tot 5:10 uur voor spoorbrug Krommenie geen 
bediening en doorvaarthoogte 80 cm.
ZUID-HOLLAND
algemeen; mededeling. Uit oogpunt van nauti-
sche orde en veiligheid stelt de Havenmeester van 
Rotterdam nadere voorwaarden aan het afmeren 
en gemeerd liggen op meerboeien in het haven-
gebied van Rotterdam. Indien schepen afmeren 
op boeien, moeten de volgende voorwaarden in 
acht genomen worden. Het schip wordt, zoveel 
mogelijk, gemeerd met de kop in de heersende 
windrichting. Er wordt in principe minimaal 
één anker gepresenteerd. Alle trossen moeten 
van hetzelfde materiaal en deugdelijk zijn. De 
verticale hoek van trossen moet tot een mini-
mum beperkt worden. Trossen moeten voldoende 
lengte te hebben en per richting gelijkdragend 
te zijn. Trossen moeten doorgehaald zijn met 
voldoende voorspanning. Info: HCC., wachtchef 
V&O,  (010) 52 2400 of VHF 19.
hartelkanaal; mededeling. Het is nu voor de 
binnenvaart mogelijk om drinkwater in te nemen 
aan de oostzijde van de Pionierkade. Er is een 
watertapunit geplaatst met aansluitkoppelingen 
van 1, 1 1/2 en 2 duim. Hierop kan de gebruiker 
een slang koppelen. Door gebruik te maken van 
de aanwezige aan- en uitknoppen en afsluitkranen 
kan gelimiteerd water worden geladen. Tevens 
is de mogelijkheid aanwezig om hier een auto 
aan of van boord te zetten. Info: HCC, wachtchef 
V&O via (010) 252 2400 of VHF 19 en VC HvH, 
wachtchef Verkeersafhandeling via (010) 252 
2801 of VHF 11.
hartelhaven; Mississippihaven; lokale 
scheepvaartvoorschriften. De nieuwe func-
tionele inrichting van de duwvaartligplaatsen 
Mississippihaven en zuidhoek Hartelkanaal is 
van kracht. Missdba A is bestemd voor motor-
duwschepen met een bak er voor; Missdba B, 
C en D zijn bestemd voor geladen duwbakken; 
Missdba E is bestemd voor lege duwbakken. De 
6 afmeerpalen thv. de oeverfrontnummers 7104, 
7105 worden herbenoemd in Harthdba 5. Deze 
locatie is bestemd als koppelplaats en ook voor 
6 baksduwvaart. De nog aanwezige ligplaatspa-
len Missdba 5, voor de doelgroep kegelschepen, 

blijven tot nader order staan. Kegelschepen kun-
nen er gebruik van blijven maken. Info: HCC., 
wachtchef V&O, (010) 252 2400 of VHF 19 en 
VC HvH, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) 
252 2801 of VHF 11.
verbindingskanaal; Schotdeurensebrug; geen 
bediening. Geen bediening Schotdeurensebrug 
van 3 november 6 uur tot 10 november 6 uur.
Zijl; Spanjaardsbrug; Zijlbrug; stremming. 
Stremming tussen Zijlbrug en Spanjaardsbrug van 
6 november 22 uur tot 7 november 6 uur.
ZEELAND
honte; overloop van hansweert; overloop 
van valkenisse, Zuidergat; Pas van terneuzen; 
gewijzigde markering. Tot 3 november worden 
opgenomen meetboeien WCT 1 in 51º 25,648’ 
N-003º 42,519’ E en PVT 1 in 51º 21,050’ N-003º 
48,310’ E. Voorzien van licht met karakter Fl(5) 
Y 20s, uitgelegd: HNTE in 51° 26,501’ N-003° 
41,177’ E; PVT in 51° 21,492’ N-003° 44,698’ E; 
OVHW in 51° 22,343’ N-003° 55,138’ E; OVVA 
in 51° 22,237’ N-004° 08,214’ E.
veerse Meer; Zandkreeksluis; stremming. 
Stremming Zandkreeksluis van 10 t/m 17 no-
vember van 7 tot 12, van 13 tot 17 en van 18 
tot 21 uur. Info: sluismeester Zandkreeksluis, 
(0113) 24 23 20 of VHF 18.
NOORD-BRABANT
Beatrixkanaal; stremming. Stremming thv 
Noord-Brabantlaan te Eindhoven van 6 november 
20 uur tot 7 november 5:30 uur. Reservenacht is op 
12 november 20 uur tot 13 november 5:30 uur.
Dintel; Manderssluis; oponthoud. Ivm. ber-
gingswerk van een gezonken schip buitenkant 
Manderssluis oponthoud van enkele uren tot 
1 november 12 uur en beperking doorvaart-
breedte. Het schip is met een wrakkenboei 
gemarkeerd.
LIMBURG
julianakanaal; sluis Born; gedeeltelijke strem-
ming. Stremming oostkolk Born tnb.
BELGIË
haven van antwerpen; sluis Kallo; stremming. 
Stremming sluis Kallo op 6 november.
Kanaal leuven-Dijle; sluis Battel; sluis 
Kampenhout; baggerwerk. Er vindt bagger-
werk plaats t/m 30 november. Eerste fase is bo-
venstrooms sluis Kampenhout in de zwaaikom 
en benedenstrooms de sluis. Vervolgens wordt 
tot circa eind november gebaggerd vanaf de 
Baarbeek tot aan sluis Battel. De baggerspecie 
wordt afgevoerd en gestort in de overdiepte van 
de zwaaikom in Herent. De scheepvaart moet 
vóór passage van het baggerwerk tijdig contact 
opnemen met het baggervaartuig via VHF 10 
en de nodige afspraken maken voor een veilige 
passage. De vaartuigen die gebruikmaken van 
de zwaaikom in Herent moeten gedurende de 
tijdsduur dat baggerspecie in de overdiepte wordt 
gestort via VHF 10 de nodige afspraken maken 
met de aanwezige duwboot voor de zwaaikom 
in te draaien. Gedurende het gehele baggerwerk 
is het strikt verboden zonder voorafgaande toe-
stemming van Waterwegen en Zeekanaal NV 
tijdelijk ligplaats te nemen in het pand vanaf de 
Baarbeek tot sluis Battel. Extra meldplicht VHF 
10 bij het baggervaartuig.
lokanaal; rozebrug; beperkte service. Bedie-
ning Rozenbrug 24 uur te voren aanvragen tnb., 
(058) 31 10 04 of VHF 20 in Veurne.
Maas; brug des ardennes (kmr. 46.6); spoor-
brug luxembourg (kmr. 47); minimaal ver-
mogen. Ivm. evenement minimaal vermogen 
tussen brug des Ardennes (kmr. 46.6) en spoor-
brug Luxembourg (kmr. 47) op 11 november 
van 10 tot 15 uur.
Maas; hinderlijke waterbeweging vermijden. 
Ivm. evenement hinderlijke waterbeweging ver-
mijden tussen kmr. 44.2 en 44.7 op 11 november 
van 10 tot 15 uur.
DUITSLAND
algemeen; mededeling. De WSD West,Südwest 
en Süd heeft volgende bekendmakingen uitgege-
ven: Einunddreissigste Verordnung zur vorüber-
gehenden Abweichung von der Rheinschifffahrts-
polizeiverordnung (31. RheinSchPVAbweichV); 
Dreiundsiebzigste Verordnung zur vorüberge-
henden Abweichung von der Binnenschifffahrts-
strassen-Ordnung (73. BinSchStrOAbweichV); 
Vierundsiebzigste Verordnung zur vorüberge-
henden Abweichung von der Binnenschifffahrts-
strassen-Ordnung (74. BinSchStrOAbweichV). 
Deze bekendmakingen zijn in één bericht aan 
te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(nr. 2008.7207.0) of te downloaden via www.
infocentrum-binnenwateren.nl.
Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal; Kieler 
Brug (kmr. 10.6); stremming. Stremming tus-
sen Kieler Brug (kmr. 10.6) en kmr. 11.8 vanaf 
3 november tnb. van maandag t/m vrijdag van 
9 tot 16 uur.
Donau; mededeling. De WSA Regensburg heeft 
een nieuwe bekendmaking uitgegeven over de 
vaargeultoestand tussen kmr. 2201.8 en 2414.7. 
Deze is aan te vragen bij het Infocentrum Bin-
nenwateren (nr. 2008.7473.0) of te downloaden 
via www.infocentrum-binnenwateren.nl.
Donau; beperkingen. Tnb. tussen kmr. 2291.4 
en 2290.9 ontmoeten, voorbijlopen, ankeren, 
stilliggen en keren verboden.
Dortmund-ems-Kanal; tunnel olfen-Selm 
(kmr. 26.7); stremming. Stremming tunnel 
Olfen-Selm (kmr. 26.7) en thv. kmr. 42.4 van 3 
november 5 uur tot 4 november 6 uur en van 10 
november 5 uur tot 11 november 6 uur.
elbe; oefeningen. Ivm. oefeningen bijzondere 
voorzichtigheid tussen kmr. 396 en 399 van 6 
november 8 uur tot 10 november 20 uur en van 19 
november 6 uur tot 23 november 20 uur.
haven Papenburg; sluis Papenburg; strem-
ming. Stremming sluis Papenburg op 6 november 
van 8 tot 20 uur. Info: sluis Papenburg, tel.: 0049 
(0)4961 94 670.
lahn; sluis Kalkofen (kmr. 105.8); stremming. 
Stremming sluis Kalkofen (kmr. 105.8) van 3 
november t/m 31 maart.
lahn; sluis lahnstein (kmr. 136); stremming. 
Stremming sluis Lahnstein (kmr. 136) van 3 no-
vember t/m 31 maart.
Main; doorvaartbreedte. Ivm. verondieping tnb. 
voor linkeroever doorvaartbreedte verminderd 
met 10 m thv. kmr. 86.7, doorvaartbreedte vermin-
derd met 18 m thv. kmr 86.9 en doorvaartbreedte 
verminderd met 10 m thv. kmr. 87. Er zijn drie 
groene tonnen gelegd.
Main-Donaukanal; sluis Kelheim (kmr. 166.1); 
beperkingen. Tussen kmr. 166 en 170.8 op 8 
november tussen 20:30 en 22 uur oponthoud en 
afmeerverbod voorhaven sluis Kelheim.
Mittellandkanal; brug 474 haldesleben i -
haldesleben ii (kmr. 301.9); stremming. Voor 
brug 474 Haldesleben I -Haldesleben II (kmr. 
301.9) op 5 november stremming afvaart van 
6:30 tot 20 uur en stremming opvaart van 7:30 tot 
21 uur. De havens Bulstringen en Haldensleben 
blijven vanaf het westen bereikbaar en de haven 
Vahldorf vanaf het oosten.
Mittellandkanal; beperkingen. Tot 7 november 
12 uur tussen kmr. 301 en 302 afmeerverbod 
ligplaats Haldensleben tussen kmr. 301.2 en 
301.3, hinderlijke waterbeweging vermijden, 
doorvaartbreedte verminderd met 10 m en ont-
moeten verboden.
Mittellandkanal; doorvaartbreedte. Van 30 
oktober 6 uur tnb. tussen kmr. 243.7 en 244.6 
doorvaartbreedte verminderd en bijzondere voor-
zichtigheid. Bij onvoldoende doorvaartbreedte 
wordt de vaargeul, na afspraak via de marifoon, 
vrijgemaakt. Extra meldplicht VHF 10.

Lees verder op pag. 15

Vlaardingen drukker 
dan ooit

VLAARDINGEN

De Vlaardingse Koningin Wilhel-
minahaven verwacht dit jaar zo’n 
1,2 miljoen ton overslag te verwer-
ken. De haven zit de laatste jaren 
in de lift. Jaarlijks doen zo’n 6000 
binnenschepen en 700 zeeschepen 
de haven aan. Met name stukgoed, 
veevoer en eetbare oliën worden 
overgeslagen. De Koningin Wilhel-
minahaven valt onder het beheer 
van de gemeente Vlaardingen. 
Vanuit het havenkantoor aan de 
Oosthavenkade worden door de 
havendienst de bruggen en sluis be-
diend voor de pleziervaart en wordt 
de beroepsvaart gecoördineerd in 
de buitendijkse havens. Twee jaar 
geleden verhuisde Norfolkline van 
Scheveningen naar Vlaardingen. 
De terminal van Norfolkline is ge-
vestigd aan de Vulcaanhaven. De 
schepen van de Norfolkline varen 
zo’n 1500 keer per jaar uit. (Foto 
Roger van der Kraan)

Vulcaanhaven wil
af van dwangsom
DEN HAAG

Een dwangsom van maximaal 
300.000 euro is onterecht op-
gelegd aan het bedrijf Vulcaan-
haven BV in Vlaardingen. Dat 
betoogde de advocaat van het 
bedrijf bij de Raad van State. 
De provincie Zuid-Holland legde 
de dwangsom op, omdat Vul-
caanhaven zonder vergunning 
minerale massagoederen zoals 
ertsen, klei, cement en kolen 
bewerkt. Alleen voor opslag 
daarvan zou volgens de provin-
cie toestemming zijn gegeven.

Het bedrijf stelt, dat voor de bewer-
king in het verleden al een vergun-
ning is verleend, toen Vulcaanhaven 
nog onder de vlag van een andere 
organisatie werkte. Van een over-
treding van de regels is daarom 
geen sprake en de dwangsom is 
dus onterecht opgelegd, zegt Vul-
caanhaven.
Volgens de provincie geeft Vulcaan-
haven echter een verkeerde uitleg van 
de feiten. Die oude vergunning voor 
de bewerking zou zijn verleend on-
der voorwaarde dat de milieudienst 
Rijnmond nog zijn goedkeuring zou 
geven voor de plek waar het bewer-
ken mag plaatsvinden.
In principe kan een dwangsom wor-
den voorkomen als een bedrijf wel 
voor een nieuwe vergunning in aan-
merking kan komen. Maar de daar-
voor noodzakelijke aanvraag door 
Vulcaanhaven strandde meermalen, 
omdat het bedrijf volgens de provin-
cie telkens onvoldoende informatie 
verstrekte aan de milieudienst.
De provincie besloot uiteindelijk 
tot het opleggen van een dwangsom 
toen bij meerdere controles bleek dat 
er nog steeds overtredingen plaats-
vonden. Daarbij speelde ook mee dat 
bij de bewerking bij Vulcaanhaven 
meerdere keren brand is ontstaan. 
De Raad van State doet over enkele 
weken uitspraak. (AvdW)
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‘We zijn de drempel naar recessie 
over en moeten snel plannen ma-
ken hoe we daarmee omgaan. We 
hebben een handleiding nodig om 
als Nederlandse industrie door deze 
globale crisis te komen.’ 
De maritieme ‘captains of industry’ 
gaan er vanuit dat de recessie de 
scheepsbouw en verdere maritieme 
sector zal raken. ‘In Duitsland zijn 
al problemen met CV’s die bestelde 
schepen niet meer kunnen betalen’, 
zei Kommer Damen. De bulkcar-
riers zitten in problemen door de 
sterk gedaalde charterprijzen en 
in de containermarkt kondigen 
zich vergelijkbare problemen aan. 
‘Daar dreigde al voor het uitbreken 
van de kredietcrisis een overcapa-
citeit door het grote aantal in Azië 
bestelde schepen dat de komende 
jaren op de markt komt. Wanneer 
het containeraanbod stagneert, wordt 
die overcapaciteit nog groter. Het 
gevaar bestaat dat reders omvallen 
en de werven met de schepen blij-
ven zitten.’
De kans dat dit in Nederland ge-
beurt lijkt klein. ‘Dat komt door de 
specialisatie van de Nederlandse 
scheepsbouw’, zegt Fred Van Beers 
van Wärtsilä. ‘Patrouilleschepen 
en complexe baggerschepen blij-
ven bijvoorbeeld in trek. De bag-
gerindustrie heeft contracten voor 
langlopende projecten.’
Verwachting is wel dat de offshore-
industrie straks effecten gaat voelen 
van de teruglopende economie. De 
vraag naar olie daalt, evenals de olie-
prijs. Aan de andere kant blijft het 

van strategisch belang voor Europa, 
Amerika en Azië om minder afhan-
kelijk te worden van Rusland en het 
OPEC-kartel voor leveranties van 
olie en gas.

Geen ontslagen
Er is niet zoveel kans op massa-ont-
slagen in de Nederlandse scheeps-
bouw, zoals dat in de jaren zeven-
tig en tachtig gebeurde. ‘Destijds 
werden werven te lang kunstmatig 
overeind gehouden, waardoor ze uit-
eindelijk in een veel diepere crisis 
terechtkwamen’, zegt Damen hier-
over. ‘Daar komt bij, dat werven nu 
veel flexibeler zijn en beschikken 
over een buffer van tijdelijke ar-
beidskrachten.’ 
De scheepsbouwers gaan er vanuit 
dat geplaatste orders worden uit-
gevoerd. De financiering van die 
orders is voor het uitbreken van de 
kredietcrisis geregeld. ‘We hebben 

de orderportefeuilles nog eens goed 
uitgekamd maar kwamen geen rare 
dingen tegen.’

Subsidiedreiging 
Een van de zaken waar de scheeps-
bouwindustrie tijdens recessies 
scherp op moet letten is concurrentie-
vervalsing door buitenlandse werven 
die met subsidies overeind worden 

gehouden. ‘De kansen daarop nemen 
weer toe’, stelde voorzitter Martin 
Bloem van Scheepsbouw Nederland. 

‘Wij zijn tegen subsidie, maar wan-
neer anderen hun scheepsbouw weer 
subsidiëren moeten we zorgen dat we 
in Nederland de middelen hebben 
ons daar tegen te verweren. Zo is de 
geraffineerde taxlease-constructie 
van de Spaanse overheid een vorm 
van subsidie die oploopt tot boven 
de twintig procent. Dat moeten we 
aanpakken.’

De scheepsbouwindustrie roept de 
Spanjaarden op Europees niveau tot 
de orde. ‘We zijn bezig de taxlease 
met steun van Neelie Kroes te kil-
len’, zei Damen. Ook de subsidie 
aan Poolse werven is Europees 
aangepakt. ‘Een probleem is, dat 
Poolse werven zoveel subsidie moe-
ten teruggeven dat ze failliet gaan 
en het is de vraag of dat sociaal 
wenselijk is. Wanneer er in Polen 
geen scheepsbouw overblijft zijn 
onze toeleveranciers ook de dupe, 
die hebben voor hun afzetvolume 
nodig in Europa.’

Weinig politici
Om politieke steun te mobiliseren 
hield Scheepsbouw Nederland de 
presentatie van het ‘Strategie Rap-

port 5x aanpakken’ in het aan het 
Binnenhof grenzende perscentrum 
Nieuwpoort in Den Haag. Hoewel 
alle belangrijke scheepsbouwers 
naar Den Haag waren gekomen, 
kwamen er nauwelijks parlementari-
ers op de presentatie en de discussie 
af. Alleen het CDA gaf acte de pré-
sence. Probleem is volgens Damen 
dat nationale politici onvoldoende 
begrijpen dat de scheepsbouw een 
internationale sector is. ‘Al hebben 
we in het algemeen niet te klagen 
over politieke belangstelling, de 
vraag is toch hoe we politici kun-
nen overtuigen in dit opzicht anders 
met de scheepsbouw om te gaan en 
te zorgen dat er een level playing 
field blijft bestaan.’ (HH)

• Van links naar rechts VNO-voorzitter Bernard Wientjes, vakbondsbestuurder Richard Moti, Kommer Damen, 
Fred van Beers, directeur Wärtsilä Nederland, Goof Hamers algemeen directeur van IHC Merwede en algemeen 
directeur Peter Zoeteman van Aalborg Industries Inert Gas Systems. (Foto Hans Heynen)

‘Geen massaontslagen zoals in de jaren zeventig van de vorige eeuw’

Scheepsbouwsector rekent op zwaar weer
Hoewel de orderboeken van scheepswerven en 
toeleveranciers nog tot 2011 zijn gevuld verwacht 
vrijwel niemand in de Nederlandse scheepsbouw-
industrie dat de sector de komende recessie zon-
der averij doorkomt. De vraag is niet meer of er een 
recessie komt, maar hoe diep die zal zijn, stelde 
werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes bij de pre-
sentatie van het ‘Strategie Rapport 5x aanpakken’, 
van Scheepsbouw Nederland.

Orderportefeuille
gevuld tot 2011

Met zijn sleepboot Willem III, de 
voormalige SR-12 van de Am-
sterdamse Stadsreiniging, vormt 
Willem Bos (1956) Sleepdienst 
Bos (Berging Onderhoud Sleep-
werk) in Amsterdam-Noord. 
Twintig jaar geleden maakte hij 
als gemeenteambtenaar de stap 
naar het zelfstandig onderne-
merschap. Zijn nieuwe carrière 
kende echter een dramatisch 
begin.

Door de telefoon was al te horen dat 
Willem Bos een baard draagt en in 
levenden lijve stelt hij niet teleur. 
Bos komt ons met zijn vuurrode 
bestelbusje ophalen. ‘Sleepdienst 
Bos sleept alles wat drijft’, staat in 
golvende letters op de zijkant. ‘Dat 
heeft m’n meisje bedacht’, vertelt 
Bos trots, doelend op zijn echtge-
note Henny met wie hij dertig jaar 
is getrouwd. In Zijkanaal I, achter 
de voormalige NDSM-werf, ligt de 
woonark van Bos. ‘Arend’, staat er 
naast de voordeur. Hoewel de ark 
ruim is, wordt dat teniet gedaan door 
een groot aantal meubels en gesta-
pelde spullen. Je zou kunnen denken 
dat er een strandjutter woont. Alles 
wat in de loop van een mensenleven 
is aangespoeld lijkt te zijn bewaard. 

Een fruitautomaat, een bar, aan de 
muur een munttelefoon uit de jaren 
zeventig. De kleur bruin overheerst 
en het ruikt er sterk naar hond. Een 
goedmoedige herder duwt zijn voch-
tige neus in ons kruis en een schat-
tig bastaardje kijkt met uitpuilende 
ogen smekend naar ons op. Henny 
zit in kamerjas voor de computer, 
terwijl achter haar rug de televisie 
neuzelt. Aan de andere kant van de 
ark ligt de Willem III, een in 1962 
bij Seijmondsbergen gebouwde Am-
sterdammer van 16,50 bij 4,50 meter 
met een DAF DK1160 van 168 pk 
uit 1972. We zetten ons aan de keu-
kentafel en Bos steekt van wal.

Stadsreiniging
Bos werd iets verderop in Zijkanaal I 
in een woonark geboren. Zijn familie 
voer al met beurtschepen. Op zijn 
vijftiende begon hij te werken bij 
dekschuitenverhuurderij Houthaven 
BV. ‘Was je maar achttien’, zei zijn 
baas, ‘dan had ik een sleepboot voor 
je.’ Maar toen hij achttien was: geen 
boot. Dus solliciteerde Bos bij bran-
chegenoot Blom. Ook daar bleef hij 
niet lang. ‘Ik had een lichte hersen-
schudding na een val in het zwembad 
en toen ik terugkwam lagen mijn 
privéspulletjes onder een dekkleed 

en was mijn boot weg. Ze hadden 
een andere schipper aangenomen. Ik 
heb nog dezelfde dag gesolliciteerd 
bij de gemeente.’
Hij heeft dertien jaar bij de Stads-
reiniging bakken met vuilnis naar 
de vuilverbranding gevaren. In die 
tijd haalde hij ook zijn schippers-
papieren. Intussen had zijn tien jaar 
oudere broer Arend een sleepboot 
gekocht. Later kwam daar een tot 
duwboot omgebouwde stoomsleper 
bij. Arend wilde een sleepbedrijf be-
ginnen en op zijn aandringen kocht 
Bos de SR-12 van Stadsreiniging 
over. Ze hadden grootse plannen. Bij 
een sloopklus had Arend een 1000 
pk Mitsubishi met 400 draaiuren uit 
een binnenschip gehaald. Met die 
motor in de duwboot en twee man 
personeel erop konden ze alles aan. 
Ze hadden al een paar transporten 
oud ijzer naar Leer gedaan en dat 
was uitstekend bevallen. ‘We waren 
vier handen op één buik’, vertelt Bos. 
Op 21 december 1988, twee dagen 
na Bos’ vertrek bij Stadsreiniging, 
kwam Arend bij een arbeidsongeval 
om het leven.

Broer verongelukt
‘Op het oude Waterlooplein, waar 
nu het Muziekgebouw staat, ston-

den een paar oude spoorwagons die 
moesten worden gesloopt’, vertelt 
Bos. ‘Arend werkte voor een sloop-
bedrijf en wilde ze met diepladers 

naar de IJtunnelpier brengen en daar 
op pontons zetten. Maar de toen-
malige beheerder van het Nautisch 
Kwartier hield dat tegen. Dus moest 

hij ze ter plekke slopen en daarbij is 
hij uit zijn Bobcat gevallen en onder 
de bak verpletterd, de eikel.’
Bos stond voor een moeilijke keus: 

verdergaan als zelfstandige of niet. 
Zijn bazen wilden de koop van de 
SR-12 wel terugdraaien en hem weer 
in vaste dienst nemen, maar na een 
goed gesprek met Henny besloot Bos 
door te zetten. Hij ging als zelfstan-
dige voor Stadsreiniging varen, wat 
inhield dat hij ook ’s nachts en in de 
weekeinden oproepbaar moest zijn, 
soms voor maar tien minuten. Zijn 
chef vond dit te gek en Bos kreeg 
een contract waarmee hij per oproep 
vier uur in rekening mocht brengen. 
‘Bij de boekhouding keken ze wel 
raar toen ze rekeningen van 38 uur 
per dag kregen’, lacht hij.
Na drie jaar kwam aan dit werk een 
einde. ‘De sleepboten gingen naar 
de Dienst Waterbeheer en Riolering, 
maar moesten bijna een halfjaar te-
gen de wal omdat ze niet SI-gekeurd 
waren. Ik was dat als zelfstandige 
wel en kon gewoon blijven varen. 
Toen ging DWR de Dienst Binnen-
stad de huur van de bakken en de 
loswal in rekening brengen als ze 
met mij voeren. Zo hebben ze mijn 
werk afgepakt.’

Sindsdien verdient Bos zijn brood 
met kleinere sleepklussen, zoals 
woonarken en dekschuiten. ‘Bij de 
gemeente verdiende ik 180 gulden 
per uur en in de vrije markt kon ik 
met moeite vijftig gulden krijgen. 
Maar je moet gewoon doorgaan met 
ademhalen. En ik verkeer in de ge-
lukkige omstandigheid dat ik van 
mijn hobby mijn beroep heb kunnen 
maken.’ (HHjr)

ROTTERDAM

Kantoor Binnenvaart heeft haar 
zorgen geuit over de lange aan-
vaartijd van hulpdiensten. Aan-
leiding is het ongeval tussen de 
coaster Wisdom en het binnen-
schip Riad.

De aanvaring had plaats op de Oude 
Maas in de buurt van Heinenoord. 
De melding volgde direct na de aan-
varing om 3.43 uur. Pas om 5 uur 
was een vaartuig van Rijkswaterstaat 
(RWS) ter plaatse. Dit schip moest 
uit Werkendam komen.
Het bevreemdt Kantoor Binnenvaart 
dat in het druk bevaren gebied tus-
sen Dordrecht en Rotterdam geen 
snellere en efficiëntere inzet van 
hulpdiensten mogelijk is. In het 
gebied zijn voldoende vaartuigen 
beschikbaar, die eerder ter plaatse 
hadden kunnen zijn dan een patrouil-
levaartuig uit Werkendam.
Kantoor Binnenvaart wil dat wordt 
onderzocht of het coördinatieplan 
van de hulpdiensten voldoet aan de 

eisen die eraan mogen worden ge-
steld. Daarvoor heeft KB-manager 
Erik van Toor contact opgenomen 
met de Onderzoeksraad voor Vei-
ligheid. ‘Die is inmiddels met een 
vooronderzoek bezig.’

Volgens een woordvoerder van 
Rijkswaterstaat duurde het inderdaad 
een uur voordat een patrouillevaar-
tuig van RWS bij de Riad was. ‘Maar 
het was wel een binnen paar minuten 
vertrokken uit Werkendam. De boot 
moest uit Werkendam komen omdat 
wij in het weekend niet overal een 
boot hebben liggen. Het ene week-
end heeft Rijkswaterstaat in Dor-
drecht dienst, de andere week kan 
het maar zo zijn dat hulp helemaal 
uit Werkendam moet komen.’

Een illusie
Ook de waterpolitie is volgens 
KLPD-woordvoerder Ed Kraszew-
ski niet altijd in staat snel bij een 
calamiteit te zijn. ‘Wij hebben geen 
noodhulpdienst. Dat is een taak van 

Rijkswaterstaat of de brandweer. De 
waterpolitie zit wel langs het wa-
ter, maar ook wij hebben niet overal 
24-uurs bezetting. Op de Waal zijn 
wij meestal wel dag en nacht paraat, 
maar ook dan kan het zijn dat de 
boot van Tiel voor een calamiteit 
naar Nijmegen moet. Vaak hebben 
de agenten dan wel piketdienst, maar 
het duurt wel even voordat die van 
huis zijn en in de boot zitten. En 
dan ben je zo maar anderhalf uur 
onderweg. Want onze bewakings-
gebieden zijn groot.

‘Daarom is het ook een illusie dat we 
iets voor het echtpaar van de Riad 
hadden kunnen betekenen. Met 
een beetje geluk was de boot van 
Dordrecht in dienst geweest. Maar 
dan nog hadden we niet veel kun-
nen doen. Dan moet je toch binnen 
vijftien minuten de mensen uit het 
water halen. En dat is met de huidige 
middelen niet te doen. Het wordt 
waarschijnlijk ook onbetaalbaar als 
je dat wilt.’ (EvH)

Zorg over aanvaartijden hulpdiensten
Zeemansgraf

LELYSTAD 27/10 - Het RACM in Lely-
stad opent 30 oktober de tentoonstel-
ling Zeemansgraf. De tentoonstelling 
vertelt het verhaal van de scheeps-
ramp van de Lutina. De opening 
heeft een bijzonder tintje, omdat de 
officiële handeling wordt verricht door 
een achterkleinzoon van Jan Kisjes, 
de schipper die samen met de Lutina 
ten onder ging.

www.racm.nl

Containertransferium

ALBLASSERDAM 27/10 - Het con-
tainertransferium om de haven van 
Rotterdam te ontlasten moet in Alblas-
serdam komen. Verkeer en Waterstaat 
en de gemeente Rotterdam scharen 
zich achter de keuze voor deze locatie 
die het Havenbedrijf Rotterdam en 
het havenbedrijfsleven eerder heb-
ben gemaakt.

www.nieuwsbladtransport.nl

Lijk van duiker

ZEEBRUGGE 27/10 - In de haven van 
Zeebrugge is zaterdagnamiddag het 
stoffelijk overschot aangetroffen van 
een duiker. Het lijk hing aan het voor-
steven van het schip Nordstream van 
P&O Ferry’s. Het stoffelijk overschot 
was al in verre staat van ontbinding. De 
man had nog een duikerspak aan met 
een rood kenteken op de arm.

www.standaard.be

Wilhelminakanaal

TILBURG 27/10 - De gemeente Til-
burg, Rijkswaterstaat en de provincie 
Noord-Brabant willen het Wilhelmi-
nakanaal geschikt maken voor gro-
tere schepen. ‘De aanpassing van 
het kanaal biedt grote kansen voor 
Tilburg’, zegt wethouder Johan van 
den Hout.

www.tilburg.nl

Vangstquota

WAGENINGEN 23/10 - Het vaststel-
len van vangstquota voor de visserij, 
zoals sinds 1982 gebeurt, leidt niet tot 
beperking van de visvangst. Dat stelt 
visserijbioloog Adriaan Rijnsdorp.

www.missethoreca.nl

Veren Noord-Holland

HAARLEM 24/10 - De provincie in-
vesteert 350.000 euro extra in de 
Noord-Hollandse pontjes en veren. In 
totaal wordt ruim 2,5 miljoen geïnves-
teerd in de vijftien Noord-Hollandse 
veerboten. 

www.rtvnh.nl

Zuiderzeehaven

KAMPEN 24/10 - Staatssecretaris Hui-
zinga levert woensdag de Zuiderzee-
haven in Kampen op. Op het natte 
industrieterrein is het eerste bedrijf al 
aan de slag. De Finse multinational 
Wärtsilä opent er in de nabije toe-
komst een groot distributiecentrum.

www.refdag.nl

Zeevaartschool

DELFZIJL 23/10 - De plannen van 
het Noorderpoortcollege om in Delfzijl 
een nieuwe zeevaartschool in com-
binatie met een viersterrenhotel 
met tachtig kamers uit de grond te 
stampen zijn bijna rond. De nieuwe 
school moet in 2011 verrijzen bij de 
oude zeesluis.

www.dvhn.nl

APK binnenvaart

ZAANDAM 23/10 - Een koude sane-
ring in de binnenvaart door aanscher-
ping van ‘APK-eisen’ voor de kleine 
binnenschepen, zal tienduizenden 
vrachtwagens meer op de weg bren-
gen. Een megafile van Amsterdam 
tot Arnhem. Dat voorspellen de Alge-
mene Schippers Vereeniging en de 
Vereniging toerbeurt Noord-Zuid.

www.noordhollandsdagblad.nl

Zoon schipper gewond

LEMMER 22/10 - De 22-jarige zoon 
van een schipper uit Werkendam is 
dinsdagavond gewond geraakt bij een 
ongeval aan boord. Het schip lag in 
Lemmer. De man sprong van het 
dak van de voorhut naar beneden. 
Omdat de dekplaten niet op hun 
plaats lagen, viel hij in het ruim. Hij 
werd overgebracht naar het UMC in 
Groningen.

www.ad.nl

Scheepvaartpolitie

GENT 23/10 - De Belgische scheep-
vaartpolitie heeft geen geld meer om 
controles op de Belgische waterwegen 
uit te voeren. 

www.standaard.be

DEN HAAG

Minister Van der Hoeven en 
staatssecretaris Heemskerk heb-
ben vorige week overlegd met 
werkgevers- en werknemersor-
ganisaties over de gevolgen van 
de kredietcrisis voor de reële eco-
nomie. 

Bedrijven tot maximaal 250 werk-
nemers krijgen extra steun in de 
rug omdat Economische Zaken nu 
ook voor deze bedrijven garant staat 
(was 100 werknemers). Voor starters 
staat EZ garant voor leningen tot 
200.000 euro (was 100.000 euro). 
Het maximale garantiebedrag per 
bedrijf is verhoogd naar 1,5 miljoen 
euro (was 1 miljoen). 
De groei van de kredietverlening 
ontwikkelt zich nog positief, maar 
een terugval is mogelijk. Om daar 

goed op te zijn voorbereid, is minis-
ter Van der Hoeven bereid nu al de 
garantieregeling voor het MKB uit 
te breiden. ‘Er is nu nog niet veel aan 
de hand, maar je moet wel vooruit 
denken’, zei Van der Hoeven.
Er zijn in Nederland 700.000 bedrij-
ven met maximaal 250 werknemers 
die goed zijn voor 4 miljoen banen. 
EZ staat garant voor 745 miljoen 
euro aan kredieten en dat bedrag kan 
eventueel verhoogd worden tot 825 
miljoen euro. 
Daarnaast is afgesproken om in 
gezamenlijk overleg tussen MKB, 
banken en overheid de bestaande 
kredietregelingen beter te gaan be-
nutten en waar nodig de toegang te 
vergroten via meer bekendheid en 
vereenvoudiging van de voorwaar-
den. Dit geldt ook voor mkb-bedrij-
ven die exporteren. (MdV)

De Binnenvaart
weet raad met
wrak hektjalk
DORDRECHT

Vereniging De Binnenvaart wil 
het wrak van de negentiende 
eeuwse hektjalk Jacob kopen.

De archeologische vondst kan een 
plaats krijgen in de lashbak van 
de vereniging. Daar komt ook een 
tentoonstelling van voorwerpen die 
in het scheepswrak zijn gevonden. 
Het is de bedoeling dat de bak langs 
maritieme evenementen reist. 
Het wrak van de Jacob werd eind 
2006 gelicht bij in de Dordtse Kil 
bij Willemsdorp en ligt sindsdien 
bij Rijkswaterstaat in Dordrecht. 
Voorzitter Jos Hubens van De Bin-
nenvaart schat dat het geschikt ma-
ken van de bak als expositieruimte 
een ton kost en daarvoor zoekt hij 
sponsors en subsidies. Van de twintig 
meter lange Jacob, die in 1858 zonk, 
is het achterschip en een stuk van het 
ruim in de bodem bewaard gebleven. 
In het ruim lag bij de berging nog een 
klein deel van de vracht van 40.000 
kilo keien. De in het wrak gevonden 
servieskast, katrollen, aardewerk, je-
neverkruik en naamplaten zijn straks 
onderdeel van de expositie. Het schip 
was eigendom van de familie Rit-
meester uit Werkendam. Schipper 
Hendrik Ritmeester overleefde de 
scheepsramp, maar zijn vader Joa-
chim kwam om. (MdV)

CHERBOURG

Vijftien Franse vissersschepen 
hebben de Zeebrugse Z-63 
Thalassa van visser Jan Ackx 
aangevallen voor de Norman-
dische kust. De Fransen gooi-
den de ruiten van de stuurhut 
in met stenen en ijzeren staven 
en dreigden het schip te ram-
men.

Aanleiding was het vissen op Sint-
Jacobsschelpen, waarvoor de Franse 
regering een eigen reglementering 
opzette, buiten de Europese vis-
serijvoorschriften om. Die bepaalt 
dat slechts van begin oktober tot 
half mei op Sint-Jacobsschelpen 
mag worden gevist en de vissers-
schepen mogen maximaal 300 kilo 
per opvarende  aan boord hebben. 
Tijdens het weekeinde mogen geen 
Sint-Jacobsschelpen worden boven-
gehaald en de schepen moeten om 
de 24 uur binnenvaren.
De Thalassa respecteert deze be-
perkingen, want schipper-eigenaar 
Ackx, hoewel nog in Zeebrugge 

geregistreerd en varend onder Bel-
gische vlag, woont in Normandië 
en opereert vanuit de Franse haven 
Port-en-Bessin. Toch zet het vissen 
door buitenlanders op Sint-Jacobs-
schelpen, een typisch Frans visserij-
product, kwaad bloed bij de Franse 
vissers die het de dagen voordien 
ook al op hun heupen hadden ge-
kregen toen Schotse en Ierse vissers 
voor de Franse kust waren opge-
daagd om op dezelfde schelpdieren 
te vissen. De verschijning van de 
Thalassa was de druppel die de 
emmer deed overlopen.

Opgehitst
Aan de ‘zeeslag’ was over de ma-
rifoon een hetzecampagne voor-
afgegaan. Daarin werd gedreigd 
de Thalassa te enteren en de be-

manning te ‘leren zwemmen’. De 
toon was gezet en aan boord van de 
Belg zat de schrik er goed in. Eerst 
daagde een vijftal boten op die de 
Thalassa omsingelde en even later 
werd het schip door vijftien ‘col-
lega’s’ belaagd en vlogen de eerste 
projectielen door de lucht.

Ackx riep de hulp in van de Franse 
Gendarmerie Maritime. Die kwam 
aan boord, ging over tot een gron-
dige controle, maar stelde geen 
overtredingen vast. Omdat aan 
de belegering geen einde kwam 
- volgens sommige bronnen na-
men uiteindelijk wel dertig Franse 
schepen aan de aanval deel - stelde 
de gendarmerie voor de Thalassa 
naar Cherbourg te escorteren. Daar 
diende Ackx een klacht in tegen zijn 
belagers. Hij zegt zich niet uit het 
veld te zullen laten slaan.
Inmiddels heeft de beroepsorgani-
satie van de vissers van Bas-Nor-
mandie zich gedistantieerd van het 
incident, dat als ‘onaanvaardbaar’ 
werd bestempeld. (JG)

• Willem Bos zou ooit een bedrijf met zijn broer Arend beginnen. Maar twee dagen nadat hij ontslag had geno-
men bij de Stadsreiniging verongelukte zijn broer. ‘Hij is uit zijn Bobcat gevallen en onder de bak verpletterd, 
de eikel.’ (Foto Ernst van Deursen)

Een kleine sleepboot met een groot verhaal erachter

Willem sleept alles wat drijft

Meer kredietgarantie voor MKB

Woedende Franse 
vissers belagen 

Belgische collega

Verstekeling verdrinkt

ANTWERPEN

Een verstekeling is donderdag 16 
oktober in de haven van Antwerpen 
verdronken.
Hij sprong van het schip dat hem 
naar zijn thuisland Ivoorkust of 
Tsjaad zou repatriëren. Hij was met 
twee anderen in Afrika aan boord 
geglipt van het vrachtschip Durban 
Star met bestemming  Antwerpen. 
Ze werden op zee ontdekt en de ka-
pitein wilde ze in Antwerpen aan 
de Scheepvaartpolitie overdragen. 
Die besliste echter dat het schip 
hen zou terugbrengen naar Afrika. 
Ze konden evenwel ontsnappen en 
twee sprongen overboord. De hulp-
diensten haalden een verstekeling 
levend uit het water. De tweede man 
verdronk. Duikers vonden zijn le-
venloze lichaam op de bodem van 
het Albertdok. De geredde man en 
de derde, die de sprong niet waagde, 
werden overgedragen aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken die beiden op 
kosten van de rederij van de Durban 
Star zal repatriëren. (JG)
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GMP certificatieschema diervoedersector 2006
geldig tot 31-05-2011

PDV registratienummer: PDV100264

Niwo VIHB nummer ZH505245VXHX
Geldig tot 07-04-2010

Dordtclean B.V.
Kilkade 45

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

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

Eigen vaste locatie
te Dordrecht met 
aanlegsteiger.

Eventueel inname 
spuitwater

Inkoop van plantaardige 
oliën en vetten

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

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe.
Maar op ‘n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Strijdbaar tot het laatst is in alle rust, omringd door 
zijn vrouw en kinderen heengegaan, mijn geliefde man, 
onze lieve vader, schoonvader, opa en zoon

Cornelis Johannes van de Geer
,,Hans’’

* 15 mei 1945                                   † 24 oktober 2008

Nel

Frits en Martha       
Sandra
Melissa

Anita en Erik       
Rik
Ivo

A.H. van de Geer - Boekhorst

27 oktober 2008
Halfrond 27
3071 PP Rotterdam

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 
31 oktober a.s. om 15.30 uur in het crematorium ,,Hofwijk”
aan de Delftweg 230 te Rotterdam-Overschie.

Tevens zal na afloop van de crematieplechtigheid nog
gelegenheid zijn tot condoleren in de condoléanceruimte
van het crematorium.

CNC Snijwerk voor de Scheeps- en Jachtbouw
Plaatafmeting 12 x 3 mtr diverse diktes

Ook CAD tekencapaciteit voor stroken, uitslagen, 
constructie tekenwerk, nesten en NC aansturen.

Verzorging van de complete staal voorbewerking.

Snelle levertijden.

Bel of mail voor inlichtingen: Tel: 0487 57 1498
Info@euroshipservices.nl Fax: 0487 57 3350

Ruudtrans BV zoekt ivm 
uitbreiding van het ladingpakket
binnenvaarttankers van diverse

afmetingen.

Op kort- of langdurige 
contractbasis, of op spot is

bespreekbaar.

Trajecten zijn vnl. ARA (van
Delfzijl tot Belgische depots)

SVP vragen naar 
Ruud de Gruijter(0620007641) 

of Peter van der Waal(0620008660)

Nieuw adres vanaf 10/11/2008:

Baanhoek 144A
3361 GM  SLIEDRECHT

Netherlands
Nieuw Officetelfnr. : 0031-184-430830

Nieuw faxnr. : 0031-184 - 430840
P/O Box 1023

3360 BA SLIEDRECHT
Netherlands

Scheeps- en
Jachtbetimmeringen

meubels op maat
keukens •

badkamers •
stuurhutten •

a/b ms Rickus
Tel. 038-4229551 / 06-22 390497

Holtenbroekerdijk 40A
8031 ER Zwolle

A.P. MOLLER - MAERSK GROUP

We provide safety and support at sea

SVITZER is een toonaangevend sleepvaartbedrijf met 600 slepers 
in de havens en terminals over de hele wereld.

Voor onze sleepdiensten in het Amsterdam Noordzeekanaal 
gebied zoeken wij nieuwe collega's in de functies van:

Machinist, Schipper,
Matroos-Motordrijver,
Matroos en Kapitein
Heb jij 
kwaliteit, service en veiligheid hoog in het vaandel staan en heb je ervaring in (of
affiniteit met) de binnenvaart of zeevaart? Wil je daarnaast niet te lang en niet te
ver van huis weg? Dan is een baan bij SVITZER Amsterdam B.V. wellicht iets voor
jou! Wij zoeken voor alle disciplines, leergierige en gemotiveerde medewerkers.

Wij bieden
enerverende en uitdagende functies binnen kleine teams en ruime mogelijkheden
voor groei binnen de organisatie. Naast de keuze uit verschillende dienstroosters
(bijvoorbeeld weekdienst of 12 uurs dienst) bieden wij interne opleidingstrajecten
aan en wordt de mogelijkheid geboden om opleidingen te volgen aan de Maritieme
Academie in IJmuiden.

Contact informatie
Stuur binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie je sollicitatie
inclusief CV, bij voorkeur per e-mail naar: ron.henning@svitzer.com. Je kunt 
je sollicitatie ook per post sturen naar: SVITZER Amsterdam B.V., t.a.v. dhr. 
R. Henning, Manager Operations and Crewing, Capriweg 28, 1044 AL Amsterdam

Voor meer informatie over de vacatures kun je contact opnemen met 
Ron Henning, telefoonnummer 0255-562666. Zie ook onze website 
www.svitzer.com.

KAPITEIN, STUURMAN, MATROOS
of DEKSMAN nodig

06-5315 6506 • amatha@wxs.nl • www.amatha.nl

Amatha international bv
Management en detachering personeel binnenvaart

PASSAGIERSSCHIP (VER)KOPEN ?

Kijk op www.enkmar.com

Enkhuizen Maritiem. 
Tel. 0228 31 72 79

S C H E E P S W E R F

VOORUIT

Als schipper

denk je altijd

vooruit.

Zaandam
Zuiddijk 404

500 meter uit het
Noordzeekanaal.

Hellingen en dokken.
Max. lengte 70 meter.

100% service.

Alle werkzaamheden
075-6 15 63 58

info@scheepswerfvooruit.nl

Directievaartuig, Launch 42
bj. 1972 - afm. 12.65 x 3,39 x 1.30 m. - 

123 PK DAF revisie 2008 - 15 kVA - Radar, GPS, 
stuurhut 5 zitplaatsen - kombuis en toilet

W.LA. de BOT & Dtr.  registered shipbroker ®  
tel. 010 - 4667106 / fax 010 - 4669664 /  

E mail: info@debotshipbrokers.nl / 
web.: www.debotshipbrokers.nl

REINTJES - keerkoppelingen

ABC - dieselmotoren

* 24-uurs service

Newtonweg 9 - Spijkenisse        0181-614466

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

Diesel Motoren Service B.V.

reparatie Cummins revisie
Het adres voor goede service en scherpe prijzen.

Complete motorrevisie
Ruildelen
Brandstofpompen
Injectors
Verkoop van nieuwe en
gebruikte Cummins motoren

Kaartenmakerstraat 3
2984 CB Ridderkerk
Tel.: 0180-487284
Fax: 0180-487285
E-mail:
info@dieselmotorenservice.nl

www . d i e s e lmo t o r e n s e r v i c e . n l

DÉ MARITIEME
ASSURANTIE SPECIALIST
VAN NEDERLAND!

www.sipmarine.nl    
T 050 - 309 69 17

24 UURS SERVICE!

©
 d
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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

Oranje-directeur Johan Mulder ver-
wacht ook de nodige gevolgen op het 
gebied van het toezicht. ‘Deze ont-
wikkelingen zullen in de Verenigde 
Staten zeker een vloed van nieuwe 
regels rond het toezicht op financiële 
instellingen teweegbrengen en die 
komen dan wat later in een bootje 
de oceaan over en dan krijgen wij 

de volle laag. Want daar wordt de 
norm bepaald.’
Afgezien van strenger toezicht op 
banken en verzekeraars heeft de 
kredietcrisis wellicht ook gevolgen 
voor de zekerheden die verzekeraars 
moeten stellen. In 2012 worden die 
zekerheden herzien in het kader van 
Solvency II. De Nederlandse Bank 
onderwerpt de verzekeringswereld 
aan onderzoeken naar onder meer de 
risico’s en vereiste eigen vermogens 
en het is nog niet duidelijk of de 
eisen aan het eigen vermogen gaan 
stijgen. Maar vrijwel alle verzeke-
raars houden daar rekening mee en 
Mulder verwacht dat de kredietcrisis 
De Nederlandse Bank niet bepaald 
optimistischer zal stemmen.

EFM-directeur Tom Boerema zegt 
dat zijn bedrijf ruim aan de eis van 
Solvency I voldoet. ‘We moeten 
nu 3,2 miljoen aanhouden in vrije 
reserves en waarborgkapitaal en we 
verwachten onder Solvency II een 
stijging van de eis. Daarom moeten 

we de komende jaren ons eigen ver-
mogen versterken door goed op de 
kosten te letten en veel aandacht te 
besteden aan schadepreventie.’

Uiteraard zit er ook een beleggings-
kant aan. ‘We hebben ons geluk-
kig niet gek laten maken door hoge 
rentes. Ons geld zit in staatslenin-
gen, deposito’s en obligaties en dat 
allemaal bij bekende Nederlandse 
banken.’ Dat geldt overigens voor 
alle onderlinge verzekeraars. Voor 
hen geen uitstapjes naar IJsland.
EFM heeft een belegd vermogen 
van ruim twaalf miljoen euro en 
kijkt terug op een ‘prima jaar’. Het 
afgelopen boekjaar (gebroken, dus 
vanaf 1 oktober 2007) steeg de totale 
schadelast licht, terwijl het aantal 
schades met ongeveer 200 daalde. 

‘Er gebeurt minder, maar als het 
raak is, dan is het ook goed raak’, 
vat Boerema het beeld samen. Hij 
is diezelfde ochtend vroeg uit bed 

gebeld, omdat een van de aangeslote-
nen bij Heerjansdam was overvaren 
door een coaster.
De bruto premie gaat bij EFM an-
derhalf procent omhoog voor de 
meeste groepen.

Dubbele eis
Oranje heeft een belegd vermogen 
van ruim tien miljoen en Mulder 
verwacht alleen een inflatiecorrectie 
op de premies. Het bestuur beslist 
daar in november over. Het scha-
dejaar verloopt tot nu toe vrijwel 
rimpelloos, al leveren oktober en 
november in de praktijk nog wel 

eens tegenvallers op.
Oranje moet onder Solvency I 3,2 
miljoen vermogen aanhouden. ‘Mijn 
bestuur eist het dubbele en nog niet 
zo lang geleden zaten we op 270 
procent. We weten nog niet wat 
Solvency II gaat brengen, maar we 
houden rekening met een stijging 
tot vijf à zes miljoen, zodat we in 
2012 zeker tien miljoen moeten 
hebben.’

Juist omlaag
Ook Noord-Nederland toont zich 
redelijk onbezorgd over de directe 
gevolgen van de kredietcrisis, al ver-
bloemt directeur Bonno van der Wal 
niet dat de aandelenportefeuille een 
aderlating heeft ondergaan. ‘Maar 
het grootste deel van onze circa 2,5 
miljoen euro zit in deposito’s en obli-
gaties, zoals ons beleggingsstatuut 
voorschrijft.’
Ook Noord-Nederland hanteert een 
gebroken boekjaar en de premies 
worden voor inflatie geïndexeerd 
met anderhalf à twee procent.

Over het schadeverloop is Van der 
Wal ‘niet ontevreden’. ‘We hebben 
meer schade uitgekeerd, maar zijn 
ook gegroeid, dus per aangeslotene 
valt dat wel mee. Vooral kosten van 
reparaties zijn flink gestegen.’
Waar anderen bij Solvency II denken 
aan verhoging van de reserves, daar 
speculeert Van der Wal voorzichtig 
op een gelijkblijvende of zelfs lagere 
eis van De Nederlandse Bank. ‘Bij 
de risicobeoordeling zijn wij altijd 
over één kam geschoren met de gro-
tere collega’s, maar ik heb de indruk 
dat nu meer wordt gekeken naar 
de specifieke kenmerken van onze 
maatschappij en als dat zo is, dan 
verwacht ik eerder een verlaging dan 
een verhoging van de garantiesom. 
Maar niettemin blijven we ervoor 
reserveren.’
Directeur Mense Landlust van Sche-
pen Onderlinge Nederland verwacht 
‘eigenlijk weinig’ gevolgen van de 
kredietcrisis. ‘Onze beleggingen 
zijn grotendeels vastrentend, maar 
op termijn verwacht ik in de markt 
wel gevolgen, doordat de banken 
moeilijker doen over leningen. Ook 
wij hebben een klein deel van ons 
vermogen belegd in aandelen.’ Hoe 
groot dat belegde vermogen is, vindt 
Landlust ‘niet voor in de krant’.
In het schadeverloop ziet hij weinig 
opzienbarends en ook hij wacht af 
welke nieuwe eisen Solvency II gaat 
opleveren. ‘Je hoort heel verschil-
lende berichten en DNB heeft nog 
niets bepaald. We stoppen onze win-
sten in de algemene reserve, dus we 
zijn voorbereid op een verhoging.’ 
(SK)

Lenen voor nieuwbouw lastiger en strengere regels vanuit VS te verwachten

Onderlinges verwachten vooral
indirecte gevolgen kredietcrisis

Lang niet alle verzeke-
raars in de binnenvaart 
krijgen er vragen over, 
maar zeker is dat de kre-
dietcrisis hen wel bezig-
houdt. Hoewel ze over-
wegend veilig beleggen, 
heeft het vermogen dat 
in aandelen is belegd 
de nodige deuken op-
gelopen. Allen verwach-
ten bovendien indirecte 
gevolgen, doordat ban-
ken wellicht nog terug-
houdender worden met 
leningen, zodat nieuw-
bouw lastiger wordt. En 
dat raakt uiteraard de 
verzekeringsportefeuil-
les.

Aandelenportefeuilles
krijgen forse knauw

‘Hulp in nood van
onbekend schip’
Als watersporter maak je wel eens 
iets vervelends mee met de be-
roepsvaart. Bestaan er onfeilbare 
binnenschippers of watersporters? 
Ik denk van niet. Persoonlijk heb ik 
tijdens het varen wel eens een steekje 
laten vallen. Maar mijn uitgangs-
punt is zo weinig mogelijk hinder 
te veroorzaken. De zeeschepen in 
het Kielerkanaal haalden ons zeil-
jacht bijvoorbeeld heel voorzichtig 
in, terwijl wij vaart minderden; dan 
duurt de passage korter.
In een donkere avond op de Haar-
lemmerringvaart, na lang wachten 
voor de spoorbrug, kreeg ik groot 
respect voor de schipper van een 
vrachtschip. Hij schoof heel voor-
zichtig tussen de jachtjes in de rich-
ting van de geopende brug. En op 
een paar wilde schippers na, gaat het 
eigenlijk altijd zo! Mijn compliment 
voor deze mensen in die situatie; het 
is avond, zij zijn ook moe. Eigenlijk 
hebben zij altijd haast, maar meestal 
weten zij zich goed in te houden.
Een hele poos geleden voer ik de 
Maas af met bestemming Arnhem. 
Het regende en waaide hard. Een 
stuk boven Nijmegen op de Waal 
klonk opeens het geluid van de 
motor anders en na enkele minuten 
sloeg hij af. Ik stuurde de boot tus-
sen de kribben op het diepste stukje 
vlak achter de krib. De motor bleek 
vastgelopen en die tijd kostte een 
marifoon kapitalen, dus er was geen 
radiocommunicatie mogelijk. Vele 
zeil- en motorjachten passeerden. Zij 
begrepen mij niet en voeren vrolijk 
zwaaiend voorbij. Grote passerende 
vrachtschepen trokken intussen het 
water onder mijn kiel weg en dat 
maakte de situatie riskant. Ik zou 
de polder in moeten voor hulp. Op 
dat moment passeerde een groot 
vrachtschip richting de Pannerdense 
kop. De schipper keek naar mij en ik 
spreidde mijn armen en haalde mijn 
schouders op. Ik dacht: jij kunt mij 
toch niet helpen.
Het schip verdween achter de hoge 
krib. Ik haalde mijn tas uit het ka-
juitje, sloot af en keek nog eenmaal 

om mij heen. Een grote donkere 
achtersteven en daar bovenop in 
het midden een dikke bolder wer-
den zichtbaar. Het vrachtschip voer 
langzaam achteruit en kwam zo 
dichtbij als mogelijk was. Ik riep: 
‘Motor vastgelopen’ en kreeg even 
later een stevige lijn toegeworpen. 
‘Maak maar vast aan je mastje’, riep 
de schipper. Voorzichtig sleepte hij 
mijn gestrande sloep tussen de krib-
ben vandaan en richting Pannerden. 
Ik had mijn handen vol om op koers 
te blijven. Hoewel het schip op halve 
kracht voer, leekt de sloep wel een 
speedboot.
Bij de Pannerdense Kop nam de 
schipper snelheid terug en riep mij 
toe dat Rijkswaterstaat mij verder 
naar de jachthaven zou slepen. Ik 
bedankte hem voor al zijn moeite. 
Hij zwaaide en vervolgde zijn weg 
naar Duitsland. Rijkswaterstaat 
kwam langszij bracht mij vervolgens 
naar de Bijland, waar ik een plaats 
kreeg aan de passantensteiger.
Ik heb de naam van het vrachtschip 
dat mij te hulp schoot jammer ge-
noeg niet onthouden. Dikwijls heb 
ik gekeken naar passerende vracht-
schepen of ik iets zou herkennen; 
tevergeefs. Misschien is dit nu de 
motor waarom ik het heb opgeschre-
ven; in de hoop, dat de schipper het 
leest en herkent.

Eduard Keus
(Eduard@keus.nl)

Schippers bedankt

Op 18 en 19 oktober is in de Maas-
haven van Rotterdam gestreden om 
het Nederlands clubkampioenschap 
teamzeilen. Mede dankzij de bereid-
willige medewerking en flexibiliteit 
van de diverse binnenschippers, die 
op die dagen gebruik moesten maken 
van de Maashaven, is het evenement 
fantastisch geslaagd. Hiervoor wil-
len wij al deze schippers hartelijk 
danken. U kunt het verslag van de 
wedstrijden lezen op de website 
www.stichtingworldportsail.nl,

Steven de Geest
World Port Sail

BinnenVaartSoos
voor oud-schippers
ZWIJNDRECHT

Een aantal vrijwilligers is on-
langs onder de vlag van de 
welzijnsorganisaties begonnen 
met het opzetten van een Bin-
nenVaartSoos voor oud-varen-
den. Dit naar aanleiding van het 
adviesrapport ‘Het opzetten van  
een dagvoorziening voor oudere 
schippers’.

Volgens de vrijwilligers Jeanneke 
Wijnen, Lilian van Hiele en Wilma 
Vissers is het de bedoeling de Bin-
nenVaartSoos twee keer per maand 
op dinsdagmiddag te houden. ‘Elke 
oud-schipper herinnert zich nog wel 
vadertjesdag in de Westerwagen-
straat op dinsdagmiddag. Daarom 
is ook voor de dinsdagmiddag ge-
kozen. Alleen mogen nu niet alleen 
de vadertjes komen, ook de dames 
zijn meer dan welkom.’

De Soos gaat 2 december van start 
met een aantal bijzondere gasten. 
Om deze BinnenVaartSoos tot een 
regulier succes te maken zijn nog 
wel vrijwilligers nodig die gast-
vrouw willen zijn. Voor volgend 
jaar wordt gedacht aan thema’s die 
de middagen opluisteren. Hiervoor 
worden personen gezocht die deze 
themamiddagen willen begeleiden. 
Als zich voldoende vrijwilligers aan-
dienen, willen de initiatiefnemers 
16 december, naast biljarten, pool-
biljart, sjoelen en kletsen, ook de 
mogelijkheid bieden om kerststukjes 
te maken.
Iedereen die aan de Soos wil mee-
werken kan bellen naar Corine 078-
6199708 of na 17 uur met Wilma 
078- 6106358. Oud-schippers die 
graag 2 december de gezelligheid 
willen komen beleven, zijn van harte 
welkom van 14 tot 16 uur. De loca-
tie is nog niet bekend, deelname is 
gratis. De vrijwilligers van de soos 
zijn ook bereikbaar via binnenvaart-
soos@gmail.com. (EvH)

Directeur Kees de Vries van Koninklijke 
Schuttevaer is een van de belangrijkste 
vertegenwoordigers van de Nederlandse 
binnenvaart. Hij hield de afgelopen twee 
weken voor Weekblad Schuttevaer een dag-
boek bij van zijn werkzaamheden. Voor De 
Vries blijft geen deur gesloten. Zijn visie 
wordt gevraagd door zowel politiek en be-
leidsmakers als bedrijfsleven.

Dinsdag 14 oktober 2008
Hoera, ik ben jarig (gisteren heb ik dat 
gevierd door samen met mijn vrouw Japans 

te gaan eten). Vandaag wordt het druk. Rond 7.30 
uur train ik een half uurtje om wakker te worden 
en kijk naar ‘Goedemorgen Nederland’. Mijn 
eerste afspraak is op het ministerie van VROM 
om 10 uur. Ik vertrek om 8.45 uur met de auto, 
maar kom pas twee uur later aan. Alle wegen naar 
Den Haag staan stampvol. Met VROM spreken 
we (op initiatief van CBRB) oriënterend over 
hoe we de emissies van scheepsmotoren (volgens 
afspraak in het beleidsconvenant binnenvaart) 
gaan terugbrengen. De opdracht is voor 2025 
alle binnenschepen minimaal te voorzien van 
CCR2-motoren. We vragen 75 miljoen euro 
voor hermotorisering van bestaande schepen.  
De vertegenwoordiger van VROM verklaart 
dat hij zelden een sector heeft gezien waar zo’n 
relatief lage investering zo’n hoog rendement 
zou opleveren. We zijn er even stil van.
Tussen de middag rijd ik binnen dertig minuten 
terug en koop het lekkerste gebak van Rotter-
dam bij Dudok. Op de deur van mijn versierde 
kamer hangt een grote 50. Cadeaus, felicitaties 
en warmte. Leny van Toorenburg (hoofd van het 
Schuttevaerbureau) en ik rekenen twee uur reistijd 
voor de bestuursvergadering van het Centraal 
Overleg Vaarwegen (COV), om 16 uur op de 
werkkamer van voorzitter Annemarie Jorritsma 
in Almere. Tot mijn verrassing is de vergadertafel 

gezellig gedekt en er is een stoel versierd. En er 
zijn hapjes en opnieuw cadeaus. We bereiden het 
gesprek met staatssecretaris Huizinga voor, wat op 
19 november zal plaatsvinden. Annemarie geniet 
zelf ook erg van de hapjes. Verladers, aannemers 
en Schuttevaer werken nu al bijna twintig jaar 
aan een gezamenlijk vaarwegenbeleid. Rond 19 
uur zijn we thuis.

Woensdag 15 oktober
Om 9 uur begint de eerste bespreking op 
kantoor met CBRB, Kantoor Binnenvaart 

en de onderwijscoördinator over het eindrapport 
over de toekomst van het kleine schip. Het rap-
port bevat 21 acties om het kleine schip voor de 
vloot te behouden en heeft de unanieme steun 
van de organisaties. Het wordt binnenkort aan de 
staatssecretaris aangeboden en dan kunnen we 
aan het werk. Tussen 10.30 en 11 uur check ik 
m’n belangrijkste mails. Om 11 uur begint (in Las 
Palmas op de Wilhelminapier) een bespreking met 
een delegatie van betonmortelcentrales. Uit een 
opdracht van het samenwerkingsverband Govera 
heeft ingenieursbureau DHV geconcludeerd dat 
veel betonbedrijven, vooral aan klein vaarwater, 
door plaatselijke overheden worden verdreven. 
Betoncentrales moeten op korte afstand van het 
werk zitten (binnen een uur rijden), anders komt 
het product als beton op de bouwplaats aan. We 
bespreken een strategie om het tij te keren.
Net voor 15 uur ben ik weer op kantoor voor 
een gesprek met een delegatie van de Algemene 
Rekenkamer. De Kamer, die uitgaven van het 
kabinet controleert, vraagt zich af of het over-
heidsbeleid voor binnenvaart wel voldoende ef-
fectief is. Mijn stelling dat een pro-actief beleid 
ter stimulering van binnenvaart veel meer resultaat 
zou kunnen opleveren, vindt weerklank. Maar 
centraal staat de vraag of ik van mening ben dat 
de staatssecretaris op basis van de beschikbare 
informatie verantwoorde beslissingen kan nemen. 
Ik geef daar een eerlijk antwoord op. Van 16.30 
tot 17.30 uur werk ik me door de overgebleven 
mails heen.

Donderdag 16 oktober
De ochtend begint met 
een gesprek met een sollicitant voor in-

novatiebureau EICB, waarvan ik bestuurslid ben. 
Het EICB begint langzaam vorm te krijgen en 
kan nieuwe kansen bieden voor innovaties in onze 
sector. Langzaam maar zeker verdwijnen ook 
steeds meer de schotten tussen de organisaties 
en wordt er steeds beter samengewerkt.
Om 11.30 uur ontvang ik een driemansterke 
delegatie van de ING-bank. Men is bezig met 
een heroriëntering op de binnenvaartmarkt en 
vraagt daar mijn visie op. Natuurlijk hebben we 
het over de kredietcrisis. Ik stel, nog onwetend 
van wat komen gaat, vast dat ING zo’n solide 
uitstraling heeft dat iedereen denkt dat de ING 
wel als laatste zal omvallen.
Om 14 uur vervolgen we met een gesprek over 
de Tweede Maasvlakte. Samen met het CBRB 
(en namens Kantoor Binnenvaart) bespreken we 
sinds drie jaar regelmatig de voortgang met het 
Havenbedrijf Rotterdam op directie- en beleidsni-
veau. We worden goed betrokken. Centraal staan 
een containerafhandeling zonder vertraging en de 
inrichting van MVII (kades, ligplaatsen). Anders 
dan vroeger zitten nu alle partijen aan tafel en 
is men zich ervan bewust dat de binnenvaartaf-
handeling veel beter moet. 

Vrijdag 17 oktober
Om 9.15 uur vertrek ik uit Rotterdam voor 
een bespreking met de provincie Noord-Hol-

land over de verruiming van de Zaan en nieuw-

bouw van de Wilhelminasluis in Zaandam. Voor 
dit project vraagt de provincie binnenkort een 
rijksbijdrage aan. De sluis is nog in beheer van 
een waterschap, is al meer dan honderd jaar oud 
en na 2015 is de bedrijfszekerheid onzeker. En de 
Zaan is de enige grote rivier die in beheer is bij een 
gemeente. Ergens in de buurt van Schiphol word 
ik gebeld dat de gedeputeerde is ziek geworden. 
Het overleg gaat niet door. Terug op kantoor is 
er gebeld door een schipper die recht in de ogen 
van een Apachehelikopterpiloot heeft gekeken, 
terwijl Schuttevaer in april heeft afgesproken dat 
helikopters niet meer zouden laagvliegen boven 
de Waal. 
Leny heeft met een schippersdelegatie in april de 
luchtmachtbasis Gilze-Rijen bezocht en kwam 
terug met indrukwekkende verhalen over stoere 
piloten en mooi machines. Nu zal blijken hoe 
hard de afspraken waren. Nou, die waren hard. 
Binnen vier uur wordt namens Defensie excuses 
aangeboden.

Maandag 20 oktober
Om 6 uur inchecken op Schiphol voor een 
vlucht naar Zagreb, met een overstap in 

München. ’s Middags vergadert daar het bestuur 
van Inland Navigation Europe (INE), waarvan 
ik vicevoorzitter ben. INE is ons internationaal 
promotiebureau met een kantoor en personeel in 
Brussel. Naast Kroatië hebben we leden uit Bel-
gië, Frankrijk, Oostenrijk, Engeland, Roemenië 
en Nederland. We lobbyen voor meer aandacht 
voor binnenvaart. Kroatië is pas lid geworden 
en we vergaderen om de twee maanden ergens 

in Europa (meestal Brussel, Parijs, Wenen of 
Rotterdam). Rond 14 uur hebben we eerst een 
bespreking met de Sava-riviercommissie. De Sava 
loopt van Zagreb naar Belgrado en is over 600 
kilometer gedurende 200 dagen per jaar bevaar-
baar op 2-2,30 meter, zo leren we. Voor tachtig 
miljoen euro kunnen we dit opkrikken naar circa 
340 dagen. De hoop dat Brussel meebetaalt is 
waarschijnlijk een van de redenen van Kroatië 
om deel te nemen aan INE.
De Kroaten spreken voortdurend over ‘voor de 
oorlog’. Zij bedoelen dan de Balkanoorlog van 
tien jaar geleden met Servië. De wonden lijken 
wat geheeld nu Serven, Bosniërs en Kroaten sa-
men aan de Sava-commissie deelnemen. Voor de 
oorlog werd er nog drie miljoen ton over de Sava 
vervoerd, nu nog maar een half miljoen ton.
De Kroaten tracteren ons op een origineel diner 
in de avonduren. Ik bespreek dan met mijn Franse 
collega’s van VNF de laatste stand van zaken rond 
Seine-Nord. De grondaankopen zijn begonnen en 
er wordt archeologisch onderzoek gedaan. Ook 
wordt een Frans-Belgisch-Nederlands onderzoek 
gedaan naar tolheffing op de nieuwe verbinding. 
Wij (België/Nederland) ventileren onze bedenkin-
gen tegen tol en geven aan welk niveau voor ons 
in elk geval niet aanvaardbaar is. VNF verzekert 
ons voorts dat geen geld verschoven zal worden 
van het onderhoud aan bestaande spitsenkanalen 
naar Seine-Nord.
De INE-vergadering wordt voortgezet op dins-
dagochtend tot 12 uur. We bespreken onder meer 
het Europese Platina-project, de invoering van 
zwavelarme brandstof in 2010, de regels rond 
staatssteun aan de binnenvaart en de verkiezingen 
van het Europees Parlement. Om 16 uur vlieg 
ik via München weer terug. Om 22 uur ben ik 
thuis.

Woensdag 22 oktober
Om 7 uur opgestaan, geen tijd om te 
trainen. Als het licht wordt zie ik dat ik 

blauwe sokken aan heb, bij een zwarte broek. 
Geen gezicht. In het donker leken ze zwart. Rond 

10 uur begint een bespreking met Rijkswaterstaat 
Zeeland in Middelburg. 
Afdelingen en hoofdbestuur van Schuttevaer 
vergaderen elk half jaar met elke Rijkswater-
staatsdienst in de regio. Met Zeeland bespreken 
we onder meer de bevaarbaarheid van de Wes-
ter- en de Oosterschelde, de voortgang van de 
onderzoeken naar nieuwe sluizen bij de Kreekrak 
en Terneuzen, alsmede de wens om dieper te kun-
nen afladen op de Schelde-Rijnverbinding. Rond 
15 uur ben ik weer op kantoor en schrijf in een 
zienswijze de bezwaren op tegen Natura 2000.

Donderdag 23 oktober
We beginnen om 9.30 uur met de bestuurs-
vergadering van het Bureau Voorlichting 

Binnenvaart. Het plan om binnenvaart meer op 
televisie te brengen is goed aangeslagen. Ook in 
het najaar is de binnenvaart regelmatig in beeld 
bij RTL-transport. Het BVB ontwikkelt plan-
nen voor binnenvaart-tv op internet, als we het 
kunnen betalen.
Om 14.30 uur meld ik mij in de Tweede Kamer. 
Emile Roemer van de SP-fractie ontvangt mij op 
zijn werkkamer. We bespreken de inhoud van de 
begroting van Verkeer en Waterstaat. ‘Wij zijn 
een grote fan van de binnenvaart’, zegt hij als ik 
wegga. En inderdaad, de partijen uiterst links en 
uiterst rechts (SGP en CU) nemen in de Kamer 
vaak voor de binnenvaart het initiatief, waarna 
grote partijen aansluiten. De komende weken 
spreek ik alle woordvoerders Verkeer en Water-
staat van de Kamerfracties. De begroting komt 
begin december in de Kamer aan de orde.

Op de terugweg loop ik langs de boekenmarkt op 
het plein voor het Tweede Kamergebouw. Mijn 
oog valt op een dik telefoonboek met de titel: 
‘Verslag van de Staatscommissie tot het nagaan 
van den toestand waarin het binnenschippersbe-
drijf verkeert’ (1911). Een citaat: ‘Ook op de Waal 
werd geklaagd over het gemis aan ligplaatsen, 
vooral bij ongunstig weder en hoogen waterstand 
als de kribben onder water staan’.

‘Ik geef daar een eerlijk antwoord op’

De Vries opent deuren
voor de binnenvaart

ROTTERDAM

‘Een beetje goedkoop’, noemde 
voorzitter Hans Megens van 
Kantoor Binnenvaart (KB) het 
verwijt van binnenvaartonder-
nemers dat het zo lang duurt 
voordat de organisaties resulta-
ten weten te boeken. Hij sprak 
vorige week zo’n honderd rela-
ties toe bij de viering van het 
tweede lustrum van Kantoor 
Binnenvaart op de voormalige 
Zwarte Zwaan (nu Spiesrestau-
rant) in Rotterdam. 

Ongeorganiseerde schippers (‘free 
riders’), die alleen maar roepen dat 
organisaties ‘toch niets’ voor hen 

doen, vergeleek Megens met auto-
rijders die pas lid worden van de 
Wegenwacht als ze noodgedwongen 
langs de kant staan. ‘Mensen zien 
niet wat er achter de schermen al-
lemaal moet gebeuren om iets ge-
daan te krijgen. KB onderkent dat. 
Daarom hebben we vanaf het begin 
zwaar ingezet op directe dienstverle-
ning aan de ondernemers zelf.’ 
Voorzitter Megens is trots op wat 
Kantoor Binnenvaart in tien jaar 
heeft bereikt. KB  is volgens hem 
een begrip geworden. ‘Hoewel nog 
maar tien jaren, stoelt het toch op 
meer dan 200 jaar bestuurlijke erva-
ring. De ONS sinds 1975, de CBOB 
sinds 1919 en de RKSB zelfs sinds 

1917. Ik kan stellen dat de oprichting 
in korte tijd heeft geresulteerd in 
een stevig bouwwerk. Een bunde-
ling van krachten op bestuurlijk én 
uitvoerend niveau, gericht op de va-
rende praktijk, dichtbij de varende 
ondernemer.’
Op 29 december houdt Kantoor 
Binnenvaart voor alle aangesloten 
binnenvaartondernemers een jubile-
umcongresdag in Vlaardingen over 
de komende tien jaar. Minister Maria 
van der Hoeven van Economische 
Zaken, de eerste KB-voorzitter, heeft 
al toegezegd daarbij te zijn. Megens 
belooft daar een activiteitenplan te 
lanceren, dat van hem ook een ‘aan-
valsplan’ mag heten. (DvdM)

Kantoor Binnenvaart viert jubileum met relaties

‘Kritiek op organisaties beetje goedkoop’

• Voorzitter Hans Megens toost met de relaties van Kantoor Binnenvaart op het tienjarig bestaan. Jan Veldman 
heft op de achtergrond het glas. (Foto Dirk van der Meulen)

Het Kompas weer
op voetbaltoernooi
ARNHEM

Internaat Het Kompas in Lemmer 
doet voor het eerst in jaren weer mee 
aan het Dekatel zaalvoetbaltoernooi 
in Arnhem.
Volgens organisator Harm Mannak 
doen dit jaar 37 teams mee. ‘Dat is 
evenveel als het record van vorig jaar. 
Ik ben er verrast over dat ik elk jaar 
weer zoveel teams bij elkaar krijg. 
Vooral nu het aantal kinderen op de 
schippersinternaten afneemt.’
Het zaalvoetbaltoernooi begint zon-
dag 8 november om negen uur. De 
beste teams spelen de halve finales 
rond half drie, de finales beginnen 
tussen half vier en vier. De finales 
worden achter elkaar afgewerkt, zo-
dat alle toeschouwers alle finales 
kunnen bekijken. De prijsuitreiking 
begint rond de klok van vijf uur.
Sportcentrum Valkenhuizen is ge-
vestigd aan de Beukenlaan 15-23 
in Arnhem. (EvH)

DEN BOSCH

De wateren rondom Den Bosch 
kleurden zaterdag 25 oktober 
oranje. De Bossche Reddingsbri-
gade - de oudste van Nederland 
- organiseerde in het kader van 
zijn honderdjarig bestaan een 
landelijke oefening.

26 Brigades uit alle delen van het 
land waren om zes uur ‘s morgens 
present. Direct na aankomst werden 
ze verdeeld in groepen ingezet. Aan 
de Bredehaven moesten gewonden 
via een steile trap naar de vletten 
worden getild. In de Industriehaven 
moesten mensen onder de kade wor-
den weggehaald. Bij de Citadel was 
er een brand te blussen en moesten 
mensen worden gereanimeerd.

Vlak voor elf uur werden alle oefe-
ningen afgebroken en alle groepen 

naar de Ertveldplas gedirigeerd in 
verband met een aanvaring waarbij 
brand was ontstaan. Een rondvaart-
boot was op een vrachtschip gevaren. 
Brandweerlieden moesten naar het 
vrachtschip worden gebracht en van 
de rondvaartboot moesten veel al 
dan niet gewonde passagiers worden 
geëvacueerd.

Verspreid over Nederland staan zo’n 
negentig bondsvletten gestationeerd 
die bij overstromingen en andere ca-
lamiteiten kunnen worden ingezet. 
De vletten worden via Reddingsbri-
gade Nederland (de bond, vandaar de 
naam bondsvlet) verstrekt door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Reddingsbrigade Nederland (RN) 
beschikt over een eigen organisa-
tiestructuur, inclusief verbindings-
wagens en officieren van dienst, om 
rampen te bestrijden. (KvL)

• De bondsvlet-
ten van de Neder-
landse Reddings-
brigades werden 
zaterdag ingezet 
voor een oefening 
met  verschillende 
rampscenario’s, 
waarbij branden 
moesten worden 
geblust en mensen 
geëvacueerd. (Foto 
Ko van Leeuwen)

Redders Den Bosch vieren 
eeuwfeest met grote oefening
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Deze rubriek geeft tweewekelijks een overzicht van 
de mutaties van de Nederlandse binnenvaartvloot. 
Wij gaan uit van gegevens van machinefabrieken, 
werven, sloperijen, 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. Helaas zijn deze gegevens niet altijd 
juist, dus mocht u opmerkingen hebben, schroom 
dan niet deze via de redactie van Weekblad Schut-
tevaer door te geven.

Mutaties
De henca (021.03640) van H. Kwint uit Tiel is 
verkocht aan VOF Benro (schipper Persoon) uit ’s-
Gravenhage die haar omdoopte in Benro. Zij werd in 
1962 gebouwd bij Van Kerckhove in Merelbeke als 
Steur van J. Schurink uit Kampen. De afmetingen 
zijn 55,43 x 6,60 x 2,60 meter, het laadvermogen 

bedraagt 678 ton en ze is nu voorzien van 400 pk 
Volvo (bij de oplevering 290 pk Deutz). In 1982 
voer ze als hiljo van H. Meijer uit Zaltbommel die 
haar rond 1990 verkocht aan schipper Kwint.

Bij het volgende schip vragen we uw medewerking. 
Er moet onder de vele lezers van deze rubriek toch 
iemand zijn die de ontbrekende stukjes geschiede-
nis kan invullen. Het betreft het beunschip Beo 
(023.07661) van VOF Heuvelman Beo uit Berken-

woude. Zij werd in 1926 bij Boot in Delft gebouwd 
als reiger voor een ons onbekende eigenaar. Ook 
weten we niet of de Reiger werd gebouwd als sleep-
schip of als motorschip. De afmetingen zijn nu 56,26 
x 6,60 x 2,40 meter, wat doet vermoeden dat ze 
als Kempenaar is gebouwd en later verlengd. Het 
laadvermogen bedraagt 540 ton. Ze was uitgerust 
met een 365 pk Werkspoor (bouwjaar 1938), die in 
1989 is vervangen door 443 pk Caterpillar. Volgens 
het IVR was ze in 1972 als adriana 2 eigendom 
van C. Buitendijk in H.I.Ambacht (vanaf wanneer?); 
vermoedelijk is ze in die periode omgebouwd tot 
beunschip. In 1982 voer ze als niesa Maria van 
M.B. Kornet uit Sliedrecht (ook hier weer; vanaf 
welke jaar?). Deze verkocht haar in 1989 als roland 
aan L. de Jong BV uit Haastrecht. Vanaf  voor-
jaar 2000 voer ze als Beo, nu is ze verkocht aan 
J.P. Toeter uit IJsselmuiden die haar omdoopte in 
Status Quo.

Schipper Eleveld van River Dance Investment BV uit 
Rotterdam heeft een nieuw koppelverband besteld 
en verkocht daarom de river Dance (023.25769) 
en river Dance ii (023.25892) aan Dema Shipping 
(D. Visser en M.I. Vietor) uit Stiens. Beide casco’s 
werden gebouwd bij Begej Shipyard in Zrenjanin 
en in 2002 afgebouwd bij De Groot Motoren in 
Dordrecht. Het motorschip meet 95,45 x 11,45 x 
3,32 meter, het laadvermogen is 2515 ton (176 teu) 
en ze is voorzien van tweemaal 1521 pk Caterpil-
lar. De eerste naam was rela van Gebr. De Jong 
BV uit Lochem, voorts voer ze van 2005 tot 2006 
als julia van A. Westra uit Gerkensklooster. De 
duwbak (76,30 x 11,45 x 3,32 meter) is voorzien 
van een Verhaar boegschroefinstallatie die wordt 
aangedreven door 600 pk Cummins. Het laadver-
mogen is 2173 ton met 160 teu containercapaciteit. 
De nieuwe naam is Deja vu en Deja vu ii.

De adelaar (030.21271) van J. v.d. Vlist uit Ouder-
kerk aan de IJssel vaart nu als Diligentia van J. van 
Terwisga uit Ysbrechtum. Ze werd gebouw in 1961 
bij scheepswerf Haak in Zaandam als alverna van 
B.J. van Dort & Jiskoot uit Dordrecht. De afmetin-

gen zijn 64 x 7,20 x 2,55 meter met 755 ton. Bij de 
oplevering was ze uitgerust met 375 pk Deutz, die 
in 1985 werd vervangen door 600 pk Deutz. In 1961 
werd ze zonder naamswijziging verkocht aan J.J. 
de Geus uit Zwijndrecht, daarna voer ze nog steeds 
als alverna bij W.K. van IJzerlooy uit Rotterdam 
(1971) en van P.J. van IJzerlooy uit Papendrecht 
(1993). Tenslotte voer ze van 1995 tot 1999 als De 
valk van VOF De Valk uit Sliedrecht.

Na aankoop van de ‘nieuwe’ Diligentia (030.21271) 
verkocht schipper Terwisga de ‘oude’ Diligentia 
(020.07596) aan W. Bruinsma in Oudemirdum die 
haar omdoopte in Pasar. Ze werd in 1926 gebouwd 
onder bouwnummer 118 bij De Haan & Oerlemans 
in Heusden als de Dortmunder johanna (898 ton) 
van W. Müssig uit Hassmersheim. Deze liet haar in 
1951 bij Schiffswerft Pape ombouwen tot motor-
schip met 500 pk Deutz. Voorts werd ze in 1970 bij 
Busching & Rossmeier in Minden verlengd naar 
tachtig meter, het laadvermogen kwam daarmee op 
1266 ton, tegelijkertijd werd de achterroef aange-
past. In 1979 werd ze verkocht aan J. Sijbesma uit 

Gorinchem als confidenza (030.21271), die in 
1981 de Deutz verving door 595 pk Caterpillar. 
Vanaf najaar 1991 voer ze als Diligentia.

Aangekocht uit het buitenland
Schipper Rifaut van Agunto Shipping BvbA uit 
Gent heeft de icaria (060.03455) verkocht aan 
Versluis Maritiem in Werkendam. Dit is een oude 
bekende, want ze werd in 1989 gebouwd bij IHC in 
Kinderdijk als azolla (023.18814) van J.W. Storm 
uit Rotterdam. De afmetingen bedroegen bij de 
oplevering 100 x 10,50 x 3,15 meter met 2320 
ton laadvermogen, later in 2000 werd ze verlengd 
naar 110 meter met 2509 ton. Ze was voorzien van 
1400 pk Caterpillar, deze werd in 2002 vervangen 
door de huidige 1521 pk Caterpillar. In 1997 werd 
ze verkocht aan C. de Jong uit Krimpen a/d IJssel 
als Spes vera die haar in 2000 als vera verkocht 
aan schipper De Roeck uit Merksem. Onder die 
naam voer ze daarna van 2002 tot 2006 voor R. 
Ryckebusch uit Antwerpen. Nu is de nieuwe naam 
Polaris. • Het koppelverband Rela (023.25769) in 2004 opvarend op de Beneden-Merwede bij Sliedrecht. (Foto 

W. van Heck)

• De ruim tachtig 
jaar oude Diligen-

tia (020.07596) 
vaart nu als Pasar. 

(Fotocollectie 
A.M. van Zanten)R K M

Rivieren, Kanalen en Meren

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

Nieuwe slepers
in IJmond
IJMUIDEN

De vloot van Svitzer Amsterdam is 
uitgebreid met twee kleine havensle-
pers, die Svitzer Buffel en Svitzer 
Bison.
De slepers komen uit Turkije en 
zijn met het zwareladingvaartuig 
Paula van de Duitse rederij SAL 
naar IJmuiden gebracht. De Svitzer 
Buffel is de voormalige Sanmar 15 
en de Svitzer Bison de voormalige 
Aytak. De ruim achttien meter lange 
slepers worden voortgestuwd door 
twee Caterpillars die samen een trek-
kracht van dertig ton leveren. Beide 
dubbelschroevers zijn in 2003-2004 
in opdracht van Sanmar Donizcilik 
op de Gemsan Gemi-werf in Tuzla 
gebouwd. (PAS)

Sterke exportgroei
Noorse offshore
OSLO

De Noorse offshore-industrie heeft 
zijn activiteiten op de buitenlandse 
markten de afgelopen paar jaar sterk 
zien groeien. Van de totale omzet van 
ruim 21 miljard euro werd in 2007 
krap 10,5 miljard uit het buitenland 
gehaald.
Ten opzichte van 2005 is de bui-
tenlandse omzet met vijftig procent 
gegroeid, terwijl de wereldmarkt voor 
offshorebedrijvigheid in dezelfde pe-
riode maar met 25 procent toenam. 
Dat staat in een in een oktober gepu-
bliceerd rapport dat in opdracht van 
het ministerie van Energie in Oslo 
is opgesteld door Menon Business 
Economics. Het aantal arbeidsplaat-
sen in de Noorse offshore-industrie is 
sinds 2005 met 21 procent gegroeid. 
De internationalisering heeft dus ook 
meer binnenlandse werkgelegenheid 
opgeleverd.
De grootste buitenlandse afnemers 
van de Noorse bedrijven zijn te vin-
den in Zuidoost-Azië, China, India en 
Australië. Groot-Brittanië blijft daar 
nog bij achter. Andere belangrijke 
markten zijn de Verenigde Staten, 
Canada en Rusland. Van de interna-
tionale omzet komt zestig procent van 
export en de rest van dochterbedrijven 
in het buitenland. (WV)

Achter de man gaat de brug open. 
Een Urker kotter passeert. Maar de 
afslag heeft hier geen profijt van, 
de Urker vangsten gaan per as naar 
Urk. Het is zwaar weer in de Kop 
van Noord-Holland.

Directeur Pim Visser van de Hel-
derse visafslag beseft maar al te 
goed in welke situatie de visserij 
zich bevindt. De kottervissers heb-
ben al enkele jaren het tij tegen en dat 
geldt ook voor de afslagen. Visser 
moet alle zeilen bijzetten om de zaak 
gezond te houden. De aanvoerders 
liggen immers niet voor oprapen. 
‘Natuurlijk zagen we de bui ruim 
twee jaar geleden al hangen en heeft 
de afslagdirectie zich voorbereid 
op een fikse terugval. We hebben 
de laatste jaren sowieso altijd al 
pessimistisch begroot. Van groei 
kon immers geen sprake zijn met 
inkrimpende quota. Voor dit jaar 
hadden we rekening gehouden met 
een omzetdaling, maar dat het zó 

ernstig zou zijn, konden wij ook niet 
bevroeden. Wat dat betreft ziet 2008 
er niet rooskleurig uit’, stelt Visser 
nuchter vast. Hij verwacht dit jaar 
uit te komen op een omzet van circa 
23 miljoen euro, waar dat vorig jaar 
nog 29 miljoen euro was.

Gebouw verhuren
Met de visafslag van Den Oever 
vormt het Helderse afslagbedrijf 
de Visafslag Hollands Noorden. De 
beide afslagen waren vorig jaar goed 

voor een omzet van ruim 43 miljoen 
en eind dit jaar verwacht Visser uit 
te komen op 37 miljoen euro. ‘Den 
Helder heeft zijn bijdrage aan de 
sanering meer dan geleverd. Liefst 
vijf grote bokkers zijn van het to-

neel verdwenen en verder zijn enkele 
vaartuigen verkocht of stilgelegd. 
De TX-14 heeft bijvoorbeeld enkele 
maanden voor de kant gelegen en 
dat schip wisselt nu af met een onder 
Schotse vlag varend vissersvaartuig 

van dezelfde rederij. Maar die voert 
de vangsten in IJmuiden aan, dus 
dat betekent voor ons ook weer een 
verlies.
‘De besommingen zijn overigens 
niet slecht, maar niet van dien aard 

dat wij het verlies in aanvoerders 
kunnen compenseren. We hebben 
uiteindelijk een paar keer te maken 
gehad met een prijsval en dat zie 
je dus terug in je omzet. De kosten 
zijn de laatste jaren wel bijgesteld, 
maar nog niet voldoende. We zijn nu 
bezig het afslaggebouw zo optimaal 
mogelijk te benutten. Dat betekent 
dus niet louter afhankelijk zijn van 
één bedrijfstak. Het gebouw is te 
groot en weegt te zwaar op de be-
groting om alleen maar vis in te 
verhandelen.’

Samenwerking
Visser heeft de opdracht gekre-
gen de omzet van 2008 in 2009 te 
consolideren. De resterende twee 

maanden van dit jaar verwacht hij 
geen verrassingen die de omzet nog 
kunnen opkrikken. ‘Als Eurokotters 
op tong vissen, dan zien we ze wel 
verschijnen, maar ook dan kan het 
voorkomen dat een locale Eurokot-
ter toch zijn vangst in de buurt van 
de visbestekken afslaat. Wanneer 
ze omschakelen op garnalen, heb-
ben wij er in Den Helder helemaal 
geen voordeel van. Dan ben ik al blij 
als ze hun vangsten in Den Oever 
aanbieden. 

Om te overleven is het in elk geval 
van belang om met afslagen samen 
te werken. Dat is mijns inziens een 
optie om de positie ook in de toe-
komst veilig te stellen.’ (HH)

Dalende omzetten nopen tot nauwere samenwerking afslagbedrijven

Vis past in hoekje Helderse afslag
‘De Helderse haven raakt steeds leger’, zegt een be-
zoeker van de koffietent op de hoek bij de brug die 
naar het marineterrein leidt. ‘Eigenlijk valt er alleen 
op vrijdag nog bedrijvigheid op te snuiven aan de 
kades. Maar als de Texelse kotters direct na lossing 
naar Oudeschild stomen, dan is het in de middag al 
voorbij.’ De man in overall herinnert zich hoe druk 
het nog maar kort geleden was. ‘De afgelopen twee 
jaar is het  heel erg hard achteruit gegaan.’

‘Aanvoer nog kleiner dan
wij konden bevroeden’

• Pim Visser haalt 
alles uit de kast 
om de visafslag 
van Den Helder 

te laten overleven. 
(Foto W.M. den 

Heijer)

Kleine scholaanvoer
Met 44 kotters waren er weinig 
aanvoerders. Veel kleiner kotters 
bleven in de havens, maar dat had 
wel grote gevolgen voor de aanvoer 
die met bijna 5000 kisten omlaag 
ging naar een uiterst matige 10.200 
kisten. De geringe aanvoer volgt 
op weken met een grote scholaan-
voer.
De markt reageerde zoals bij een 
drastisch verlaagd aanbod mag 
worden verwacht. Alle soorten 
gingen omhoog. De eerste aanzet 
daartoe was vrijdagochtend tijdens 
de eerste veiling al merkbaar en die 
opgaande beweging zette zich vrij-
dagmiddag voort toen bekend werd 
dat ook de aanvoer van maandag 
klein zou zijn. Toen zette de prijs-
stijging nog flink door, waarbij de 
grote schol incidenteel dichtbij 3 
euro per kilo kwam. Ook de dag-
prijzen van de andere scholmaten 
gingen flink omhoog.
De aanvoer van tong bleef redelijk 
overeind, de vaste tongvissers waren 
wel allemaal naar zee en het aanbod 
was dan ook niet veel kleiner dan 
vorige week. De maandagaanvoer 
was vrijwel gelijk aan die van vrij-
dag. De noteringen gingen vrijdag, 
met uitzondering van de grootste 
tongsoort, met 0,40 tot 0,60 per kilo 
omhoog bij een rustig marktver-
loop. Maandag was de tongmarkt 
wat minder willig en brokkelden 
de prijzen weer wat af. Wel bleef 
de tong ook die dag toch nog wat 
duurder dan vorige week.
Ook de tarbotaanvoer had flink te 
lijden onder het kleinere aantal aan-
voerders, er was 4000 kilo minder. 
Dit leidde niet tot forse prijsverho-
gingen. Alle tarbotsoorten werden 
wel voor wat hogere prijzen ver-
handeld, maar meer dan gemiddeld  
0,80 per kilo werd die verhoging 
niet. Maandag moest alleen de 
tarbot 1 wat terrein prijsgeven, bij 
de andere soorten was het verschil 
tussen de vrijdag- en de maandag-
markt miniem.
Bij griet was alleen de middensoort 
2 vrijdag wat meer gewild, voor het 
overige bleef het prijspeil van de 
griet op een (te) laag niveau. Veel 
tongschar was er niet, van de kleine 
tongschar liepen de prijzen werd 
sterk uiteen; voor de wat grotere 
partijen liepen de prijzen uiteen 
van 4,20 tot 5,36.
De afmetingen (klein of zeer klein) 
speelden daarbij de gebruikelijke 
rol. De notering van de schar ging 
in navolging van de schol wat om-
hoog. De relatief grote aanvoer 
van bot kwam voornamelijk uit 
de Oostzee; zowel woensdag als 
maandag waren er grote partijen 
van ruim 450 kisten. Woensdag 
bracht de bot een matige 0,34 op, 
maandag was dat met 0,36 niet 
veel beter.
De kabeljauw wordt langzamer-
hand een bezienswaardigheid, de 
aanvoer bleef beneden de honderd 
kisten. Dat was vooral maandag aan 
de prijzen te merken toen vooral de 
grote kabeljauw 1 en 2 ruim boven 
6 euro per kilo uitkwamen en de 
middensoort 3 boven 5 euro. Alleen 
maandag was er aanvoer van bete-
kenis uit de Oostzee. De aanvoer 
bestond voor het overgrote deel uit 
de op één na kleinste soort kabel-
jauw 5, waarvan de prijs tegenviel 
gezien het vrijwel ontbreken van 

deze soort uit de Noordzee.
De grote en middensoort rode 
poon werden vrijdag redelijk be-
taald. De bijvangst aan heek begint 
weer te verminderen, die van rog 
neemt weer wat toe. Van de laatst 
genoemde was maandag de gladde 
rog 3 de belangrijkste, er werd ge-
middeld 1,33 voor betaald. De pijl-
staartinktvis bracht maandag van 
groot tot klein 3,17, 3,78 en 2,62 
op. De kreeftenvissers lieten het 
afweten. De kleine hoeveelheid die 
nog werd aangevoerd bestond dus 
uit de bijvangst van boomkorvissers 
en twinriggers. De wulken noteer-
den 0,66, de krabben 0,25.

Er was behalve op vrijdag en maan-
dag maar weinig aanvoer; alleen 
woensdag was er aanbod uit de 
Oostzee, voornamelijk bestaande 
uit bot en 44 kisten kabeljauw. 
Vrijdag waren er 23 kotters met 
5535 kisten (25.184 kilo tong, 3931 
kisten schol) en maandag twintig, 
waarvan vier uit de Oostzee, met 
40922 kisten (25.202 kilo tong, 
1848 kisten schol). De weekomzet 
bedroeg een bescheiden 1,3 miljoen 
euro. De gemiddelde weekresulta-
ten van de kotters waren wat lager 
dan vorige week, de merkbaar la-
gere olieprijzen geven de vissers 
weer wat moed.

De aanvoer bestond uit: 51.386 kilo 
tong, 18.038 kilo tarbot, 4998 kilo 
griet, 3872 kilo tongschar, 918 kilo 
kreeft, 1273 kilo ham/zeeduivel, 
5812 kisten schol, 448 kisten schar, 
969 kisten bot, 90 kisten kabeljauw 
(Noordzee), 419 kisten kabeljauw 
(Oostzee), 60 kisten wijting, 9 kis-
ten heek, 19 kisten rog, 144 kisten 
poon, 522 kilo pijlstaartinktvis, 
4985 kilo krabben en 2420 kilo 
wulken.

Gemiddelde prijzen:
                      vrijdag maandag en Harlingen
Tong:           
groot 15,20 14,53 14,57
grootmiddel 12,36 12,03 12,16
kleinmiddel 9,78 9,40 9,58
klein I 9,10 9,23 9,16
klein II 7,29  7,18 7,13
Tarbot: 
super 24,47 24,23 23,14
1 17,47 16,53 16,67
2 15,04 15,37 14,96
3 10,84 10,82 10,67
4 8,00    8,14 7,96
5 8,16   8,14 7,97
6 6,18  6,04  -,--
Griet:
super 10,65 10,35 9,69
1 6,94 6,96 7,04
2 6,64   6,22 6,29
3 5,38 5,50  -.-- 
Tongschar:
groot 9,19  -,-- 7,71
middel 8,88     8,28 7,10
klein 3,70     4,23 3,43
Schol: 
1 2,61 2,91  2,62
2 2,25 2,34 2,19
3 2,03  2,22 2,03
4 1,97 2,17 2,01
Kabeljauw (Noordzee):  
1 5,83 6,22 4,91
2 5,53 6,07 4,91
3 5,00 5,40  4,51
4 4,10 4,29 3,74
5 2,96 2,82 2,--
6 1,99    1,88  -,--
Kabeljauw (Oostzee):
1 -,-- 3,57
2 3,38 3,99
3  3,70 3,74
4  3,40 2,92
5  2.83 2,07  
6  2,14 1,66

URK

ijsselmeer
Met 23 aanvoerders bereikte de Ur-
ker afslag vorige week een omzet 
van 61.228 euro. De hoogste besom-
ming bedroeg 9.000 euro.
De aalaanvoer bestond uit 144,5 
kilo fuikaal voor 12,71, 128 kilo 
dunne aal voor 5,21 euro, 1170,5 
kilo dikaal voor 4,29, 53 kilo schier-
aal voor 5,36 en 14,5 kilo roodaal 
voor 11,78 euro.
De roofvis bestond uit 9738,5 kilo 
snoekbaars voor gemiddeld 4,69 
euro per kilo, 36,5 kilo snoek voor 
2,27 euro en 619,5 kilo rode baars 
voor 3,34.
Aan witvis was er 5728,5 kilo grote 
blei voor 0,52, 120 kilo blei voor 
0,24, 1007,5 kilo voorn voor 0,76 
euro en 29 kilo karper voor 0,37 
euro. De rij werd gesloten door 42,5 
kilo bot voor 0,82 en 205,5 kilo krab 
voor 8,10 euro. (WBV)

Fjord vervoert 
offshoremodules
OKPO

Het nieuwe zwareladingvaartuig 
Fjord van Fairstar Heavy Transport 
uit Rotterdam heeft bij de Zuid-Ko-
reaanse Okpo-werf twee grote off-
shoremodules aan boord genomen. 
Deze modules moeten naar het Tom-
bua-Landanaveld bij Angola worden 
gebracht. De Fjord is hiermee on-
derdeel geworden van een grensver-
leggend offshoreproject dat Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering 
(DSME) en Heerema Marine Con-
tractors tachtig kilometer uit de kust 
van Angola uitvoeren. Heerema is 
onder meer verantwoordelijk voor het 
transport en het installatiewerk. In het 
Tombua-Landanaveld wordt een 474 
meter hoog olieproductieplatform in 
369 meter diep water geïnstalleerd. 
Het platform krijgt een gewicht van 
76.000 ton en moet in 2010 dagelijks 
100.000 vaten olie produceren. Op-
drachtgever voor dit platform is Ca-
binda Gulf Oil Company, een dochter 
van Chevron. De twee modules die 
Daewoo de afgelopen tijd voor dit 
reuzenplatform heeft gefabriceerd, 
zijn met behulp van een sledesysteem 
op het grote werkdek van de Fjord 
gesleed. Binnen vijf uur stonden 
beide kolossen met een totaalgewicht 
van 11.000 ton aan boord. Offshore 
Angola worden beide modules met 
een kraanschip opgepakt en op het 
Tombua-Landanaplatform gezet.
Voor Fairstar is dit de eerste van 
een serie moduletransporten die de 
komende tijd moet worden uitge-
voerd. Zo dienen voor een project 
van Chevron diverse EGTL-modu-
les van Abu Dhabi naar Nigeria te 
worden overgebracht. Hiervoor gaat 
de Fjord in 2009 drie transportreizen 
maken. Verder moet de Fjord in 2010 
samen met de Fjell een jacket- en een 
topsidemodule van een werf in Zuid-
oost-Azië naar de Deense sector van 
de Noordzee overbrengen. (PAS)

DEN HAAG

Algemeen directeur Fred van 
Beers van Wärtsilä Nederland 
maakt zich grote zorgen over de 
toekomst van de scheepsbouw-
sector nu het tekort aan technici 
almaar groter wordt. ‘Zijn we 
straks in Nederland nog snel ge-
noeg om de concurrentie voor 
te blijven? Te weinig jongeren 
kiezen een technische opleiding 
en de helft daarvan maakt de 
opleiding niet af.’

De werkgelegenheid in de scheeps-
bouw steeg in twee jaar van 23.000 
naar 35.000 banen. Begin dit jaar 
waren er 2500 vacatures. Daar komt 
bij dat veel scheepsbouwers dik in 
de vijftig zijn, zodat er de komende 
jaren veel met pensioen gaan. 

Topman Kommer Damen van Da-
men Shipyards denkt dat een verdere 
terugkeer van bedrijfsscholen hier 
misschien iets aan kan doen. IHC 
Merwede heeft een aantal bedrijfs-
opleidingen. ‘Er zitten honderd leer-
lingen op, maar de vijver waarin we 
vissen is te klein’, zegt algemeen 
directeur Goof Hamers. ‘Wij kun-
nen in Nederland niet genoeg hoog 
opgeleide technici vinden en zetten 
capaciteit op in Oost-Europa.’

FME-voorzitter Jan Kamminga 
vindt deze ontwikkeling veront-
rustend. ‘Het betekent dat, na het 
laaggeschoolde werk, ook de kennis 
naar het buitenland verdwijnt.’
Om deze trend te keren pleit Damen 
voor het op korte termijn afgeven 
van werkvergunningen om buiten-
landse technici hierheen te halen.

FNV-bestuurder Richard Moti is daar 
niet per se tegen. ‘We willen wel dat 
aan die buitenlanders gelijke lonen 
worden betaald. Goede arbeidsvoor-
waarden zijn ook een voorwaarde 
om de jeugd te laten kiezen voor 
werk in de maritieme sector. Anders 
gaan ze liever in de bankensector 
werken, al is dat nu misschien niet 
zo’n goed voorbeeld.’

Het te verwachtte verlies aan ar-
beidsplaatsen in financiële- en an-
dere sectoren kan misschien voor een 
grotere toestroom naar technische 
opleidingen zorgen. Werken bij een 
bank is immers niet meer zo aan-
trekkelijk. 
Daarnaast is er kans dat ingenieurs 
die in de bouw en industrie overbo-
dig worden richting scheepsbouw 
stromen en zo het personeelstekort 
oplossen. Wanneer de scheeps-
bouw daarmee een bijdrage levert 

aan het laag houden van werkloos-
heid komt dat het imago bovendien 
ten goede. ‘We moeten “out of the 
box” denken’, zegt Goof Hamers 
van IHC Merwede. ‘Dit is absoluut 
een kans om de problemen die wij 
op de arbeidsmarkt ondervinden te 
verlichten.’ 

Ook Moti ziet kansen. ‘Zo hebben 
we met het CWI en een Eindhovens 
bedrijf dat personeel moest ontslaan 
een banenmarkt georganiseerd. Aan 
het eind van de rit had zeventig pro-
cent een andere baan. Dat pakte voor 
alle partijen goed uit. De rol van 
de overheid is dan om te helpen de 
werkkrachten een aanvullende op-
leiding te geven.’

Tijd voor innovatie
Om de Nederlandse Scheepsbouw 
op koers te houden is het belangrijk 
dat de werven en toeleveringsbedrij-
ven blijven innoveren, stelt Sjef 
van Dooremalen, voorzitter van 
het Maritiem Innovatie Centrum 
(MIC) dat het Maritiem Innovatie 
Programma uitvoert. ‘We moeten 
tijd en aandacht besteden aan on-
derzoek, ook als het minder gaat. 
De werven moeten zorgen dat ze 
daarvoor wat onder het vloerkleed 
hebben liggen.’ (HH)

‘5x Aanpakken’

Vijf aandachtspunten staan de komende jaren hoog op de beleidsagenda 
van Scheepsbouw Nederland. Deze worden in het rapport ‘5x Aanpakken’ 
puntsgewijs uitgewerkt.

Het eerste punt is ‘Concurreren door talent’. ‘De scheepsbouwcluster kenmerkt 
zich door een combinatie van vakmanschap en denkkracht. Juist dat maakt het 
verschil ten opzichte van de concurrentie. De huidige personeelsschaarste wordt 
veroorzaakt door vergrijzing en de sterk toegenomen productievraag in de 
sector. Een actief “human capitalbeleid” is essentieel voor onze toekomst.’

Duurzaamheid
Jarenlange investeringen in innovatie hebben geleid tot een gespecialiseerde 
sector met een toenemende vraag naar duurzame oplossingen door klanten 
en maatschappij. De behoefte aan innovatieve, duurzame schepen biedt de 
Nederlandse scheepsbouwcluster grote marktkansen.
Onder clustersamenwerking verstaat de scheepsbouwsector economische 
optimalisatie van werkprocessen bij ontwerp, bouw en onderhoud van schepen. 
Het gaat dan niet alleen om technische aspecten, zoals uitwisselbaarheid van 
technische gegevens, maar ook om vertrouwen tussen de samenwerkings-
partners en al dan niet geformaliseerde omgangsvormen. Bedoeling is dat 
bedrijven samen zoveel mogelijk waarde voor de klant genereren.

Samenwerking
Voor ondernemers in de scheepsbouwcluster is het belangrijk dat de Ne-
derlandse vestiging voordeel blijft bieden. Dat vraagt om het actief volgen 
en benutten van nationale- en internationale wet- en regelgeving. Scherpe 
bewaking van het ‘level playing field’ is daarbij essentieel, vooral als wereldwijd 
overcapaciteit ontstaat.
Het sterke imago van Nederland in bijvoorbeeld de baggerindustrie en de 
jachtbouw mag beter worden benut in de andere categorieën. Dat kan door als 
industrie optimaal de merkwaarden van Nederland uit te dragen; innovatief, 
flexibel, betrouwbaar, gezamenlijk, correct, efficiënt en duurzaam. (HH)

Bankwerkers en ingenieurs gezocht
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In de tankvaart wordt momenteel erg goed ver-
diend. Alles wat kan varen, is tevoorschijn ge-
haald en wordt 24 uur per dag ingezet. ‘Ik ben 
op zoek naar een aflosser’, zegt een droge-la-
dingschipper, ‘maar er is niemand beschikbaar, 
ze zitten allemaal op de tankvaart. Maar ik gun 
het ze hoor. Ze hebben deze goede tijd hard 
nodig.’ In de droge lading wordt gezegd dat er 
weinig aanbod is, maar schippers twijfelen daar 
aan. ‘Alles vaart, dus ik weet niet hoe ze er bij-
komen.’ Een ander vraagt zich ook af waar al die 
lege schepen dan zijn. Schippers beklagen zich 
over de lage prijzen.

De EMO verwacht deze week negen schepen 
met kolen en drie met erts. De Naxos War-

rior kwam maandag leeg van kolen en de Grace N 
kwam die dag leeg van erts. De Brunhilde Salamon 
loste maandag en dinsdag kolen en de Eptalofos 
lost kolen van maandag tot donderdag. De Atlantic 
Breeze lost van dinsdag tot vrijdag kolen en de 
Olympius loste van dinsdag tot donderdag erts. De 
Cape Awoba loste donderdag en vrijdag kolen en 
de China St. Respons lost vanaf donderdag erts. 
De Golden Saguenay lost vanaf vrijdag kolen en 
de Cast. de Loira lost vanaf zondag kolen. De Cape 
Azalea lost zondag en maandag kolen en de Hanjin 
Capetown lost vanaf zondag kolen. 

Peterson Amsterdam verwachtte 
woensdag de Racer met soja-
schroot en -pellets. Donderdag 
komt de Dyna Pure met soja-
schroot en -pellets en zonne-
bloemschroot en -pellets. Zaterdag komt de Ama-
zon met sojaschroot en -pellets. De Sea Joy wordt 
4 november verwacht met sojaschroot en -pellets. 
De Coronis lost 11 november sojaschroot en -pellets 
en 12 november komt de Hamburg met sojaschroot 
en -pellets. De Aghios Makarios lost 17 november 
citruspulppellets en sojaschroot en -pellets. Die dag 
komt ook de Crimson Saturn met sojaschroot en -
pellets. De Ecola wordt 18 november verwacht met 
sojabonen en sojaschroot en -pellets. 
Peterson Rotterdam verwacht 1 november de Swift 
Fortune met palmpitschilfers en 3 november de Ghent 
Trader met sojaschroot en -pellets en 8 november 
komt de Philippine Express met sojaschroot en -pel-
lets. Die dag komt ook de Ultimax met sojaschroot 
en -pellets.

Een grote partij kolen ging van Rotterdam naar 
Mondelange voor 10 euro per ton. Cellulose 

ging van Vlissingen naar Emelsum voor 4,75 
euro per ton. Ruim 1000 ton sojapellets gingen 
van Rotterdam naar Heilbronn voor 13,30 euro 

per ton. Voor bijna 2000 ton 
brammen werd van IJmuiden 
naar Walsum 3,70 euro per 
ton betaald. Sojaschroot (800 
ton) ging van Amsterdam naar 

Regensburg voor 20 euro per ton. 
Naar Thionville, Dillingen en Blenod werd vorige 
week tussen de 10,50 en 11 euro per ton betaald, begin 
deze week werd dit werk aangeboden voor 9 euro per 
ton. Voor 1000 ton tarwe werd van Vlaardingen naar 
Lochem 4,50 euro per ton betaald. Sojaschroot (600 
ton) ging van Amsterdam naar Plochingen voor 16,60 
euro per ton. Een partij van 500 ton palmpellets ging 
van Amsterdam naar Maasbracht voor 6,50 euro per 
ton. Een grote partij kolen bracht van Rotterdam naar 
Duisburg 3,20 op. Voor een partij van 1750 ton slak-
ken werd van Vlissingen naar Meppel 4 euro per ton 
betaald. Een partij van 700 ton kunstmest ging van 
Sluiskil naar Utrecht voor 4,50 euro per ton. 

Duitsland

Een kleine 2000 ton brouwgerst ging van Metz 
naar Gelsenkirchen voor 7,50 euro per ton. Voor 

een partij van ruim 1000 ton gerst werd van Krefeld 
naar Gernsheim 10 euro per ton betaald. Een grote 
partij petcokes ging van Karlsruhe naar Delfzijl voor 
10,75 euro per ton. Afvarig op de Moezel is het zeer 

rustig. Van de schepen die de Moezel invaren, is er 
maar werk voor een op de drie. Naar Rotterdam 
wordt 6 euro betaald, naar Antwerpen 6,25 euro, naar 
Neuss 5,50 en naar Spyck 5,75 euro. Een partij van 
1000 ton malt ging van Gernsheim naar Antwerpen 
voor 9,25 euro per ton. 

België/Frankrijk

Peterson Gent verwacht 30 oktober de Volgobalt 
243 met lijnzaad. Op 3 november komt de 

Zagora met sojaschroot en –pellets en 6 november 
wordt de Federal Asahi verwacht met lijnzaad. In 
Antwerpen werd maandag de Federal Saguenay 
verwacht met lijnzaad. In Noord-Frankrijk wordt 
inmiddels weer wat meer werk aangeboden naar het 
noorden. Een spitsenpartij maïs ging van Vaucelles 
naar Lochem voor 16 euro per ton. Voor een partij 
maïs van 1500 ton werd van Straatsburg naar Heijen 
9,50 euro per ton betaald. Een grote partij kolen 
ging van Antwerpen naar Blenod werd 11,50 euro 
per ton betaald. 

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

‘Waar zijn de lege schepen?’
‘Het is geen najaar voor de schipper’, constateert een bevrach-
ter. ‘Overal wordt de tonnage een beetje teruggedraaid, bij de 
autofabrieken, de hoogovens, iedereen is voorzichtig geworden. 
Daar komt bij dat de Europese oogst zo goed was dat agribulk 
eerder een exportgebeuren is geworden. Er wordt heel weinig 
geïmporteerd en dat is jaren niet gebeurd. Maar de hallen blij-
ven vol omdat alles nog lang niet is verkocht en daarom hebben 
de boeren geen geld en ruimte voor kunstmest. Al met al ver-
schraalt het aanbod.’

De waterstanden stegen een beetje en deze week komt er weer 
wat bij, maar de verwachting is dat het lage water nog wel even 

aanhoudt. Pfelling van 3,10 meter begin vorige week naar 2,82 meter 
begin deze week. Daar komt deze week een centimeter of vijf bij. 
Konstanz gaf begin deze week 3,03 meter aan en Maxau stond op 
4,11 meter. Kaub gaf begin deze week 1,40 meter aan en stijgt later 
deze week naar 2 meter. Koblenz gaf 1,60 meter aan en stijgt naar 1,90 
meter. Keulen stond op 2,20 meter en geeft zaterdag 2,45 meter aan. 
De pegel van Ruhrort steeg van 3,25 meter begin deze week naar 3,40 
meter tegen het weekeinde. 

Naar de Duitse kanalen was er begin deze week geen werk uit de 
zeeboten, maar wel wat agribulk uit de lichter. Naar Dorpen werd 

7 euro betaald en naar Oldenburg 7,50 euro. Ook volgende week blijft 
het karig, maar voor die week daarna wordt wel meer werk verwacht. 
Retour is het matig met wat turf en rollen. 
Bentoniet ging voor 4 euro naar Duisburg. Een groot schip ging voor 
19 euro met bentoniet van Rotterdam naar Kelheim en van Antwerpen 
naar Würzburg werd voor 1500 ton 17 euro betaald. Rotterdam-Orsoy 
deed 2,80 euro en van Rotterdam naar Heilbronn werd 14 euro betaald. 
Plochingen deed 17 euro en Mannheim 8,50 euro. Van Antwerpen naar 
Mundenheim werd 8,50 euro betaald met Kaub op 1,40. 
Brammen gingen naar de Ruhr voor 3,50 en voor mineralen werd iets 
meer dan 4 euro naar de Ruhr betaald. Cellulose naar Plochingen ging 
weg voor 14,50 en naar Ottmarsheim werd voor 600 ton 15 euro betaald. 
Van Regenburg naar beneden werd 15 tot 15,50 euro betaald en naar 
Regensburg toe werd vorige week 19 betaald en begin deze week 18 
euro. Cellulose ging naar Keulen voor 6 euro en naar Andernach werd 
8 euro betaald. Mineralen gingen naar Neurenberg voor 16 euro. 

Tankvaart

Het OPEC-besluit om de productie met ingang van 1 november met 
1,5 miljoen vaten per dag te beperken heeft tot nu toe niet geleid 

tot een hogere olieprijs. Blijkbaar wordt de productiebeperking als te 
karig ervaren om snel een trendomkeer teweeg te brengen. Maar zoals 
bekend is niet alleen de fundamentele situatie op de oliemarkt voor de 
prijsontwikkeling beslissend. De dollarkoers en de ontwikkeling op de 
aandelenmarkt zijn ook belangrijke factoren die invloed uitoefenen.
De opwaartse trend bij de (Rijn)vrachttarieven blijft gehandhaafd. 
Het vrachtenniveau ligt voor de tijd van het jaar aan de hoge kant. 
Voortdurend lange wachttijden bij laad- en losplaatsen, concurrerende 
transporten binnen Duitsland, veelvuldige transporten vanuit Duitsland 
richting ARA en lage (Rijn)waterstanden die vooral voor de Midden- 
en Boven-Rijn tot een beperking van de laadcapaciteit leidt, zorgen 
voor minder aanbod van scheepsruimte. De omschakeling van inter-
mediate- naar winterkwaliteit voor eind oktober zorgt voor extra vraag 
van de importeur. Richting Duitsland, Frankrijk en Zwitserland blijft 
de vraag van de eindverbruiker naar verwarmingsolie, vooruitlopend 
op de winter voor voldoende transportvraag en voor verdere markt-
ondersteuning zorgdragen.
Binnen de ARA-range blijven de vrachttarieven ook op een hoog niveau 
hangen. Ook hier geldt dat wachttijden bij laad- en losplaatsen vraag 
en aanbod van scheepsruimte beïnvloedt. De bevoorrading van depots 
binnen de Benelux duidt op een constante vraag van de eindverbruiker, 
handelaren hebben het er erg druk mee en de transportmarkt ook.

PjK-rijnvrachttarieven per 28 oktober 2008
© pjk international b.v. / www.pjk-international.com
Basis 1000-1200 tons partijen van Amsterdam/Rotterdam in euro per 
ton en voor Bazel in ZwFr per ton.

losplaats Gasolie Benzines
Duisburg 16,25/16,55 16,55/16,85
Dortmund 19,50/19,80 19,80/20,10
Keulen 25,50/25,80 25,80/26,10
Frankfurt 41/41,30 41,30/41,60
Karlsruhe 45/45,30 45,30/45,60
Bazel 94,50/95 95/95,50

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

tot Z
Op basis van ons

bevrachterspanel en PJK Int.

‘Verschraald aanbod’

aan de reis
Op basis van ons schipperspanel

vervoermarkt

Smits verwacht dat vooral de 
overslag van grondstoffen voor de 
metaalsector en de chemie gaat te-
ruglopen. Ook neemt de groei in 
container- en rorovervoer af. ‘Dit 
speelt al sinds het eerste kwartaal en 
is vooral gerelateerd aan de afkoe-
ling van de wereldeconomie. Wan-
neer ook de groei op ons continent 
wegzakt, gaan wij dat onvermijdelijk 
merken. Hier zit echter een vertra-
ging in en enige demping door de 
toegenomen handel met markten die 
beter standhouden. 
Daarbij profiteren we van structurele 
investeringen gedurende de laatste 
tien jaar in de haven en daarbuiten, 
zoals in de Betuwelijn. We hand-
haven dan ook onze jaarprognose 
van vier tot vijf procent groei tot 
rond de 420 miljoen ton. Voor 2009 

verwacht ik echter een forse groei-
vertraging.’

Toename
De eerste negen maanden ging het 
nog goed met de goederenoverslag in 
Rotterdam. In de stijgende overslag 
vertoonden de meeste goederensoor-
ten een stijgende lijn. Stijgers waren 
agribulk, overig nat massagoed, ert-
sen en schroot, kolen, ruwe aard-
olie, containers, roro en minerale 
olieproducten.
De import van kolen (+9%) floreer-
de dankzij de vraag uit Duitsland, 
waar de eigen productie structureel 
terugloopt. In het vierde kwartaal 
neemt de kolenstroom wel iets af 
ten opzichte van het extreem goede 
kwartaal in 2007.
Het Havenbedrijf verwacht dat de 

overslag van agribulk (+26%) in de 
tweede helft van het jaar door de 
goede oogsten in de EU geleidelijk 
afneemt.
De behandeling van ertsen en 
schroot (+11%) lag door de grote 
vraag naar staal en de uitbreiding 
van de productiecapaciteit in Duis-
burg en Luik op een hoog niveau. De 
laatste fabriek kwam in het vierde 
kwartaal 2007 weer in bedrijf en 
dit drukt de procentuele groei voor 
de rest van het jaar. Daarnaast zijn 
inmiddels productiebeperkingen 
aangekondigd. 

Minder groei containers
De groei in overslag van containers 
nam in de eerste negen maanden af. 
In het eerste half jaar bedroeg de 
groei nog zeven procent. In de eerste 
negen maanden steeg de behandeling 
van containers met zes procent van 
78 tot dik 82 miljoen ton. In aan-
tallen teu is dat een plus van twee 
procent. Voornaamste boosdoener 
was de vermindering van het verkeer 
op Engeland, Ierland en Azië.
Ook het rorovervoer (+2%) lijdt 
onder de economische afkoeling 
in Engeland. Mede als gevolg van 
brand in de Kanaaltunnel werd toch 
nog een groei van 1,7 procent tot 
ruim dertien miljoen ton gehaald.

De groei van de import van ruwe 
olie tot 76 miljoen ton (+7%) neemt 
geleidelijk af naar het einde van 
het jaar. De overslag van minerale 
olieproducten tot ruim 44 miljoen 
ton maakt pas op de plaats  (+1%). 
Vooral de vraag naar zware stookolie 
stagneert omdat rederijen zuiniger 
varen om kosten te besparen.
De behandeling van overig nat mas-

sagoed tot 27 miljoen ton (+16%) 
profiteert vooral van de toenemende 
vraag naar biobrandstoffen en plant-
aardige olie. Chemische producten 
laten een veer. 

Dalers
Dalers waren het overig droog 
massagoed (-11%) en traditioneel 
stukgoed (-15%). De daling van 
de overslag van het overig droog 
massagoed is voor ongeveer de 
helft te wijten aan het verlies van 
ladingpakketten. De ander helft is 
conjunctureel bepaald. De overslag 
van mineralen staat al sinds eerder 
dit jaar onder druk door afnemende 

vraag vanuit de chemie en metaal. 
Bouwstoffen, zand en grind, worden 
minder gevraagd vanuit vooral En-
geland en Spanje.
De overslag van overig stukgoed tot 
zes miljoen ton heeft nog enige tijd 
nodig om het stopzetten van de LASH-
vaart, vorig jaar, te compenseren. De 
toenemende overslag van staal biedt 
volgens het Havenbedrijf mogelijk 

perspectief. Aan de andere kant neemt 
de behandeling van metalen, vooral 
aluminium, af door de wegzakkende 
vraag. De opslag neemt evenwel in 
hoeveelheden en tijd toe.
Ondanks de sombere vooruitzichten 
is Smits tevreden over de cijfers over 
de eerste negen maanden. ‘De groei 
tot nu toe is gelijk aan die in 2007. 
Toen spraken we van een sprint in 
het derde kwartaal. Deze september-
maand was zelfs iets beter dan die 
van vorig jaar. Ten opzichte van de 
eerste zes maanden kalfde de groei 
wel af, maar dat was dan ook de 
sterkste periode van de laatste tien 
jaar.’ (EvH)

‘Als groei op ons continent wegzakt, dan gaan wij dat merken’

Crisis treft ook Rotterdamse haven
President-directeur Hans Smits van het Havenbe-
drijf Rotterdam voorziet voor 2009 een fors lagere 
groei van de overslag in de Rotterdamse haven. 
De eerste negen maanden van dit jaar nam de 
overslag in Rotterdam nog met ruim zes procent 
toe tot 321 miljoen ton. Smits zegt echter dat alles 
wijst op een kentering.

‘Voor 2009 verwacht ik
forse groeivertraging’

Ingezonden Mededeling

MAASTRICHT

Het aanvragen van een vergunning 
voor bijzonder transport over het water 
is sinds kort vereenvoudigd. Vervoer-
ders krijgen niet langer te maken met 
de verschillende diensten van Rijks-
waterstaat. Het digitale loket van het 
Scheepvaart Verkeers Centrum (SVC) 
van Rijkswaterstaat heeft deze taken 
overgenomen.

Het SVC neemt nu de aanvraag voor een 
bijzonder transport in ontvangst, zorgt voor 
interne afstemming over de vergunnings-
voorwaarden en voor afgifte van de ver-
gunning. Vanaf 1 oktober is het niet meer 
mogelijk een vergunning bij het Infocentrum 
Binnenwateren of regionale verkeersposten 
aan te vragen.

Eenvoudig
Nieuw is de vereenvoudigde procedure. Het 

transport moet dan minimaal 24 uur van 
tevoren worden aangemeld bij het SVC. 
Het SVC zet de melding ter informatie 
door naar de verkeersposten op de route. 
De vereenvoudigde procedure is nog niet 
mogelijk voor bijzondere transporten op de 
Waddenzee.
Om voor de eenvoudige procedure in aan-
merking te komen moet aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan. Zo moet het 
transport voldoende sleep- en/of duwboten 
met voldoende motorvermogen hebben om 
het transport onder alle te verwachten om-
standigheden goed te kunnen manoeuvreren 
en moet het transport voorzien zijn van een 
geldig Certificaat van Onderzoek (CvO). 
De sleep- en/of duwboten moeten slepen 
of duwen overeenkomstig het betreffende 
CvO. Ook moet het transport voldoende 

deugdelijk en valklaar ankergerei hebben 
om het transport tijdig te kunnen stilleggen, 
zonder belemmering van de scheepvaart en 
zonder schade aan kunstwerken. Ook moet 
het transport voldoende onafhankelijke pom-
pen met voldoende capaciteit hebben om 
vervulling van het transport te voorkomen. 
De pompen moeten gebruiksklaar zijn, zodat 
in geval van een calamiteit er direct gebruik 
van kan worden gemaakt.

Nog eenvoudiger
Ondanks de vereenvoudiging kan het volgens 
het SVC nóg eenvoudiger. Dan moet het 
bijzonder transport in ieder geval voldoen 
aan de voorwaarden voor het eenvoudige 
transport. Het transport mag bovendien maar 
maximaal één uur duren. Als aan deze voor-
waarden is voldaan, dan volstaat een ken-

nisgeving aan de dichtbijzijnde verkeerspost 
van Rijkswaterstaat. Dit moet ten minste 
vier uur voor aanvang van het transport 
gebeuren. Met de kennisgeving is de ver-
gunning dan verleend en hoeft de vervoerder 
niets meer te doen. De vervoerder moet de 
kennisgeving op het transport meenemen als 
bewijs naar de handhavende diensten.
Het aanvragen van een vergunning bij het 
SVC geldt alleen voor bijzondere trans-
porten over rijksvaarwegen. Provincies, 
gemeenten, waterschappen en bijvoorbeeld 
het Havenbedrijf Rotterdam blijven de be-
voegde autoriteiten op hun vaarwegen. Wat 
dus blijft is dat voor een bijzonder transport 
over rijksvaarwegen en over een provinciale 
vaarweg, meer dan één vergunning nodig 
is. Maar omdat het SVC onnodige hinder 
door het bestaan van verschillende vaarweg-

beheerders zoveel mogelijk wil voorkomen, 
onderhoudt het SVC daartoe contacten met 
de overige vaarwegbeheerders.

Aanvragen
Als het bijzonder transport niet voldoet 
aan de voorwaarden voor een vereenvou-
digde procedure moet de vervoerder bij 
het digitaal loket van Rijkswaterstaat een 
vergunning aanvragen. Dit kan het snelste 
via de internetsite www.vergunningen.rws.
nl/vergunningen. 

Voorlopig kan de aanvrager het aanvraag-
formulier ook nog uitprinten, invullen en 
per post of fax sturen aan Service Center 
Vergunningen, postbus 4142, 6200 PA 
Maastricht, faxnummer 043-3294154. 
Het loket bijzondere transporten streeft er 
de aanvraag binnen drie werkdagen na ont-
vangst van alle benodigde informatie af te 
handelen. (EvH)

Aanvraag vergunning bijzonder transport eenvoudiger

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

Deo Juvante loopt 
Hansweert binnen

WERKENDAM

De nieuwe Deo Juvante (135 x 11,45 meter) 
van Wim den Herder loopt hier geladen de 
sluis van Hansweert binnen. ‘We mogen 
niet klagen’, zegt Den Herder, wiens schip 
ruim een maand geleden werd opgeleverd bij 
Scheepswerf De Waal in Werkendam. ‘Er zijn 
wat kinderziektes, maar die worden voortva-
rend aangepakt.’ Den Herder verzorgde het 
schilderwerk zelf, geholpen door een aantal 
Werkendamse jongeren en zijn broer Wim, die 
momenteel ook een schip laat afbouwen bij 
De Waal. Den Herder en zijn vrouw gaan met 
het schip bulklading en containers vervoeren. 
De Deo Juvante heeft  twee Caterpillars 3512 
(1521 pk bij 1800 toeren) die via Reintjes 
keerkoppelingen en schroefasinstallaties van 
De Waal twee schroeven van Van Voorden 
Promac aandrijven. ‘De Caterpillars ma-
ken wel een heel ander geluid dan de Stork 
(1800 pk) op ons vorige schip’, zegt Den 
Herder. Het schip is verder uitgerust met 
twee boegschroeven en twee spudpalen van 
Veth en luiken van Blommaert. De roeren 
zijn van De Waal. De vorige Deo Juvante 
(110 x 11,45 meter) is naar België verkocht 
en vaart nu onder de naam Gremko G. (HH 
/ foto Arie Jonkman)

Losinformatie
voor natte bulk
ROTTERDAM

Port infolink heeft de internet-
service Losinformatie geïntro-
duceerd. Het havenbedrijfsle-
ven kan daarmee 24 uur per 
dag snel en efficiënt de admi-
nistratie rondom bezoekende 
olie- en chemicaliëntankers 
afhandelen.

Elk jaar bezoeken honderden zee-
gaande tankers de Rotterdamse ha-
ven. Rondom de lossing van deze 
tankers hebben de bulkagenten, 
bulkterminals, controlebedrijven 
en expediteurs veelvuldig contact 
over onder meer ladinggegevens 
(B/L-informatie), stuwagegegevens 
en het feitelijk geloste gewicht. Het 
merendeel van deze informatie-uit-
wisseling verliep tot nu toe via tele-
foon, fax en mail. Voor alle partijen 
was dat een grote tijdbelasting met 
ook kans op fouten. Samen met het 
bedrijfsleven uit de natte bulksec-
tor heeft Port infolink daarom de 
service Losinformatie ontwikkeld. 
Deelnemende bedrijven hebben 
daarmee 24 uur per dag eenvoudig 
via internet toegang tot alle beno-
digde gegevens.

Op de website www.tv.portinfolink.
com is een filmpje te zien over de 
werking en voordelen van de ser-
vice Losinformatie. Bedrijven als 
Odfjell en Vopak komen hierbij aan 
het woord.

www.tv.portinfolink.com

WIESBADEN

Tot en met de maand augustus 
is over Duitse binnenwateren 
evenveel lading vervoerd als de 
eerste acht maanden van 2007: 
166,8 miljoen ton. De maand 
zelf liet het wat afweten met 
20,4 miljoen ton lading, 3,9 pro-
cent minder dan vorig jaar. Au-
gustus was volgens het Statisti-
sches Bundesamt in Wiesbaden 
al de vierde achtereenvolgende 
maand met afnemend vervoer 
over water.

De vervoersprestatie lag met 5,586 
miljard tonkilometer (-0,8 procent) 
nauwelijks lager dan in augustus 
2007, over acht maanden was er 
een afname met 0,5 procent naar 
43,624 miljard tonkilometer. Het 
vervoer met schepen onder Duitse 
vlag nam 0,6 procent toe naar 7,2 
miljoen ton, over de acht maanden 
tot en met augustus met 0,8 procent 
naar 56,4 miljoen ton.. 
De afname van het vervoerde volume 
zat vooral in de exportlading, met 
een vermindering van 10,8 procent 
naar 4,4 miljoen ton in de maand 
augustus. Bij de ladingsoorten nam 

het kolenvervoer sterk af, met 14,9 
procent naar 2,7 miljoen ton, evenals 
het vervoer van metalen (met 1,2 
miljoen ton 13,3 procent omlaag) en 
halffabrikaten / eindproducten (1,5 
miljoen ton, 14 procent lager). Het 
containervervoer nam volgens de 
Duitse statistici in augustus af ten 
gevolge van congestieproblemen in 
de zeehavens. Er werden 176.000 
TEU aan- en afgevoerd, 7,1 procent 
minder dan in augustus 2007. Over 
acht maanden is het saldo nog posi-
tief met 1.452.000 TEU, een winst 
van 1 procent.
Groei was er voor de tankvaart in 
het vervoer van minerale aardolie-
producten, met een toename van 5,8 
procent naar 3,2 miljoen ton. Tot en 
met augustus was er een lichte toena-
me met 1,9 procent naar 24,0 miljoen 
ton. Veevoedergrondstoffen deden 
het met 1,4 miljoen ton 7,3 procent 
beter dan in augustus vorig jaar. Ook 
het vervoer van meststoffen zit in de 
lift: in augustus met 3,1 procent naar 
0,5 miljoen ton en over de eerste acht 
maanden met 16,1 procent naar 4,2 
miljoen ton. (DvdM)

www.destatis.de

Duits vervoer over water
vierde maand in de min
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Wagenborg zoekt startende ondernemers

WAGENBORG HOUDT DE VAART ERIN

WAGENBORG SHIPPING
Wagenborg is al meer dan een eeuw actief als internationale allround 

transportonderneming. Wagenborg houdt zich o.a. bezig met zeescheep-

vaart, op- en overslag, wegtransport, kraanverhuur, sleepvaart, offshore en 

veerdiensten. Wagenborg Shipping BV voert het operationeel en commercieel 

beheer over meer dan 150 zeeschepen, variërend in grootte van 1.000 tot 

20.000 ton draagvermogen.

Heeft u de nodige ervaring en vakmanschap opgedaan in de zeescheepvaart en 
droomt u al van kinds af aan van uw eigen schip? Wagenborg biedt enthousiaste 
en gemotiveerde kapiteins en stuurlieden de mogelijkheid om voor zichzelf te 
beginnen. Uw vakmanschap en ervaring zijn het belangrijkste startkapitaal. 
Wagenborg assisteert u in het management en de bevrachting en helpt u bij de 
benodigde financiering. 

Wij nodigen zowel beginnende als ervaren ondernemers uit om te reageren.

Stuur uw motivatie en C.V. naar:
Wagenborg Shipping BV, T.a.v. afdeling relatiebeheer reders,
Postbus 14, 9930 AA Delfzijl, telefoon (0596) 636911, fax (0596) 630625,
www.wagenborg.com, e-mail: sale.and.purchase@wagenborg.com

Altijd al gedroomd
      van een eigen schip?

Lowland Marine & Offshore is gespecialiseerd in ship, rig & 
crew management. Voor diverse opdrachtgevers zoeken wij 
bemanningsleden voor de internationale scheepvaart:

 Kapiteins

 1e Stuurlieden

 HWTK’s all ships

 2e WTK’s all ships

 Maritiem Offi cieren

 Scheepskoks

Beschikt u over de juiste papieren en heeft u interesse in één 
van deze functies? Stuur dan uw sollicitatie met CV naar
Lowland Marine & Offshore, postbus 3036, 
2130 KA Hoofddorp of mail naar info@lowland.com. 
Meer informatie? Bel: +31(0)88 557 01 01.

 Stuurlieden Zeesleepvaart

 Matroos-motorman

 Multicatshippers

 HWTK < 3000 kw

 Crew Managers

MARINE & OFFSHORE

YOUR RELIABLE PARTNER IN SHIP, RIG & CREW MANAGEMENT

Lowland Marine & Offshore is onderdeel van de Lowland International Group. 

www.lowland.com

Gevraagd: 
1 schipper en 1 stuurman

gevraagd voor op tankschip (bunkering).
7 dagen op / 7 dagen thuis. Loon overeen te komen.

Vaargebied meestal Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen.
Tel. +32495/242848

Gevraagd

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

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

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

Gevraagd 

kapitein
Vanaf januari 2009 op koppelverband.

In het bezit van
-rijnpatent  -a.d.n.r.  -radardiploma  -rijbewijs

Voor info: 0651278037 of 0653461246  

zoekt voor een van haar duwboten

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

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

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

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

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

Gevraagd voor 
MTS “Dissidentia”: 
Stuurman

i.b.v. Rijnpatent.
2 wk op/2 wk af.

Reizen en kost –en
inwoning vrij.

Luxemburgse condities.

Tel: 06-10560617

Gevraagd
Matroos/stuurman
op koppelverband Monaco.

Moezelvaart
4 weken op/4 weken af.

Loon volgens CAO
06-26144905

SCHEEPS-
REPARATIEBEDRIJF

‘MISTI’
o.a. autokranen, 

motorinbouw, elektra,
laswerk, hydrauliek

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem

SCHEEPSWERF
MEPPEL
VOOR AL UW 

ONDERHOUDSWERK-
ZAAMHEDEN REPARATIE EN

VERBOUWINGEN
(hellingcap: 90.00 x 10.50 mtr.)
Nieuwe midden-voorschepen

Complete aan- en afbouw
Verlengen tot 110 mtr.

Tel. 0522 - 25 20 48
Fax 0522 - 25 87 05

Mob. 06 - 21 21 17 12
Email: 

info@scheepswerfwoutliezen.nl
Internet: 

www.scheepswerfwoutliezen.nl

Holland Ship Service – MANAGERS OF THE GREENFLEET 

Is op zoek naar

1e  2e 3e Stuurlieden

HWTK’s

2e en 3e Wtk’s

Voor onze Multi Purpose schepen, varend onder 
Nederlandse vlag, van 17.500 dwt / 7800 kW

Vaargebied: wereldwijd

Bent u geïnteresseerd en bezit u over de vereiste documenten
o.a. een Vaarbevoegdheidsbewijs voor alle schepen,

stuur dan uw sollicitatiebrief en CV naar:

Holland Ship Service
T.a.v.: Bemanningszaken

's-Gravenweg 37b
2901 LA Capelle a/d IJssel
www.hollandshipservice.nl

of
crew@hollandshipservice.nl 

Tel. Bemanningszaken: 010-4368872

Holland Ship Service – MANAGERS OF THE GREENFLEET 

Is op zoek naar

1e  2e 3e Stuurlieden

HWTK’s

2e en 3e Wtk’s

Voor onze Multi Purpose schepen, varend onder 
Nederlandse vlag, van 17.500 dwt / 7800 kW

Vaargebied: wereldwijd

Bent u geïnteresseerd en bezit u over de vereiste documenten
o.a. een Vaarbevoegdheidsbewijs voor alle schepen,

stuur dan uw sollicitatiebrief en CV naar:

Holland Ship Service
T.a.v.: Bemanningszaken

's-Gravenweg 37b
2901 LA Capelle a/d IJssel
www.hollandshipservice.nl

of
crew@hollandshipservice.nl 

Tel. Bemanningszaken: 010-4368872
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‘Zoals in de jaren zestig en zeventig 
ontwerpers als Gipon teruggrepen 
op de traditie en types als jolletjes 
en bolletjes moderniseerden, zo zie 
je dat nu weer gebeuren in bijvoor-
beeld de nieuwbouw van Lemster-
aken. Daar zijn wij in Nederland 
volstrekt uniek in. In Engeland 
doen ze wel zoiets met hun narrow 
boats, maar verder blijft het beperkt 
tot restauratie.’
Mede in dat licht hebben Fruithof 
en zijn compagnon Wim de Bruijn 
van de Spiegel der Zeilvaart een wis-
selprijs in het leven geroepen voor 
iemand die in het jaar daarvoor ‘iets 

nuttigs heeft gedaan’. De prijs, een 
houtsnede van het logo van de beurs 
uit het atelier van De Schepeling in 
Arum, gaat vrijdag als eerste naar Ed 
Kastelein. ‘Hij heeft al diverse tradi-
tierijke projecten op zijn naam staan 
en is nu bezig met de afbouw van 
een replica van de driemastschoener 
Atlantic van Charlie Barr.’
Atelier Reudenroos, toch een 
beetje de huis-houtsnijder van de 
beurs, heeft de wisselprijs dus niet 
gemaakt. Fruithof: ‘Zij hakken al 
een jaar of acht aan een beeltenis 
van mij. Nee, ik weet niet wanneer 
die klaar is.’   

Met naar het zich laat aanzien 130 
deelnemers en ruim zestig schepen, 
iets minder dan de vorige editie, 
biedt Klassieke Schepen weer een af-
wisselend programma. ‘We hebben 
circa vijftien nieuwe deelnemers en 
meer scherpe zeiljachten, maar ook 
een 22 meter lange luxe motor van 
Scheepsreparatie Friesland en enkele 
motorschepen, zoals de Mooie Nel 
en de Noordkaper 28M. Ik ben heel 
benieuwd of we het publiek bereiken 
dat daarin is geïnteresseerd.’ Ook 
opvallend is de deelname van de 
Vereniging 5.5 meter Nederland, 
die met de Laetitia (NED 4) op de 
beurs ligt.
Fruithof had gehoopt dat de in de af-

bouwfase verkerende Tres Hombres 
naar Enkhuizen kon komen. ‘Zodra 
zij eenmaal in de vrachtvaart bezig 
gaat, zal het moeilijker zijn haar te 
krijgen. Maar ze zijn nu van plan 
het schip volgend jaar vanaf de 
beurs te laten vertrekken met een 
lading rum.
Buitenlandse inbreng komt van een 
Kroatisch bedrijf, dat terracotta 
scheepsmodellen maakt. ‘Ze gaan 
samen met kinderen zulke modellen 
maken, maar ze verkopen ze ook 
gewoon.’ Ook een Duits bedrijf biedt 
kindervertier met bouwplaten.
Voor de vuist weg noemt hij enkele 
opvallende deelnemers. ‘De nieuwe 
Kaap Hoornsloep (een vergroot type 

opduwer), de whaleboat van Koen 
de Gezelle, de houten kotter Wantij 
30, polyester schepen van Tradewind 
Yachts en een vissermans schokker 
van Kroes uit Leeuwarden.’

Lezingen en signeren
Naast het FONV-congres over de 
toekomst van de vaart met traditi-
onele vaartuigen (vrijdag voor ge-
nodigden en zaterdag voor ieder-
een) heeft de beurs ook weer een 
lezingenprogramma op de Terra 
Nova. Daarin ontvouwen de stich-
ting Promotie van het traditionele 
schip en de Henry Hudsonstichting 
hun plannen om volgend jaar met 
een vloot Nederlandse schepen het 

Henry Hudson-evenement in New 
York te bezoeken. ‘Er zijn ongeveer 
35 gegadigden. Ze wonen een week 
de manifestatie bij en hebben dan 
nog twee weken tijd om vakantie 
te vieren op de Hudson’, vertelt 
Fruithof. ‘Pier Piersma heeft het 
evenement in 1976 bijgewoond en 
heeft er een filmpje van gemaakt, 
dat we ook vertonen.’
In een andere lezing vertelt Bart 
Drost over de bouw van een Suri-
naamse sloep. Dat schip is ook op 
de beurs te zien. Ook wordt een le-
zing gehouden over de restauratie 
van de honderd jaar oude hengst Jan 
Korneel en er is een verhaal over de 
conservering van de in 2006 uit de 

Dordtse Kil geborgen houten hekt-
jalk Jacob. Het grootste deel van het 
achterschip is behouden gebleven.
Verder kunnen bezoekers varen met 
een punter, een Fries jacht en een 
schouw op de sleepboot Rosalie van 
Joop Mos. Op twee zeilkotters wordt 
een veiligheidsinstructie gegeven.
‘Ik wil ook nog een ronde tafel hou-
den, waarin bouwers van traditionele 
schepen vertellen waarom ze bouwen 
zoals ze bouwen. Dat doen we op ba-
sis van vier Friese houtbouwprojecten 
rond de blazer TX-33, de Wierumer 
aak, het skûtsje en de palingaak.’

De Helena dient als filmschip en 
daar draaien rolprenten als Proud 
Canvas, over een reis van de Passat 
in de jaren dertig van Scandinavië 
naar Argentinië en een documentaire 
over de vervaardiging van zeilen uit 
natuurvezels als katoen, hennep en 
vlas.
Helemaal nieuw is de signeersessie 
van Nederlandse maritieme schrij-
vers. Fruithof verwacht daar mensen 
als Aad Twigt, Henk Dessens, Arne 
Zuidhoek, Hans Vandersmissen, Jan 
Kooyman en maritiem archeologe 
Wendy van Duivenvoorde. (SK)

De lezingen zijn aan boord van de luxe mo-
tor Terra Nova, tenzij anders vermeld. Dit 
programma is voorlopig, het meest actuele 
staat op www.klassieke-schepen.nl.

VRIJDAG 7 NOVEMBER

11 uur
opening van de beurs door commissaris 
van de koningin Harry Borghouts met 
aansluitend de uitreiking van de Spiegel 
der Zeilvaart-Klassieke Schepen wisselprijs 
aan Ed Kastelein.
12-15 uur
(Voor genodigden, a/b ms Friesland) 
FONV-symposium over ‘Is het varend 
erfgoed te behouden?’ met veel aandacht 
voor de Binnenvaartwet en de nieuwe Eu-
ropese richtlijn voor de binnenvaart. Ook 
speelt een discussie over modernisering 
van Monumentenzorg.
12 uur
Bouwproject in Suriname. Bart Drost 
vertelt over de bouw van een sloep in 
Suriname.
13 uur
Kees Hos doet een boekje open over het 
zeilmaken in katoen of vlasdoek op de 
traditionele manier. Het zeilmakerscollectief 
uit Wieringen heeft zich ingezet om de 
vergaarde kennis vast te leggen in een 
boek en een film. 
13.30 uur
Guus van Lierop vertelt over de methoden 
die zijn bedrijf heeft ontwikkeld om van 
wormen, torren, kevers en zwammen af 
te komen in houten onderdelen.

ZATERDAG 8 NOVEMBER

10-12.30 uur
Startersdag BBZ op de tweemast koftjalk 
Schuttevaer.  
11.30-13 uur\
Bijeenkomst voor iedereen die volgend jaar 
met zijn schip in New York wil deelnemen 
aan het Henry Hudsonjaar.
13.30-16 uur
(a/b Terra Nova) FONV-symposium voor 
iedereen (zie boven). 
16 uur
Algemene ledenvergadering VSRP in de 
Drommedaris.
18 uur
Feestelijke bijeenkomst rond dertig jaar 
Enkhuizer Zeevaartschool en tien jaar 
Dwars Tuig in de Zeevaartschool.

ZONDAG 9 NOVEMBER

14 uur
In Friesland wordt hard gewerkt om sche-
pen uit het verleden weer in de vaart te 
brengen. In dit ronde-tafelgesprek komen 
de houtbouwprojecten aan bod. De des-
kundigen leggen uit hoe ze het technisch 
hebben aangepakt. Wat was de basis van 
het ontwerp, welke bouwwijze is gekozen, 
welke technieken zijn toegepast?

Rolf Bringmann vertelt over de restaura-
tie van de honderd jaar oude hengst Jan 
Korneel.

Geert Bakker is bezig de 5,5 meter-klasse 
in Nederland op de kaart te zetten. Deze 
fraai gelijnde jachten worden weer geres-
taureerd en er worden ook nieuwe schepen 
aan de klasse toegevoegd.

ACTIVITEITENPROGRAMMA

‘Van monument tot spirit of tradition’ wordt wellicht 
de vaste ondertitel van de beurs Klassieke Schepen, 
die 7, 8 en 9 november weer wordt gehouden op 
de Gependam in Enkhuizen. ‘We hebben tot nu toe 
elk jaar een ander thema gebruikt, maar eigenlijk 
omschrijft deze titel wel heel goed waar het om 
gaat’, zegt organisator Thedo Fruithof.

Beurs Klassieke Schepen iets kleiner, maar erg veelzijdig

Kastelein krijgt eerste 
klassieke wisselprijs

• Het zenuwcentrum van de beurs-
organisatie in Andijk met op de 
voorgrond ‘steun en toeverlaat’ 
Marianne de Zwart en daar ach-
ter Thedo Fruithof. (Foto Sander 
Klos)

• De vissermans schokker Vijf Beaufort van Kroes uit Leeuwarden. Ze is 13,50 meter lang en voert 95 vier-
kante meter zeil.

Scheepsmakelaardij

Fikkers nl

KLASSIEKE SCHEPENKLASSIEKE SCHEPEN 7, 8 EN 9 NOVEMBER 0820

Oliegestookte ketels
In CV en Combi uitvoering

duurzaam & betrouwbaar

In open en gesloten uitvoering

Compact formaat  

Hoog rendement

23 tot 58 kw

Geintegreerde brander, pomp 
en expansievat

Geluid arm
 ( geen afvoer demper nodig)

CE Keurmerk

Bezoek ons tijdens de beurs Klassieke Schepen en 
profiteer van ons beursvoordeel tot 275 Euro
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hartmann offshore gmbh
Captain Bernd Dette . Neue Straße 24 . 26789 Leer . Germany . fon +49 (0) 491-9 99 50-0 . fax +49 (0) 491-9 99 50-20

member of the hartmann group

For online registration and further 
information please visit our website: 
w w w.hartmann-offshore .de

* offshore experience and DP certificate required

* * offshore experience and DP certificate preferred

* * * offshore experience required

 * * * * offshore experience preferred

For our new AHT S Fleet we require

* S E N I OR N AV I G A T O R S
* * J U N I OR N AV I G A T O R S

* * * S E N I O R E NG I N E E R S
* * * * J U N I O R E NG I N E E R S

* * * * E L E C T R O N IC E NG I N E E R S
 * * * B O S U N S

40'

45'

Oil Movement Operators
Als Oil Movement Operator draag je zorg voor een goede 

aan- en afvoer van ruwe olie via het tankenpark en de haven 

met aanlegsteigers voor zee- en binnenvaartschepen. 

Tevens begeleid je dagelijks, samen met je team, de product-

verpompingen via externe pijpleidingen naar binnen- en 

buitenland. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het mengen 

van halfproducten tot eindproducten in de blendstations. 

Je bent uiteraard betrokken bij het voorbereiden, begeleiden 

en controleren van onderhoudswerkzaamheden.

Kijk voor een overzicht van al onze vacatures 
op onze website

BP heeft naast meer dan 350 servicestations in Nederland 
onder andere een distributieterminal in Amsterdam en een 
raffi naderij in Rotterdam.

BP Raffi naderij Rotterdam is één van de grootste olieraffi naderijen 
van Europa en is gevestigd in het Rotterdamse havengebied met 
locaties in Europoort en Pernis. De raffi naderij produceert een 
breed scala aan zowel eind- als halffabrikaten. Deze producten, 
zoals LPG, euro-loodvrij, diesel en kerosine zijn bestemd voor de 
Nederlandse markt en worden tevens geëxporteerd naar een groot 
aantal andere landen, waaronder Duitsland, België, Luxemburg, 
Engeland en de Verenigde Staten van Amerika.

BP Amsterdam Terminal (BAT) is gelegen in het Westelijk 
Havengebied van Amsterdam. De BAT is een moderne import/
export distributieterminal voor brandstoffen als propaan, butaan, 
benzine en kerosine. Met 77 tanks en een totale opslagcapaciteit 
van één miljoen kubieke meter is de terminal één van de grotere 
van BP in Europa.

Veiligheid, milieubewustzijn, collegialiteit en samenwerken staan 
bij BP op de eerste plaats. Kenmerkend voor onze cultuur zijn 
professionaliteit, informele omgangsvormen en open communicatie, 
zowel intern als extern. Werken bij BP betekent werken in een 
internationale omgeving. Deze diversiteit aan collega’s maakt het 
mogelijk om tijdens je loopbaan veel kennis uit te wisselen en van 
elkaar te leren. 

Wij zijn voor beide locaties op zoek naar: 

Interesse?
Uitgebreide informatie betreffende 

de functie is te vinden op onze 

website. Indien deze functie je 

aanspreekt, nodigen we je graag 

uit te solliciteren via onze website: 

www.stapbinnenbijbp.nl

Voor onze overige vacatures 

verwijzen we je graag naar

www.stapbinnenbijbp.nl

personeelsgids
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Asbest is een materiaal dat bijna onverslijtbaar en 
vuurvast is. Het mineraal bestaat uit vezels die te-
zamen een wollige structuur kennen, tot garen ge-
twijnd kunnen worden, maar ook in cementen pla-
ten kunnen worden toegepast. Het is goedkoop te 
winnen. De toepassing van asbest is evenwel verbo-
den en wat nu nog voorhanden is, moet door man-
nen in witte pakken worden opgeruimd, die na hun 
dagtaak met pak en al onder de douche stappen om 
elk vezeltje van zich af te spoelen. Asbest is namelijk 
kankerverwekkend.

Asbest wordt al 2000 jaar toegepast. Van Karel de Grote 
wordt gezegd dat hij een asbest tafelkleed had dat hij aan 
het einde van de maaltijd in het vuur wierp om het schoon 
te maken. Er zijn evenwel ook duidelijke aanwijzingen 
dat al zeer vroeg bekend was dat mensen die met asbest 
omgingen niet lang te leven hadden. Asbestose is een ziekte 
die naar asbest is genoemd, evenals asbestpleuritis. Andere 
ziekten zijn mesothelioom (tumoren aan interne vliezen) 
en longvliesverdikking. Een van de meest gevreesde as-
bestgerelateerde ziekten is longkanker.
Asbest is een oxideverbinding van magnesium en silicium. 
Op zichzelf zijn dit geen al te giftige stoffen. Zo wordt 
magnesiumoxide toegepast bij het stroef maken van de 
handen bij het turnen en siliciumoxide is de basis van 
glas en zand. Het is dus ook niet de chemische structuur 
die het gevaar oplevert, maar de fysische verschijnings-
vorm. Asbest bestaat uit uiterst dunne venijnig prikkende 
naaldjes, die gezonde cellen tot het vormen van tumoren 
kunnen aanzetten. Onderzoekers gaan er vanuit dat het 
prikkende vermogen van het asbest gelijk opgaat met hun 
gevaar. Dit maakte dat men het witte asbest, dat onder de 
microscoop nog het meest gekrulde uiterlijk heeft, het minst 
gevaarlijk acht en men de ziekmakende eigenschappen 
eerder zocht bij het blauwe en bruine asbest. Overigens 
zijn de verschillen tussen de diverse asbestsoorten alleen 
te zien bij de winning ervan. Als het wordt verwerkt zien 
alle soorten er min of meer hetzelfde uit.

Clemenceau
In de scheepvaart was het gebruik van asbest zeer wijd 
verbreid, vooral bij het toepassen van het isoleren van 
leidingen, tanks en schoorstenen, maar eveneens bij het 
aanbrengen van scheidingswanden, vooral daar waar in 
geval van brand geen overslag van het vuur mocht plaats-
vinden. Hoewel het overlijden in 1899 van een Londense 
asbestwerker al met het materiaal in verband werd gebracht 
en er in de daarop volgende decennia nog vele onderzoeken 
volgden, bleef asbest in grote hoeveelheden toegepast. Een 
hoogtepunt vormden de oorlogsjaren, toen de beroemde 

Victory-schepen kwistig van asbest werden voorzien.
In de jaren 1960 deed bedrijfsarts Stumphius van scheeps-
werf De Schelde uitgebreid onderzoek naar de samenhang 
van long- en buikvlieskanker bij arbeiders en alarmeerde 
de Nederlandse overheid. Deze besloot echter pas in 1989 
tot een verbod van het gebruik van asbest.
Dit is er de reden van dat er momenteel nog veel schepen 
varen die soms nog tonnen asbest aan boord hebben. De 
beruchte Otapan werd bijvoorbeeld in 1965 bij Verolme 
gebouwd als een schip dat bij 145 °C gesmolten zwavel 
moest vervoeren. De tanks waren met asbest thermisch 
geïsoleerd, een van de redenen voor de vele tonnen asbest 
aan boord. Maar ook paradepaardjes als het historische 
stoomschip de Rotterdam, dat in 1958 werd gebouwd is 
een voorbeeld van het overdadig toepassen van asbest. 
Het schip dat weinig lading en veel passagiers vervoerde 
bevatte hiervan maar liefst 180 ton, voornamelijk toegepast 
rondom leidingen en in muren. 
Ook het passagiersschip MS Freewinds, in gebruik bij de 
Scientology sekte heeft grote hoeveelheden asbest aan 
boord, onder andere in de machinekamer, maar ook in de 
plafonds van de hutten en werd op 28 april 2008 volledig 
luchtdicht verzegeld opgelegd.

Het afgedankte Franse vliegdekschip Clemenceau is een 
ander asbestdrama. Dit reusachtige schip heeft vermoe-
delijk zo’n 500 tot 1000 ton asbest aan boord. De exacte 
omvang ervan zal wel nooit duidelijk worden en werd 
naar beneden bijgesteld toen bleek dat de afgaskanalen 
niet met dit materiaal waren geïsoleerd.
Zoals bekend is de sloop van deze schepen uiterst kostbaar 
en via internationale conventies van Bazel is het moeilijk 
dergelijk schepen te laten slopen in goedkope landen als 

Turkije en India waar onvoldoende waarborgen gelden 
voor het vrijkomen van de vezels.

als het werkt...
           dan werkt het zo:

Asbestschepen

tekst
Jaap Gestman Geradts

Illustraties/beeldbewerkingen
Jeroen Bons

• Onder de microscoop is duidelijk te zien dat asbest 
zeer lange en dunne vezels bevat die klein genoeg zijn 
om in individuele cellen ravages aan te richten en ze tot 
tumorvorming aan te zetten.

• De Clemenceau was ooit de trots van Frankrijk, maar 
werd een nachtmerrie vanwege de aanwezigheid van 
asbest toen het moest worden gesloopt. Het maakte, 
evenals de Otapan vele lange omzwervingen voordat een 
gespecialiseerde firma werd gevonden.

De numerieke CFD (Computatio-
nal Fluid Dynamics) rekenmodellen 
maken een snelle ontwikkeling door 
en worden steeds nauwkeuriger. De 
steeds grotere rekenkracht van com-
puters maakt het mogelijk de gecom-
pliceerde berekeningen sneller uit 
te voeren. Zo kan de stroming rond 
het ontwerp voor een enkelschroefs 
schip in één dag worden berekend en 
geoptimaliseerd. Het ontwerp wordt 
dan op kritische punten doorgelicht 
en zonodig aangepast, bijvoorbeeld 
bij hek en boeg. De aanpassingen 
leveren volgens Marin al snel enkele 
procenten aan brandstofbesparing op 
ten opzichte van het oorspronkelijke 
ontwerp

Parnassos
‘We houden verschillende CFD-pro-
gramma’s in de lucht die elkaar aan-
vullen’, zei CFD hoofdonderzoeker 
Hoyte Raven, op het onlangs gehou-
den jaarlijkse R&D seminar. ‘Het 
eerste en oudste programma is Par-
nassos. Hiermee kan de stationaire 
omstroming rond een scheepsmodel 
worden gesimuleerd.’ Het program-
ma kan in één dag de omstroming 
van een eenvoudig schip berekenen 
en verbeteren. Het berekenen en ver-
beteren van ingewikkelde scheeps-
vormen neemt enkele dagen tot 
enkele weken in beslag. Parnassos 
is een goed doorontwikkeld reken-
model dat al jaren wordt gebruikt. 
Een nadeel van het programma is dat 
het met stationaire stromingen werkt. 
Omstromingssituaties met golfslag 
kunnen er niet mee worden gesi-
muleerd. Het sinds 1990 in gebruik 
zijnde programma kan sinds enige 

tijd wel worden gebruikt voor de 
voorspelling van het scheepsgedrag 
tijdens manoeuvres. Met Parnassos 
maakte Marin tot september al hon-
derd berekeningen voor 45 verschil-
lende projecten. ‘Het gaat niet alleen 
om verbetering van de rompvorm, 
maar ook om het optimaliseren van 
de vorm van de uithouders van een 
schroefas, vermindering van de ver-
storing van de omstroming rondom 
de boeg of rond boegschroefbuizen 
en berekeningen die de volgstroom 
voorspellen.’

FreSCo
Een vrij nieuw programma waar-
mee Marin werkt is FreSCo. Dit 
programma bestaat sinds 2005 en is 
nog in ontwikkeling. Marin doet dit 
in samenwerking met het Hamburg-
se onderzoeksbureau HSVA en de 
Technische Universiteit Hamburg-

Harburg (TUHH). ‘Het programma 
is nog niet af. FreSCo is bedoeld om 
het gedrag van schroeven te voor-
spellen en moet in de toekomst ook 
geschikt zijn voor offshoretoepassin-
gen en het berekenen van manoeu-
vres. Het programma moet dan een 
variatie aan omstromingen kunnen 
verwerken.’
Het programma zal waarschijnlijk 

minder nauwkeurig zijn dan Parnas-
sos. De effecten van onregelmatige 
omstromingen berekenen is immers 
veel complexer. Om dat te voorspel-
len zijn veel fijnere roosters nodig 
die voor elk plekje rond de romp 
moeten berekenen wat het effect 
is van de stromingsvariaties, wat 
meer rekenwerk oplevert dan het 
voor statische omstromingen ont-
wikkelde Parnassos. Dat werkt met 
een drie dimensionale rooster van 
maximaal vijf miljoen rekencellen. 
De fijner gemodelleerde roosters van 
FreSCo moet het mogelijk maken de 
stromingen rond de schroef beter te 
simuleren om schroefontwerpen nog 
beter te optimaliseren en ongewenste 
cavitatie te onderdrukken.
Het programma CFX is geschikt 
voor het meten van effecten van 
allerhande stromingen langs de 
romp en langs offshore-installaties. 

Het is een aanvullend programma 
dat vooral wordt gebruikt voor 
offshore objecten. Het kan ook de 
stroming rond scheepsschroeven 
berekenen.

Mengpaneel
Het met CFD-programma’s optima-
liseren van een rompvorm gaat met 
het driedimensionale mengpaneel 
GMS-merge. Met dit mengpaneel 
kunnen drie verschillende romp-
vormen van een schip traploos met 
elkaar worden vermengd. Door wat 
meer van één van de drie vormen 
in te brengen, verandert de romp-
vorm in het scherm een beetje in die 
richting, waarbij men meteen kan 
zien wat het effect van de vormver-
andering op de waterweerstand is. 
Zo kan men door het schuiven met 
de knoppen van het mengpaneel de 
vorm van romp, hek, boeg of roer 
optimaliseren.

Bij berekeningen voor gecompli-
ceerde rompvormen worden soms 
meerdere computers aan elkaar 
gekoppeld. ‘Wanneer we onze 
computers ’s nachts gezamenlijk 
laten rekenen kunnen we in korte 
tijd honderden gecompliceerde 
berekeningen maken. Iets wat één 
computer een maand kost, is dan in 
één nacht klaar’, zegt Raven. Het 
Marin ontwikkelt de CFD-methodes 
door, met name voor offshoretoepas-
singen. ‘We hebben daar nog wel 
tien jaar werk aan. Er is nog veel te 
doen.’ (HH)

Snelle computers Marin rekenen dag en nacht aan optimale scheepsvormen

Stroming geeft geheimen steeds beter prijs
De onderzoekers van Ma-
rin in Wageningen slagen 
er met computerbereke-
ningen steeds beter in de 
stromingsweerstand van 
een rompvorm te mini-
maliseren en de vorm 
van een roer of schroef 
te optimaliseren.

Omstromingssituaties met
golfslag buitengewoon complex

STEENWIJK

JCM Ships & Charter heeft on-
langs haar zeilcharterschip Hestia 
verkocht en wijdt zich nu het hele 
jaar aan de bouw van scheepsin-
terieuren en scheepstoebehoren 
voor de chartervaart en de ple-
ziervaart. Tevens is de website 
www.scheepsinterieuren.nl geheel 
vernieuwd.

Jan en Deike Meijer van de VOF 
J.C.M. Ships & Charter zeilden 
twintig jaar met gasten. In de 
winter hielden zij zich bezig 
met afbouw van charterschepen 
en jachten en interieurbouw. Sinds 
begin vorig jaar hebben zij zich 
helemaal toegelegd op interieur-
bouw. 
In de houtwerkplaats is ruimte 
voor het maken van houten luiken, 
zwaarden, roeren, rondhouten en 
dekkisten. Vlakbij de werkplaats 
is voldoende kaderuimte aan de 

staandemastroute in Steenwijk. 
Het bedrijf houdt zich bezig met 
zowel nieuwbouw als renovatie 
en techniek (sanitair, elektra en 
verwarming). Naast de betim-
mering wordt desgewenst ook 
het ontwerp, de planning en pro-
jectbegeleiding vanaf casco tot 
vaarklaar schip verzorgd. Er is 
ruime ervaring met brandvertra-
gende betimmeringen zonder con-
cessies te doen aan gezelligheid. 
JCM Ships & Charter verzorgt 
ook nog steeds het onderhoud van 
schepen en jachten.

Voor verdere informatie: JCM 
Ships & Charter, Steenwijk, tel. 
0650-646568, www.scheepsinte-
rieuren.nl

VaarzakeliJk
Gegevens in deze rubriek vallen in zoverre buiten de verantwoordelijkheid van de redaktie 
dat niet alle verstrekte technische gegevens op nauwkeurigheid kunnen worden getoest. 

De berichten zijn doorgaans afkomstig van betrokken bedrijven.

De kleuren op de schroefbladen van deze Rolls Royce-schroef tonen de drukverdeling 
aan de zuigkant. De blauwe kleur wijst op onderdruk de rode op overdruk. (Foto’s Hans 
Heynen)

De kleuren op het blad van deze verstelbare schroef van Rolls Royce geven de drukverde-
ling aan de drukzijde van het blad aan. Groen staat voor weinig druk, rood betekent veel 
druk.

Vrolijke kleuren
HAMBURG
Rolls Royce toonde tijdens de SMM in Hamburg een aantal in vrolijke kleuren gespoten 
schroeven en schroefbladen. De kleuren gaven de met CFD-simulaties gemeten drukverschil-
len aan op de verschillende delen van het schroefblad.
Blauw wijst daarbij op een flinke onderdruk, groen op minder onderdruk, geel op normale 
druk, oranje op overdruk en rood op flinke overdruk.
Rolls Royce werk met de CFD-code Fluent 6.3. De fabrikant maakt CFD-berekeningen op het 
Rolls Royce Hydronamic Research Centre (RRHRC) in Zweden. In de twee cavitatietunnels van 
het centrum worden modeltesten gedaan en er worden metingen op ware grootte verricht. 
De CFD-programma’s van Rolls Royce worden ontwikkeld op het Rolls-Royce University 
Technology Centre van de Chalmers Universiteit in Gotenburg. (HH)

Peter Sierat
directeur TLN 
ZOETERMEER

Peter Sierat (1957) wordt 1 januari 
algemeen directeur van Transport 
en Logistiek Nederland (TLN). Hij 
volgt Ron van ‘t Schip op, die de 

functie bijna vijf jaar vervulde.
Sierat heeft nu een leidinggevende 
positie bij De Rijke Europe en is ac-
tief in diverse besturen van TLN. De 
nieuwe topman wil zich op inspire-
rende wijze inzetten voor een toon-
aangevende en herkenbare branche-
organisatie in de sector transport en 
logistiek.

CONSTANTA

Willem de Braal uit Yerseke 
heeft in Roemenië het dealer-
schap gekregen voor Caterpillar 
Marine dieselmotoren. Willem 
de Braal is de zoon van Jan de 
Braal, eigenaar van de Belgi-
sche Caterpillardealer Antwerp 
Diesel Repair (ADR) en Yerseke 
Engine Services (YES), dat we-
reldwijd Caterpillar-motoren 
voor de binnenvaart, visserij, 
offshore en zeevaart levert en 
onderhoudt.

De Braal jr. woont sinds mei in 
Roemenië, waar hij de dagelijkse 
leiding heeft over het in Constanta 
gevestigde Diesel Mecanica. Dit 
bedrijf richt zich op de verkoop, 
reparatie en onderhoud van Cater-
pillar scheepsmotoren en verzorgt 
ook inbouw en onderhoud. ‘De 
Roemeense markt komt op’, zegt 
De Braal jr. ‘Duwboten vol oude 
motoren liggen regelmatig dagen 
stil om te repareren. De Roemenen 
gaan steeds meer opgelegde duw-
boten weer exploiteren en willen die 
steeds vaker hermotoriseren nu de 

markt voor de binnenvaart op de Do-
nau aantrekt. Ze halen die duwboten 
vaak helemaal kaal en bouwen dan 
alles opnieuw in. Dat gaat sneller 
dan het bouwen van een compleet 
nieuw schip. Daarnaast komen er 
vanuit Nederland en België heel 
wat tweedehands binnenschepen 
met Caterpillars deze kant op.’

Mondje Roemeens
De Braal jr. ziet ook goede mogelijk-
heden voor de inbouw van motoren 
in Roemeense nieuwbouwcasco’s 
voor de Nederlandse en Belgische 
markt. ‘We kennen Nederlandse 
en Belgische klanten die in Roe-
menië casco’s bouwen. Zij kunnen 
een Europese subsidie krijgen wan-
neer zij de motor al in Roemenië 
inbouwen.’
De Braal heeft afgelopen zomer de 
eerste nieuwe motoren geplaatst. Het 
Roemeense bedrijf bouwt ook ge-
neratoren in op zeeschepen. 
Diesel Mecanica heeft een kantoor 
met werkplaats in Constanta, waar-
voor een paar Roemeense monteurs 
zijn aangenomen. Er is een aantal 
motoren op voorraad. Bedoeling is 

dat het bedrijf straks verhuist naar 
een grotere locatie aan het water met 
kaderuimte en betere mogelijkheden 
voor revisie- en reparatiewerk.
De Braal jr. spreekt al een aardig 
mondje Roemeens en hij ziet de 

toekomst optimistisch in. ‘Het is 
hier ’s zomers altijd warm, zo rond 
de dertig graden. Wat de scheep-
vaart betreft ziet het er ook zonnig 
uit. Er moet steeds meer worden 
vervoerd en er liggen in Roemenië 

nog maar twee snelwegen. Er worden 
wel nieuwe wegen aangelegd, maar 
ze blijven achter de ontwikkelingen 
aanlopen met de wegenbouw. Ver-
voer over water heeft hier dus goede 
kansen. (HH)

• Willem de Braal is sinds de zomer Caterpillar Marine Dealer voor Roemenië. Hij richtte daarvoor eind mei 
in Constanta het bedrijf Diesel Mecanica SRL op.  (Foto Hans Heynen)

‘Donau beste alternatief voor ondermaats snelwegennet’

Nederlander dealer van
Caterpillar in Roemenië

JCM Ships & Charter voor scheepsinterieuren

• In de houtwerkplaats van JCM 
Ships & Charter worden zwaar-
den gemaakt. (Foto JCM Ships 
& Charter)
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Meer concurrentie
rederijen na 2010
BRUSSEL

De Europese Commissie wil de 
samenwerkingsverbanden tussen 
zeerederijen na 2010 aan banden 
leggen.
Het gaat vooral om de afschaffing 
van de vrijstelling van de Europese 
concurrentieregels, die voor deze 
scheepsconsortia geldt. Volgens 
de Commissie staan deze samen-
werkingsverbanden de vrije con-
currentie in de weg. Meer concreet 
wil de Europese Commissie dat de 
samenwerkingsverbanden tussen 
rederijen hooguit dertig procent 
van het goederenvervoer op bepaalde 
scheepvaartroutes voor hun rekening 
mogen nemen. Ook Eurocommis-
saris Neelie Kroes (concurrentie) 
is van oordeel dat deze samenwer-

kingsverbanden op zee de vrije con-
currentie geweld aandoen.
De EU heeft de lijnvaartconferenties, 
die de markt onder elkaar verdeelden 
en prijsafspraken maakten, lange tijd 
gedoogd. Maar ook de minder ver 
gaande samenwerkingsverbanden 
betekenen nog steeds concurrentie-
vervalsing. (JS)

wacht te kooi

De reders die nieuwbouworders van droge bulkers in de top van de 
markt plaatsten proberen in veel gevallen onder die orders uit te komen, 
desnoods tegen het opgeven van een betaald voorschot, of proberen 
de prijs naar beneden te praten. Het is ook wel erg slecht voor de 
droge bulkers.
Periodecharterers komen door de lage spotreizen en hoge periode 
charterhuur in problemen. De banken geven geen kredieten en de 
schepen worden voortijdig teruggeleverd. Procederen vanwege con-
tractbreuk? Het verhaal van de kale kikker die geen veren heeft. In 
het Verre Oosten zijn de huren voor panamaxen inmiddels gedaald 
tot zo’n $ 6000 per dag. Dat was onder meer de charterhuur voor de 
Navios Cielo (75.850 dwt, 2003) voor een reis van Longkou naar 
West-Europa en de Birthday (70.740 dwt, 1993) voor een reis van 
Zhoushan, via Noord Pacific naar Singapore en Japan.
Op de Atlantische routes is het iets beter, maar ook dramatisch slecht. 
De Altair (74.652 dwt, 2001) werd gecharterd oplevering Guaiba, te-
ruglevering Rotterdam voor $ 6500 per dag plus een ballastbonus van 
$ 230.000, de Angelic Power (74.759 dwt, 2002) oplevering IJmuiden, 
teruglevering Singapore/Japan voor $ 14.000 per dag.

Voor de capesizers is het zo mogelijk nog slechter. Charterhuren en 
vrachten zijn nauwelijks voldoende om de operating costs te betalen. 
De Princess Katherine kreeg voor 160.000 ton ijzererts van Tubarao 
naar Kwang Yang $ 12,40 per ton, de CHS Bright voor 150.000 ton 
kolen van Richards Bay naar Rotterdam $ 9,75 per ton. De Madeira 
(177.926 dwt, 2007) werd gecharterd voor een Atlantische rondreis, 
oplevering en teruglevering West-Europa voor $ 12.000 per dag.
Staalproducenten in China hebben de productie flink verlaagd, de 
grootste hoogoven heeft de productie zelfs gehalveerd. Zolang deze 
productievermindering aanhoudt zit een verbetering van de vrach-
tenmarkt er niet in.
Uiteraard delen de handysizers in de ellende, ook de moderne gro-
tere schepen. De Port Macau (58.500 dwt, 2008) werd gecharterd 
oplevering Owendo, teruglevering US Gulf voor $ 8000 per dag, de 
Anton Topic (45.496 dwt, 1996) oplevering Singapore, teruglevering 
Japan voor $ 7000 per dag.
In de containermarkt is het al even triest. Er is al een flink aantal 
containerschepen uit de vaart genomen. Lijnoperators samenwerkend 
in een zogenaamde Alliance brengen de vervoerscapaciteit voor de 
lijnen Azië/Noord-Europa en Middellandse Zee terug, in sommige 
gevallen met twintig procent. Schepen die uit een charter komen zijn 
bereid om voor afbraakprijzen een nieuw charter aan te gaan. De 
Conti Malaga (2460 teu) werd voor twaalf maanden gecharterd voor 
$ 15.000 per dag en de King Alfred (2741 teu) voor eveneens twaalf 
maanden voor $ 15.250 per dag. Zes maanden geleden lagen de huren 
voor vergelijkbare schepen nog rond $ 26.000 per dag.
In de tankermarkt is het klimaat wisselvallig, mede door de vermin-
derde vraag naar ruwe olie. Voor dubbelwandige vlcc’s werd rond 
worldscale 92 betaald voor reizen uit het Golfgebied naar het Verre 
Oosten, zeker geen erg slechte vracht. Minder werd het voor de suez-
maxen voor reizen van West-Afrika naar de US Gulf waar de vrachten 
daalden tot rond worldscale 115, overeenkomend met daginkomsten 
van rond $ 30.000. Geen wereld inkomen maar toch stukken beter 
dan de droge lading bulkers.

Reders willen van bouworders af

vrachtenmarkt

Ook vaten, staaldraad en accu’s 
gaan nog weleens overboord. ‘Re-
ders moeten hun gezagvoerders 
goed instrueren en voldoende bud-
get geven voor afvalafgifte en de 
gezagvoerder moet zijn gezag se-
rieus nemen en hoge eisen aan zijn 
bemanning stellen.’
Milieubewustzijn en oplossin-
gen, daarom draaide het vorige 
week op het symposium van de 
NVKK in Breukelen. Overigens 
onderstreepte Leemans, dat milieu 
maar een onderdeel is van duur-
zaam werken, en ook R. Fonseca, 
milieuman bij de KVNR, pleitte 
voor een ‘holistische’ benadering 
van het probleem. Dus niet alleen 
kijken naar het schip of naar de 
keten waarvan dat schip een scha-
kel is. ‘Zo scoort appelkweek in 
Nederland vanwege de maanden-
lange koelopslag van de appels qua 

CO2-uitstoot slechter dan import 
vanuit Nieuw-Zeeland met het bij-
behorende zeetransport.’

Miljoenen tonnen
De zeevaart stoot jaarlijks twaalf 
miljoen ton SOx, 19,5 miljoen ton 
NOx en 1,4 miljoen ton fijnstof 
uit. Alleen al de Verenigde Sta-
ten zijn jaarlijks honderd miljard 
dollar kwijt aan de bestrijding 
van ongewenste diersoorten, die 
mede via de drie tot vijf miljard 
ton ballastwater de hele wereld 
over reizen. De zeevaart is ver-
antwoordelijk voor twaalf procent 
(6,4 miljoen ton) van alle afval in 
de oceanen, raakt 457.000 ton olie 
per jaar kwijt en is er mede verant-
woordelijk voor dat per vierkante 
kilometer oceaan 13.000 drijvende 
items te vinden zijn. Van de 843 
miljoen ton CO2, die wereldwijd 

wordt uitgestoten, neemt de zee-
vaart 2,7 procent voor zijn reke-
ning.

Minder zwavel
De IMO en EU trachten die ver-
vuiling terug te dringen. Waarbij 
de IMO met haar 146 aangesloten 
leden niet tot de snelste beslissers 
behoort. De recente Annex 6 van 
Marpol over luchtverontreiniging 
doet een flinke stap in de beperking 
van de zwaveluitstoot. Het huidi-
ge zwavelpercentage in brandstof 
moet in 2020 zijn verlaagd van 2,7 
procent naar 0,5 procent. In spe-
ciale gebieden geldt vanaf 2015 
een percentage van 0,1. Datzelfde 
percentage hanteert de EU in 2010 
voor schepen in havens.
Tegelijkertijd werkt een haven als 
Rotterdam, waar de luchtkwaliteit 
bij onveranderd beleid op termijn 
niet meer zal voldoen aan de EU-
eisen, volgens Maurits Prinssen 
aan een milieulabel voor schepen, 
dat recht geeft op kortingen. Ter 
compensatie van de aanleg van de 
Tweede Maasvlakte biedt de haven 
onder meer ook aanvullende sub-
sidie voor schonere motoren.

Dure walstroom
Voor de vervuiling in de haven 
zoeken havens en toeleveranciers 
alternatieven, waarbij vooral wal-
stroom actueel is. Jan Smits van 

HME/KVNR concludeerde op 
grond van onderzoek in Hoek van 
Holland en de Beneluxhaven, dat 
walstroom eigenlijk alleen haal-
baar is bij voorspelbaar gebruik 
(cruise- en ferryschepen) en met 
overheidssteun. Aanpassing van 
een kade met twee ligplaatsen 
kost ruim vier miljoen euro en dan 
zijn de aanpassingen aan boord 
nog niet meegenomen. Bovendien 
steunen de berekeningen op een 
hoge olieprijs. Bij de huidige ze-
ventig dollar per vat wordt het al 

lastig rekenen. Ook speelt de vraag 
of walstroom, net als de bunkers, 
onbelast moet blijven.
Discussieleider Van Wijnen pleitte 
voor een wereldwijde standaard 
voor walstroom(aansluitingen) 
en vroeg zich ook af of rekening 
wordt gehouden met een back-up, 
mocht de stroom uitvallen. Smits 
beaamde, dat cruisehavens als San 
Diego, Los Angeles, Shanghai, 
Antwerpen en Stockholm druk be-
zig zijn met walstroom en daarbij 
niet noodzakelijkerwijs dezelfde 
oplossingen kiezen. Daarom vroeg 
prof.ir. A. Aalbers zich af, of het 

niet beter is al die miljoenen te in-
vesteren in schonere schepen.

Schonere schepen
Voor dat soort schepen heeft Aal-
bers het nodige onderzoek gedaan. 
Het begon allemaal met de zoek-
tocht naar een ballastloos schip. 
‘Het is niet te voorkomen dat se-
diment achterblijft in ballasttanks 
en dat bevordert de groei van or-
ganismen. Er is een Duits systeem 
met een filter en een hydrocycloon, 
maar op een coaster met een bal-

lastcapaciteit van 250 kuub per 
uur kost dat circa 400.000 euro. 
Er is nog een systeem in aantocht, 
dat de ongewenste organismen op 
chemische wijze doodt.’
De zoektocht naar ballastloos le-
verde een schip op met minder 
gewicht en dito diepgang. Maar 
die diepgang moest groter. Via 
een ontwerp met ‘pootjes’ en 
met twee torpedo’s ontstond het 
huidige ontwerp met een conven-
tioneel voorschip en verder naar 
achteren een holte er onder. ‘Erg 
stabiel en zeer geschikt voor dek-
lading, maar het natte oppervlak 

was aanzienlijk groter en omdat 
dat oppervlak zeventig procent van 
de weerstand uitmaakt, besloten 
we die “buikholte” te gebruiken 
voor luchtsmering. Met een Japans 
systeem scheelt dat tien procent 
in verbruik. Gebruik je dan ook 
nog dubbele schroeven, dan kun 
je toe met hetzelfde vermogen als 
een conventioneel schip. Maar de 
kosten zijn wel hoger.’
Verdere studie leverde nog meer in-
teressante gegevens op. ‘Als je erin 
slaagt de haventijd van één naar 
een halve dag terug te brengen, dan 
kan de vaarsnelheid omlaag van 
dertien naar tien knopen. En het 
is belangrijk de juiste afmetingen 
te kiezen. Bij een coaster dus niet 
vanwege wettelijke regels vasthou-
den aan die 85 meter, zorgen voor 
een goede diepgang en een grote 
schroef. En vaker een straalbuis 
gebruiken.’ De onderzoekers ke-
ken ook naar de Flettner-rotor, die 
driemaal zoveel zeilkracht oplevert 
als een conventioneel zeil.
Volgens Aalbers is het realistisch 
om te beweren, dat een ‘gewone 
Groningse coaster’ dertig tot veer-
tig procent minder CO2 kan uit-
stoten. Dat is een optelsom van 
vrije lengte, gebruik van een LNG-
tank, een optimaal belaste motor, 
Flettner-rotors en benutting van 
de afvalwarmte met een Stirling-
motor. (SK)

NVKK-symposium over milieurol van gezagvoerder

‘De volgende morgen waren de ijskastjes weg’
Gezagvoerders hebben een grote rol in het  mi-
lieubewustzijn aan boord. Enkele leden van de Ne-
derlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaar-
dij grinniken herkennend wanneer Eelco Leemans 
van stichting De Noordzee het heeft over acht bu-
reaustoelen en tien ijskastjes, die over de muur 
gingen. Hij weet dat van jongeren, die recent op 
Nederlandse schepen voeren.

Walstroom kan niet zonder
dure olie en overheidssteun

Obs’en

Met in mijn rechterhand een 
mok koffie en in mijn linker de 
hoorn van de VHF kijk ik naar 
een schip dat ons op korte af-
stand passeert. Een collega. We 
hebben wat bijgepraat. ‘Tot de 
volgende keer maar weer. Leuk 
je gesproken te hebben. Ik ga 
obs’en.’
Zoals iedereen aan de wal weet 
wat sms’en is, weet op zee ie-
dereen wat wordt bedoeld met 
obs’en: het doen van weer-
observaties ten behoeve van 
de weerberichten. Luchtdruk, 
temperatuur, wind, golfhoogte, 
wolkensoorten en nog een aan-
tal zaken.
De temperatuur lees je af met be-
hulp van een slinger waarin twee 
thermometers zijn gemonteerd; 
één, de zogenaamde natte bol 
met het kousje om het uiteinde 
als een minicondoompje en één 
zonder, de droge bol. Je slingert 
dit apparaat rond. (Ben je na het 
lezen enthousiast geworden en 
wil je óók gaan slingeren, con-
troleer dan het moertje op de bo-
venkant van het handvat. Je hebt 
anders kans dat de slinger plot-
seling in een vrije val richting 
zee spiraalt omdat het moertje 
los zat of ontbrak. Heb ik zelf 
meegemaakt.)
Sinds jaren worden de verza-
melde gegevens per computer 
verwerkt en opgestuurd via de 
satelliet. Vroeger had je daarvoor 
het meteojournaal. Moest je alles 
met de hand invullen. Onderaan 
de bladzijden had je ruimte om 
aantekeningen te maken van bij-
zondere gebeurtenissen of weer-
verschijnselen. Zo herinner ik 
me er nog een paar (die overi-
gens ook in het tijdschrift van 

de KNMI werden gepubliceerd): 
‘Stuurman niet tijdig de bak be-
reikt: is zeiknat van een plotse-
linge, plaatselijke regenbui.’ Of 
‘plaatselijk verhoogde tempera-
tuur vanwege ruimbrand’.
En als je maar genoeg obs’jes 
achter je naam hebt staan, word 
je op een goede dag uitgenodigd 
om bij het KNMI langs te ko-
men. Soms moet je daar een 
beetje voor lobbyen, bijvoor-
beeld als ‘de meneer van de 
KNMI’ aan boord langskomt. 
Maar dan word je ook beloond 
voor je trouwe dienst met een ba-
rometer voor de stuurlui en een 
zilveren plak voor de kapiteins. 
En niet te vergeten de oorkonde. 
Doet het altijd goed aan de muur 
thuis. (‘Zoooo…? Ben jij gerid-
derd?’ Kan je vaag antwoorden: 
‘Mmmm, zoiets…’)

En zo sta ik even later mijn gou-
den plak bij elkaar te slingeren, 
koffiekop in mijn ene, slinger 
in mijn andere hand. ‘De wind 
is toegenomen, de koffie waait 
zelfs uit mijn kop’, zeg ik tegen 
de stuurman die erbij is komen 
staan. ‘Moet je je mond maar 
dichtdoen na een slok’, reageert 
hij gevat.

Z WA R E  K E ES

HARLINGEN

Bijlsma Shipyards heeft 10 ok-
tober bouwnummer 753 opge-
leverd aan Cito Shipping CV. Dit 
schip, waarvan het casco werd 
gebouwd in het Tsjechische Mel-
nik en daar door Lotte Switynk, 
dochter van opdrachtgevers Cor 
en Kitty Switynk de naam  Cito 
kreeg, is van het type Bijlsma 
Trader 3250.

Van dit type heeft de Lemmerse werf 
een groot aantal voor Wagenborg 
en aangesloten reders/kapitein-ei-
genaren in portefeuille. De negentig 
meter lange en 11,80 meter brede 
schepen hebben een deadweight van 
3250 ton en zijn voorzien van een 
1440 kW Wärtsilä 8L20. De schepen 
zijn uitgerust met een verstelbare 
schroef en asgenerator voor een op-
timale verhouding tussen brandstof-
verbruik en snelheid.
De Cito is het vierde schip op rij 
met die naam voor Cor Swytink. 
De eerste Cito was de in 1989 uit 
de vaart gekochte en in 1975 bij de 
Duitse Cassenwerft in Emden ge-
bouwde Edina van 1600 ton. Na-
dat dit schip in 1994 werd verkocht 
volgde datzelfde jaar de nieuwbouw 
Cito, een Bijlsmatrader van 2530 
dwt. Dit schip is begin dit jaar ten be-
hoeve van de zalmvisserij verkocht 
naar Kristiansund, waar de nieuwe 
eigenaar het schip met zo’n tien me-
ter liet inkorten. Peters Shipyards in 
Kampen bouwde de derde Cito met 
een laadvermogen van 6000 ton. Dit 
schip werd in april 2007 verkocht 
aan Reederei Eilbrecht in Emden, 
die het herdoopte in  Ems. De eerste 
reis van de nieuwe Cito (roepletters 
PBHQ, IMO 9356517) betreft een 
lading kunstmest van Heroya naar 
Vlissingen. (HZ)

• Voor hun nieuwe Cito poseren Kitty en Cor Switynk met hun kinderen Jort, Bart en Lotte alsook Ronald Taal 
(mede-participant) met zijn vriendin Eveline Kinds. (Foto Henk Zuur)

Vierde Cito 
voor Switynks

De Community Bank of Texas heeft 
zowel de Alois als de sleper Gale 
Force van de Amerikaanse rede-
rij respectievelijk in Harlingen en 
IJmuiden aan de ketting laten leggen. 
Sindsdien hebben de bemanningen 
geen contact meer gehad met hun 
werkgever.
De ITF probeert nu via de Neder-
landse rechter toestemming te krij-
gen om de sleepboten openbaar te 
verkopen om de achterstallige sa-
larisbetalingen te kunnen voldoen. 
Volgens ITF-inspecteur Ruud Tou-
wen riep de Amerikaanse ambassade 
in Amsterdam in september de hulp 
in van de ITF. Geen van de beman-
ningsleden is lid van een vakbond. 
Niettemin ziet Touwen mogelijk-
heden om de bemanningen op niet 
al te lange termijn met geld naar 
huis te laten afreizen. ‘Hierna kun-

nen de schepen openbaar worden 
verkocht. Dit laatste traject neemt 
waarschijnlijk nog wel drie maanden 
in beslag. Ook op de Gale Force in 
IJmuiden is inmiddels beslag gelegd 
en zal hetzelfde lot ondergaan.’

Eenzame zeeman
De Gale Force, een in 1976 gebouw-
de Amerikaanse ex-marinesleepboot 
uit Orange, is door het grootste deel 
van haar bemanning verlaten. De 
sleper ligt sinds 2 augustus aan de 
Trawlerkade in de Vissershaven met 
één opvarende, de Amerikaanse zee-
man Anthony Dupar (51). De sleper 
was naar IJmuiden gekomen voor 
hoogst noodzakelijke reparaties. 
Tijdens het laatste transport van 
een nieuwbouwcasco uit de Oe-
kraïne naar Harlingen, werden 26 
technische mankementen vastge-
steld. Met de reparatie was net een 
begin gemaakt toen duidelijk werd 
dat de eigenaar niet meer aan zijn 
verplichtingen kon voldoen en het 
schip een verbod kreeg om uit te 
varen. De Amerikaanse kapitein had 
zijn schip toen al verlaten, omdat 
zijn vaartijd erop zat. Een Mexi-
caans bemanningslid stond zo op 
zijn strepen dat hij alsnog zijn geld 

kreeg. Twee anderen, een  Ame-
rikaan en de Canadese stuurman 
vertrokken uit eigen wil. Zo bleef 
de uit Houston afkomstige Dupar 
alleen over. Hij zit nu drie maanden 
alleen, zonder geld en voorraden. 
Hij heeft geen geld om naar huis te 
vliegen en vreest bovendien nooit 
meer een cent te zullen zien als hij 
het schip verlaat.

Hypotheekcrisis
Bij de familie in Houston is de 
nood intussen hoog. Zijn vrouw 
krijgt wat hulp van familie en heeft 
een klein baantje gevonden om het 
hoofd boven water te houden. De 
situatie was al wankel toen Dupar 
naar zee vertrok. De oud-militair 
- hij diende onder meer enige tijd 
in Afghanistan - werkte eerder bij 
het supermarktconcern Wall Mart. 
Maar toen de hypotheeklast het 
gezin boven het hoofd dreigde te 
groeien besloot Dupar in 2006 werk 
te zoeken als zeeman in de beter 
betalende offshore-industrie en later 
de sleepvaart.
Ook Dupar krijgt geen contact met 
zijn werkgever. Hij claimt nu ruim 
30.000 dollar tegoed te hebben. EJ 
Ventures zou een miljoenenschuld 

hebben bij de Texaanse bank die de 
schepen stil liet leggen.

Burenhulp
De IJmuidenaren laten Dupar niet 
aan zijn lot over. Een groeiende groep 
mensen in de omgeving voorzien 
hem onder meer van proviand. De 
eigenaresse van eetcafé De Logger 
heeft zich zijn lot bijzonder aange-

trokken en ook vaste klanten van het 
café steunen de eenzame zeeman. 
Twee twintigjarige IJmuidenaren, 
Danny en Bjorn, waren zo met hem 
begaan dat zij geld en kleding voor 
hem inzamelden.
Een van de eersten die Dupar te hulp 
schoten waren machinist Norman 
Rademakers en kapitein Niels Ellen 
van Sleepdienst B. Iskes & Zoon. Zij 

gaven hem technische ondersteuning 
en knapten wat karweitjes op. Zo 
repareerden zij onder meer de hy-
drofoor van de Gale Force. ‘Als ik 
mijn geld krijg geef ik een Texaanse 
barbecue in De Logger voor al mijn 
Nederlandse vrienden’, belooft Du-
par, die De Logger intussen als zijn 
huiskamer beschouwt. (RT/WM)

• De Amerikaanse zeeman Anthony Dupar tussen Norman Rademakers en Niels Ellen, die de laatste opvarende 
van de aan de ketting gelegde zeesleper Gale Force al twee maanden hulp bieden. (Foto Willem Moojen)

IJmuidenaren trekken zich het lot van eenzame zeeman aan

Bemanning legt beslag op zeesleper
Vier bemanningsleden van de 
onder Amerikaanse vlag gere-
gistreerde zeesleper Alois heb-
ben op aanraden van de inter-
nationale zeeliedenvakbond ITF 
beslag laten leggen op het schip 
in de haven van Harlingen. De 
reder, EJ Ventures uit Texas, is in 
financiële problemen geraakt.

ROTTERDAM

De nieuwe sleper Peter van Pe-
tersen & Alpers is als deklading 
van het zwaartransportschip 
Lena in Rotterdam aangekomen. 
De kust- annex havensleper is 
op de Damen-werf in Vietnam 
gebouwd en beschikt over een 
trekkracht van bijna zeventig 
ton. De Peter is hiermee gelijk 
de sterkste sleper van de rederij 
uit Hamburg.

Petersen & Alpers kondigde in 2006 
al uitbreiding aan van de vloot die 
op dat moment uit vijf havenslepers 
bestond. Na een uitvoerig markton-
derzoek werd vorig jaar maart bij 
Scheepswerf Damen een bouworder 
geplaatst voor een Damen ASD Tug 
2411. De bouw van het 24,47 meter 
lange en 11,33 meter brede vaartuig 
werd ondergebracht bij een van de 
Vietnamese werven van de Damen 

Groep, die de sleper in twaalf maan-
den bouwde.
In de machinekamer staan twee 
Caterpillar 3516 hoofdmotoren met 
een totaalvermogen van 4180 kW bij 
1600 toeren. Elke motor drijft een 
360 graden draaibare Rolls Royce 
US 255 roerpropeller aan. Ook het 
hulpvermogen wordt door twee Ca-
terpillar-sets geleverd. De compacte 
sleper haalt vrijvarend een snelheid 
van 12,5 knopen en is geklasseerd 
door Bureau Veritas. De waterver-
plaatsing bedraagt 485 ton. De Peter 
wordt het vlaggenschip van de re-
derij. Qua trekkracht overtreft deze 
de Michel (51 ton) en Wilhelmine 
en Hans, die beide dertig ton trek-
ken. De overige twee slepers van de 
rederij, de Johanna en Ise, beschik-
ken eveneens over een trekkracht 
van dertig ton. Zij zijn verhuurd en 
momenteel in de haven van Klaipeda 
in Litouwen actief. (PAS)

• De gloednieuwe havensleper Peter van Petersen & Alpers op proeftocht 
op de Nieuwe Waterweg. (Foto PAS Publicaties)

Vlootuitbreiding
Petersen & Alpers

Ingezonden Mededeling
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De Friese stad Workum heeft een lange scheepsbouwge-
schiedenis. In 1693 vroeg Juntien Reiners toestemming 
voor een grotere scheepswerf. Hij had al een werfje aan 
de zuidkant bij het Joodse Kerkhof, maar wilde grotere 
schepen gaan bouwen. Dit werd het begin van scheeps-
timmerwerf De Hoop bij het oude sluisje.

Grote houten koffen voor de Noord- en Oostzee werden hier 
gebouwd en de kleinere kagen voor het binnenwater. De hui-
dige timmerschuur dateert uit 1780. Werfbaas Tjeerd A. Vis-
ser bouwde het woonhuis in 1835. De twee langshellingen 
lagen er al in 1820. In 1892 werd Ulbe Zwolsman eigenaar. 
Er werden Wieringeraken gebouwd en zeeboeiers, smalle en 
grote aken voor Noorse, Ierse en Engelse opdrachtgevers. Ook 
kleine blazers met een gepiekt achterschip, net als bij Alkema 
in Makkum, nu scheepswerf Amels. Na 1900 werd ook hier 
overgeschakeld op ijzeren schepen. Het ging vooral om  beurt-
scheepjes, maar in 1917 en 1918 liet rederij Spriethof & Haas 
er drie ijzeren stoomcoastertjes bouwen. Eind jaren zestig was 
de werf vervallen. Er lagen al plannen om het zooitje op te rui-
men. Gelukkig is dat niet doorgegaan. Vanaf 1972 ging Roelof 
Jans van der Werff hier houten schepen restaureren. In 2000 
werd hij opgevolgd door Peter Daniel de Haas. In 2002 komt 
Erick Mulder naar Workum en nu staan er geregeld botters, 
jollen en een enkel houten kottertje droog. Zijn eigen botter, 
de EB-58, ligt voor de werf.

Kenmerken
Momenteel wordt gewerkt aan het project Blazerhaven. Aan 
de hand van een opknapplan met een begroting van 680.000 
euro komt er rond de werf, de oude sluis en het keerhok voor 
de sluisdeuren een museumhaventje. De blazeraak WK-1 Stadt 
Workum krijgt hier zijn ligplaats. Van de geschiedenis van dit 
unieke vissersschip is eigenlijk tot nu toe bar weinig bekend. Het 
heeft kenmerken van een blazer, maar ook van een grote Wie-
ringeraak. Het zou rond 1890 hier in Workum door Zwolsman 

op scheepstimmerwerf De Hoop zijn gebouwd. Dat is echter 
niet zeker. In de houten romp zijn hiervoor geen aanwijzingen 
gevonden. Scheepskenner Kees Hos denkt eerder aan Ewijcksluis 
bij Wieringen. Reid suggereert ook Kuinre als mogelijke plaats 
van aanbouw. Het schip vertoont overeenkomsten met de blazer 
TX-11 van het Zuiderzeemuseum en de prachtige TX-33 uit 
Makkum, dit jaar als nieuw weer in de vaart gekomen. Maar 
ook de grote Wierumeraken van Paesens en Moddergat met 
achterop een bezaanmast lijken familie. Het onderwaterschip 
heeft veel meer van een Wieringeraak, maar het schip is veel 
zwaarder gebouwd en heeft een hoog boeisel. De WK-1 blijkt 
goed zeewaardig en ligt niet gauw op één oor. Het is een uniek 
schip, ontstaan door combinatie van de wensen van de visser 
en de werfbaas.

Woonboot
Ruim twintig jaar geleden lag de WK-1 opgebouwd als 

woonschip in de Ringvaart bij 
Assendelft. De romp verkeerde 
in erbarmelijke staat en het ge-
heel dreigde te worden gesloopt. 
Leden van de Vereniging Botter-
behoud herkenden in het houten 
wrak een oud vissersschip en 
zochten een andere oplossing. De 
heer A. Koolen uit Wieringerwerf 
nam het mee en zette het droog. 
Hij begon mallen te maken van 
de spanten en ze te vervangen. 
Hij is jaren beziggeweest, maar 
uiteindelijk raakte het project in 
het slop.
Een groep Workummers richtte de 
Stichting Historische Scheepvaart 
Workum op en kochten de romp, 
in de veronderstelling dat het eens 
in Workum werd gebouwd. Met 
een dieplader werd het 23 april 
2004 naar de Merk in Workum 
vervoerd en daar aan inwoners 
en pers getoond. Daarna werd 
het op het landje aan de overkant 
van scheepstimmerwef De Hoop 
gezet. Erick Mulder en zijn man-
nen hebben  de blazeraak dicht en 
vaarklaar gemaakt. De oude mo-
tor ging eruit, een sponsor schonk 
een nieuwe 75 pk Yanmar. Voor 
een grondige restauratie ontbreekt 
het geld, de WK-1 moet met zei-
lentochten op het IJsselmaar, zijn 
eigen restauratie gaan verdienen. 
Maar dat loopt nog niet geweldig. 
Het is te zien dat het bovenwater-
schip door het lange verblijf op de 
wal flink is uitgezakt. Het moet 
helemaal worden gesteld. Er moe-
ten weer natte bunnen komen en 
misschien een kleine bezaanmast. 
Maar beter is het eerst te onder-
zoeken hoe dit schip er vroeger 
uit heeft gezien.

Vistechniek
‘Ze hebben mij gevraagd om schipper te worden op de WK-
1’, zegt Wybren Siemensma. De blazeraak deed mee aan de 
Visserijdagen in Workum afgelopen week en komt net binnen 
voor de afslag. ‘Ik kom uit een familie van vissers en heb jaren 
geschipperd op de blazer TX-11 van het Zuiderzeemuseum. 
Jammer, maar die is nu in te slechte staat om met bezoekers 
te zeilen. 
Geld voor een opknapbeurt is er niet. De bekende Enkhuizer 
visser Jouke Volgers, die in 1993 overleed, heeft mij nog het 
ambacht van vissen onder zeil geleerd. We hebben gekuild 
onder de Westwal bij Oude Zeug. Niet met oorstokken om de 
kuil open te houden, maar met kleine scheerborden. Steeds 
een trek van anderhalf uur. De gewichten moeten net over de 
grond slepen, de ondersim een decimeter er boven. We visten 
op spiering als aas voor het hoekwant van de andere schepen, 

maar er zit niet veel. De WK-1 zeilt geweldig hoog aan de 
wind, ook al waaide het stevig, met één rif in het grootzeil ligt 
het schip heerlijk stabiel in het water.’

Scheepsgegevens
Blazeraak Stadt Workum. Rond 1890 gebouwd, misschien bij 
scheepstimmerwerf De Hoop in Workum. Grootzeil: 65 m2. Stag-
fok: 35 m2. Kluiver: 15 m2, halfom doek. Motor: 75 pk Yanmar.

www.blazeraakdestadtworkumwk1-zeileninworkum.nl• De Stad Workum is mogelijk van stapel gelopen bij Scheepstimmerwerf De Hoop in Workum, maar dat is verre van zeker.

Blazeraak WK-1 Stadt Workum

Tekst en foto’s Hajo Olij

• De Blazeraak WK-1 Stadt Workum zeilde afgelopen week 
mee in de Visserijdagen, ook al verkeert ze in een verre van 
goede staat.

De wind trok in de avond nog aan, 
de deelnemers kregen het zwaar, 
opkruisend naar Lelystad met veel 
water over. Bij het binnenzeilen van 
de Houtrib in het donker, knalde het 
skûtsje Twee Gezusters van Ruud 
IJpelaar vol in de bakboordzij van 
klipperaak Maria van Ton Krom. 
Door de aanvaring werd de boei-
ing van de Maria ter hoogte van 
het zwaard over een lengte van 
drie meter naar binnen gezet. De 
Twee Gezusters verspeelde haar 
opsteker, had flinke schade aan 
de kop en moest stoppen. Van de 
schrik bekomen, besloot schipper 
Krom door te gaan.
Alle strontschepen kozen voor 
Haarlem. Het grote skûtsje Ulbe 

Zwaga van Kees Hermsen melde 
zich als eerste dinsdagochtend vroeg 
in Buitenhuizen. In de Ringvaart 
nam de Swanneblom de kop over, 
twintig minuten er achter de Rust 
na Arbeid, dan de Dankbaarheid en 
de Ulbe Zwaga. De wind ruimde 

naar het westen, de achtervolgende 
schepen hoefden minder te jagen, de 
Ringvaart werd bezeild. De snelle 
Lutgerdina Smeltekop, gezeild door 
de familie Nefkens, vader Frans aan 
het helmhout, lag toen al vijfde. De 
Strontrace vraagt veel meer van de 

bemanning dan alleen het snelst ron-
den van een paar wedstrijdboeien.

Geleend grootzeil
Met een geleend grootzeil van de 
Egberdina Smeltekop en de fok van 
Henk de Vries, legde schipper Age 

Veldboom de Swanneblom het eerst 
aan in park Grote Leerust in War-
mond. Hij ontving een flesje Kaag-
water van de burgemeester en mocht 
na een uur weer weg. Voor de Bos-
randbrug liep Rudolf le Poole van 
de Rust na Arbeid de Swanneblom 
voorbij. Voor hém draaide de brug 
nog wel, de Swanneblom moest strij-
ken. De Rust werd het eerst geschut 
in de sluis van de Nieuwe Meer, de 
Swanneblom moest een schutting 
wachten. Hier werd de Strontrace in 
de lichte klasse beslist. Op het IJssel-
meer had de Swanneblom voordeel 
van zijn hogere tuig, maar de kleine 
Rust na Arbeid heeft een flinke half-
winder. Met een voorsprong van 28 
minuten legden Rudolf le Poole en 
zijn mannen aan in de havenkom van 
Workum. Voor de vierde keer op rij 

wonnen zij deze spannende Stront-
race. Het zou niet onverstandig zijn 
voor volgend jaar het stokoude tuig 
te vernieuwen, de Friezen komen 
dichterbij.

Vier minuten
De kleine steilsteven Ebenhaëzer 
legde als eerste schip in de zware 
klasse in Warmond aan. Tot ver-
rassing van de organisatie aldaar, 
werd met de giek in één keer alle 
zakken gedroogde koemest in een 
grote bigbag op de wal gezet. Pas 
drie uur later de legde klipperaak 
Maria daar aan, op elf minuten 
gevolgd door de flinke klipper 
Willem Jacob. De geroutineerde 
oudjes van de Ebenhaëzer zeilden 
donderdagnacht vlak voor half vier 
It Soal weer binnen, bijgelicht door 

het vuur dat Reid op zijn toren had 
aangestoken. Tussen de Maria en 
de Willem Jacob bedroeg hier het 
verschil bij binnenkomst nog maar 
vier minuten. (HO)

De Swanneblom scheurt over de Kaag om als eerste Warmond te bereiken. (Foto Hajo Olij)

Onstuimig weer en aanvaring in Houtribsluizen

Rust na Arbeid wint voor vierde
keer op rij spannende Strontrace
Bij zuidwest 5, in vlagen 
6, moesten de deel-
nemers aan de 35ste 
Strontrace vorige week 
maandag door het ruim 
toegestroomde publiek 
It Soal van Workum 
worden uitgejaagd. Bij 
het torentje van Reid 
konden de zeilen om-
hoog. De skûtsjes in de 
lichte klasse zeilden met 
één of twee riffen in het 
grootzeil en één in de 
fok het IJsselmeer op.

Flesje Kaagwater voor
schipper Swanneblom

Deel 370
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

DIE GOEDE OUDE TIJD

Het is 1968 wanneer de familie P. Kort van het 
ms Adriana deze kaart uit Halfweg verstuurt. De 
foto is vermoedelijk van de campagne in 1968. De 
fotograaf heeft wel erg veel weggesneden. Op de 

luxe motor valt geen naam te lezen. Ernaast ligt 
de Vertrouwen uit Rotterdam en daarnaast - met 
theehut - een collega uit Amsterdam.

Uitslagen
Uitslag Strontrace Lichte Klasse: 1) 
Rust na Arbeid, Rudolf le Poole; 2) 
Swanneblom, Age Veldboom; 3) 
Dankbaarheid, Johannes Hobma; 4) 
Ulbe Zwaga, Kees Hermsen; 5) Lut-
gerdina Smeltekop, Bart Nefkes; 6) 
Vriendschap, Jelle Reid de Jong.
Uitslag Strontrace Zware Klasse: 
1) Ebenhaëzer, Kees van ’t Hof; 2) 
Maria, Ton Krom; 3) Willem Jacob,                      
Tjerk Hesling Hoekstra.

ENKHUIZEN

Het klanttevredenheidsonder-
zoek van de BBZ draait op volle 
toeren. Onderzoekster Ange-
lique Hubens heeft van 26 schip-
pers en van Naupar circa 1200 
adressen gekregen van klanten 
die het afgelopen zomerseizoen 
meevoeren.

‘Momenteel zijn zo’n 170 enquê-
tes teruggekomen’, vertelt Hubens 
eind oktober. Zij moet in het voor-
jaar met haar eindrapport komen, 
dat ook een plek krijgt in de nieuwe 
BBZ-brochure De Klant. De ko-
mende maanden interviewt zij ook 
nog drie schippers over hun kijk op 
de klant en tevens worden vijftien 
klanten telefonisch nog eens uitge-
breider ondervraagd. Het onderzoek 
wordt vrijdag 7 november toegelicht 
op de algemene ledenvergadering 
van de BBZ in de Dromedaris in 
Enkhuizen.
Financieel verloopt het jaar redelijk 
gunstig voor de vereniging, want bij 
een stabiel ledental komen de in-
komsten circa 8000 euro hoger uit 
dan begroot, zodat ruim 3500 euro 
aan de reserves kan worden toege-

voegd. Niettemin wordt voorgesteld 
de contributie volgend jaar met drie 
procent te verhogen. Omdat in drie 
jaar een juridisch fonds van bijna 
23.000 euro is gevormd, stopt de 
opbouw daarvan. Dat kostte ieder lid 
dertig euro per jaar, zodat de schip-
per-eigenaren volgend jaar inclusief 
contributieverhoging vier à 27 euro 
goedkoper uit zijn. Donateurs, ma-
ten en zetschippers gaan wel enkele 
euro’s meer betalen.
Verder bericht het bestuur over de 
laatste stand van zaken rond de nieu-
we EU-richtlijn over de passagiers-
vaart en over de Binnenvaartwet, die 
1 januari van kracht wordt. Ook het 
vuilwaterproject op Terschelling en 
de viering van het dertigjarig bestaan 
in 2009 passeren de revue.
Vervolgens blikt het bestuur terug 
op de problemen voor Nederlandse 
zeeschepen met de certificering op 
de Oostzee.
Na de pauze spreekt Karen Romme 
over marketing voor kleine bedrijven, 
de zogenaamde Calimeromarketing. 
Haar optreden past in het algemene 
streven naar kwaliteitsverbetering in 
de charterbranche. De vergadering 
begint om half acht. (SK)

Redelijke respons onderzoek
BBZ naar klanttevredenheid

Woonschip weg
uit natuurgebied
DEN HAAG

Kunstschilder Peter Enter moet zijn 
woonschip Vrouw Aaltje definitief 
verwijderen uit een zijarm van de 
Neder-Rijn bij Wijk bij Duurstede.
De gemeente Wijk bij Duurstede 
dwong Enter het schip weg te ha-
len met een dwangsom van 20.000 
euro. De provincie wilde het schip 
zelfs meteen wegslepen op kosten 
van Enter. De Raad van State besliste 
dat gemeente en provincie gelijk heb-
ben.
De gemeente gebruikte als argument 
dat het schip bij de voormalige steen-
fabriek in de Lunenburgerwaard er 
in strijd ligt met het geldende be-
stemmingsplan. Het feit dat Enter 
er wel ligt met toestemming van 
Rijkswaterstaat, telt volgens de ge-
meente en de Raad van State niet 
mee. De kunstschilder komt evenmin 
in aanmerking voor een uitzonde-
ringsregel, omdat zijn schip er nog 
niet zo lang ligt. Andere schepen 
liggen er al zo lang, dat het juridisch 
niet meer mogelijk is daartegen op 
te treden.
De provincie wil het schip van de 
kunstenaar vooral weg hebben, omdat 
die ligt in een gebied waarvoor Euro-
pese bescherming geldt vanwege bij-
zondere natuurwaarden. (AvdW)
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ref 1480 Zeiltjalk (2 mast), 
ca. 25 x 5.3 x 1.25 m. bj 1902 
te Leeuwarden, Daf 140 pk. 
degelijk, veel holte, thans 
charter 24/20 pers. vanuit 
Makkum, voor beroep of 
privé, vr.pr. € 145.000 (ex 
btw), www.fikkers.nl 050 
3111404

ref 5000 Zeilkotter, ca. 
14.5 x 4 x 1.85 m. bj. 1935 
Nic Witsen & Vis te Alkmaar 
Kromhout 90 pk, varend 
monument A-status, vr.pr. € 
150.000 www.fikkers.nl 050 
3111404 

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

ref 2432 Woon-
recreatieschip, ca. 38.1 
x 4.75 x 1.1 m. bj 1906 
Zwartsluis, Mercedes 240 
pk, zeer ruim en goed 
onderhouden, vr.pr. € 
155.000, www.fikkers.nl 050 
3111404

ref 2426 Luxe motor, ca. 
24.6 x 4.2 x 1.1 m. bj 1925 
Noordster Groningen, Perkins 
125 pk. vr.pr. € 230.000, www.
fikkers.nl 050 3111404

ref 6010 Schoener, ca. 31.5 x 
6.5 x 3/3.7 m. bj 1949 Ateliers 
et Chantiers de la Manche te 
Dieppe (Fr), Guascor 325 kw, 
vml zeegaand visserijschip in 
ombouw tot 2 mast schoener 
vr.pr. n.o.t.k., www.fikkers.nl 
050 3111404

ref 2418 Kotter, ca. 19.7 x 5.3 
x 1.8 m. bj 1948 Groningen, 
DAF 1160, geheel betimmerd, 
veel slaapgelegenheid, voor 
wonen en/of charter, ligplaats 
Urk, € 149.500, www.fikkers.
nl 050 3111404 

Ex- Parlevinker/
Woonscheepje Afm: 24,07 x 
4,00 x 1,30 m, 
140 pk / 105 kW Cummins 
Vraagprijs: EUR 99.000,-
www.bstdintelsas.nl 0167-
523288

MPS RIVER CLOUD IIMPS RIVER CLOUD II

Sinds 1957 is Scheepswerf Grave actief in de nieuwbouw en reparatie
van binnen- en kustvaartschepen. Als onafhankelijke werf is een reputa-
tie opgebouwd in het bedenken van ingenieuze oplossingen en  unieke
ontwerpen voor complexe vragen van opdrachtgevers. Direct contact
staat hoog in het scheepsvaandel. Het resultaat is scheepsbouw met een
prima evenwicht in kwaliteit en rentabiliteit.

Nieuwbouw: alle typen schepen
Reparatie: alle voorkomende werkzaamheden
Dokken en hellingen (overdekt) tot 110 meter

Maaskade 28
Postbus 52, 5360 AB Grave
Tel. 0486-472464, Fax 0486-475988
E-mail: info@scheepswerfgrave.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

Gespecialiseerd in de bouw van luxe rivier 
cruiseschepen en veerponten

Havenstraat 7   NL-3372 BD Hardinxveld-Giessendam
Postbus 528      NL-3370 BA Hardinxveld-Giessendam
T : + 31 184 676140 F : + 31 184 676160
E : info@breejen-shipyard.nl
W: www.breejen-shipyard.nl

- overdekte nieuwbouw

- reparatie- en afbouwkades

- 2 schroevendokken

- machinale bewerking

Al is het maar 
  voor de 
    zekerheid...

Het zal je maar gebeuren, voordat de trossen los gaan meldt de machinekamer 

dat er problemen zijn met de motor. Kortom de reis moet worden uitgesteld. 

Lastig, als je te maken hebt met een deadline. Maar gelukkig heb je het tele-

foonnummer van de 24-uursservice van Bogenda Motoren. Daar sturen ze 

meteen een monteur die op locatie, waar mogelijk, de schade herstelt.   

Bogenda Motoren is als onafhankelijk leverancier van zowel nieuwe als 

gebruikte motoren ook beschikbaar als servicedienst voor andere facetten van 

voortstuwing. 

Dus al is het vanaf de brug, bel gewoon even met 078 - 629 04 00.

Bogenda Motoren B.V.
Mandenmakersstraat 4  
3334 KE Zwijndrecht 
Telefoon: 078 629 04 00 
Fax: 078 610 03 70 
E-mail: info@bogenda.nl
www.bogenda.nl

Kotterjacht genaamd ‘Zwaluw’
Geheel verbouwd in 2005.

Afm.: 18.50 x 4.50 x 1.60 m. 
Motor: mercedes 10 cyl.  300 pk. 
Vaartuig verkeerd in top conditie.

Heeft onlangs grote verfbeurt gehad.
Zeer geschikt voor algehele bewoning. 

Het Anker Maritiem
tel: 0527-203654 fax: 0527-203652
e-mail: info@hetankermaritiem.nl 

www.hetankermaritiem.nl

Bijzondere Paviljoen Klipper (woon)schip
voor vele doeleinden geschikt. bj. 1911, afm.
23.48/31.60 x 5.04 x 1.70m. Klockner Deutz 116
PK. Bgschr, genset, C.V. Prachtig woon gedeelte,
12 slppl. in 4 hutten, 2 x douche, toilet, praktisch
kombuis, zitgedeelte, bibliotheek, kantoor, werk-
plaats, bruin cafeetje in voorschip. Goed onder-
houden schip met enorm veel ruimte.

www.multiships.nl – 06 222 475 25

www.multiships.nl

Hotel schip: prachtige goed onderhouden strakke
luxe motor 37,73x5,29 voor 24 passengiers in 8x2
persoonhut en 2x4 persoonshut. Alle hutten met
eigen toilet, douche en airco. Technisch zeer goed in
orde, met goede omzet en lopende boekingen over
te nemen.

Piu Allegro Scheepsmakelaardij
Tel  0031(0)653596164
Fax 0031(0)206207880

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

Bronsveen Colin Archer

Afm: 12,80 x 4,00 x 1,85 m
120 pk / 88 kW DAF

Vraagprijs: EUR 255.000,-

0167-523288

www.bstdintelsas.nl

Folio 683 / ms /  bj. 2003 / laadt op 3 mtr. 
± 2987 ton / 135 x 11,45 mtr. / 5120 m3 /

2x Caterpillar - 1065 pk per stuk / Lips straalbui-
zen / 2x boegschr. Verhaar - 600 pk per stuk. / 

containerstuurhut - 4 hoog / totaal 268 teu /
Blommaert Friesche kap van 07-2008 

BEL VOOR MEER INFO: 0183 - 50 08 62 
OF KIJK OP ONZE WEBSITE:

www.huizinga-snijder.nl

Boukje Elisabeth
Ref 2429, Kotter, ca. 23.80 x 5,28 x 2.30 m. bj 1963 Botje

Ensing Groningen, Grenaa 300 pk.  Zeewaardige, gejoggelde
kotter met geweldige langzaamloper Grenaa scheepsmotor. Op
nieuwe ruime woning (1 + 2 hutten) en techniek zijn kosten noch
moeite gespaard: nieuwe opbouw met bronzen poorten, gen-set,

oliebad ankerlier, cv, electriciteit, etc. Vr.pr. € 235.000,--.

Scheepsmakelaardij Fikkers Hoge der A
36-37, 9712 AE Groningen 050-3111404

schepen@fikkers.nl

www.fikkers.nl

Het Vertrouwen
Ref 1356, Tjalk, ca. 24.75 x 5.13 x 1.10 m.  bj 1902 Mittendorf te

Dedemsvaart, DAF 615 138 pk. Stoer schip met prachtige lijn,
zeer snelle zeiler, varend monument A status. Voor wonen en

recreatie. Indeling: achteronder met slaapgelegenheid, roef met
woonkeuken. Alle staal in 1998 vernieuwd: vlak, kimmen, dek-

ken, roef, gangboorden. Vr.pr. n.o.t.k. 

Scheepsmakelaardij Fikkers Hoge der A
36-37, 9712 AE Groningen 050-3111404 

schepen@fikkers.nl

www.fikkers.nl

Inlichtingen advertenties op: SCHIP in BEELD
tel.: 0570 - 504 344 of mail: verkoop@schuttevaer.nl

www.schuttevaer.nl

Sterk in service en kwaliteit
Cellemuiden 44, 8060 AA Hasselt (Ov.)
Tel. 038-4771303, b.g.g. 038-4771850

Machinefabriek Hasselt
 Reparaties van alle merken boegschroeven
 Levering boegschroeven onder elke gewenste klasse
 Hydraulische stuurwerken en roeren
 Levering en revisie van motoren en keerkoppelingen
Alle werkzaamheden boven de waterlijn
 Draaiwerk tot 8 m. TDC

Dé accuspecialist van Noord Nederland
Alle typen start, semi-tractie en tractiebatterijen

uit voorraad leverbaar.

Hooilandseweg 22-26 • 9983 PE  Roodeschool
Tel. 0595-412693 • Fax 0595-412967

Email: info@lijnema.nl • Website: www.lijnema.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

Hydraulische
Lieren (4-35 Ton)

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

Te huur
ONDERLOSSERS
500 m3

SPLIJTBAKKEN
600 tot 800 m3

BAGGERMATERIEEL
Aannemingsbedrijf Geluk BV
Doetinchem
tel.: 0314-325533
fax: 0314-361485
www.geluk-bv.com

www.jelmervalk.nl

050-3180321

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

Varend Woonschip (ex- 
Beroeps)
Afm: 18,00 x 6,66 x 1,00 m
240 pk / 179 kW Baudouin
Vraagprijs: EUR 295.000,-
www.bstdintelsas.nl 0167-
523288

Woonscheepje
Afm: 15,25 x 3,80 x 1,00 m
170 pk / 125 kW SKL
Vraagprijs: EUR 35.000,-
www.bstdintelsas.nl 0167-
523288

Varend Woonschip
Afm: 31,00 x 5,00 x 1,20 m
165 pk / 122 kW GM
Vraagprijs: EUR 140.000,-
www.bstdintelsas.nl 0167-
523288

Sleepboot/IJsbreker
Afm: 30,06 x 7,38 x 1,60 m
570 pk / 425 kW SKL
Vraagprijs: EUR 140.000,-
www.bstdintelsas.nl 0167-
523288

Te koop: partij ong 1500 kg 
ketting, harp- en dsluiting 
enz. Enkele scheepstrossen, 
stok- en klipankers ong 30 kg. 
Trell stootwillen opblaasbaar 
3 mtr, dikte 70 cm met 
harpsluiting. Vloeistofzakken 
40 kub Euro 500,00. 
Sietsma Army Goods, tel 
072-5717829, www.sietsma-
armygoods.nl
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voor de boegburgerlijke stand
Vermeldingen in deze rubriek

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

scheepvaartberichten
Vervolg van pag. 2

Mittellandkanal; beperkingen. Ivm. baggerwerk 
tnb. voor linkeroever tussen kmr. 286.7 en 286.9 
bijzondere voorzichtigheid en doorvaartbreedte 
beperkt langs zuidoever thv. kmr. 286.8.
Mittelweser; beperkingen. Tot 30 november 
19:30 uur tussen kmr. 298.3 en 299.3 bijzondere 
voorzichtigheid, snelheidsbeperking max. 9 km/u 
en doorvaartbreedte beperkt.
Mosel; brug Koblenz-lutzel (europabrug) 
(kmr. 1.5); beperkingen. Bijzondere voorzich-
tigheid brug Koblenz-Lutzel (Europabrug) (kmr. 
1.5) t/m 31 oktober van 8 tot 17 uur en van 17 t/m 
21 november van 8 tot 17 uur. Doorvaarthoogte 
verminderd thv. inspectiewagen met 300 cm.
rhein; mededeling. De Neuss - Düsseldorfer 
Häfen GmbH & Co. KG maken bekend dat in de 
havens Neuss en Düsseldorf (kmr. 740.2 tot 743.1) 
de winterdienst beperkt wordt uitgevoerd.
rhein; mededeling. De WSD West, Südwest 
en Süd heeft een bekendmaking uitgegeven: 
Dreiunddreissigste Verordnung zur vorüberge-
henden Abweichung von der Rheinschiffsunter-
suchungsordnung (33.RheinSchUOAbweichV). 
Deze bekendmaking is aan te vragen bij het 
Infocentrum Binnenwateren (nr. 2008.7367.0) 
of te downloaden via www.infocentrum-bin-
nenwateren.nl.
rhein-hernekanal; baggerwerk. Tot 7 novem-
ber 17 uur tussen kmr. 40.5 en 40.7 bijzondere 
voorzichtigheid en hinderlijke waterbeweging 
vermijden.
rheinhafen Koblenz; mededeling. Stadtwerke 
Koblenz GmbH maakt bekend dat in het havenge-
bied de winterdienst beperkt wordt uitgevoerd
Wesel-Dattelnkanal; sluis Friedrichsfeld (kmr. 
1.9); gedeeltelijke stremming. Stremming kleine 
kolk Friedrichsfeld (kmr. 1.9) tnb.
FRANKRIJK
algemeen; mededeling. De VNF heeft een 
bekendmaking uitgegeven over:
Avis aux transporteurs de marchandises, plan 
d’aides a la modernisation du transport flu-
vial 2008 – 2012. Deze bekendmaking is aan 
te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
((2008.7392.0) of te downloaden via www.info-
centrum-binnenwateren.nl of via www.vnf.fr.
Branche de la nouvelle/canal de jonction; 
stremming. Stremming tussen kmr. 0 en 5.1 van 
5 november 8 uur tot 17 december 18 uur.
canal de l’aisne a la Marne; sluis 17 vau-
demanges (kmr. 51.4); sluis 20 St. Martin 
(kmr. 53.2); stremming. Stremming tussen 
sluis 17 Vaudemanges (kmr. 51.4) en sluis 20 
St. Martin (kmr. 53.2) van 3 november 7 uur 
tot 8 november 7 uur.
canal de Brienne; stremming. Stremming 
tussen kmr. 0 en 1.6 van 5 november 8 uur 17 
december 18 uur.
canal du centre; sluis 34bis chalon sur Sa-
one/crissey (kmr. 3.6); stremming. Stremming 
tussen sluis 34bis Chalon sur Saone/Crissey (kmr. 
3.6) en kmr. 114.2 (Jonction avec canal lateral a 
la Loie a Digoin) van 9 november 18:30 uur tot 2 
januari 8:30 uur. Laatste schutting sluis 26 ocean 
a desrination de Chalon sur Saone op 5 novem-
ber 18:30 uur. Laatse schutting sluis 26 ocean a 
desrination de Montchanin op 7 november 18:30 
uur. Laatste schutting sluis 34 bis mediterranee 
a destination de Digoin op 5 november 18:30 
uur. Laatste schutting sluis 34 bis a destination 
de Montceau op 7 november 18:30 uur. Max. 
diepgang 130 cm havens St Leger sur Dheune, 
Montceau les Mines en Digoin en tussen pand de 
partage au Bois bretoux a Montchanin.
canal du loing; stremming. Stremming sectie 
607 van 6 november t/m 6 december.
canal de la Marne au rhin, branche est; sluis 
2 rechicourt le chateau (kmr. 222.1); sluis 27 
Frouard (kmr. 154.6); bericht ingetrokken. 
Gegroepeerd schutten tussen sluis 2 Rechicourt 
le Chateau (kmr. 222.1) en sluis 27 Frouard (kmr. 
154.6) is opgeheven.
canal du rhône au rhin, branche nord; sluis 
rhinau (kmr. 0); sluis 76 Boofzheim (kmr. 
105.6); sluis 78 Gerstheim (kmr. 111.7); sluis 
79 erstein-Krafft (kmr. 144.7); stremming. 
Van 2 november 9 uur tot 12 december 17:30 uur 
stremming tussen sluis Rhinau (kmr. 0) en sluis 
79 Erstein-Krafft (kmr. 144.7) en beschikbare 
waterdiepte verminderd met 100 cm tussen sluis 
76 Boofzheim (kmr. 105.6) en sluis 78 Gerstheim 
(kmr. 111.7).
canal du rhône à Sète; canal du rhône au 
rhin, branche Sud; haut rhône; canal des 
vosges; sluis 34 Gripport (kmr. 55); sluis 47 
Messeins (kmr. 25.9); bericht ingetrokken. 
Gegroepeerd schutten tussen sluis 47 Messeins 
(kmr. 25.9) en sluis 34 Gripport (kmr. 55) is 
opgeheven.
canal du rhône au rhin, branche Sud; sluis 
niffer (kmr. 1.1); Grand canal d’ alsace; 
lokale scheepvaartvoorschriften. De WSA 
Freiburg maakt bekend dat het verboden is te 
keren in het pand van Niffer voor motorschepen 
langer dan 110 m. Het gehele Duitse of Franse 
bericht is te downloaden via www.elwis.de of 
www.vnf.fr.
escaut; sluis Bruay (kmr. 24.9); sluis 14 Fresnes 
(kmr. 31.2); oponthoud. Oponthoud tussen sluis 
Bruay (kmr. 24.9) en sluis 14 Fresnes (kmr. 31.2) 
tot 20 november 20:30 uur.
escaut; sluis 12 valenciennes (kmr. 22.1); 
stremming. Stremming sluis 12 Valenciennes 
(kmr. 22.1) t/m 12 november: maandags en 
woensdags van 9 tot 11 uur.
Grand canal d’ alsace; sluis Gambsheim (kmr. 
309) en Gerstheim (kmr. 272.2); gedeeltelijke 
stremming. Stremming westkolk Gambsheim 
(kmr. 309) en kleine kolk Gerstheim (kmr. 
272.2) tnb.
Grand canal d’ alsace; sluis Marckolsheim 
(kmr. 239.8); minimaal vermogen. Minimaal 
vermogen pand Marckolsheim tussen kmr. 226 
en 235 tot 6 november 18 uur.
Grand canal d’ alsace; rhein; rhin; med-
edeling. De SN Strasbourg heeft de volgende 
bekendmakingen uitgegeven: over Reconnais-
sance des certificats de conduite nationaux de 
certains Etats membres en Reconnaissance des 
certificats de conduite roumains des catégories 
A et B et du certificat roumain d’aptitude à la 
conduite au radar; Règlement de visite - Proro-
gation de prescriptions de caractère temporaire 
conformément à l’article 1.06; Amendement au 
Règlement de police par des prescriptions de ca-
ractère temporaire conformément à l’article 1.22. 
Deze bekendmakingen zijn aan te vragen (resp. 
nr. 2008.5969.0, 2008.5970.0 en 2008.5971.0) bij 
het Infocentrum Binnenwateren of te downloaden 
via www.vnf.fr.
rhône; sluis Gervans (kmr. 86.4); stremming. 
Ivm. calamiteit stremming tussen sluis Gervans 
(kmr. 86.4) en kmr. 323 tnb.
Saône; sluis 13 Savoyeux (kmr. 306.8); tunnel 
Savoyeux (kmr. 316); stremming. Stremming 
tussen tunnel Savoyeux (kmr. 316) en sluis 13 
Savoyeux (kmr. 306.8) van 3 november 7 uur tot 
15 december 19 uur.
Seine; sluis 8 evry-Soisy (kmr. 138.7); bericht 
ingetrokken. Stremming grote kolk 8 Evry-Soisy 
(kmr. 138.7) is opgeheven.
Seine; lokale scheepvaartvoorschriften. Van de 
SN de la Seine is een bekendmaking ontvangen 
betreffende diepgang Bras de Marly tussen kmr. 
43.1 en 49. Deze bekendmaking is (2008.7390.0) 
aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
of te downloaden via www.infocentrum-binnen-
wateren.nl.
Seine; mededeling. Van SN de la Seine is een 
bekendmaking ontvangen betreffende vernieuwd 
reglement RPP in Parijs. Deze bekendmaking is 
onder vermelding van het berichtnummer aan 
te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(nr. 2008.6506.0) of te downloaden via www.
infocentrum-binnenwateren.nl.
Yonne; sluis 4 villevallier (kmr. 41.9); sluis 
5 armeau (kmr. 44.9); beperkingen. Tussen 
sluis 4 Villevallier (kmr. 41.9) en sluis 5 Armeau 
(kmr. 44.9) tnb. Scheepsdiepgang max. 160 cm 
en afmeerverbod.
Yonne; sluis 1 chainette (kmr. 1); sluis 9 la 
Graviere (kmr. 21.1); stremming. Stremming 
tussen sluis 1 Chainette (kmr. 1) en sluis 9 La 
Graviere (kmr. 21.1) van 5 november t/m 9 
december.
Yonne; sluis 1 epineau (kmr. 24.8); sluis 14 
Port renard (kmr. 91.7); stremming. Strem-
ming tussen sluis 1 Epineau (kmr. 24.8) en sluis 
14 Port Renard (kmr. 91.7) van 5 november t/m 
9 december.
OOSTENRIJK
Donau; beperkingen. Van 3 t/m 21 november 
maandag t/m vrijdag van 6 tot 20 uur tussen kmr. 
1898.7 en 1987.9 voorbijlopen en ontmoeten 
verboden en hinderlijke waterbeweging ver-
mijden. De baggerspecie wordt gestort langs de 
rechteroever tussen kmr. 1892 en 1891.4. Extra 
meldplicht VHF 10 Bagger Barbara.
Donau; beperkingen. Hinderlijke waterbeweging 
vermijden tussen kmr. 2186.9 en 2187.1 van 3 
t/m 28 november maandag tot vrijdag van 6 tot 
20 uur. De specie wordt gestort in het midden van 
de vaargeul tussen kmr. 2186.4 en 2186.6.

oplossing

congressen, beurzen
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‘In principe hebben veel dingen met 
elkaar te maken. Als er minder auto’s 
worden verkocht dan is er minder 
staal nodig om ze te produceren. De 
binnenvaart vervoert de grondstoffen 
en de eindproducten. Het kan best zijn 
dat we in de nabije toekomst te maken 
krijgen met schepen die een week 
leeg liggen, omdat er minder wordt 
geproduceerd. Daarnaast denk ik dat 
er teveel is gebouwd door mensen die 
speculeren met casco’s. Ik verwacht 
dat de spoeling dunner wordt.’
De bedrijfsvoering in de binnenvaart 
verandert snel, constateert Peter. 
‘Toen wij begonnen begon je met 
niets. Tegenwoordig beginnen ze op 

een nieuw schip. Wij verkochten 
eerst ons schip en kochten daarna 
een huis in Zwijndrecht. Pas daarna 
zijn we gaan kijken naar een ander 
schip. Daarmee ben je tegenwoordig 
bijna een uitzondering. Veel mensen 
gaan er vanuit dat ze het tweede be-
stelde schip ook zullen verkopen’, 
constateert hij.
Peter voorziet dat het in de toekomst 
belangrijker wordt als ondernemer 
je eigen plan te trekken. Hij en zijn 

vrouw kozen niet voor een 135 me-
ter, omdat ze met de familie wilden 
blijven varen. ‘Ik heb het idee dat 
veel mensen een beslissing nemen, 
omdat de buurman het ook zo doet. 
Maar waarom zou je veranderen en 
groter gaan als je het op je huidige 
tonnenmaat naar je zin hebt en er 
goed van kunt leven? Dat betekent 
niet dat je moet blijven stilstaan of 
moet stoppen met vernieuwing. Je 
moet als ondernemer altijd open blij-
ven staan voor veranderingen.’

Spudpaalbeleid
De Pronto heeft spudpalen, maar 
de eigenaren constateren dat het 

gebruik ervan op steeds meer plaat-
sen wordt verboden. ‘Ik verwacht 
dat daar iets achter zit. Misschien 
is het zo dat, als iedereen spudpalen 
heeft en gebruikt, er geen geld ter 
beschikking komt voor ligplaatsen. 
In principe zie ik het probleem niet 
met die spudpalen. Voordat iedereen 
over een kopschroef beschikte, lieten 
de schepen overal een anker vallen. 
Bodembeschadiging was toen hele-
maal geen thema’, stelt Peter vast.

Met ligplaatsen en voorzieningen 
voor de binnenvaart is het bar en boos 
gesteld vinden de eigenaren van de 
Pronto. Ze verwachten dat er winst 
valt te behalen in het beter indelen 
en gebruiken van de ligplaatsen. Al 
zal dat alle problemen niet oplossen. 
‘In de praktijk laat het soms echt te 
wensen over. Dan kunnen er ergens 
meer schepen liggen en dan ligt er 
een schip precies in het midden van 
de lig- of ankerplaats. Dat is in onze 
ogen echt een mentaliteitsprobleem’, 
concluderen ze.
De familie Ooms heeft sinds vijf 
jaar internet aan boord. Inmiddels 
is het erg belangrijk geworden voor 
de bedrijfsvoering. ‘In het begin 
gebruikten we het weinig. Nu heb-
ben zelfs onze kinderen een eigen 
laptop.’
De familie Ooms is lid van Kantoor 
Binnenvaart. Informatievoorziening 
en eensgezindheid in de sector zul-
len in de toekomst belangrijker zijn 
voorspelt Peter. ‘Ik wil benadrukken 
dat het mijn mening is. Ik verwacht 
dat het steeds belangrijker wordt dat 
de bonden onderling overleggen en 
zich hard maken voor de hele bin-
nenvaart. Beleidsveranderingen 
moeten eerder naar buiten worden 
gebracht, zodat varenden erop kun-
nen anticiperen. Soms wordt er een 
regel afgekondigd en dan heb je er al 
een tijd niets meer over gehoord. Dan 

is de beslissing allang genomen en 
kun je er niets meer aan veranderen. 
Dat is jammer.’

Kinderen
Peter en Jacqueline zien zichzelf 
in de nabije toekomt geen vrije tijd 
gaan varen. Hun kinderen zitten op 
internaat De Meerpaal in Capelle 
aan de IJssel. ‘Onze dochter Angela 
(15) doet dit jaar examen VMBO en 
onze zoon Martijn zit op de BOL-
opleiding kapitein/manager op het 
STC. Het is de vierjarige opleiding. 
Het is een lange zit, maar we willen 
stimuleren dat hij het afmaakt.’
De kinderen varen graag, vertellen 
de ouders. ‘We hebben in de zomer-
vakantie met de kinderen aan boord 
gebivakkeerd. De woning was toen 
nog niet betimmerd. We zaten al twee 
jaar aan de wal en wilden graag weer 
varen.’ (HDJ)

• Peter en Jacqueline 
Ooms houden reke-
ning met een dalend 
ladingaanbod. ‘Als er 
minder auto’s wor-
den verkocht dan is 
er minder staal nodig 
om ze te produce-
ren. De binnenvaart 
vervoert zowel de 
grondstoffen als de 
eindproducten.’ (Foto 
Henriette Driesen-
Joanknecht)

Peter en Jacqueline Ooms sinds kort op nieuwbouwschip Pronto

‘Week leeg liggen niet ondenkbaar’
Peter en Jacqueline 
Ooms-De Vries varen 
sinds kort op de nieu-
we Pronto. Ze verkoch-
ten voor de zekerheid 
eerst hun oude schip en 
woonden daarna twee 
jaar aan de wal in af-
wachting van het casco. 
Peter ziet toekomst voor 
zijn nieuwe schip, maar 
houdt er wel rekening 
mee dat het slechter 
kan worden als de eco-
nomie terugloopt.

‘Na twee jaar blij dat we
weer konden varen’

DonDerDaG 30 oKtoBer
Delfzijl, Baptisten Gem. havenlicht: 
19.30 uur, bijbelbespreking/bidstond of 
gemeentekring.
nijmegen, KScc: 10.30 uur, cursus 
CreaDoe; 14 uur, cursus Engels; 14.45 
uur, verzorgen informatiebulletin. 
raamsdonksveer, KScc: 13.30 uur, 
pergamano.

vrijDaG 31 oKtoBer
nijmegen, KScc: 9.30 uur, bloem-
schikken (kerk).

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

ZonDaG 2 noveMBer  
amsterdam, Baptisten Gem.: Maranat-
hakerk, Vasco da Gamma/hoek Cabot-
straat, 17 uur, br. P.D. Bouwman. Aula 
Junior College West, Schipluidenlaan 12, 
Overtoomseveld (station Lelylaan), 10 
uur, br. P.D. Bouwman. Opvang 0 t/m 4 
jaar/groep 1 t/m 8; Geref. Gem.: evan-
gelisatiepost, Looiersgracht 70, 10.30 
en 17 uur, evang. J. Krijgsman. Crèche 
aanwezig; Geref. Gem. noord, Melk-
weg, 10 uur, leesdienst en 18.30 uur, ; 
noorderkerk: Noordermarkt, 10 uur, 
ds. G.E. van der Hout, Wassenaar en 19 
uur, ds. P.J. Visser, Den Haag.
Delfzijl, Baptisten Gem. havenlicht: 
9.30 en 19 uur, ds. G. Bosveld; PKn, 
Farmsumerkerk: 9.30 uur, dienst; rK 
kerk, Singel, 11.30 uur, dienst; chr. Ge-
ref. kerk, Huibertplaat 57:  9.30 en 14.30 
uur, ds. J. Sijtsma, Midwolda.
Groningen, Geref.  oosterkerk: Ro-
zensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 
17 uur, dienst; Stadsparkkerk: Snelli-
usstraat 19, 9.30 uur, dienst; Pinkster 
Gem.: Nieuwe Boteringestraat 50, 9.30 
uur, dienst; Baptisten Gem.: Korreweg 
47, 10 uur, dienst.
lemmer, herv. kerk: 9.30 uur, P.J. Hui-
ser, gez. gezinsdienst.
Meerssen (wijk rothem), Gem. huis 
De Koel: Past. Geelenplein 6, 10 uur, 
ds. Postman.
nijmegen, KScc: 11 uur, Allerzielen-
viering.
raamsdonksveer, KScc: 10.30 uur, 
H. Mis en dodenherdenking.
rotterdam, Koningskerk: 10 uur, ds. 
G. van Zeben; KScc: 11 uur, H. Mis; 
Zeemanshuis: Willemskade 13, 10.30 
uur, oec. dienst, voertaal Engels.
terneuzen, opstandingskerk en Goe-

de herderkerk; 10 uur, dienst. 
utrecht-West (wijk oog en al) chr. 
Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 1a: 
10 uur, ds. D. v/d Zwaag en 17 uur, ds. 
L.A. den Butter.
antwerpen: LO 10 uur Heer van Ber-
genstraat 1-3; M 10 uur, Lange winkel-
straat 5. Meer info: www.protestantse-
kerk-antwerpen-noord-be; O 10.30 uur, 
Bexstraat 13; Z 10 uur, Sanderusstraat 
77, dienst.
Gent-centrum, Brabantdamkerk en 
Gent-noord, rabothkerk, Begijnhof-
laan 31: 10 uur, dienst.
hasselt, vPKB: Kuringersteenweg 81, 
10 uur, dienst (info: mw. ds. L. de Oude, 
tel. 011-812 381).
luik, Kerkschip: 10.30 uur, H. Mis.
Brugge, Schipperschool: 9 en 11 uur, 
H. Mis.
Marchienne au Pont, Kerkschip: 10 
uur, H. Mis.
Parijs, ned. Prot. Gem.: Lutherse kerk, 
Bld. Vincent Auriol 172 (metro: Place 
d’Italie); 9.45 uur, dienst. E-mail: eglise.
neerlandaise@wanadoo.fr.  
luxemburg: 10.45 uur, dienst. Info : ds. 
A. van den Dries, tel. 00352 26782943. 
E-mail : vddries@pt.lu.
Duisburg/ruhrort, Rheinallee 14: 
10.30 uur, ds. P. Roggeband.
Frankfurt: Reformierte Kirche (boven-
zaal), Freiherr von Steinstrasse 8: 11.15 
uur. Info: Jan Visser, tel. 069-293952.
Mannheim, ev. hafenkirche, Kirchen-
strasse: 11 uur, ds. J. de Rooij.
Bazel: St. Peterskirche, Petersgraben 
t.h.v. de Mittlere Rijnbrug: 16 uur, info: 
H. van Riezen, tel.: 062/683 33 99.

MaanDaG 3 noveMBer 
nijmegen, KScc: 14 uur, repetitie to-
neelgroep.
rotterdam, KScc: 14 uur, repetitie 
zangkoor.

DinSDaG 4 noveMBer
nijmegen, KScc: 10 uur, gymnastiek; 
18 uur, repetitie zangkoor; 19.30 uur, 
cursus vaarbewijs.

WoenSDaG 5 noveMBer
amsterdam, noorderkerk: Noorder-
markt, 19.30 uur, ds. W. Dekker, Oos-
terwolde.
lemmer, herv. kerk: 19.30 uur, E. van 
der Sluis, gez. dankstond.
nijmegen, KScc: 14 uur, bridgen (on-
even weken).
raamsdonksveer, KScc: 14 uur, hand-
werken en kaarten.
utrecht-West (wijk oog en al) chr. Ge-
ref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 1a: 14 en 
19.30 uur, ds. H. Polinder, dankdag.
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Meteo Consult, M. Messchendorp, W. Moojen, 
G. Muiser, Persbureau Noordoost, 
A. van Oers, H. Olij, PAS Publicaties, R. Peijs, 
PENN & Partners, B. Pronk, B. van Raad, 
L. Russel, B. Scheijgrond, J. Schils, C. Suselbeek, 
J. Vandersmissen, W. van der Veer, W. Verseput, 
H. Visser-Kieboom, P. van Vliet, J. van der Wal, 
R. Wieringa, A. van Zanten en H. Zuur.

Terwijl onze premier kakelt over acade-
mische excellentie, weg met de zesjescul-
tuur en de langharige basisschoolverla-
ter De Ruyter als voorbeeld-Nederlander 
voorhangt, worden aan technische en 
medische faculteiten hard werkende stu-
denten opgeleid die veel moeten weten 
en verbanden moeten kunnen leggen 
tussen alle hard geleerde feiten. De kwa-
liteit van hun werk kan redelijk objectief 
worden vastgesteld: een arts met een vol 
kerkhof op zijn geweten doet iets fout en 
dat geldt ook voor een scheepsbouwer 
wiens producten spontaan vergaan. In 
de vakken waar je het hardst voor moet 
studeren en werken word je het hardst 
afgerekend bij falen.

Toch zijn het kennelijk leuke vakken, want 
weinig artsen en ingenieurs gaan de politiek 
in, die onvermijdelijke vergaarbak van lieden 
met geknakte arbeidsvreugde. Wie zou anders 
vrijwillig zijn dagen slijten in het parlement, 
vruchteloos ouwehoerend en met de coalitie 
meestemmend omdat het kabinet overeind 
moet blijven?
Politiek wordt bedreven door lieden die vaak 
wel een universitaire opleiding hebben, maar 
waarin enig vak nauwelijks te bespeuren valt: 
politieke wetenschappen (een contradictio in 
terminis, dunkt mij), Europese studies, com-
municatiewetenschappen, gezondheidszorg-
psychologie, holocaust- en genocidestudies of: 
gender, sexuality and society. Die naam indi-
ceert modieuze inspiratie: ‘gender’ betekent 

geslacht in taalkundige 
zin, maar in kringen met 
een emancipatieprobleem 
wordt het  algemeen voor 
geslacht gebruikt. Meest-
al duidt voorkeur voor 
‘gender’ op een minder 
bevredigend liefdesleven 
of het teleurgesteld zijn in 
mannen in het algemeen. 
Universiteiten lijken dol 
op clusterstudies met por-
ties uit eventueel serieuze 
vakken zoals rechten, ge-
schiedenis of psychologie. 
Alhoewel...

Overschrijfkunst
Binnen geschiedenis en 
psychologie kan wetenschappelijke nauw-
gezetheid te gemakkelijk met een korrel 
zout worden genomen. In mijn Leidse jaren 
wemelde het onder studenten geschiedenis 
van de Trotskisten, Maoïsten en andere ver-
dwaasden die, indien zij hun studieboeken 
goed hadden gelezen, hun eigen onzin hadden 
kunnen peilen. Ook hooggeleerden leden aan 
visies waarin het streven naar wetenschap-
pelijke objectiviteit niet het eerste doel was. 
Onze brave socialisten Jan en Annie Romein 
vielen mee, maar de redeneringen van bijvoor-
beeld de communist Eric Hobsbawn waren 
mij vaak duister.

Ooit maakte ik in Spiegel 
der Zeilvaart veel nieuwe 
vrienden met mijn artikel: 
‘De ingetrokken boorden 
van de fluit, of over de 
overschrijfkunst in de 
geschiedwetenschap’. Het 
verraste mij dat sommige 
zeehistorici geen benul 
hadden van scheepsvor-
men en bijbehorende 
eigenschappen, zodat 
de grootste onzin kon 
blijven rondzingen. Ook 
gezaghebbende lieden ko-
pieerden dat de fluit zijn 
bestaand dankte aan een 
bolle buik, dus smal dek, 
wat een belastingvoordeel 

opleverde bij de Sonttollen. Geen dezer ‘we-
tenschappers’ was opgevallen dat álle schepen 
in die tijd een bolle buik hadden (‘tumblehome’ 
volgens de Britten). Het besef dat de slanke 
fluit door snelheid, loefwaardigheid, beperkte 
diepgang, laag gewichtszwaartepunt in lading 
en eenvoudig tuig, dus beperkte bemanning, 
gunstig in exploitatie was, is pas later inge-
daald - men kon het in mijn artikel lezen.

Tieners
Bij de begrafenis vorige week van mijn oude 
zeilvriend Piet Westenberg kreeg ik van zijn 
zoon Michiel, hoogleraar ontwikkelingspsy-

chologie in Leiden, diens diesoratie ‘De jeugd 
van tegenwoordig’. Uit zijn verhaal valt te 
destilleren dat lange tijd eigenlijk geen em-
pirisch onderzoek bij echte jongeren was ver-
richt naar puberteit en adolescentie. Rousseau’s 
literaire figuur ‘Emile’ (1762) en Goethe’s 
‘Werther’ (1774) waren de problematische 
geesten waarop gezaghebbende lieden zoals 
de goeroe der Amerikaanse psychologie sinds 
1904 Stanley Hall en de Leidse zenuwarts 
J.H. van de Berg (in zijn boek Metabletica 
(1956) zich baseerden. Zodat de puberteit op 
basis van fictieve probleemgevallen van alle 
probleemgedrag de schuld kreeg. Eigenlijk is 
men pas rond 1990 begonnen met serieus on-
derzoek naar de psychologische ontwikkeling 
van tieners en rijpt, behalve op het ministerie 
van OC&W, het inzicht dat bijvoorbeeld ons 
middelbare schoolssysteem leerlingen een 
richting laat kiezen als velen daar nog lang 
niet aan toe zijn. Prof. Westenberg kenmerkt, 
op basis van gedegen onderzoek, de pubertijd 
als een periode van positieve ontwikkeling. 
Zijn wetenschappelijk onderbouwde redene-
ring schampt aan mijn stelling dat de puberteit 
een probleem is dat de ouders creëren, niet 
de kinderen. 
Een man naar mijn hart, die Westenberg, en 
eindelijk een gewetensvolle wetenschapper 
die de schande van het in de jaren zeventig 
weghonen van Wouter Buikhuizen compen-
seert.
Net als met de zeehistorie komt het kennelijk 
in de psychologie ook goed, maar dat heeft 
wel een ruime eeuw geduurd.

Wetenschap?

Column

Hans Vandersmissen

Scheepsgegevens:
Scheepsnaam: Pronto. Lengte: 
110 meter. Breedte: 11,45 meter. 
Diepgang: 3,50 meter. Tonnage: 
3069. Europanummer: 02330403. 
Motor: Caterpillar 3512 HD, 1835 
pk. Bouwjaar: 2008. Eigenaar: VOF 
Scheepvaartbedrijf P. Ooms. Thuis-
haven: Zwijndrecht.
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Scheepvaart op doek
ZAANSTAD

De in de scheepvaart gespeciali-
seerde kunstschilder Fred Boom 
exposeert momenteel bijna honderd 
schilderijen in het Molenmuseum 
in Koog a/d Zaan. Daarmee is dit 
één van de grootste exposities van 
maritieme schilderkunst sinds jaren. 
Zo’n 250 maritieme kunstliefheb-
bers kwamen 18 oktober naar de 
opening. Boom was WTK bij de 
KNSM en de schepen van die rederij 
zijn dan ook goed vertegenwoordigd. 
In zijn openingswoord memoreerde 
Ed Sarton namens het Koninklijk 
College Zeemanshoop dat de schil-
der als weinig anderen de sfeer van 
een schip in zijn omgeving raak weet 
te treffen, waarbij elk detail klopt. 
Sarton kreeg het eerste exemplaar 
van het boek ‘Van Zee’ (ISBN 978 
90 78006 03 9) overhandigd met 
meer dan honderd reproducties en 
tekeningen van Boom. De tentoon-
stelling duurt tot en met 23 novem-
ber. (Albert Boes)

HUWELIJKSJUBILEUM

1 november
- Bertus en henny Bosman, m/s 
Anna, 50 jaar getrouwd, Rotter-
dam.

JARIG

2 november
-  isabella eichhorn, 14 jaar, dbo 
Liberté, Klundert.
-  jorian oorburg, 12 jaar, ms Tyro, 
Nieuwegein.

4 november
-  Mike Witjes, 19 jaar, ms Kimberly, 
Tolkamer.

- Maritime awards Gala, 6 no-
vember, Den Haag
- Klassieke Schepen, 7 t/m 9 no-
vember, Enkhuizen
- Dekatel zaalvoetbaltoernooi, 8 
november, Arnhem
- Maritime career expo, 13 no-
vember, TU-Delft
- MetS, 18 t/m 20 november, 
Amsterdam RAI
- Seminar offshore energy 2008, 
27 november, Rijkswerf Willems-
oord Den Helder
- ivr-colloquium, 22 en 23 ja-
nuari, Praag
- construction and Shipping in-
dustry, 5 t/m 7 mei 2009, Evene-
mentenhal Gorinchem
- aquakids, 6 juni 2009
- europort 2009, 3 t/m 6 novem-
ber 2009, Ahoy Rotterdam

5 november
-  Gabrielle Kleine, 18 jaar, Ba-
rendrecht.

OVERLEDEN

24 oktober
- cornelis johannes van de Geer, 
63 jaar, Rotterdam.
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ref 1480 Zeiltjalk (2 mast), 
ca. 25 x 5.3 x 1.25 m. bj 1902 
te Leeuwarden, Daf 140 pk. 
degelijk, veel holte, thans 
charter 24/20 pers. vanuit 
Makkum, voor beroep of 
privé, vr.pr. € 145.000 (ex 
btw), www.fikkers.nl 050 
3111404

ref 5000 Zeilkotter, ca. 
14.5 x 4 x 1.85 m. bj. 1935 
Nic Witsen & Vis te Alkmaar 
Kromhout 90 pk, varend 
monument A-status, vr.pr. € 
150.000 www.fikkers.nl 050 
3111404 

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

ref 2432 Woon-
recreatieschip, ca. 38.1 
x 4.75 x 1.1 m. bj 1906 
Zwartsluis, Mercedes 240 
pk, zeer ruim en goed 
onderhouden, vr.pr. € 
155.000, www.fikkers.nl 050 
3111404

ref 2426 Luxe motor, ca. 
24.6 x 4.2 x 1.1 m. bj 1925 
Noordster Groningen, Perkins 
125 pk. vr.pr. € 230.000, www.
fikkers.nl 050 3111404

ref 6010 Schoener, ca. 31.5 x 
6.5 x 3/3.7 m. bj 1949 Ateliers 
et Chantiers de la Manche te 
Dieppe (Fr), Guascor 325 kw, 
vml zeegaand visserijschip in 
ombouw tot 2 mast schoener 
vr.pr. n.o.t.k., www.fikkers.nl 
050 3111404

ref 2418 Kotter, ca. 19.7 x 5.3 
x 1.8 m. bj 1948 Groningen, 
DAF 1160, geheel betimmerd, 
veel slaapgelegenheid, voor 
wonen en/of charter, ligplaats 
Urk, € 149.500, www.fikkers.
nl 050 3111404 

Ex- Parlevinker/
Woonscheepje Afm: 24,07 x 
4,00 x 1,30 m, 
140 pk / 105 kW Cummins 
Vraagprijs: EUR 99.000,-
www.bstdintelsas.nl 0167-
523288

MPS RIVER CLOUD IIMPS RIVER CLOUD II

Sinds 1957 is Scheepswerf Grave actief in de nieuwbouw en reparatie
van binnen- en kustvaartschepen. Als onafhankelijke werf is een reputa-
tie opgebouwd in het bedenken van ingenieuze oplossingen en  unieke
ontwerpen voor complexe vragen van opdrachtgevers. Direct contact
staat hoog in het scheepsvaandel. Het resultaat is scheepsbouw met een
prima evenwicht in kwaliteit en rentabiliteit.

Nieuwbouw: alle typen schepen
Reparatie: alle voorkomende werkzaamheden
Dokken en hellingen (overdekt) tot 110 meter

Maaskade 28
Postbus 52, 5360 AB Grave
Tel. 0486-472464, Fax 0486-475988
E-mail: info@scheepswerfgrave.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

Gespecialiseerd in de bouw van luxe rivier 
cruiseschepen en veerponten

Havenstraat 7   NL-3372 BD Hardinxveld-Giessendam
Postbus 528      NL-3370 BA Hardinxveld-Giessendam
T : + 31 184 676140 F : + 31 184 676160
E : info@breejen-shipyard.nl
W: www.breejen-shipyard.nl

- overdekte nieuwbouw

- reparatie- en afbouwkades

- 2 schroevendokken

- machinale bewerking

Al is het maar 
  voor de 
    zekerheid...

Het zal je maar gebeuren, voordat de trossen los gaan meldt de machinekamer 

dat er problemen zijn met de motor. Kortom de reis moet worden uitgesteld. 

Lastig, als je te maken hebt met een deadline. Maar gelukkig heb je het tele-

foonnummer van de 24-uursservice van Bogenda Motoren. Daar sturen ze 

meteen een monteur die op locatie, waar mogelijk, de schade herstelt.   

Bogenda Motoren is als onafhankelijk leverancier van zowel nieuwe als 

gebruikte motoren ook beschikbaar als servicedienst voor andere facetten van 

voortstuwing. 

Dus al is het vanaf de brug, bel gewoon even met 078 - 629 04 00.

Bogenda Motoren B.V.
Mandenmakersstraat 4  
3334 KE Zwijndrecht 
Telefoon: 078 629 04 00 
Fax: 078 610 03 70 
E-mail: info@bogenda.nl
www.bogenda.nl

Kotterjacht genaamd ‘Zwaluw’
Geheel verbouwd in 2005.

Afm.: 18.50 x 4.50 x 1.60 m. 
Motor: mercedes 10 cyl.  300 pk. 
Vaartuig verkeerd in top conditie.

Heeft onlangs grote verfbeurt gehad.
Zeer geschikt voor algehele bewoning. 

Het Anker Maritiem
tel: 0527-203654 fax: 0527-203652
e-mail: info@hetankermaritiem.nl 

www.hetankermaritiem.nl

Bijzondere Paviljoen Klipper (woon)schip
voor vele doeleinden geschikt. bj. 1911, afm.
23.48/31.60 x 5.04 x 1.70m. Klockner Deutz 116
PK. Bgschr, genset, C.V. Prachtig woon gedeelte,
12 slppl. in 4 hutten, 2 x douche, toilet, praktisch
kombuis, zitgedeelte, bibliotheek, kantoor, werk-
plaats, bruin cafeetje in voorschip. Goed onder-
houden schip met enorm veel ruimte.

www.multiships.nl – 06 222 475 25

www.multiships.nl

Hotel schip: prachtige goed onderhouden strakke
luxe motor 37,73x5,29 voor 24 passengiers in 8x2
persoonhut en 2x4 persoonshut. Alle hutten met
eigen toilet, douche en airco. Technisch zeer goed in
orde, met goede omzet en lopende boekingen over
te nemen.

Piu Allegro Scheepsmakelaardij
Tel  0031(0)653596164
Fax 0031(0)206207880

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

Bronsveen Colin Archer

Afm: 12,80 x 4,00 x 1,85 m
120 pk / 88 kW DAF

Vraagprijs: EUR 255.000,-

0167-523288

www.bstdintelsas.nl

Folio 683 / ms /  bj. 2003 / laadt op 3 mtr. 
± 2987 ton / 135 x 11,45 mtr. / 5120 m3 /

2x Caterpillar - 1065 pk per stuk / Lips straalbui-
zen / 2x boegschr. Verhaar - 600 pk per stuk. / 

containerstuurhut - 4 hoog / totaal 268 teu /
Blommaert Friesche kap van 07-2008 

BEL VOOR MEER INFO: 0183 - 50 08 62 
OF KIJK OP ONZE WEBSITE:

www.huizinga-snijder.nl

Boukje Elisabeth
Ref 2429, Kotter, ca. 23.80 x 5,28 x 2.30 m. bj 1963 Botje

Ensing Groningen, Grenaa 300 pk.  Zeewaardige, gejoggelde
kotter met geweldige langzaamloper Grenaa scheepsmotor. Op
nieuwe ruime woning (1 + 2 hutten) en techniek zijn kosten noch
moeite gespaard: nieuwe opbouw met bronzen poorten, gen-set,

oliebad ankerlier, cv, electriciteit, etc. Vr.pr. € 235.000,--.

Scheepsmakelaardij Fikkers Hoge der A
36-37, 9712 AE Groningen 050-3111404

schepen@fikkers.nl

www.fikkers.nl

Het Vertrouwen
Ref 1356, Tjalk, ca. 24.75 x 5.13 x 1.10 m.  bj 1902 Mittendorf te

Dedemsvaart, DAF 615 138 pk. Stoer schip met prachtige lijn,
zeer snelle zeiler, varend monument A status. Voor wonen en

recreatie. Indeling: achteronder met slaapgelegenheid, roef met
woonkeuken. Alle staal in 1998 vernieuwd: vlak, kimmen, dek-

ken, roef, gangboorden. Vr.pr. n.o.t.k. 

Scheepsmakelaardij Fikkers Hoge der A
36-37, 9712 AE Groningen 050-3111404 

schepen@fikkers.nl

www.fikkers.nl

Inlichtingen advertenties op: SCHIP in BEELD
tel.: 0570 - 504 344 of mail: verkoop@schuttevaer.nl

www.schuttevaer.nl

Sterk in service en kwaliteit
Cellemuiden 44, 8060 AA Hasselt (Ov.)
Tel. 038-4771303, b.g.g. 038-4771850

Machinefabriek Hasselt
 Reparaties van alle merken boegschroeven
 Levering boegschroeven onder elke gewenste klasse
 Hydraulische stuurwerken en roeren
 Levering en revisie van motoren en keerkoppelingen
Alle werkzaamheden boven de waterlijn
 Draaiwerk tot 8 m. TDC

Dé accuspecialist van Noord Nederland
Alle typen start, semi-tractie en tractiebatterijen

uit voorraad leverbaar.

Hooilandseweg 22-26 • 9983 PE  Roodeschool
Tel. 0595-412693 • Fax 0595-412967

Email: info@lijnema.nl • Website: www.lijnema.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

Hydraulische
Lieren (4-35 Ton)

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

Te huur
ONDERLOSSERS
500 m3

SPLIJTBAKKEN
600 tot 800 m3

BAGGERMATERIEEL
Aannemingsbedrijf Geluk BV
Doetinchem
tel.: 0314-325533
fax: 0314-361485
www.geluk-bv.com

www.jelmervalk.nl

050-3180321

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

Varend Woonschip (ex- 
Beroeps)
Afm: 18,00 x 6,66 x 1,00 m
240 pk / 179 kW Baudouin
Vraagprijs: EUR 295.000,-
www.bstdintelsas.nl 0167-
523288

Woonscheepje
Afm: 15,25 x 3,80 x 1,00 m
170 pk / 125 kW SKL
Vraagprijs: EUR 35.000,-
www.bstdintelsas.nl 0167-
523288

Varend Woonschip
Afm: 31,00 x 5,00 x 1,20 m
165 pk / 122 kW GM
Vraagprijs: EUR 140.000,-
www.bstdintelsas.nl 0167-
523288

Sleepboot/IJsbreker
Afm: 30,06 x 7,38 x 1,60 m
570 pk / 425 kW SKL
Vraagprijs: EUR 140.000,-
www.bstdintelsas.nl 0167-
523288

Te koop: partij ong 1500 kg 
ketting, harp- en dsluiting 
enz. Enkele scheepstrossen, 
stok- en klipankers ong 30 kg. 
Trell stootwillen opblaasbaar 
3 mtr, dikte 70 cm met 
harpsluiting. Vloeistofzakken 
40 kub Euro 500,00. 
Sietsma Army Goods, tel 
072-5717829, www.sietsma-
armygoods.nl
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In januari 2009 zal de geactualiseerde Nederlandse 
Schippersalmanak 2009 in een “nieuw jasje” verschijnen. 

Dit onmisbare gereedschap wordt vrijwel dagelijks 
gebruikt door mensen in de binnenvaartbranche. 

Formule:
In de Nederlandse Schippersalmanak vindt 
men een schat aan informatie, zoals:

Dekatel boordtelefoongids

Verspreiding en oplage: 
-

-

ZW/W F.C.

incl. 15 vermeldingen in Productenregister

incl. 10 vermeldingen in Productenregister

incl. 5 vermeldingen in Productenregister

eventueel maximaal 3 vermeldingen

Tarieven 2009

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

Uitgave van:

Advertentie informatie/
reserveren:

Het beste adres voor 
alle reparaties! 

H E T  B E T E R E  W E R K

De Gerlien - Van Tiem staat alom bekend
als hét adres voor reparaties boven en
onder de waterlijn. Ook voor betrouw-
bare boegschroefinstallaties kunt u bij De Gerlien terecht.
Zeker als het om het betere werk gaat is De Gerlien -
Van Tiem het juiste adres voor de binnenvaart. 

De Gerlien - Van Tiem beschikt over eigen
reparatiekades, 3 stevendokken van 300, 600
en 1100 ton, 2 werkpontons en 5 torenkranen,
waardoor er snel en vakkundig kan worden
gewerkt. Door de alles onder-één-dak formule,
de persoonlijke aanpak en ervaring van onze
vakmensen brengen we uw schip weer snel
terug in de vaart. Dat is goed voor uw porte-
monnee!

eigen reparatiekades, 
3 stevendokken, 2 werkpontons, 

5 torenkranen

snel - vakkundig - voordelig

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  

Gespecialiseerd in:

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

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

Inbouw van motoren.

Dokcapaciteit tot 350 ton
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Werkplaats: Dingstede 1, Industriehaven, 8064 PV ZWARTSLUIS
T

www.mdrenth.nl

Airconditioning
Snelle Montage eventueel 
tijdens de vaart

Welk model u ook kiest, 
u bent altijd verzekerd van 
een natuurlijk binnenklimaat

Airconomics, de professionele installateur (STEK erkend), 
ook voor overdruk- en luchtfi lteringsysteem aan boord van uw schip

De schans 32, 2983 GT Ridderkerk, Tel. 0180 464 648 - Fax 0180 464 883 
E-mail info@airconomics.eu - web www.airconomics.eu

Voor vrijblijvende informatie en een scherpe aanbieding Bel 0180 464648

www.scheepsbetimmeringhuisman.nl

Jachten

Leveringmaterialen

Binnenvaart

Interieurbouw

ALLE VOORKOMENDE TIMMERWERKZAAMHEDEN

Tel. 0522 - 262686
Fax 0522 - 262425

Captain Software
SOFTWARE FOR THE NAUTICAL INDUSTRY

Tel. +31(0)53 - 461 72 00    www.captainsoftware.nl

Altijd op koers!

Op Internet!!!

www.schuttevaer.nl

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

ACCU’S
VARTA

230 Amp. 96801 pr. op aanvr.

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

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

exclusief BTW 
4 jaar garantie

Bezorging door geheel
Nederland en in Antwerpen

DAVECO
Leeghwaterstraat 19
4251 LM Werkendam

Tel. 0183-501016
www.daveco.nl

www.
euroschroef.nl


