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HENRIETTE

Trein

Sluis Monsin draait niet meer. We 
overnachten boven de sluis. We 
liggen net vast als er een enorm 
gerommel klinkt. ‘Onweert het’, 
vragen de kinderen, die in de roef 
gamen.
‘Dat is de trein. Je went er snel 
aan. Als je naast de tandarts woont 
hoor je het boren ook niet meer.’ Ik 
wijs naar de spoorbrug, die bijna 
boven de roef ligt.
De volgende morgen drinken we 
koffie in de stuurhut. ‘Ik zat van-
nacht rechtop in bed en dacht dat 
er iemand naar binnen voer, maar 
het was de trein’, zegt een beman-
ningslid.
‘Ik ook. Ik dacht dat er iemand 
omhoog voer en ben zelfs naar 
de stuurhut gegaan’, vertelt een 
ander.
De rest luistert, want die zijn snel-
ler aan het geluid gewend.

In de eerste plannen van de sociaal-
economische bonden wordt, naast 
een verruiming van de staatsgaran-
tie, gesproken over een oplegrege-
ling en een vrijwillige toerbeurt 
waarin de lading wordt verdeeld. 
EVO-beleidsadviseur Rink Jan 
Slotema is stellig over wat wel en 
niet kan. ‘Staatssecretaris Huizinga 
was er ook heel erg duidelijk over. 
Er kan geen sprake zijn van mini-
mumprijzen. En ook de terugkeer 

van de toerbeurt is onmogelijk. Dat 
kan niet meer en dat moet je ook 
niet willen. Wij hebben nu een vrije 
markt en dat moet zo blijven. Als de 
toerbeurt was blijven bestaan, dan 
was er heel veel lading van het water 
naar de weg gegaan.’

Marktconforme tarieven
Toch erkennen ook de verladers dat 
er problemen zijn in de binnenvaart. 
‘Er zijn nog veel grote schepen in 
de maak. Maar de vraag is of de 
overheid daar een rol in moet spe-
len. Want je moet je wel afvragen 
waarom die markt zo is leeggelopen. 
Dat komt voornamelijk omdat de 
handel gewoon minder heeft te ver-
voeren. En die handelaren lijden ook 
als eerste. En daar wordt vervolgens 
het transport weer de dupe van. Maar 
de binnenvaart moet niet vergeten 
dat de verladers het nu ook heel erg 
moeilijk hebben. Zij zijn eveneens 
bezig met overleven. We gunnen het 

geen enkele ondernemer om failliet 
te gaan, maar bij deze markt pas-
sen gewoon de huidige lage tarieven. 
Er wordt wel vaak gezegd: zonder 
transport staat alles stil. Ik zeg altijd 
al: zonder lading staat alles stil. En 
dat is nu het geval.’
Slotema weet ook niet precies wat de 
NMa wel of niet toestaat. ‘Stel dat 
er een oplegregeling komt. Ik heb 
al wel begrepen dat de binnenvaart-
ondernemers het daar nog lang niet 

met elkaar over eens zijn, maar de 
vraag is of dat mag uit het oogpunt 
van concurrentie. En met een soort 
van vrijwillige toerbeurt, waarin 
een bevrachter of reder de schepen 
om en om laat varen, is dat ook de 
vraag. Als één bevrachter dat doet, 
dan is het gewoon marktwerking. 
Zijn het meer bevrachters, dan is 
het de vraag of dit NMa-bestendig 
is. Ik ga er maar vanuit dat de bin-
nenvaartorganisaties ook wel zien 
wat wel en wat niet kan. Maar de 
opdrachten van de werkgroepen zijn 
niet makkelijk.’

Onderzoek
Hoe de situatie in de binnenvaart op 
korte termijn kan verbeteren, we-
ten de verladers ook niet. ‘Ik heb 
daar ook niet de oplossing voor. De 
overheid moet wel opletten met de 
steun aan een modaliteit. Dan gaan 
andere modaliteiten vragen waarom 
zij geen steun krijgen. Want het gaat 

‘Vrije concurrentie mag niet worden verstoord’

Verladers schermen met NMa
Verladersorganisatie EVO houdt goed in de gaten 
met welke crisismaatregelen de binnenvaartor-
ganisaties komen om de marktsituatie in de bin-
nenvaart te verbeteren. De EVO stelt dat de maat-
regelen niet mogen leiden tot verstoring van de 
concurrentie in de markt en dreigt alvast met de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

‘Bij deze markt passen
de huidige lage tarieven’
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ZALTBOMMEL

De cementtanker Aviso is zondag 
op de Waal ter hoogte van Zalt-
bommel lekgestoten. Om zinken 
te voorkomen, zette de schipper 
de tanker tussen de kribben aan 
de grond. 

Volgens eigenaar Pauwels van de 
tanker, raakte de schipper in een op-

loopmanoeuvre een stukje krib. ‘Mijn 
schip was leeg opvarig naar Tiel en 
wilde een koppelverband oplopen. 
Maar de schipper kwam er maar niet 
voorbij en het koppelverband wilde 
niet afstoppen. Dat liep op haar beurt 

ook weer een schip op. Op een gege-
ven moment besloot mijn schipper 
toch op te gaan lopen. Daarbij raakte 
hij een krib. Het leek hem vervolgens 
het verstandigste het schip tussen de 
kribben te zetten. Daar constateerde 

een duiker dat er een gaatje in het 
schip zat. Hij heeft het met een be-
paald spulletje van buiten naar binnen 
gedicht.’ Inmiddels vaart de Aviso al 
weer. ‘Maandag is het schip naar een 
werf in Tiel geweest. Daar hebben 
ze er een stukje van tien bij vijftien 
centimeter opgezet. Het viel dus al-
lemaal reuze mee.’ (EvH)

natuurlijk niet alleen slecht in de 
binnenvaart. In het wegvervoer val-
len al bedrijven om. Aan de Duitse 
Maut kun je nu zien dat het aantal 
werkbare dagen in het wegvervoer 
in april met twintig procent is ge-
daald.’
Een pasklare oplossing voor de crisis 
in het transport heeft Slotema dus 
ook niet. Wel wil hij, met de hulp 
van de binnenvaartorganisaties en 
het NEA, laten onderzoeken welke 
schepen nu eigenlijk in de toekomst 
nodig zijn in de binnenvaart. ‘Wij 
hebben al wel het onderzoek gehad 
naar het kleine schip, maar dat was 
vooral een kwalitatief onderzoek. 
Wij willen een kwantitatief onder-
zoek. Wij moeten nu eens een keer 
goed naar de markt kijken om te zien 
wat de te verwachten ontwikkelingen 
in de binnenvaart zijn. Als de Seine-
Nordverbinding er straks is, is er 
alweer minder behoefte aan kleine 
schepen. Laten wij, los van de pieken 
en de dalen in de economie, nu eens 
kijken aan welke schepen behoefte 
is. Vervolgens kunnen binnenvaart-
ondernemers dan zien in welk schip 
ze willen investeren en dat geldt ook 
voor de banken. Dat is een onder-
zoek waar we echt iets aan hebben. 
We zoeken nog naar middelen om 
het uit te kunnen voeren, maar wat 
mij betreft kan het op korte termijn. 
De uitkomsten geven waarschijnlijk 
antwoord op veel vragen.’

Nuttig
Manager Erik van Toor van Kantoor 
Binnenvaart steunt het onderzoeks-
voorstel van de EVO. Ook hij kreeg 
al een telefoontje van Slotema over 
de NMa. ‘Het zou erg nuttig zijn 
te weten welke schepen nodig zijn. 
Ook lijkt mij een goede monitoring 
van de markt heel erg belangrijk. 
Hoeveel schepen komen erbij of 
worden gesloopt? Dat soort din-
gen. Het is leuk dat de EVO een 
onderzoek wil, maar het is wel al-
lemaal voor de lange termijn. Het 
helpt niet tegen de crisissituatie van 
nu. Wij realiseren ons natuurlijk wel 
dat wij binnen de wettelijke kaders 
moeten opereren. Misschien dat daar 

straks iets ruimere mogelijkheden 
voor komen. Wij willen echter wel 
constructief in gesprek blijven met 
iedereen. Met begrip voor elkaars 
situatie.’ (EvH)

• De schipper van de Aviso zette zijn schip na een mislukte oploopmanoeuvre tussen de kribben.

Aviso in verdrukking bij Zaltbommel

Met de stuurhut
tegen spoorbrug
ZUTPHEN

Een passagiersschip is zaterdag-
avond rond kwart voor elf met 
het stuurhuis tegen de spoor-
brug over de Gelderse IJssel bij 
Zutphen gevaren.

Het stuurhuis raakte zwaar bescha-
digd.
Het schip was op weg van Arnhem 
naar Kampen. Waarschijnlijk schatte 
de schipper de doorvaarthoogte ver-
keerd in. De 39 passagiers en de 

KNETZGAU

Een binnenvaart- en een passa-
giersschip zijn vorige week woens-
dag bij de sluis van Knetzgau met 
de stuurhut tegen een voetgan-
gersbrug gevaren. Van beide sche-
pen raakten de stuurhuizen zwaar 
beschadigd. De totale schade be-
draagt zeker 150.000 euro. Nie-
mand raakte gewond.

De eerste aanvaring met de brug 
gebeurde toen het honderd meter 
lange passagiersschip de sluis van 
Knetzgau richting Schweinfurt wilde 
invaren. Het schip was onderweg van 
Passau naar Straatsburg. De 62-jarige 
Nederlandse kapitein had wel gezien 
dat het stuurhuis te hoog stond om 
onder de voetgangersbrug door te 
varen, maar wist het niet op tijd naar 
beneden te krijgen. Hij kon daardoor 
niet voorkomen dat het dak van de 
stuurhut werd gereten en ongeveer 
twintig meter naar achteren gescho-
ven. Door de aanvaring braken bo-

vendien alle elektrische leidingen. 
Volgens de eerste schattingen van 
de Wasserschutzpolizei bedraagt de 
schade ongeveer 50.000 euro. Ten 
tijde van de aanvaring bevonden 24 
van de 110 gasten zich aan boord.

Vergeten
Woensdagavond rond kwart voor 
tien voer een Nederlands 135-me-
terschip richting Bamberg. Het 
was leeg onderweg van Antwerpen 
naar Boedapest om te laden. Bij 
het verlaten van de sluis voer het 
schip tegen dezelfde brug als het 
passagiersschip die ochtend. Volgens 
de Wasserschutzpolizei mogen de 
schipper en zijn vrouw van geluk 
spreken dat hen niets is overkomen. 
Het dak werd vlak boven hun hoofd 
naar achteren geschoven. De dertig-
jarige schipper verklaarde tegenover 
de Wasserschutzpolizei dat hij was 
vergeten het hefbare stuurhuis te 
laten zakken. (EvH)

Voetgangersbrug ‘scoort’
twee stuurhuizen in dag

STRAATSBURG

In de periode 2002-2008 zijn 
aan de Europese drogelading-
vloot 448 nieuwbouw-vaartuigen 
(279 motorvrachtschepen en 169 
duwbakken) toegevoegd. Het 
laadvermogen nam daardoor toe 
met 1.166.546 ton. Door het in de 
vaart nemen van nieuwe schepen 
is de capaciteit 13% gestegen. De 
markt hield qua groeipercentage 
vrijwel gelijke tred met de vloot.

Dat blijkt uit de publicatie ‘Marktob-
servatie Europese Binnenvaart 2008-
1’, die vorige week werd uitgebracht 
door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart en het directoraat-ge-
neraal Energie en Vervoer van de 
Europese Commissie. De cijfers zijn 
gebaseerd op tellingen van IVR en 
CCR-secretariaat. 

De groei van de vloot was het 
grootst in 2007 met 108 eenheden en 
348.254 ton laadvermogen. In 2008 
werden 50 nieuwbouweenheden ge-
registreerd met 144.307 ton laadver-
mogen. Volgens het meest recente 
totaaloverzicht telde de Europese 

drogeladingvloot eind 2006 10.495 
vaartuigen met een totaal laadver-
mogen van 11.579.278 ton. 

Waar de nieuwbouw in de dro-
geladingvaart volgens CCR/EU in 
de pas liep met de vervoersvraag 
in de markt, groeide de capaciteit 
van de tankvaart de laatste acht jaar 
met 38% ondanks een stagnerende 
vraag. ‘Hier gaat het echter ook 
om een vernieuwing van de vloot 
om technische redenen’, aldus het 
rapport van CCR/EU, duidend op 
de overgang van enkel- naar dub-
belwandig. De tankvloot groeide 
in de periode 2002-2008 met 257 
eenheden (249 motortankschepen 
en 8 tankduwbakken) en 713.333 
ton laadvermogen.

‘Marktobservatie 2008-1’ behandelt 
primair de vervoersvraag en het ver-
voersaanbod in het jaar 2007. Ook 
wordt een eerste blik geworpen op de 
vervoersprestaties in de eerste helft 
van 2008 en op de ontwikkelings-
perspectieven voor de korte termijn. 
‘Op dit moment is het onbekend hoe 

het jaar 2009 zich zal ontwikkelen 
en hoe lang en hoe sterk de recessie 
zal toeslaan. Tegen deze achtergrond 
is het haast onmogelijk om op basis 
van de statistieken van 2007 conclu-
sies te trekken voor 2008, laat staan 
voor 2009.’

In 2007 is het vervoerde volume 
over de Rijn met 2,6% toegenomen 
(in het tweede halfjaar was er een 
volumestijging van 1,3% vergele-
ken met de voorgaande periode). 
Bij het drogeladingvervoer was de 
stijging 4,4%; in de tankvaart liepen 
de volumes – ondanks goede ont-
wikkelingen in de chemie – terug 
met 3,5%.
Ook in het eerste semester van 2008 
kon de Rijnvaart nog profiteren van 
de sterke economische conjunctuur 
in Europa, uitmondend in een gro-
tere vervoersvraag. Toch bleven de 
vervoerde volumes op het niveau 
van 2007, toen er ook al een goede 
conjunctuur was. Bij het vervoer van 
droge lading was het eerste halfjaar 
van 2008 vergelijkbaar met dat van 
2007.  (DvdM)

• Het totale vervoer over de Rijn groeide in de periode 2002-2008 ongeveer evenveel als de 13% groei van de 
vloot. Bron: CBS, Destatis, CCR-secretariaat.

CCR/EU in ‘Marktobservatie Europese binnenvaart’:

Binnenvaartvloot groeide mee met ladingvolume

bemanningsleden bleven ongedeerd. 
Het schip kon na de aanvaring afme-
ren op de palen net beneden Zutphen. 
De passagiers zijn zondagochtend 
in Zutphen van boord gegaan. De 
waterpolitie onderzoekt de oorzaak 
van de aanvaring. (EvH)

Europese verkiezingen 
in Schuttevaer

Op 4 juni zijn in Nederland de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement. Schuttevaer zocht zes 
kandidaten op die in Brussel en 
Straatsburg het pleit voor de bin-
nenvaart willen voeren. 
In de krant van volgende week 
staan interviews met Bas Eick-
hout van Groen Links, Corien 
Wortmann van het CDA, Jan 
Cremers van de PvdA, Jeanine 
Hennis-Plasschaert van de VVD, 
Nicole van Gemert van de SP en 
Peter van Dalen van ChristenUnie 
SGP. Ze komen in de krant èn op 
de website aan het woord over 
specifieke binnenvaartthema’s. 
De interviews zijn niet alleen te 
lezen, maar via een verrassende 
podcast op de website ook te 
beluisteren. (DvdM)

Spudpaallocaties
in Rotterdam
ROTTERDAM 

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft 
in de Rotterdamse haven plek-
ken aangewezen waarschepen met 
spudpalen kunnen liggen. Schepen 
met spudpalen kunnen gaan liggen 
in de: Amazonehaven zuidzijde, 
tussen oeverfrontnummers 8037 - 
8053; Seinehaven zuidzijde, tussen 
oeverfrontnummers 5085 - 5090; 
Calandkanaal noordzijde, tussen 
oeverfrontnummers 5361 - 5369;
Hartelkanaal noordoostzijde, tussen 
oeverfrontnummers 6060 - 6070.
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 VerwacHte HoeVeeLHeid neersLag Van dinsdag tot en met aanstaande maandag. LucHtdruk en windkracHt Voor aanstaande zaterdag.

VerwacHting per district Voor komend weekeinde:
nederlandse binnenwateren: Veelal 2 tot 3 Bft uit oostelijke richtingen.
nederlandse kust: Veelal 2 tot 4 Bft uit richtingen tussen oost en west. Golfhoogte 1,0 

tot 1,5 meter.
oostzee: Oost tot noordoostelijke wind, kracht 5 tot 6. Golfhoogte van rond 1,0

 meter in het moorden tot 3,0 meter in het westen.
ierse zee: Oostelijke wind 3 tot 5 Bft en golven van 1,0 tot 1,5 meter.
Het kanaal: Variabele wind, 2-3 Bft. Kalme zee maar aan de zuidelijke en 

noordelijke monding flinke golven tot max. 4,0 meter.
golf van Biskaje: In het weekend een toenemende west- tot zuidwestenwind, kracht 6 

tot 7. Golfhoogte van 7,0 a 8,0 meter offshore.
westelijk deel middellandse zee: Eerst stevige NW-wind, 5 tot 7 Bft, in het weekend afnemend. 

1,0 m golven langs de kust tot 6,0 m west van Corsica.

weeroVerzicHt:
Een hogedrukgebied boven de 
Noordzee trekt noordwaarts en 
ligt komend weekeinde boven de 
Noorse Zee. Lagedrukgebieden 
met bijbehorende storingen kun-
nen hierdoor steeds noordelijker 
komen. In het weekend ligt een 
depressiekern boven de Oceaan net 
zuidwest van Ierland en een laag 
boven Noord-Italië. Dit levert de 
komende week veel buien en regen 

op in het stroomgebied van de Rijn 
en de Maas. De waterstanden in 
Nederland zullen hierdoor uitein-
delijk ook omhoog gaan. In het 
westen en zuiden van Duitsland 
leveren regen en onweersbuien 
plaatselijk meer dan 60 mm regen 
op in een week tijd. Vooral in 
het zuidoosten van Frankrijk, het 
zuiden van Zwitserland en 
het noordwesten van Italië 
worden enorme hoeveelheden 

neerslag verwacht. In Engeland, 
Wales en Ierland blijft het ook 
niet droog. De stevige oostelijke 
wind in Nederland en Duitsland 
neemt in het weekeinde sterk af. 
Wel gaat het harder waaien uit 
oostelijke richtingen in Denemarken, 
de Centrale Noordzee en Schotland. 
Tijdens regen- en onweersbuien 
ook windstoten.

scheepvaartberichten

hydrografische kaarten

Dat betekent dat jachtschippers, net 
als de beroepsvaart verplicht over 
twee marifoons moeten beschikken. 
Wel is het toegestaan als tweede toe-
stel een portofoon (draagbaar toestel) 
te gebruiken. De marifoons dienen te 
zijn voorzien van ATIS met dezelfde 
roepnaam. Alle marifoons moeten 
van een goedgekeurd type zijn en de 
gebruiker moet in het bezit zijn van 
het ‘Beperkt certificaat van radiote-

lefonist van scheepsstations’.
Opmerkelijk is dat het reglement 
alleen geldt op de binnenwateren 
in België; niet voor de Beneden-
Zeeschelde, de territoriale wateren 
en de open zee. Daar zijn ander re-
glementen van toepassing en bestaat 
helemaal geen marifoonplicht. Maar 
jachten die wel VHF aan boord heb-
ben, zijn dan ook verplicht uit te 
luisteren op het marifoonkanaal dat 

is toegewezen aan de sector waarin 
men vaart. Er bestaat geen meldings-
plicht, maar in noodsituaties mogen 
pleziervaartuigen het overeenkom-
stig walstation aanroepen.

Dual watch-verbod
Deze regeling geldt ook voor Neder-
landse jachten die naar België varen. 
Een en ander wordt bepaald door het 
Algemeen Politiereglement voor de 
Scheepvaart op de Binnenwateren 
van 24 september 2006. Art. 4.06. 
Daarin staat dat ‘elk motorschip, 
waarvan de lengte van de romp 
meer dan zeven meter is, uitgerust 
moet zijn met een goed werkende 
marifooninstallatie’.
Dat dit er in de praktijk twee moeten 
zijn houdt verband met een interna-
tionaal verdrag dat het gebruik van 
zogenoemde dual-watch-apparatuur 
verbiedt. De draagbare stations ver-
vangen geen vast station dat verplicht 
moet geïnstalleerd zijn. Alle kanalen 

zijn beschikbaar mits de vermogens-
reductie wordt gerespecteerd. Het 
toestel moet eveneens voldoen aan 
de wettelijke voorwaarden.

In Nederland besliste de overheid 
recentelijk om de vergunningen 
voor marifoons (voor beroepsvaart 
en pleziervaart) te wijzigen in een 
meldingsplicht. Na elektronische 
registratie wordt een document 
afgeleverd als equivalent voor de 
vergunning. Het gebruik van de ap-
paratuur blijft echter gebonden aan 
een bedieningscertificaat. En ook op 
het vlak van examens en certificaten 
wijzigde er in Nederland niets.
Zoals vastgelegd in het Binnenwa-
terakkoord mag nu ook in België 

kanaal 72 (net als VHF 77), op de 
binnenwateren worden gebruikt 
voor sociale en familiale gesprek-
ken. Voor dergelijke contacten dient 

het vermogen altijd gereduceerd te 
zijn tussen 0,5 en 1 Watt. Ook in 
de buurlanden Nederland, Frankrijk 
en Duitsland is deze regel van toe-
passing. Voor andere landen is het 
aangewezen om het Binnenwaterak-
koord te raadplegen. (JG)

www.lijst van binnenwateren 
in belgië.be

www.algemeen reglement der 
scheepvaartwegen van het ko-

ninkrijk.be

Recreatievaart blijkt slecht op de hoogte van nieuwe regels

België eist twee marifoons op jachten
Veel pleziervaarders in Nederland en België blijken 
niet op de hoogte dat sinds 1 januari 2009 op de 
Belgische binnenwateren een marifoonverplich-
ting geld voor alle motorvaartuigen langer dan ze-
ven meter. Bovendien moeten de jachtschippers 
gelijktijdig kunnen uitluisteren op twee kanalen: 
schip-schip en nautische informatie, zoals com-
municatie met bruggen en sluizen.

VHF 72 erkend als
sociaal kanaal

BON voor een nieuwe Schuttevaer-abonnee. Zie voorzijde.

Schip | bedrijf | instelling: ..........................................................................................................................................

Ter attentie van:       ............................................................................................................................... m/v

Adres:             ..........................................................................................................................................

Postcode:           ..........................................................................................................................................

Plaats:             ..........................................................................................................................................

Telefoonnummer:      ..........................................................................................................................................

Fax:               ..........................................................................................................................................

Email:              ..........................................................................................................................................

Geboortedatum:       ..........................................................................................................................................

Handtekening:        ..........................................................................................................................................

                Vo o r a d r e s s e r i n g:  z i e vo o r z i j d e v a n d e z e b o n

  
ik abonneer mij voor minimaal één jaar op Weekblad Schuttevaer 

    en ontvang als welkomstgeschenk het boek Binnenvaart 2009 

  
ik wil Weekblad Schuttevaer 8 weken ontvangen

    voor slechts € 13,50 (ex. btw) 

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

havens & vaarwegen

WADDENZEE
Algemeen; waarschuwing. Ivm. onderhouds-
werk aan de vuurtoren van Texel bestaat de 
mogelijkheid dat tot 15 juni, op bepaalde dagen 
geen marifooncontact is op VHF 5 sector Texel 
met de VKC Brandaris. Contact via VHF 4 
met de Centrale Meldpost Waddenzee is wel 
mogelijk. Berichtgeving over daadwerkelijke 
uitval wordt in het scheepvaartbericht van de 
VC Brandaris meegenomen.
Blauwe Slenk; bijzondere markering. Blauwe 
Slenk/Pannengat: gele meetboei PNG 1 opge-
nomen uit 53° 14,5990 N-005° 11,4590’ E.
Dantziggat west; bijzondere markering. De 
gele golfmeetboei AZB 62 is opgenomen uit 
53° 22,391’ N-005° 46,219.
Doove Balg; bijzondere markering. Gele 
meetboei KWZ 1 opgenomen uit 53° 03,9560 
N-005° 17,1600’ E. De verankering is ach-
tergebleven.
Haven van Noordpolderzijl; stremming. 
Stremming Haven van Noordpolderzijl is 
verlengd tot 21 mei.
Lutjewad oost; gewijzigde markering. Ver-
legd: de rode stompe kunststof sparboeien: LW 
18 in 53° 26,0861’ N-006° 21,5317’ E; LW 20 
in 53° 26,1644’ N-006° 21,7880’ E; LW 22 in 
53° 26,1587’ N-006° 21,9594’ E; LW 24 in 
53° 26,2400’ N-006° 22,2918’ E; LW 26 in 
53° 26,2999’ N-006° 22,3527’ E; LW 42 in 
53° 26,7710’ N-006° 23,4093’ E.
Malzwin oost voorbij Amsteldiep; bijzondere 
markering. Gele meetboei MZW 1 opgenomen 
uit 52° 59,6850 N-004° 57,3000’ E.
Noordmeep; gewijzigde markering. De oost-
cardinale kunststof lichtboei NM 4-S 21 is 
verlegd in 53° 19,1169’ N-005° 15,4402’ E.
Noordzeeroute; bijzondere markering. De 
gele golfmeetboei AZB 21 opgenomen uit 53° 
28,844’ N-005° 34,359’ E. 
Schuitengat; gewijzigde markering. De 
gele stompe ton SG 2 in 53° 19,1200’ N-
005° 10,6033’ E en de gele stompe ton SG 
2A nieuw uitgelegd in 53° 19,2383’ N-005° 
10,6713’ E.
Slenk; gewijzigde markering. Verlegd: de 
west-cardinale lichtboei S 2-SG 5 in 53° 
20,5245’ N-005° 11,7183’ E en de groene 
lichtboei S 19 in 53° 19,1787’ N-005° 15,2734’ 
E.
Westgat Ameland; bijzondere markering. 
De gele golfmeetboei AZB 31 is opgenomen 
uit 53° 26,964’ N-005° 34,747’ E, AZB 32 uit 
53° 26,9800 N-005° 36,3160’ E en AZB 42 uit 
53° 25,473’ N-005° 38,061. De verankering 
is achtergebleven. 
EEMS
Dukegat; Oude Westereems, Oort, Lutjewad, 
Spruit, Zuid Oost Lauwers; waarschuwing. 
T/m 21 mei worden net buiten de zeedijk tussen 
53° 27,043’ N-006° 52,395’ E en 53° 29,985’ 
N-006° 42,085’ E door het werkvaartuig ms 
Cable One onderhoudswerk aan de NorNed 
powerkabel uitgevoerd. De scheepvaart moet 
het vaartuig met een matige vaart passeren.
Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje en Doeke-
gat; Mond van de Dollard; gewijzigde mar-
kering. Randzelgat/Oostfriesche Gaatje/Gaatje 
Bocht/Mond van de Dollard. Tbv. een meetpro-
ject in opdracht van Imares/Groningen Seaports 
zijn uitgelegd: gele bolvormige lichtboei GSP 
1; karakter Fl(5)20s geel, met topteken geel 
liggend kruis in 53° 32,4174’ N-006° 40,2957’ 
E; gele ton GSP 1a met topteken geel liggend 
kruis in 53° 32,3668’ N-006° 40,3291’ E; gele 
bolvormige lichtboei GSP 2: karakter Fl(5)20s 
geel met topteken geel liggend kruis in 53° 
31,5846’ N-006° 43,4003’ E; gele ton GSP 2a, 
met topteken geel liggend kruis in 53° 31,5502’ 
N-006° 43,4695’ E; gele bolvormige lichtboei 
GSP 8: karakter Fl(5)20s geel met topteken geel 
liggend kruis in 53° 23,7986’ N-006° 58,3578’ 
E; gele ton GSP 8a, met topteken geel lig-
gend kruis in 53° 23,7488’ N-006° 58,3909’ 
E; gele bolvormige lichtboei GSP 9: karakter 
Fl(5)20s geel met topteken geel liggend kruis 
in 53° 20,4972’ N-006° 58,8933’ E; gele ton 
GSP 9a, met topteken geel liggend kruis in 53° 
20,4449’ N-006° 58,9142’ E; gele bolvormige 
lichtboei GSP 10; karakter Fl(5)20s geel, met 
topteken geel liggend kruis in 53° 18,9554’ 
N-007° 03,3967’ E; gele ton GSP 10a, met 
topteken geel liggend kruis in 53° 18,9554’ 
N-007° 03,4842’ E.
GRONINGEN
Algemeen; lokale scheepvaartvoorschriften. 
Van de Prov. Groningen is een bekendmaking 
ontvangen over algeheel ligplaatsverbod provi-
ciale vaarwegen Groningen. De volgende con-
ceptbesluiten liggen vanaf 6 mei ter inzage op 
het Provinciehuis in Groningen, kamer A504, 
en bij de Gemeente Delfzijl: verkeersbesluit Al-
geheel ligplaatsverbod provinciale vaarwegen 
Groningen; beleidsregel ontheffingverlening 
Authentieke kade Oude Eemskanaal Delfzijl; 
beleidsregel zuidzijde Oude Eemskanaal Delf-
zijl. Deze bekendmaking is te downloaden via 
www.provinciegroningen.nl
Winschoterdiep; Duinkerkenbrug; strem-
ming. Ivm. bijzonder transport stremming tus-
sen Duinkerkenbrug en kruising Eemskanaal 
op 15 mei van 10 tot 12 uur.
OVERIJSSEL
Doorgraving bij Ronduite; Ronduite, brug; 
oponthoud. Oponthoud brug Ronduite tussen 
19 mei 9 uur en 20 mei 9 uur.
Geldersche IJssel; IJsselspoorbrug, Zwolle; 
geen bediening. Geen bediening Zwolle IJssel-
spoorbrug op 25 mei van 0:26 tot 5:45 uur.
Kanaal Almelo-De Haandrik; bericht inge-
trokken. Het baggeren is beëindigd.
Zwolle-IJsselkanaal; Spooldersluis; opont-
houd. Oponthoud max. 3 uur Spooldersluis tot 
31 mei. Tot 30 juli worden werkzaamheden 
uitgevoerd aan de remmingwerken aan de bin-
nenkant van de Spooldersluis. Tevens is aan die 
zijde begonnen met de bouw van een nieuwe 
brug en worden de geleidewerken vervangen. 
Er zijn maar enkele tijdelijke wachtplaatsen 
beschikbaar voor de beroepsvaart.
GELDERLAND
Geldersche IJssel; IJsselspoorbrug, Zut-
phen; geen bediening. Geen bediening Zut-
phen IJsselspoorbrug op 15 mei van 0:15 tot 
5:45 uur, 18 mei van 1:23 tot 5:45 uur, van 
19 t/m 22 mei van 0:15 tot 5:45 uur, 24 mei 
van 1:15 tot 6:45 uur en 25 mei van 1:23 tot 
5:45 uur.
Kanaal Zutphen-Enschede; Dorrebrug; Eef-
de, spoorbrug; Hengelerbrug; Sluis Delden; 
duikwerkzaamheden. T/m 10 juni tussen 22 
en 6 uur enige hinder Dorrebrug, Hengelerbrug, 
spoorbrug Eefde en sluis Delden.
Maas-Waalkanaal; Weurt, sluis; gedeeltelijke 
stremming. Voor westkolk Weurt stremming 
van 16 mei 8 uur tot 21 mei 6 uur en van 3 juni 
18 uur tot 8 juni 6 uur. Scheepslengte max.140 
m van 8 juni 6 tot 24 juni 18 uur. Stremming 
van 24 juni 18 uur tot 29 juni 6 uur.
Maas-Waalkanaal; Weurt, sluis; oponthoud. 
Oponthoud oostkolk Weurt t/m 27 juli maandag 
t/m vrijdag tussen 8 en 17 uur.
NOORD-HOLLAND
Tap- of Tochtsloot; Beatrixbrug, West-Knol-
lendam; geen bediening. Geen bediening op 
17 mei van 14:30 tot 15:30 uur voor West-
Knollendam Beatrixbrug. Doorvaarthoogte 
max. KP+323 cm.
ZUID-HOLLAND
Beneden-Merwede; Merwedebrug, Papen-

drecht; beperkte service. Voormelding van 
3 uur voor Papendrecht Merwedebrug op 14 
mei, van 1 t/m 5 juni en van 8 t/m 12 juni van 
7 tot 17 uur. Info: RVC Dordrecht, VHF 71 of 
(0800) 023 62 00.
Calandkanaal; hinderlijke waterbeweging 
vermijden. T/m 21 mei kiest een zware lading-
schip, met aan boord vier grote walkranen, 
ligplaats aan de Ertskade Calandkanaal, oe-
verfrontnummer 6307. De scheepvaart moet 
het schip langzaam passeren om hinderlijke 
waterbeweging zoveel mogelijk te vermijden, 
in het bijzonder omstreeks 19 mei tijdens het 
aan de wal rijden van een grote ertskraan. Info: 
HCC., de wachtchef V&O, (010) 252 2400 of 
VHF 19 en TC. HvH, de wachtchef Verkeersaf-
handeling, (010) 252 2801 of VHF 11.
Delftse Schie; Abtswoudsebrug; Doenbrug; 
stremming. Ivm. evenement stremming tussen 
Doenbrug en Abtswoudsebrug op 17 mei van 
9:15 tot 11:45, van 11:55 tot 13:40, van 14:25 
tot 16:10 en van 16:55 tot 18:40 uur.
Nieuwe Maas; Van Brienenoordbrug; be-
perkingen. Voor beweegbaar deel Van Brie-
nenoordbrug doorvaarthoogte thv inspectie-
wagen verminderd t/m 29 mei van 7 tot 17 
uur, doorvaarthoogte thv. inspectiewagen 
verminderd van 25 t/m 29 mei van 21 tot 5 
uur, doorvaartbreedte verminderd van 25 t/m 
29 mei van 21 tot 5 uur. Indien er een opening 
noodzakelijk is, worden de inspectiewagen en 
ponton tijdelijk verwijderd. Info: VCR, wacht-
chef Verkeersafhandeling, (010) 252 26 01 of 
VHF 11 en HCC, wachtchef Verkeersplanning 
& Operaties, (010) 252 24 00 of VHF 19.
Nieuwe Maas; Van Brienenoordbrug; geen 
bediening. Ivm. evenement geen bediening Van 
Brienenoordbrug op 17 mei van 13 tot 18 uur 
en van 19:45 tot 23 uur. Info: HCC., wachtchef 
Verkeersplanning en Operaties, (010) 252 24 
00 of VHF 19 en VCR., wachtchef Verkeersaf-
handeling, (010) 252 26 01 of VHF 11.
Zuidelijke voorhaven in Gorinchem, Merwe-
dekanaal; Grote Merwedesluis; stremming. 
Stremming Grote Merwedesluis op 24 mei van 
10 tot 14 uur.
ZEELAND
Everingen; Thomaesgeul; Westerschelde, 
Middelgat; gewijzigde markering. Verleg-
gen: boei E16 in 51º 23’,380 N-003º 53’,984 
E en boei MG 1 in 51º 23’,745 N-003º 54’,705 
E. Positie boei TG 3 in 51º 21’,725 N-003º 
43’,651 E.
Kanaal Gent-Terneuzen; mededeling. Proef: 
6 uur Reserveringslijst binnenvaartschepen 
sluis Terneuzen. De Rijkshavenmeester Wes-
terschelde tevens Hoofdingenieur-directeur van 
RWS Zeeland maakt bekend dat; gelet op art 
39 lid 4 van het Scheepvaartreglement voor het 
Kanaal van Gent naar Terneuzen is besloten 
een 6 uur reserveringslijst in te stellen voor 
binnenvaartschepen die willen afschutten. Om 
voor deze regeling in aanmerking te komen 
gelden een aantal voorwaarden. Info: VKC 
Terneuzen, VHF 11 of (0115) 68 24 01.
Nauw van Bath; bijzondere markering. Het 
sectorlicht Middenketel is opnieuw ingemeten. 
De sectoren van het sectorlicht Middenketel 
moeten gewijzigd worden in: wit van 279 º tot 
248 º en rood van 248 º tot 279 º.
Veerse Meer; evenement. Op 23 mei van 8 tot 
20 uur vindt in het noordwestelijk deel van het 
Veerse Meer, thv. Vrouwenpolder, een evene-
ment plaats in het kader van een Recordpoging 
meeste duikers onder water. Hiertoe is het bij 
besluit AXD 1891, d.d. 27 april, aangewezen 
gebied, voor de duur van het evenement vrijge-
steld van het verbod tot het beoefenen van de 
onderwatersport en aangemerkt als verboden 
vaar-, anker- en meergebied (zie bijlage, aan 
te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2009.3079.0) of te downloaden via www.
infocentrum-binnenwateren.nl. Info: post 
Wemeldinge, (0113) 62 21 10 of VHF 68.
Voorhavens Grevelingensluis; Grevelin-
gensluis; bericht ingetrokken. Stremming 
Grevelingensluis is opgeheven.
NOORD-BRABANT
Wilhelminakanaal; brug Dr. Deelenlaan; 
oponthoud. Oponthoud brug Dr. Deelenlaan 
t/m 15 mei tussen 8 en 20 uur. Info: Centrale be-
diening Tilburg, VHF 20 of (013) 5811881.
BELGIË
Canal de Monsin; sluis Monsin (kmr. 0.2); 
stremming. Stremming sluis Monsin op 18 
mei van 9 tot 12 uur.
Canal du Centre; afmeerverbod. Ivm. eve-
nement van 18 mei 6 uur tot 25 mei 19:30 
uur afmeerverbod linkeroever Canal du Cen-
tre tussen kmr. 13.1 en 13.3 en afmeerverbod 
rechteroever Canal du Centre Historque tussen 
kmr. 7.1 en 7.2.
Canal du Centre Historique; sluis Thieu 
(kmr. 7.2); gewijzigde bediening. Bediening 
sluis Thieu op 21 mei van 9 tot 18:30 uur.
Canal Nimy-Blaton-Peronnes; brug Wiers 
(kmr. 32.1); sluis 1 Peronnes (kmr. 36.3); 
stremming. Ivm. evenement op 21 mei van 
8:30 tot 18:45 uur tussen brug Wiers en sluis 1 
Peronnes stremming en afmeerverbod.
Churchilldok (Haven van Antwerpen); af-
meerverbod. Afmeerverbod kaaien 468 tot 
472 tussen meerpalen 126 en 143 t/m 3 juli. 
Info: R. De Mesel, tel. 03 - 229 68 29.
Haven van Antwerpen; mededeling. Het af-
meerverbod kade 105-107 in het Albertdok 
is opgeheven. Tot eind mei blijft deze kade 
ontoegankelijk vanaf de walzijde.
Kanaal Bocholt-Herentals; baggerwerk. Van 
15 t/m 31 mei voor kom in Lommel-Maat-
heide (kmr. 23.9) bijzondere voorzichtigheid 
en afmeerverbod.
Kanaal Bocholt-Herentals; brug Neerpelt II ; 
brug St. Huibrechts-Lille I; stremming. Ivm. 
evenement tussen Neerpelt en St. Huibrechts-
Lille stremming beroepsvaart en oponthoud 
recreatievaart op 23 mei van 7 tot 11 uur.
Kanaal Gent-Oostende; keersluis Beernem; 
beperkingen. Ivm. vellen van bomen bijzon-
dere voorzichtigheid linkeroever tussen Moer-
brugge en keersluis Beernem t/m 22 mei.
Leie; beperkingen. Tot begin juni in Deinze 
bovenstrooms Noorderwal en thv. kade Alpro 
in Wevelgem: doorvaartbreedte linkeroever 
beperkt; ontmoeten en voorbijlopen verbo-
den; bijzondere voorzichtigheid; hinderlijke 
waterbeweging vermijden. Extra meldplicht 
VHF 10.
Maas; brug Atlas V (kmr. 112.6); brug Frag-
nee (kmr. 107.9); hinderlijke waterbeweging 
vermijden. Ivm. evenement hinderlijke water-
beweging vermijden tussen brug Fragnee en 
brug Atlas V op 17 mei van 11 tot 13 uur en 
23 mei van 15 tot 16:30 uur.
Maas; afmeerverbod. Ivm. evenement af-
meerverbod rechteroever tussen kmr. 60.5 en 
61 op 24 mei van 8 tot 17 uur.
Ringvaart om Gent; baggerwerk. Bijzon-
dere voorzichtigheid bovenstrooms nieuwe 
sluis Evergem t/m 15 mei.
DUITSLAND
Altrheinhafen Mannheim; bericht ingetrok-
ken. Evenement Altrheinhafen Mannheim op 
16 mei en 17 mei is vervallen.
Donau; bericht ingetrokken. Beperkingen 
tussen kmr. 2373 en 2373.2 zijn opgeheven.
Donau; sluis Geisling (kmr. 2354.3); bericht 
ingetrokken. De veiligheidsinrichting bij sluis 
Geisling is weer aangebracht.

Lees verder op pag. 15

Spoorbrugpijler
VELSEN

Tijdens baggerwerkzaamheden 
ter hoogte van pont Velsen in 
het Noordzeekanaal zijn restan-
ten gevonden van de vroegere 
Velserspoorbrug.

De Velserspoorbrug is in 1957 ver-
wijderd en tot voor kort ging men er 
vanuit dat alles weg was. Omdat het 
kanaal destijds een stuk smaller was, 
bevinden de restanten zich nu vijftig 
meter ten noorden van de vaarweg-as 
naar de Noordersluis op een diepte 
van vijftien meter. Door een verdie-
ping van het Noordzeekanaal ligt de 
bovenkant van de pijler nu boven de 
gewenste vaardiepte. Voor dieplig-
gende schepen heeft het Centraal 
Nautisch Beheer het advies gegeven 
om niet ten noorden van de vaar-
weg-as te varen. In 2010 begint een 
nieuwe onderhoudsplanning en de 
verwijdering van de pijler zal hierin 
worden meegenomen. (KvL)

Scheldeverdieping
te laat voor MSC
ANTWERPEN

Topman Maurizio Aponte van 
rederij MSC, goed voor meer 
dan vijftig procent van de totale 
containertrafiek in Antwerpen, 
maakt zich zorgen over het aan-
slepende verdiepingsproces in 
de Westerschelde.

Het verdrag tussen Vlaanderen en 
Nederland hierover is al meer dan 
drie jaar oud, maar nog altijd moet de 
eerste spade in Nederlandse bodem 
gaan. Maurizio Aponte verklaarde 
aan de krant De Standaard dat Me-
diterranean Shipping Company 
Antwerpen heeft gekozen als hub 
in Noordwest-Europa op basis van 
de belofte van de Vlaamse overheid 
dat de Schelde diep genoeg gemaakt 
zou worden. Aponte vreest nu dat 
die belofte niet zal kunnen worden 
waargemaakt. ‘In elk geval kun-
nen we vandaag al besluiten dat de 
Scheldeverdieping te laat komt’, 
aldus Aponte. 
Het uitblijven van de overeenge-
komen verdieping kost de rederij 
- die net als zijn concurrenten hard 
getroffen wordt door de crisis - veel 
geld.
Recentelijk, na het Haagse besluit 
de ontpoldering van de Zeeuwse  
Hedwigepolder niet door te voe-
ren, toonde de Vlaamse minister-
president Kris Peeters zich toch nog 
altijd van overtuigd dat op 29 mei het 
baggeren zou beginnen. (JG)

TERNEUZEN

Een snel overvliegende politie-
helikopter wierp in de Buitenha-
ven in Terneuzen een boei met 
sleutels af. Nadat die door een 
boot van de waterpolitie, onder 
het oog van de collega’s van de 
Koninklijke Marechaussee, aan 
land waren afgeleverd, draaide 
burgemeester Jan Lonink het 
gezamenlijke onderkomen van 
marechaussee en waterpolitie 
bij de Middensluis open.

Lonink is blij met de nieuwe stek 
van de twee diensten. Vooral aan het 
behoud van de post van de waterpo-
litie ging een fiks gevecht vooraf. 
‘Voor Terneuzen als grensgemeente, 
die ook pal aan de Westerschelde en 
het Kanaal Gent-Terneuzen ligt, is de 
permanente aanwezigheid van zowel 
marechaussee als politie op en om 
het water bittere noodzaak.’
Lonink met een lach: ‘Terneuzena-
ren staan van oudsher bekend als 
smokkelaars en zeevarenden. Waar 
zijn marechaussee en waterpolitie 
dus meer op hun plaats?!’
Commandant Dick van Putten van 
de marechaussee kondigde aan dat 

volgend jaar het grootste vaartuig 
van de marechaussee, de 190, in 
Terneuzen wordt gestationeerd. 
Van Putten wees erop dat voor de 
overheidsinstanties de Europese 
grenzen dan misschien wel zijn 
vervaagd, maar dat voor de mare-
chaussee die grens nog wel degelijk 
bestaat. Hij riep de waterpolitie op 
‘samen te doen, wat we samen kun-
nen doen’.
Commandant Pim Miltenburg van het 
KLPD hamerde ook op die samen-
werking. Hij keek verder dan part-
ner marechaussee en hamerde ook 
op samenwerking met de Belgische 
en Franse collega’s. Wat de Wester-
schelde betreft, zei Miltenburg: ‘Op 
de Noordzee en in het gebied tussen 
Antwerpen en Rotterdam zijn alle 
ladinggegevens van schepen beschik-
baar. Dat moet ook op de Wester-
schelde mogelijk zijn. Toezicht vraagt 
vakmanschap. We moeten met z’n 
allen hard werken aan het beperken 
van de veiligheidsrisico’s.’
Het nieuwe kantoor op het slui-
zencomplex in Terneuzen dient als 
uitvalsbasis voor gemiddeld tien 
marechaussees en evenzoveel po-
litiemannen. (WB)

• Zo’n tien marechaussees en evenzoveel politieagenten hebben een nieuwe uitvalsbasis gekregen op het sluizencomplex van Terneuzen. (Foto Adri 
van de Wege)

Marechaussee en waterpolitie
huizen op sluis Terneuzen

Vlissingen staat
op de kaart

VLISSINGEN

Het eerste cruiseschip dat Vlissingen 
ooit aandeed meerde vrijdag nog af 
bij Verbrugge Terminals in de Scal-
diahaven. In een gewone haven, met 
op de achtergrond kolenhopen en 
bedrijvigheid, zoals je die in een 
haven treft. Maar de provincie, ha-
venschap Zeeland Seaports en de 
gemeente Vlissingen zoeken naarstig 
naar een veel mooiere locatie voor 
een heuse cruiseterminal, dichtbij 
de stad. De MS Amadea, een mid-
delgroot cruiseschip, was het eerste 
van een reeks, die Zeeland Cruise 
Port de komende tijd verwacht. Met 
600 passagiers (tien nationaliteiten), 
die per touringcar werden afgevoerd 
naar bezienswaardigheden zoals de 
Oosterscheldekering, Middelburg 
en Veere, maar ook gewoon naar 
het stadscentrum van Vlissingen. 
De ontvangst was feestelijk, stelde 
ook cruisedirector Christian Rippel 
van rederij Phoenix vast. 
(WB / foto Adri van de Wege)
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Volgens waarnemend voorzitter 
Leen van Waardenberg is minder 
varen een eenvoudig middel waar-
voor geen hulp van de overheid 
nodig is. ‘We moeten niet meer 

continu varen. Laten wij per week 
vijf dagen van twaalf uur gaan varen. 
Daar is alleen discipline voor nodig, 
geen overheidsbemoeienis. Als alle 
schippers meedoen, dan durft na een 
tijdje niemand meer na acht uur ’s 
avonds te varen. Waarom moeten 
wij in de binnenvaart eigenlijk zo 
lang werken? Verreweg het grootste 
deel van werkend Nederland gaat 
om vijf uur naar huis en heeft ook 
te eten.’
Hoewel de exploitatie in de sleep- en 

duwvaart ook wel enigszins onder 
druk staat, zijn de problemen in die 
sector toch veel minder groot dan in 
de rest van de binnenvaart. ‘De af-
gelopen jaren zijn niet veel nieuwe 

eenheden aan de sleep- en duwvaart 
toegevoegd. Sterker nog, er zijn 
de afgelopen jaren veel eenheden 
naar het buitenland verdwenen. Wij 
hebben dus niet zo’n hausse van 
nieuwbouw als in de binnenvaart. 
Uit niets blijkt ook dat er in onze 
sector faillissementen aankomen. 
Ik weet niet precies hoeveel, maar 
de prijzen in de sleep- en duwvaart 
zijn niet zo gedaald als in de rest van 
de binnenvaart. Onze prijsdalingen 
staan in geen enkele verhouding tot 

de drogelading.   
‘We proberen er als organisatie na-
tuurlijk ook alles aan te doen om te 
voorkomen dat de schippers voor 
niets gaan werken. Maar het is voor 
Rijn & IJssel natuurlijk veel mak-
kelijker om honderd duwschippers 

één kant op te laten kijken dan de 
5000 schippers die de andere bin-
nenvaartorganisaties moeten berei-
ken. En wij hebben natuurlijk ook 
niet tientallen opdrachtgevers waar 
wij zaken mee doen. Als het er vijf 
zijn, dan is het al veel. Maar voor 

niets varen is natuurlijk volstrekt 
belachelijk.’

Boze droom
Van Waardenberg omschrijft de situ-
atie in de binnenvaart als een boze 
droom. ‘Oplossingen zijn moeilijk 
te vinden. Wat voor de ene schip-
per een oplossing is, is dat niet voor 
de ander. Zo gaat het al jaren in de 
scheepvaart. Schippers zijn gezel-
lige mensen, maar ook keiharde con-
currenten voor elkaar. Sommigen 
zorgen er nu voor dat de tarieven 
terug zijn op een peil van vijftig jaar 
terug. Waar zijn die goed opgeleide 
schippers die op school toch ook een 
beetje economie hebben geleerd? 
Dan moet je toch weten dat het niet 
slim is als je elf euro moet uitgeven 
om er tien te verdienen?
‘Wij moeten er maar op hopen dat 
deze terugval in ladingaanbod niet 
gaat zoals het gezegde zeven vette 
en daarna zeven magere jaren. Want 
dan staat ons nog het een en ander 
te wachten. Ook zonder de nieuw-
bouw van de laatste vijf jaar is er 
nog te weinig ladingaanbod om 
alle schepen rendabel te exploite-
ren. Dus laten we niet al te lelijk 
naar onze collega’s kijken. Deze 
marktontwikkeling had niemand 
voorzien. Het is dus verstandig het 
hoofd koel te houden en ondanks alle 
misère onze overheid in de gaten te 
houden. Die blijft onze bedrijfstak 
nog steeds opzadelen met nieuwe 
regels en maakt de scheepvaart tot 
de meest gecontroleerde bedrijfstak. 
En dat terwijl het aantal ongelukken, 
gezien de vervoersprestatie, gering 
is.’ (EvH)

‘Grootste deel werkend Nederland gaat om vijf uur naar huis’

Sleep- en duwvaart wil korter varen
Om de economische crisis in de binnenvaart te lijf 
te gaan willen de eigenaren van sleep- en duwbo-
ten minder gaan varen. Geld uit het sloopfonds ge-
bruiken om schepen in de vaart te houden, vinden 
ze niet acceptabel. ‘Dat is het tegenovergestelde 
van de capaciteitsbeheersing waarvoor het sloop-
fonds was bedoeld’, meldde het bestuur van de 
Vereniging van sleep- en duwbooteigenaren Rijn 
& IJssel afgelopen zaterdag op de jaarvergadering 
in Rotterdam.

‘Waar zijn toch die goed
opgeleide schippers?’

‘Niet eenvoudig zonder Johan’
ROTTERDAM
De jaarvergadering van Rijn & IJssel was zaterdag de eerste zonder voor-
zitter Johan Groenewold. Omdat het bestuur niet wist hoe emotioneel 
de vergadering kon worden na zijn overlijden, was de jaarvergadering 
zaterdag besloten.

‘Wij hadden in Johan jarenlang een geweldige vertegenwoordiger van onze 
belangen’, memoreerde waarnemend voorzitter Leen van Waardenberg in 
zijn jaarrede. ‘Daarom is het nu van belang dat er jonge mensen zijn die 
zich inzetten bij Rijn & IJssel en hun stem laten horen. Nu is het zo dat een 
groot deel van de wet- en regelgeving wordt gedaan door mensen die niet 
altijd de specifieke kennis hebben van de scheepvaart. In het bijzonder de 
sleep- en duwvaart en de omstandigheden waaronder de schipper en zijn 
bemanning moeten werken. Een voorbeeld zijn de vaar- en rusttijden. De 
vaar- en rusttijden zijn een goede zaak. Maar als je volgens de wet vaart is 
het met een duwkonvooi een viersterrenpuzzel. En als je dan uiteindelijk de 
oplossing vindt, blijkt er geen ligplaats voorhanden. Zo zijn er meer zaken 
die niet eenvoudig zijn.’

Het bestuur
Het bestuur van Rijn & IJssel kiest binnenkort een nieuwe voorzitter. Johan’s 
zoon Niels Groenewold en H. Valk traden zaterdag toe als bestuurslid. Kees 
Muller van Multraship trad af. Behalve de nieuwe leden bestaat het bestuur nu 
uit W. Sep, W. van der Velde en waarnemend voorzitter Van Waardenberg.
Wie de nieuwe voorzitter wordt, is nog niet bekend. ‘Straks gaan wij de taken 
verdelen. In principe kan iedereen het worden’, vertelt Van Waardenberg. 
‘Ik weet echter niet of het een goed idee is als Niels nu al voorzitter wordt. 
Het is niet mijn bedoeling voorzitter te worden, maar als er niemand anders 
is, stel ik mij wel beschikbaar. Maar uiteindelijk maakt het bestuur dat uit en 
niet ik.’ (EvH)

Machinekamer Geo loopt vol
SCHEVENINGEN

Schipper Van Houten van de Scheveningse bunkerboot Geo merkte in 
de namiddag van 5 mei dat zijn machinekamer volliep. Hij vroeg via de 
Verkeerscentrale assistentie van reddingstation Scheveningen. Ook zijn 
collega van de olieboot Gulf Bavex, de Havendienst en Dirk Pronk van 
Nautisch Centrum Scheveningen reageerden op zijn hulpverzoek. Het was 
een kwestie van minuten voordat de reddingboot Kitty Roosmale Nepveu 
langszij kwam en op de kade de KNRM-hulpverleningstruck arriveerde. 
Een draagbare pomp van de reddingboot werd op de Geo overgezet, evenals 
een pomp van de hulpverleningstruck. Dat hielp. Maar de oorzaak van 
de vervulling is onduidelijk. De schipper zou geen bilge-alarm af hebben 
horen gaan. (Foto Bert Scheigrond)

BRUSSEL

Binnenvaartondernemers moe-
ten zelf ook bijdragen aan be-
heersing van de gevolgen van 
de crisis in de binnenvaart. Dat 
concludeert de Europese Schip-
persorganisatie (ESO). Binnen-
vaartondernemers moeten vol-
gens de ESO niet langer voor 
elke geboden prijs gaan varen. 
Verder kunnen ze in tijdelijke 
samenwerkingsverbanden meer 
onderhandelingsmacht creëren.

Vertegenwoordigers van de Euro-
pese particuliere binnenvaart uit 
Nederland, België, Duitsland en 
Frankrijk kwamen onlangs als ESO-
werkgroep in Rotterdam samen om 
zich te buigen over de financiële en 
economische crisis die de binnen-
vaartsector in al zijn geledingen 
bijzonder hard treft. 
Volgens de ESO zijn maatregelen 
nodig omdat het voortbestaan van 
familiebedrijven in de binnenvaart en 
de continuïteit van de sector in zijn 
geheel zwaar onder druk staan. Ook 
zijn faillissementen in de binnenvaart 
niet uit te sluiten. ‘Enerzijds consta-
teert de ESO sinds het laatste kwartaal 
van 2008 een fundamentele afname 
van het  ladingaanbod, anderzijds is 
tengevolge van de hoogconjunctuur 
van de laatste jaren een groot aanbod 
van scheepsruimte ontstaan dat nog 
steeds toeneemt. Hierdoor wordt het 
evenwicht verder verstoord.’

Maatregelen nodig
De ESO-werkgroep vindt flankeren-
de maatregelen noodzakelijk. ‘Die 
moeten voorkomen dat de sector 
het sinds jaar en dag opgebouwde 
marktaandeel in duurzaam transport 
verliest. En wij moeten zeker voor-
komen dat de economische terug-
gang ontaardt in faillissementen van 
in wezen gezonde bedrijven. Mede 

door signalen uit de markt consta-
teert de werkgroep een feitelijke 
crisisdreiging. Bovendien lijkt op 
korte of middellange termijn geen 
verbetering van de huidige markt-
situatie op te treden.’
De werkgroep adviseert de ESO-
Raad een spoedoverleg te houden 
met de Europese Binnenvaart Unie 
(EBU) om in gezamenlijk overleg de 
bijzonder zorgwekkende situatie na-
der te analyseren en na te gaan welke 
concrete en passende maatregelen 
zowel op economisch als juridisch 
vlak kunnen worden uitgewerkt.

Crisis aanmelden
Als eerste concrete stap is in de 
werkgroep afgesproken dat de Ne-
derlandse schippersorganisaties ge-
zamenlijk en direct hun overheid ver-
zoeken de crisissituatie officieel aan 
te melden bij de Europese instanties. 
‘De Belgische, Duitse en Franse or-
ganisaties nemen na intern landelijk 
overleg dezelfde stappen naar hun 
nationale overheid. Ook nemen alle 
partijen initiatieven om in overleg te 
treden met de verschillende betrok-
ken partijen zoals banken, industrie, 
verladers en bevrachters.
‘Andere mogelijkheden die moeten 
worden onderzocht liggen op het 
gebied van capaciteitsbeheersing, 
liefst op korte termijn. Te denken 
valt aan vormen van vaartijdbeper-
king, waarbij wel oog moet worden 
gehouden voor de continuïteit van 
bedrijfsprocessen. Meer ingrijpende 
maatregelen zijn wellicht noodzake-
lijk. Deze moeten tot stand komen 
na gezamenlijk en rijp beraad, voor-
namelijk op Europees maar wellicht 
ook op nationaal vlak.’
De ESO-werkgroep meldt ‘open te 
staan voor elke gewaardeerde reac-
tie’. (EvH)

www.eso-oeb.org

ESO vraagt schipper om
inzet bij bestrijding crisis

ZWARTSLUIS

Het 160-jarige bestaan van Ko-
ninklijke Schuttevaer en het 
jaarcongres van de nautisch-
technische vereniging in Zwart-
sluis zijn de aanleiding voor een 
jubileumexpositie in het Schoo-
newelle Centrum Natuur en Am-
bacht in Zwartsluis.

Het thema van de expositie is ‘Schut-
tevaer, de economie van de scheep-
vaart en de plek die Zwartsluis daarbij 
inneemt’. Aanleiding voor de oprich-
ting van Koninklijke Schuttevaer was 
de geplande verbreding en verdieping 
van het Zwolse Diep in 1840 door 
het gemeentebestuur van Zwolle, 
waardoor ook grotere schepen van 
de vaarweg gebruik konden maken. 
Veel binnenschippers maakten be-
zwaar tegen het hoge tolgeld dat 
moest worden betaald. Wie weiger-
de te betalen werd de doorvaart net 
voorbij Genemuiden belet met een 
tolketting. De tolgeldafdracht werd 
1849 becijferd op zo’n tien procent 
van het schippersinkomen. Het ver-
zet ertegen werd steeds heviger. Een 

protestbijeenkomst in een logement 
in Zwartsluis liep uit op een oproer, 
maar eindigde uiteindelijk vreedzaam 
in een gesprek met de burgemeester. 
Deze gebeurtenis is vermoedelijk 
de aanleiding geweest om in 1849 
Schippersvereniging Schuttevaer op 
te richten.

De expositie
Op de expositie spelen foto’s een be-
langrijke rol. Verder is er in meerdere 
wandcollages materiaal uit heden 
en verleden te zien. Ook wordt er 
een blik in de toekomst gegeven 
met de nieuw te bouwen keersluis 
in Zwartsluis. Verder spelen tal van 
scheepsminiaturen een rol, evenals 
scheepsattributen in alle soorten en 
maten. De rol van Zwartsluis binnen 
de scheepvaart wordt geaccentueerd 
met een aantal zuilen waarop met 
name havenimpressies te zien zijn.
De expositie is nog te zien tot 14 juni. 
Het Schoonewelle Centrum Natuur 
en Ambacht is te vinden aan de Mu-
seumlaan 2 in Zwartsluis. (EvH)

www.schoonewelle.nl

Expositie 160 jaar Schuttevaer

LÜBECK

De industrie aan het Elbe-Lü-
beckkanaal dringt aan op mo-
dernisering van deze vaarweg. 
Op die manier zou het vervoer 
over het kanaal de komende 
vijftien jaar kunnen vertienvou-
digen van 600.000 ton naar 6,4 
miljoen ton.

Het kanaal werd op 16 juni 1900 in 
gebruik genomen. Bijna overal langs 
het kanaal zijn nog overblijfselen te 
vinden die herinneren aan het Duitse 
Keizerrijk. Zelfs de jaagpaden zijn 
nog op veel plaatsen aanwezig. Nooit 
kon het 62 kilometer lange kanaal 
gelijke tred houden met de ontwik-
kelingen in de binnenvaart. Daarin 
willen de Kamers van koophandel in 
Lübeck, Hamburg, Lüneburg-Wolfs-
burg en Maagdenburg verandering 
brengen. 

Omdat de snelwegen in Noord-
Duitsland al lang overbelast zijn 
en ook de capaciteit van de spoor-
wegen haar grens heeft bereikt zien 
de KvK’s nu nieuwe kansen voor het 
kanaal. ‘Het is dringend noodzake-
lijk dat het vaarwater aan de huidige 
scheepstypes wordt aangepast. Bijna 
overal is het klassieke tachtig-me-
terschip verdrongen door het 110-
meterschip.’ Maar daarvoor zijn de 
sluizen te klein en het kanaal is met 
een maximale diepte van 2,50 meter 
ook te ondiep.

Gunstigste variant
Doordat het kanaal achterbleef bij 
de ontwikkelingen in de vaart daalde 
het transportvolume van 1,4 miljoen 
ton in 2001 tot 600.000 ton in het 
afgelopen jaar.

Modernisering van het Elbe-Lü-
beckkanaal heeft volgens onder-
zoeksbureau ISL Baltic Consult 
een positieve uitwerking op de 
havens van Lübeck, Lauenburg en 
Geesthacht. Het idee van de KvK’s 
wordt ondersteund door de regering 
van de deelstaat Sleeswijk-Holstein. 

Maar dat is niet genoeg, want het 
geld ontbreekt. Het Bundesver-
kehrswegplan voorziet momenteel 
hooguit in lopende onderhoudskos-
ten en verlenging van sluizen, zodra 
deze aan vervanging toe zijn. ‘We 
hebben drie varianten ontwikkeld 
waarvan de B2 de gunstigste is’, 

zegt Dr. Jens-Albert Oppel van ISL 
Baltic Consult. ‘Variant A, waarbij 
de sluis Witzeeze wordt vervangen 
en de vijf overige tussen 2025 en 
2031, gaat veertig miljoen euro kos-
ten. Daardoor kan naar verwachting 
tot 2025 hoogstens rond 23 miljoen 
ton lading worden vervoerd. Bij de 

variant B1 worden onmiddellijk alle 
sluizen vervangen, wat in een keer 
240 miljoen aan belastinggeld kost 
en voor een ladingcapaciteit van 72 
miljoen ton zorgt.
‘Volgens B2 wordt de gammele 
sluis Witzeeze direct vervangen. De 
Donnersluis en die in Krummesse, 
Büssau, Berkenthin en Behlendorf 
worden nu verlengd en successie-
velijk na 2025 zo nodig vervangen. 
In plaats van 240 miljoen euro lig-
gen de moderniseringskosten dan 
op slechts 85 euro en kan eveneens 
de geschatte 72 miljoen ton lading 
worden vervoerd.’

Alleen sluizen
Bij het onderzoek heeft ISL Baltic 
Consult zich op de sluizen gecon-
centreerd. ‘We hebben dat bewust 
gedaan en verdieping van de vaar-
geul en doorvaarthoogte van de 
bruggen buiten beschouwing ge-
laten. Bij de verdieping weten we 
dat we met sterke protesten van de 
natuurbeschermingsorganisaties 
rekening moeten houden. Daarom 
is dit zeker op middellange termijn 
niet te realiseren.’
Met betrekking tot de bruggen stelt 
Oppel dat momenteel met twee lagen 
containers kan worden gevaren en 
dat is op de Elbe en het Mittelland-
kanaal niet anders. De laagste van 
de totaal 23 bruggen ligt in Büssau 
en kan probleemloos met twee la-
gen worden gepasseerd. ‘En als we 
in de toekomst met 110 in plaats 
van tachtig meter kunnen varen, 
betekent dit dat per reis in plaats 
van 46 teu tenminste 52 teu kun-
nen worden meegenomen. Dat is al 
een capaciteitsgroei van ruim tien 
procent.’ (MP)

• Het Elbe-Lübeckkanaal is ruim een eeuw oud en niet aangepast aan de moderne scheepvaart. Daardoor is de 
vaart op het kanaal de laatste jaren fors gedaald. De industrie wil nu het tij keren. (Foto mare-press)

Industrie wil beter Elbe-Lübeckkanaal
‘Varen zinloos’

ROTTERDAM 11/5 - ‘Er zijn nu al 
nieuwe schepen van zes tot zeven 
miljoen euro die aan de kant blij-
ven. Varen heeft voor die schepen 
eigenlijk geen zin meer.’ Dat meldt 
Jan Vogelaar van het Centraal Bu-
reau voor de Rijn- en Binnenvaart 
(CBRB) in een filmpje van het Fi-
nancieele Dagblad.

www.schuttevaer.nl

Problemen ACT

AMSTERDAM 11/5 - De trage be-
sluitvorming over de komst van een 
tweede zeesluis bij IJmuiden zorgt 
voor grote problemen bij Amster-
dam Container Terminal, voorheen 
Ceres. Rederijen willen volgens 
het havenbedrijf een uitbreiding 
van hun schepen van 8000 naar 
10.000 teu. Die kunnen niet door 
de sluis.

www.rtvnh.nl

Crisis bulkoverslag

ROTTERDAM 10/5 - HES Beheer, 
het Rotterdamse moederbedrijf van 
acht bulkoverslagbedrijven (kolen, 
granen, ertsen) in Rotterdam, Am-
sterdam, Vlaardingen, Vlissingen 
en Engeland, voelt de gure wind 
van de economische crisis. In het 
eerste kwartaal van dit jaar is de 
omzet met negen procent gedaald. 
De aanvoer van kolen, granen en 
ertsen lag op een circa 22 procent 
lager niveau.

www.ad.nl

Hulp beleggers

HARLINGEN 9/5 - Met een ambi-
tieus reddingsplan wil JR Shipping 
in Harlingen voorkomen dat de 
scheeps-cv’s van de rederij door 
de crisis financieel kopje onder 
gaan. Beleggers is gevraagd geza-
menlijk acht miljoen euro te storten 
in een Support CV. Banken staan als 
tegenprestatie de komende jaren 
opschorting van aflossingsbetalin-
gen toe en zullen geen zekerheden 
uitoefenen. JR Shipping schat het 
tekort aan werkkapitaal eind dit jaar 
op 2,7 miljoen euro. Dat loopt bij 
een onveranderde markt op tot 7 
miljoen euro eind 2010.

www.leeuwardercourant.nl

Nesselande

NESSELANDE 9/5 - De binnen-
vaarttanker Nesselande maakt op 
10 juni een proefvaart. Voor het 
eerst sinds de aanvaring met een 
coaster op 18 november van het 
vorig jaar in de Tweede Petrole-
umhaven in Rotterdam, vaart het 
schip van het eigenaarsechtpaar 
Susanne en Johann Junger de ri-
vier weer op.

www.ad.nl

Kaping Marathon

ROTTERDAM 9/5 - De Neder-
landse regering zal er alles aan 
doen de kaping van het vrachtschip 
Marathon in de Golf van Aden zon-
der geweld te beëindigen. Dat is 
volgens Wiebe Alkema van Justitie 
de afspraak met de regering van 
Oekraïne, de reder en de NAVO-
partners die de veiligheid in het 
gebied bewaken.

www.ad.nl

Overslag stijgt

MOERDIJK 9/5 - De activiteit in 
de haven van Moerdijk neemt de 
laatste tijd weer toe. ‘Het wordt alle-
maal wat opgewekter. We zien weer 
een opgaande lijn in de overslag’, 
zegt directeur Udo Uiterwijk van het 
Havenschap Moerdijk. Het eerste 
kwartaal vertoonde nog een redelijk 
dramatisch beeld.

www.bndestem.nl

Scheepsprotest

LELYSTAD 9/5 - Schepen die het 
varen onder de kostprijs beu zijn, 
kunnen bij Lelystad tegenover 
de Oostvaardersdijk een breed 
protest tonen. Dat ‘ludieke’ idee 
oppert invaller Christian Jansz in 
het VAART!Forum. Hij wil schippers 
‘face-to-face’ en ‘off-line’ met elkaar 
laten discussiëren over een uitweg 
uit te crisis. Jansz stelt voor vanaf 
een bepaalde vrijdagochtend 7:30 
uur te verzamelen en een paar hon-
derd meter uit de dijk te ankeren, 
met de kop richting de dijk.

www.vaart.nl

Spudpaallocaties

ROTTERDAM 9/5 - Omdat de bin-
nenvaart steeds meer is uitgerust 
met spudpalen, heeft de haven-
meester van Rotterdam spud-
paallocaties voor binnenschepen 
aangewezen.

www.schuttevaer.nl

Uit Werkendam vertrokken
WERKENDAM

De nieuwe afmeervoorziening voor de Spooldersluis in het Zwolle-IJsselkanaal is uit Werkendam vertrokken. 
De firma Hakkers charterde de Wuta en de Adinda om de zes vijftig ton wegende constructies naar de Overijs-
selse hoofdstad te varen. Dinsdag werden ze gelost.  Na de zomervakantie wordt nog eens een steiger van 190 
meter naar Zwolle vervoerd om bij de Spooldersluis aan de IJsselzijde te worden geplaatst. De steigers worden 
in opdracht van Rijkswaterstaat vervangen, omdat ze niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. (Foto Hannie 
Visser-Kieboom)

ROTTERDAM

De Europese Binnenvaart Unie 
(EBU) heeft vice-president Ta-
jani van de Europese Commis-
sie hulp gevraagd in de strijd 
tegen de economische crisis in 
de binnenvaart. Volgens de EBU 
ontbreekt het transport in het 
geheel in de Europese discus-
sie over de ecnonomische crisis. 
Ondersteundende maatregelen 
voor het transport zijn dan ook 
nog niet aangekondigd.

Volgens de EBU zijn maatregelen 
echter wel nodig. ‘De binnenvaart 
lijdt nu onder de nieuwbouw en 
de dalende prijzen die nu worden 
betaald. Dit zorgt voor ongewenste 
effecten. In de huidige situatie is het 
belangrijk de vlootcapaciteit te be-
houden en de prijzen voor vracht- en 
personenvervoer op een redelijk peil 
te houden.’

De EBU stelt de Europese Com-
missie, het Europees Parlement en 
de afzonderlijke lidstaten een aantal 
maatregelen voor. Zo verzoekt ze 
het onderhoud van de vaarwegen op 
peil te houden, snelle realisatie van 
projecten om de bottlenecks in de 
vaarwegen te vermijden en de im-
plementatie van de missinglinks in 
het prioriteitenlijstje van de TEN-T 

richtlijnen. Verder vindt de EBU dat 
bekeken moet worden hoe de admi-
nistratieve kunnen verminderen en 
de financiële lasten zoals havengeld 
en belastingen kunnen dalen. Ook 
moet er een onderzoek komen hoe 
de binnenvaart gesteund kan worden 
in deze financieel moeilijke tijd. Dat 
kan bijvoorbeeld door steun van de 
Europese Investeringsbank.

De cijfers
De EBU onderbouwt de vraag voor 
Europese steun met cijfers over de 
economische toestand in de bin-
nenvaart. Zo daalde in januari de 
hoeveelheid vervoerde goederen 
over de Duitse vaarwegen met 27,5 
procent. In Frankrijk daalde het in-
ternationale vervoer van goederen in 
de eerste twee maanden met 23 pro-
cent. De export daalde 12 procent, 
de import 34 procent. De situatie 
in de andere landen geeft hetzelfde 
beeld te zien.

De teruggang in ladingsoorten vari-
eert. Het vervoer van containers over 
de Rijn daalde in het begin van dit 
jaar met dertig procent. Het staalver-
voer naar Frankrijk liep met twintig 
procent terug, van steenkool met 27 
procent en van chemische producten 
met 54 procent. Ook in de zeehavens 
gaat het niet goed.  (EvH)

EBU vraagt Europa om
maatregelen tegen crisis
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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

www.scheepsbetimmeringhuisman.nl

Jachten

Interieurbouw voor uw woning aan de wal

Binnenvaart

ALLE VOORKOMENDE TIMMERWERKZAAMHEDEN

Tel. 0522 - 262686
Fax 0522 - 262425

Sperring Amersfoort 14 juni
Wegens een omvangrijk evenement 

worden de Koppelbrug en Kwekersbrug in Amersfoort 
op zondag 14 juni 2009 van 10.00 tot 19.00 uur niet bediend. 

Inlichtingen bij: 
M. Chandoe, havenmeester Gemeente Amersfoort 

(033-4695070). 

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

TE KOOP:

Hotelpass.schip, afm ca 34,15 x 5,06 x 1,20 m., kr.hgte 4.40 mtr,

195 pk Volvo Penta, SI cert. zone 2,3 en 4, 32 pers. als hotelschip 

of 50 pers. als rondvaartdagboot.

Rondv. boot, ca. 33.50 x 5.21 x 1.30 m., SI met zone 2, 150 pers.,

interieur aangepast.

Partyboot, bj. 1986, 14,00 x 4,00 x 0,75 m., boegschroef, SI zone 

3 + 4, max. 40 personen (model jachtkruiser).

Partyboot (type Amsterdammer), ca. 22.30 x 4,10 x ca. 1,4 mtr.

Ter overname modern rondvaart-partybedrijf in randstad 

all-in.

Eemskanaal; grote Zeesluis Farmsum; 
stremming en oponthoud

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan 
de deuren van de grote Zeesluis te Farmsum is 
deze sluis gestremd voor de scheepvaart op:

dinsdag 2 juni 2009 van 00.00 uur tot 23.59 uur;

dinsdag 9 juni 2009 van 00.00 uur tot 23.59 uur.

Als gevolg van de afronding van de werk
zaamheden kan er ter plaatse, gedurende 
perioden van telkens maximaal 2 uren, stremming/
oponthoud ontstaan voor de scheepvaart van:

woensdag 3 juni, 00.00 uur tot vrijdag 5 juni 2009, 
23.59 uur;

woensdag 10 juni, 00.00 uur tot vrijdag 12 juni 
2009, 23.59 uur. 

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

TE KOOP:

Rondv. boot, ca. 18.00 x 3.50 x ca. 0.80 m., bj. 1993, 96 pers.,
electrisch aangedreven, SI zone 3+4

Partyboot, bj. 1986, 14.00 x 4.00 x 0.75 m., boegschroef, 
SI zone 3 + 4, max. 40 pers., (model jachtkruiser).

Hotelpass.schip, 38pers., afm. 69,90 x 5,60 x 1,00 m., Rijnattest
zone 2, 3 en 4, 2 x 305 pk, met meerderjarig garantiecontract.
Rijnattest zone 2 tot medio 2012.

Ter overname aangeboden kleinschalig sportvissersbedrijf in
zuidwesten van Nederland.

Ter overname rondvaart-partybedrijf in noorden van het land
all-in.

Scheeps- en
Jachtbetimmeringen

meubels op maat
keukens •

badkamers •
stuurhutten •

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

Holtenbroekerdijk 40A
8031 ER Zwolle

Lezers van Weekblad Schuttevaer kunnen
dit boek met korting bestellen. 

Het boek wordt franco thuisgestuurd.
(actie geldig alleen binnen NL en tot 20 juli 2009)

KL E I N E EN C YC L O P E D I E

VA N H E T

SK Û T S J E S I L E N

Skûtsjesilen is een sport vol mysterie. 
Zelfs kenners en vaste toeschouwers vragen zich geregeld af wat er op
het water gebeurt. 
Trouwens, wat zijn nu eigenlijk skûtsjes? En aan welke regels moeten de
deelnemers zich houden?
Het leven wordt zoveel leu-
ker als je alles begrijpt.
Daarom verschijnt nu de
Kleine Skûtsje-encyclopedie
met van a tot z alle gangbare
termen opgeschreven en uitgelegd.
In Nederlands en Fries, en soms omgekeerd. Met honderden instructieve
of gewoon mooie illustraties. En met een grapje af en toe, want humor
hoort erbij.
De trefwoorden zijn geordend in twee delen. Deel 1 gaat over het skûtsje
en leven en werk van de oude zeilschippers. In Deel 2 worden de zaken
betreffende het wedstrijdzeilen bij SKS en IFKS beschreven.
Duizenden woorden en namen passeren de revue. Van aan de wind tot
zwaardloper en van Amels tot Zwerver.
Kortom: een onmisbaar naslagwerk voor wie er echt van wil genieten. 
Samensteller is Klaas Jansma. Dan witte jo it wol.

Kleine Encyclopedie van het Skûtsjesilen.
PENN Uitgeverij. 200 Pagina’s, 
rijk geïllustreerd, full colour, 

reguliere verkoopprijs € 16,50. 
ISBN: 978-90-330-0806-1

Stuur de bon in een 
ongefrankeerde envelop naar:

PENN Uitgeverij
Antwoordnummer 3435
9800 VC  Leeuwarden

JAik bestel ......... exemplaren van de Kleine Encyclopedie van het
Skûtsjesilen. Hierbij machtig ik PENN Uitgeverij om het 

totaalbedrag éénmalig af te schrijven van mijn rekening.

Bedrijfschip.......................................................................................................................................

Naam......................................................................................................................................................

Adres......................................................................................................................................................

Postcode........................................................................Plaats .......................................................

Telefoon.........................................................................Email ........................................................

Rekeningnummer.........................................................................................................................

Naam rekeninghouder..............................................................................................................

Handtekening............................................................Plaats .......................................................

Actieprijs: € 14,50
(geen verzendkosten)

Verschijnt: 15 mei 2009

Waar gaat het om? 

Wat doen ze nou? 

Wat ropt dy man?

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  

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

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

de eerste kennismaking tot na 
de oplevering staat TeamCo 

haar relaties met raad en 
daad terzijde. Voldoende 

reden om met TeamCo in 
zee te gaan. 

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

info@teamcoshipyard.nl
www.teamcoshipyard.nl

TeamCo Shipyard 
kenmerk van expertise en kwaliteit

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

300 Pk - 600 PK voortstuwing
Onderdelen - Onderhoud
Revisies - Herstellingen
Hermotorisatie
CCNR II gekeurd
ADVIES VLAAMSE SUBSIDIES
Fr. Stevens NV
Slachthuislaan 21a - 2060 antwerpen 
Tel: +32 3 271 14 00 - admin@whstevens.be

De provincie Groningen heeft het verkeersbesluit 
plankzeilen gewijzigd en geactualiseerd. Dit heeft 
tot gevolg dat plankzeilen verboden is op alle 
vaarwegen in het beheer van de provincie 
Groningen - te weten: Van Starkenborgkanaal, 
Eemskanaal, Oude Eemskanaal, Winschoterdiep, 
Rensel, A.G. Wildervanckkanaal. Aduarderdiep 
(ten zuiden van het Van Starkenborghkanaal), 
Reitdiep, Noord-Willemskanaal en Hoendiep 
- met uitzondering van het Drentsch Diep. 

Het volledige ontwerpbesluit ligt ter inzage op het 
Provinciehuis te Groningen, kamer A504. Tevens 
is het ontwerp verkeersbesluit planzeilen in zijn 
geheel te vinden op de website van de Provincie 
Groningen (www.provinciegroningen.nl).

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen mondeling doch bij 
voorkeur schriftelijk gedurende zes weken, vanaf 
18 mei tot 30 juni 2009, hun zienswijzen kenbaar 
maken. Voor mondelinge zienswijzen kunt u 
contact opnemen met mevrouw D.N. Kentie, 
telefoonnummer 050 - 3164364. De schriftelijke 
zienswijzen kunnen worden gericht aan 
Gedeputeerde Staten van Groningen, afdeling 
Kanaalbeheer, t.a.v. mevrouw D.N. Kentie, 
Postbus 610, 9700 AP Groningen.

www.maritimebooster.nl

Weekblad Schuttevaer

l e z e r s s e rv i c e

De geactualiseerde Nederlandse Schippersalmanak 
2009 is verschenen. Een onmisbaar gereedschap, 
waarvan de gebruikswaarde vrijwel dagelijks  
bewezen wordt. 

In de Nederlandse Schippersalmanak vindt u een schat 
aan informatie zoals:

verenigingen, makelaars, verladers en expediteurs van 
de overheid

Dekatel boordtelefoongids, zonder meer de meest 
complete lijst met telefoonnummers van schippers

U kunt zich nú abonneren of exemplaren loskopen.

Ja,

Ja,

.....................................................................................................................................................

Naam:....................................................................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................................................

Postcode: ............................................................................................................................................................

Plaats: ....................................................................................................................................................................

Handtekening: ..............................................................................................................

De Nederlandse Schippers almanak 2009
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de zelfstandige schippers’. Sommi-
gen opperden de mogelijkheid om 
bij wijze van protest blokkades met 
binnenschepen op te richten. Voor 
de Antwerpse zeesluizen bijvoor-
beeld. Anderen zeggen de Belgische 
staat de rug toe te willen keren door 
hun schip onder buitenlandse vlag te 
brengen. Als iedereen dat zou doen, 
zou het paritair comité vanzelf over-
bodig worden.
In dit comité zijn werkgevers en 
werknemers vertegenwoordigd door 
respectievelijk de Unie van Conti-
nentale Vaart, waarin de Unie van 
Redding- en Sleepdienst met louter 
werknemers de dienst uitmaakt en 
door de werknemersvakbonden. 
De particuliere schippers zijn ver-
tegenwoordigd door Aequitas en het 
Algemeen Aktiecomité. De Belgi-
sche binnenvaartsector telt zo’n 600 
werknemers, maar dat zijn hoofdza-
kelijk ‘sleepbootmannen’. (JG)

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

De Haeck (33) gaf in december bij 
zijn Belgische bank aan dat de voor-
uitzichten voor 2009 niet zo roos-
kleurig waren, maar de bank had 
daar volgens hem geen oren naar. 
‘We hadden een potje voor onvoor-
ziene uitgaven en daar hebben we 
sinds die tijd van geleefd. Maar nu 
is het bijna leeg. Ze bieden mij nu 
een kaskrediet met tien procent rente 
aan. Dat gaan we dus niet doen, dan 
raken we alleen dieper in de schul-
den. Als het niet beter wordt in de 
binnenvaart gaan we gewoon failliet, 
na elf jaar hard werken. Dan stop ik 
ermee, ga aan de wal en wil er niets 
meer mee te maken hebben.’

Het steekt De Haeck buitengewoon 
dat de nieuwbouw niet failliet gaat 

en hij wel. ‘Zij hoeven geen rente 
en aflossing te betalen, omdat hun 
schepen bij een openbare verkoop 
te weinig geld zouden opleveren 
en omdat dan de bank er zelf bij 
inschiet. Zij mogen met hun hypo-
theek van vijf miljoen euro doorva-
ren, maar ik niet.

‘Ik heb al die jaren netjes mijn Ge-
schäft gemacht. Ik ben begonnen 
op een Kempenaar, had daarna een 
1000-tonner en sinds drie jaar een 
2000-tonner. Een mooi schip uit 
1963 van 110 bij 9,50 meter met 

een nieuw midden-voorschip uit 
1990. Het is een heel mooi schip, 
want het steekt maar 2,77 meter 
diep. We hebben altijd geld opzij 
gelegd en ik heb nu in totaal een 
miljoen euro schuld tegen een rente 
van vijf procent. Op zich hebben we 
een gezonde onderneming, maar ik 
vaar momenteel voor de helft van 
wat ik zou moeten verdienen om 
rond te komen. En dat is uiteraard 
niet genoeg.’

Kleiner mocht niet
‘Mijn ouders varen ook en mijn 
vader zei altijd dat ik eerst mijn 
diploma’s moest halen en dan pas 
mocht gaan varen, maar dat heb ik 
niet gedaan. Daar heb ik nu spijt van. 
Ik hoop dat mijn drie jongens wel 

eerst een gedegen opleiding gaan 
volgen.’
De Haeck wilde enige tijd geleden 
overstappen op een kleiner schip, 
maar de makelaar wilde zijn schip 
niet inruilen. ‘Ze vertelden me dat 

mijn oude schip niet verkocht zou 
worden. Ik kon, als ik wilde inruilen, 
alleen een nieuwbouwschip kopen, 
maar daar heb ik voor bedankt. Om-
dat dat in mijn ogen niet haalbaar is 
op een normale manier.’

Zo dom
De Haeck vindt dat de grote banken, 
de makelaars én de schippers die ‘zo 
dom waren’ de nieuwbouwcontrac-
ten te ondertekenen schuldig zijn aan 
de malaise. ‘Ze hebben gespeculeerd 
met de nieuwbouw. De vraag naar 
nieuwbouwschepen is kunstmatig, 
die is opgebouwd door de banken 
en de makelaars die geld wilden 
verdienen. Was er wel vraag naar 
al die nieuwbouwschepen? Volgens 
mij niet, want de binnenvaart zat toch 
niet te wachten op al die concur-
rentievervalsing? Iemand kocht een 
nieuwbouwschip en dat werd binnen 
twee jaar ingeruild voor weer een 
nieuwe. De oude werd dan verkocht 
aan een nieuwe sukkelaar en zo ging 
het maar door.’
De oplossing van de problemen zal 
in zijn ogen van de binnenvaartban-
ken moeten komen. ‘Die moeten de 
koppen bij elkaar steken en in kaart 
brengen wat de slechte kredieten van 

de binnenvaart nu precies zijn en dan 
schoon schip maken. Net zoals ze in 
Amerika met de huizenmarkt heb-
ben gedaan. De rotte appels moeten 
eruit worden gehaald. Diegenen die 
hun kredieten in de “goede tijd” al 
niet konden betalen moeten nu maar 
allemaal tegen de kant.’

Verbitterd
De Haeck is verbitterd. ‘Mijn bank 
wil ons wel helpen, maar moet 
wachten op een beslissing van de 
staat. Aan de bonden heb je niets. 
Die maken alleen onderling ruzie 
en krijgen niets voor elkaar. Ik zou 
graag mensen van de overheid aan 
boord willen hebben om ze uit te 
leggen hoe het in elkaar steekt en 
waar de binnenvaart aan kapot gaat. 
Dan doel ik bijvoorbeeld op zo’n 
constructie waarbij een bevrachter 
de aankoop van een schip mede 
financiert. Dat is bij de duivel te 
biecht gaan. De bevrachter heeft de 
schipper dan in handen en die moet 
dag en nacht doorvaren. Dat is niet 
normaal.’ Hij voelt zich bepaald 
geen Tijl (Uilenspiegel). ‘Ik ben 
een Don Quichot geworden, maar 
ga tenminste met opgeheven hoofd 
tenonder.’ (MdV)

Eigenaren Tijl worden slachtoffers van kredietcrisis

Schipper De Haeck nadert faillissement
‘Het is gedaan’, zegt de Belg Koenraad De Haeck, 
samen met zijn vrouw Adelheid eigenaar van het 
ms Tijl. ‘De binnenvaart gaat aan hoogmoed ten-
onder en wij zijn één van de eerste slachtoffers. 
Het is altijd maar groter en groter en opscheppen 
tegen elkaar. Wij vinden dat afschuwelijk.’

‘Het potje is leeg’

MIDDELBURG

De 56-jarige Albert Bieleveld 
heeft volgens officier van justi-
tie G. van der Hofstede met het 
volle verstand Ronald van Pelt 
vorig jaar 9 september tijdens 
een (zakelijke) ruzie in een tim-
merloods op het Kanaaleiland in 
Sluiskil met een houten hamer 
doodgeslagen. De volledige toe-
rekeningsvatbaarheid was voor 
de officier aanleiding om zijn 
eis voor doodslag te verzwaren 
tot negen jaar gevangenisstraf.

Aanvankelijk nam de officier de 
bevindingen van de psychiater en 
de psycholoog over dat de 56-ja-
rige Sluiskillenaar de doodslag op 
de duwbootschipper niet helemaal 
kon worden toegerekend en eiste zes 
jaar celstraf. 
De nadere rapportage van de ge-
dragsdeskundigen bracht Van der 
Hofstede vorige week donderdag 
op de rechtbank in Middelburg 
aan het twijfelen. ‘Het roept alleen 
maar meer vragen op. De psychia-
ter en de psycholoog verklaren dat 
een dissociatieve stoornis, waarbij 
verdachte nog wel wist dat hij de 
hamer pakte, maar bij het slaan het 
bewustzijn heeft verloren, de meest 
waarschijnlijke diagnose is. De psy-
chiater sluit echter niet uit dat ver-
dachte herinneringen aan het slaan 
heeft en achteraf sprake kan zijn van 
een verdringing van de feiten. De 
psycholoog baseert zijn diagnose op 
de persoon van verdachte, die geen 

raad meer zou hebben geweten met 
zijn opgekropte woede en toen de 
hamer heeft gepakt.’

Feiten tellen
De gedragsdeskundigen stelden 
nogmaals vast dat het agressieve 
gedrag niet past bij de rustige, aar-

dige man die Bieleveld normaal is. 
In de nieuwe rapportage werden de 
verklaringen van twee politieman-
nen meegenomen, maar daar hechtte 
men weinig waarde aan. Verdachte 

had in eerste instantie zijn daad op 
het politiebureau in Terneuzen vrij 
gedetailleerd omschreven, maar in 
een latere verklaring zei hij zich 
niets meer te herinneren. ‘Ik denk 

dat ik de hamer heb gepakt, omdat 
ik misschien werd aangevallen. Ik 
weet het niet meer. Ik kan de film 
niet terughalen’, zei de eigenaar van 
de timmerloods.

De officier zag de diagnose van de 
gedragsdeskundigen als een hypo-
these. ‘In theorie zou het zo kunnen 
zijn, maar het enige wat telt zijn de 
feiten. Voor het bewijs mag men niet 

alleen afgaan op de verklaringen van 
verdachte.’
De eis van negen jaar cel deed 
volgens de officier recht aan het 
misdrijf dat op brute wijze heeft 
plaatsgehad, waarbij hij zei ook 
rekening te houden met het blanco 
strafblad en de persoon van Biele-

veld. De verdediging bleef bij haar 
standpunt dat verdachte niet mag 
worden gestraft voor zijn daden, 
zodat hij ontslagen moet worden 
van alle rechtsvervolging.

Geen crimineel
Daniëlle van Pelt, de zuster van 
Ronald, ziet Bieleveld niet als een 
crimineel, maar meent wel dat er 
recht moet worden gesproken. ‘Het 
kan toch niet zo zijn dat hij met een 
vrijspraak kan wegkomen. Dit kun je 
toch niet maken naar de maatschap-
pij. Hij heeft het gedaan.’
Ze heeft geen vertrouwen in de be-
vindingen van de gedragsdeskun-
digen. Daniëlle vindt het vreemd 
dat  tijdens de rechtszaak niet is 
gesproken over de klauwhamer, 
waarop een bloedspoor en weefsel 
van Ronald is aangetroffen. ‘Hoe 
kan hij die klauwhamer dan hebben 
gegooid?’, vroeg ze zich af. De 44-
jarige schipper zou in de loods de 
klauwhamer naar Bieleveld hebben 
gegooid toen het zakelijk conflict uit 
de hand dreigde te lopen, waarna de 
fatale reactie volgde. ‘Mijn broer 
kon een grote mond op zetten, maar 
hij heeft nooit iemand met een vinger 
aangeraakt.’
De rechtbank staat voor de moeilijke 
taak in deze bijzondere zaak op 20 
mei uitspraak te doen. Albert Bie-
leveld gaf aan niet bij de uitspraak 
aanwezig te willen zijn. Hij liep als 
een geknakte man naar de deur van 
de cellengang, waar hij werd opge-
vangen door bewakers. (AD)

Justitie verhoogt eis voor doodslag schipper naar negen jaar celstraf

‘Rare sluisideeën’

Ik heb uw verhaal over de Stopsluis 
in de rubriek Als het werkt… met be-
langstelling gelezen. Naar aanleiding 
van dit verhaal het volgende:
Ondanks zaten wij in onze jachthaven 
na gedane werkzaamheden even aan 
de Berenburg. Er zat zo’n 130 jaar 
vaarervaring bij elkaar (beroeps en 
plezier) en het gesprek ging over... 
varen.
Tot mijn verbazing werd er door een 
van de aanwezigen gesteld (en door 
de anderen beaamd) dat een sluis, 
waarin een schip ligt, minder water 
nodig heeft om te schutten (en dus 
sneller schut) dan een lege sluis. ‘Je 
vliegt omhoog’, sprak de melder van 
dit wonder vol overtuiging.
Het leek me nuttig om een klein 
verhaaltje in het clubblad van onze 
watersportvereniging ‘De Engel’ te 
zetten om dit misverstand uit de we-
reld te helpen. Misschien is het nuttig 
hieraan in uw rubriek eens aandacht 
aan te geven. Er zouden zo nog wel 
eens meer schippers kunnen zijn die 
hierover rare ideeën hebben!

Jan Huisman
Rheden

Naschrift redactie (Jaap Gestman 
Geradts): Dank voor uw positieve re-
actie. Vijf jaar geleden, in Schuttevaer 
nummer 13 van 2004, heb ik al eens 
aandacht aan uw probleem besteed. 
Het is een wijdverbreid misverstand 
dat de aanwezigheid van schepen en/
of hun afmetingen zouden uitmaken 
wat betreft de hoeveelheid water die 
zou moeten binnenstromen/verloren 
zou gaan bij het schutten.
Mijn stelling dat dit niets uitmaakte 
werd bij toeval in nummer 13 ge-
plaatst dus rond 1 april, wat bij vele 
lezers deed vermoeden dat zij in het 
ootje werden genomen.
Toch maakt de aanwezigheid van 
een schip niets uit. De hoeveelheid 
gespuid water is de lengte maal de 
breedte van de sluis maal het hoog-
teverschil van het water voor en na 
schutten. Bij scheepsliften is dit an-
ders, omdat daar de beide bakken 
altijd in evenwicht zijn. Zij wegen dus 
even veel. Zit er in een van de bakken 
een schip, dan moet er minder water 
inzitten om evenveel te wegen als de 
andere bak die vol zit met water. Ge-
lukkig komt Archimedes ons daarbij te 
hulp. Er zit juist zoveel minder water 
in de bak als het schip weegt.

‘Waar is Willie?’

Ik ben op zoek naar een klasgenote 
uit mijn lagere schooltijd. De zoek-
tocht gaat om Willie Klaasse(n). Dit 
is haar meisjesnaam. Willie woonde 

destijds in de Meidoornstraat 39 in 
Zaandam. Zij zat in 1952 in de zesde 
klas van de Vissershopschool. Zij zal 
nu ongeveer 68 jaar zijn. Het is zo 
goed als zeker dat zij een jongere 
broer heeft.
Willie is waarschijnlijk in 1959 ver-
trokken uit Zaandam.
Wat ook zo goed als zeker is, althans 
zo luid de lezing van een aantal van 
haar vroegere schoolgenootjes, dat 
haar vader schipper was en dat zij uit 
een schippersfamilie stamt.
Willie had heel mooi donkerrood haar 
en om haar neus was zij rijk voorzien 
van sproetjes. Al met al een ‘toetje’ 
waar de meeste jongens nogal van 
gecharmeerd waren.
Indien bovenstaande u bekend voor-
komt en wellicht meer weet over haar 
woon- of verblijfplaats, dan kunt u 
contact opnemen met:

A.W. Schager
Telefoon: 0229-572625

E-mail: margrad@quicknet.nl
Wognum

‘Piushaven Tilburg’

Stichting Thuishaven Tilburg werkt 
aan een boek dat handelt over mensen 
die gewoond, gewerkt en/of gerecre-
eerd hebben in of om de Piushaven in 
Tilburg. Wij zeer geïnteresseerd in de 
belevenissen van iedereen - waaron-
der zeker ook schippers - die de haven 
ooit aandeden. Bent u één van hen, 
dan komen we graag in contact met u.  
Bent u beroepshalve of recreatief in 
de Piushaven geweest en hebt u hier-
aan herinneringen? Vertel ons hoe u 
onze haven hebt ervaren, hoe vaak u 
Tilburg bezocht en waarom. Wellicht 
maakte u ook veranderingen in de 
Piushaven mee en wilt u ons vertellen 
hoe u daar tegenaan keek.
Als u als vrachtvaarder in Tilburg 
kwam, dan willen we weten hoe 
een en ander in zijn werk ging (bij-
voorbeeld beurtvaart, vrachtbrieven, 
bevrachters, laden en lossen). Voor 
wie voer u, wat vervoerde u, waar 
kwam u vandaan en waar ging u 
naartoe?
We zijn ook benieuwd naar namen 
van schepen die in de Tilburgse Pi-
ushaven lagen. Hoe heetten ze, wat 
voor schepen waren het en wie waren 
de schippers? Laat ons weten wat u 
weet. Vanzelfsprekend is informatie 
over andere kwesties ook welkom. 
Bij voorbaat dank voor uw mede-
werking.

Stichting Thuishaven Tilburg
Hogendriesstraat 29

5017 GA Tilburg.
Telefoon: 013 543 63 97
E-mail: jan.willemen@home.nl

ANTWERPEN

Het paritair comité Binnenvaart, 
dat vorige week dinsdag in Ant-
werpen vergaderde over een 
wijziging van de wet op arbeid 
aan boord van binnenschepen, 
heeft een groep boze schippers 
de toegang tot de vergadering 
geweigerd.

Een kleine honderd schippers had zich 
voor de ingang van Schipperswelzijn 
aan het Straatsburgdok in Antwerpen 
verzameld om hun ongenoegen over 
het paritair comité Binnenvaart te ui-
ten. Die vergaderde over de vraag 
of familieleden die aan boord de 
helpende hand toesteken moeten 
worden gezien als werknemers. De 
actievoerders zijn daar fel tegen en 
wilden gehoord worden. Toen ze geen 
toegang kregen, blokkeerden ze de 
uitgang. Voorzitter Bernard Leemans 
stemde daarop toe een delegatie van 
drie te ontvangen, waarop de gemoe-
deren bedaarden.
Overigens ging het paritair comité 
uiteen zonder een beslissing te 
hebben genomen. De voorgestelde 
wetswijziging moet zwartwerken 
in de sector tegengaan en houdt 
in dat alleen de schipper-eigenaar 
als zelfstandige wordt beschouwd 
en dat helpende familieleden aan 
boord in loondienst moeten zijn 
(waarvoor sociale lasten moeten 
worden betaald).

Uitzendkrachten
Voorzitter Leemans deed de sugges-
tie om de Arbeidsovereenkomsten-
wet van 1978 toepasbaar te maken 
op de binnenvaart zonder daarin 
‘het vermoeden van werknemer-
schap’ op te nemen. Die wet zou 
de verouderde wetteksten van 1935 
vervangen. Hij verzocht de leden 
daarover na te denken en belegde 
meteen een nieuwe vergadering voor 
donderdag 2 juli.
En daarmee was de lont uit het kruit-
vat, ook al is de crisis voorbij. Want 
naast de voorliggende wetswijziging 
kaartten de schippers ook de hoge 
sociale lasten in België aan, waar-
door de Belgische vloot een concur-
rentienadeel heeft ten opzichte van 

onder meer Nederlandse schepen. 
Leemans wilde niet reageren op dit 
actiepunt en verwees naar daarvoor 
naar de algemene politiek.
Ander heikel punt was het verbod 
op uitzendarbeid. Dit verbod geldt 
voor slechts twee sectoren in België: 
de verhuissector en de binnenvaart. 
Verzoek deze regel te versoepelen, 
bleven tot nu toe zonder resultaat. 
Varend in het buitenland kunnen 
Belgische-vlagschepen wel uit-
zendkrachten aan boord nemen, 
maar aan de grens gekomen, moe-
ten ze van boord. Ook dit tast de 
concurrentiepositie van de Belgische 
binnenvaart aan.

Loonsverhoging
Als klap op de vuurpijl was het 
paritair comité een week eerder 
akkoord gegaan met een cao-ver-
hoging voor alle sectoren van 250 
euro, verdeeld over twee jaar. Maar 

door de wijze van berekening zou 
deze loonsverhoging duurder uitval-
len voor de binnenvaart dan voor an-
dere bedrijfssectoren. Nóg een punt 
van ongenoegen dat op straatkeien 
vóór het Schipperswelzijn druk werd 
becommentarieerd.
En tenslotte was er ook wrevel over 
de vertegenwoordiging van de bin-
nenvaart in het paritair comité, dat 
wordt waargenomen door een (his-
torisch) Algemeen Aktiecomité, ver-
persoonlijkt door Marc Parmentier 
terwijl niemand kon zeggen door 
wie hij was gemandateerd. Boven-
dien zou hij geenszins de belangen 
van de zelfstandige binnenvaarders 
verdedigen, maar regelrecht stand-
punten innemen die door de sector 
zelf worden afgewezen.
De actievoerende schippers waren 
overigens niet blij met de besluite-
loosheid van het paritair comité, ‘dat 
speelt met de bestaanszekerheid van 

• Toen de schippers de toegang tot Schipperswelzijn werd geweigerd, blokkeerden ze de uitgang waardoor het 
paritair comité zich even gegijzeld voelde. (Foto Justin Gleissner)

Belgische particulieren beducht voor nieuwe wet

Schippers zetten paritair comité onder druk

BDB tegen 
sloopfonds
DUISBURG

Het Bundesverband der Deutschen 
Binnenschiffahrt (BDB) is niet voor 
een herinvoering van een sloopfonds. 
Dat zien de leden niet als oplossing 
voor de huidige problemen, zo bleek 
op de jaarvergadering van 30 april 
in Duisburg. ‘Het is op dit moment 
politiek niet zinvol’, zegt woordvoer-
der Alpsu van het BDB. 
De BDB gaat gesprekken voeren 
met de regering om samen oplos-
singen te zoeken voor de financiële 
problemen in de binnenvaart. ‘Vooral 
particulieren hebben problemen met 
de lage vrachten’, zegt Alpsu. ‘We 
hebben geen cijfers, maar horen dat 
uit de markt. Als de crisis nog veel 
langer gaat duren, hebben ze niet 
genoeg reserves. We gaan praten met 
de politiek. Met de ministeries van 
verkeer en financiën, maar ook met 
vertegenwoordigers van de politieke 
partijen. En we gaan ook met de 
banken praten. Samen moeten we 
uitzoeken welke weg het beste is om 
uit de problemen te komen.’ 
Tijdens de ledenvergadering werd 
een nieuw bestuur gekozen. Robert 
Baack werd opnieuw gekozen. Hij 
zat al in het bestuur voor zijn oude 
werkgever, de Deutsche Binnen-
reederei. Sinds januari zit hij in het 
bestuur van de BDB als directeur 
van de Lehnkehring Reederei. Ook 
dr. Dietmar Rehmann van de Deut-
sche Binnenreederei is nieuw in het 
bestuur. Derde nieuweling is Klaus 
Fuss, de nieuwe directeur van MSG, 
die Klaus Hohberger is opgevolgd. 
(MdV)

www.binnenschiff.de

Inbraak op duwboot Van Pelt
MIDDELBURG
De nabestaanden en de boekhouder van Ronald van 
Pelt hebben zich verzameld in de gang van het ge-
rechtsgebouw in Middelburg. Het is donderdag kort 
na de ochtendzitting. ‘Weet je dat er een paar weken 
na het voorval in de loods op de boot van Ronald is 
ingebroken?’, zegt de boekhouder.

De duwboot Why Not lag afgesloten aan de kade bij het 
Kanaaleiland in Sluiskil, op het kanaal Gent-Terneuzen. 
Toen een makelaar met een potentiële koper de boot 
wilde bekijken bleek er te zijn ingebroken. Daarbij zijn 
waardevolle spullen, zoals twee televisies, marifoons, 
radars en airco’s, weggenomen. Er waren ook forse 
vernielingen aangericht. ‘De stuurhut was kapot en on-
bruikbaar gemaakt. Het slot van de machinekamer was 
vervangen. Er is niemand opgepakt. Je kunt gissen wie het 
heeft gedaan’, vertelt de boekhouder. Daniëlle van Pelt 
heeft later nog geïnformeerd bij de recherche, maar er 
bleken geen vorderingen te zijn gemaakt in het onderzoek 
dat in handen is van de waterpolitie. ‘Daarna heb ik niets 
meer vernomen.’
De schade aan de duwboot was zodanig dat er niet meer 
mee kon worden gevaren. De duwboot, die centraal staat 

in het drama, ligt inmiddels in Rotterdam.
Albert Bieleveld heeft vorig jaar nog meegevaren op de 
boot van Van Pelt. Hij heeft volgens de nabestaanden goed 
timmerwerk afgeleverd. Over het ijzerconstructiewerk 
door Bielevelds zoon was Ronald van Pelt destijds minder 
te spreken. In juli vorig jaar ontstonden er conflicten, 
omdat Bieleveld volgens Van Pelt zijn afspraken niet zou 
nakomen. Vader Bieleveld beweerde op zijn beurt dat er 
steeds meer werk bijkwam, waardoor hij het niet binnen 
de gestelde termijn kon afmaken. Een paar weken voor 
het tragische incident bekoelde de relatie helemaal toen 
de scheepvaartinspectie de verbouwing afkeurde. De 
schipper-eigenaar van de duwboot was ziedend. Een 
financieel geschil mondde uit in een vreselijk drama. 
‘Ronald van Pelt zat financieel in problemen’, verzekert 
een man, die de Bielevelds vrij goed kent en ook zaken 
met het slachtoffer heeft gedaan. Over het constructie-
werk wil hij kwijt dat de oorzaak van het afkeuren van 
de boot ook bij Van Pelt moet worden gezocht. ‘Er kwam 
steeds meer bij, zodat de constructie het niet meer kon 
dragen.’ (AD)

• Op de duwboot Why Not is enkele weken na de 
doodslag op de eigenaar in Sluiskil ingebroken. 

(Foto Kosten)

Genieten van Rieu
op Sleepbootdagen
MAASTRICHT

De eerste Euregionale Sleep-
bootdagen op 11 en 12 juli in 
Maastricht vallen samen met 
de concerten van André Rieu op 
het Vrijthof.

Hoewel deze concerten al maanden 
zijn uitverkocht kunnen de bezoe-
kers van de Sleepbootdagen in de 
binnenhaven Het Bassin via twee 
enorme schermen gratis meegenie-
ten. De plaatsing van de schermen 
is een initiatief van organisator 
Fransbergen, eigenaar van Rederij 
Stiphout en André Rieu.
Daarnaast worden de Sleepbootda-
gen onder meer opgeluisterd door 
demonstraties van oude scheepsam-
bachten en palingroken.
Ook de horecaondernemers aan de 
Kesselskade en Het Bassin dragen 
hun steentje bij met de organisatie 
van een Ode aan Benny Nijman, de 
bekende Maastrichtse zanger die be-
gin 2008 overleed. (HM)

Snelheidsborden 
Broekhuizen weg
BROEKHUIZEN

De maximumsnelheidsborden 
van negen kilometer per uur bij 
het veer van Broekhuizen op de 
Maas worden verwijderd en ver-
vangen door het verbodsbord 
hinderlijke waterbeweging. 

De vervanging maakt deel uit van 
de afspraken die Schuttevaer, Rijks-
waterstaat, de KLPD en de pont-
beheerder hebben gemaakt om de 
veiligheid van scheepvaart en veer-

ponten te vergroten.  Om dezelfde 
reden is verleden jaar de kabelpont 
Broekhuizen omgebouwd tot een 
soort gierpont. De kabel waaraan 
de veerpont zich voortbeweegt, die 
soms door schepen werd geschept, is 
daarbij vervangen door een ketting. 
De pont is bovenstrooms vastgelegd 
aan een anker, waardoor het veer 
enigszins kan gieren maar niet de 
hinder veroorzaakt van een tradi-
tionele gierpont. De ombouw bij 
Broekhuizen mag daarom als ge-
slaagd worden beschouwd. De con-
structie is zodanig gekozen dat het 
gieren vrijwel geen hinder voor de 
scheepvaart oplevert.  (EvH)

Verongelukt op
Texelse veerboot
TEXEL

Vrijdagmorgen kwam een be-
jaarde vrouw uit Brabant do-
delijk ten val op de TESO- veer-
boot Dokter Wagemaker, die de 
dienst onderhoudt tussen Texel 
en Den Helder. 

Bij aankomst in de Helderse veerha-
ven verliet de vrouw met haar familie 
het salondek op weg naar het autodek. 
Onderweg viel zij van de trap. On-
danks directe eerste hulp ter plekke 
bleek de passagier later na aankomst 
in Gemini-ziekenhuis te Den Helder 
te zijn overleden. (BK)

Bekeurd voor varen 
zonder papieren
HEEL

De waterpolitie heeft vorige 
week in Heel de schipper van 
een binnenvaartschip bekeurd 
omdat hij niemand aan boord 
had met de vereiste vaarpapie-
ren. Ook vervoerde de schipper 
lading zonder dat een vergun-
ning was verleend.

De waterpolitie hoorde over de 
marifoon dat een schip op de Maas 
meldde dat het van plan was het Ka-
naal Wessem-Nederweert in te varen. 
Volgens de ATIS-code moest deze 
marifoon aan boord van een bepaald 
schip staan. De waterpolitie zag ech-
ter een heel ander schip het kanaal 
invaren. Bij controle aan boord bleek 
dat er wel een marifoonvergunning 
was maar dat beide marifoons hierop 
niet meer voorkwamen. Verder was 
niemand in het bezit van een bedie-
ningscertificaat voor de marifoon.
Bij nadere controle bleek dat geen 
van de twee bemanningsleden in 
het bezit was van een geldig vaar-
bewijs. Ook de negentien-jarige man 
uit Kerkdriel die zich als schipper 
uitgaf was niet in het bezit van een 
vaarbewijs of een dienstboekje. 
Het schip was met grind onderweg 
van Kessenich naar Veghel. Uit de 
administratie bleek dat de lading 
vervoerd werd zonder dat door de 
Inspectie Verkeer en Waterstaat aan 
de eigenaar een vergunning en een 
Rijnvaartverklaring verleend was.
Toen de agenten het schip verder 
aan een inspectie onderwierpen, za-
gen ze dat in het keuringsrapport 
van de vloeibaar gasinstallatie de 
geldigheidsdatum met pen was ver-
anderd. De datum was van 6-5-2005 
veranderd in 6-5-2009. Bij navraag 
bij het bedrijf dat de keuring toen 
uitvoerde bleek dat zij de installatie 
aan boord van het schip daarna niet 
meer gekeurd hebben. De schipper 
wordt er van verdacht het getuig-
schrift vervalst te hebben. 
De waterpolitie legde het schip stil.  
(EvH)



Weekblad Schuttevaer Zaterdag 16 mei 20096 scheepsbouw & offshore

De dieselektrische voortstuwing 
moet zorgen voor een brandstof-
besparing van maar liefst twintig 
procent. De Viking Legend wordt 
2 juli gedoopt in Keulen. 
‘Onze gasten zullen merkbaar van 
de nieuwe voortstuwingstechniek 
profiteren’, zegt bedrijfsleider 

Guido Laukamp van Viking Flus-
skreuzfahrten in Keulen, het boe-
kingskantoor van Viking River 
Cruises. ‘Het dieselelektrische 
systeem vermindert de trillingen 
en het geluid van de voortstuwing 
nog verder dan al het geval is op 
de moderne met dieselvoorstuwing 
uitgeruste cruiseschepen. Het schip 
beschikt over diverse generatoren die 
over meerdere machinekamers zijn 
verdeeld. Dat maakt het mogelijk 
tijdens nachtvaarten te kiezen voor 
een machinekamer die ver genoeg 
van de passagierscabines afstaat 
om het geruis van de generatoren 
te minimaliseren.’

Trillingsvrij
‘De generatorsets die voor de voort-
stuwing zorgen leveren tijdens de 
vaart ook stroom voor het boord- 

en hotelgebruik’, zegt vicepresident 
Thomas Bogler, verantwoordelijk 
voor het nautische en technische 
reilen en zeilen bij Viking River 
Cruises. ‘Het managementsysteem 
maakt het mogelijk precies zoveel 
energie te produceren als nodig is. 
Daardoor kan het schip met twin-

tig procent minder brandstof toe als 
de Viking Helvetia, ons vorige 135 
meter cruiseschip, dat dieseldirect 
wordt aangedreven.’
Volgens Bogler maakt de diesel-
elektrische aandrijving het schip 
zo rustig en trillingsvrij dat het 
voor de passagiers nog maar nau-
welijks merkbaar is dat er motoren 
draaien.
De dieselelektrische voortstuwing 
maakt de inzetbaarheid van het schip 
bovendien groter, denkt Bogler. 
‘De Viking Legend hoeft cruises 
niet te onderbreken wanneer een 
van de motoren voor onderhoud 
stil staat.’

Franse balkons
Het interieur van de Viking Legend 
is ontworpen door het Noorse ar-
chitectenbureau Yran & Storbra-

ten, waarmee Viking al lange tijd 
samenwerkt. De cabines op het 
boven- en middendek zijn voorzien 
van Franse balkons. Het interieur is 
Scandinavisch, met warme kleuren 
en lichte houtsoorten. Het schip telt 
98 passagierscabines en suites. Er is 
accommodatie voor 189 passagiers 
en vijftig bemanningsleden. (HH)

• De in aanbouw zijnde Viking 
Legend op de werf in Tangermünde. 
(Foto Viking River Cruises) 

Twintig procent zuiniger met brandstof

Viking bouwt dieselelektrisch passagiersschip
SET Schiffsbau und Entwicklungsgesellschaft 
bouwt in Tangermünde het mps Viking Legend 
(135 x 11,45 meter) voor Viking River Cruises. De 
werf bouwde deze winter het casco in twee helf-
ten in de bouwhal en is inmiddels bezig met de 
afbouw. Het wordt het eerste rivierpassagiersschip 
met een dieselelektrische aandrijving.

Doorvaren als motor voor
service uit bedrijf is

Nieuwbouw: alle typen bedrijfsvaartuigen
Reparatie
Dokcapaciteit tot 110 meter

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

email: info@scheepswerfgrave.com

SHANGHAI

Damen Shipyards in het Chinese 
Yichang heeft 27 april bouw-
nummer 567404 opgeleverd aan 
CV Scheepvaartonderneming 
Helga te Delfzijl (Hanno en Jan-
ny van Dijk uit Westerbork).

Vernoemd naar hun jongste dochter 
is het schip als Helga in de vaart 
gebracht. Naast de Helga beredert 
het met drie dochters - Dagna, Imke 
en Helga - gezegende gezin Van Dijk 
nog een tweetal bij Scheepswerf Fe-
rus Smit te Westerbroek gebouwde 
6000-tonners: de Dagna (2005) en 
de Imke (2006). De overdracht van 
de Helga had plaats in Shanghai. 

Dit schip is de eerste van een serie 
van drie 12.000-tonners, die bij Da-
men Shipyards te Yichang worden 
gebouwd. Met een interval van zes 
maanden volgt het andere tweetal (de 
bouwnummers 567405 en 567406) 
respectievelijk voor de families Ben 
Kok uit Meedhuizen en Egbert Bos 
te Winterswijk. De algemene gege-
vens van deze met twee tachtigtons 
dekkranen uitgeruste serie schepen 
luiden: lengte over alles 142,95 
meter, lengte tussen de loodlijnen 
135,54 meter, breedte 18,90 meter, 
BT/NT 8999/4585, containercapa-
citeit 686 teu, waarvan 374 aan dek. 
In de machinekamer is een 6000 kW 
MaK 6M43 geplaatst, die een snel-
heid levert van zestien knopen. De 
eerste reis van de Helga (roepletters 
PBRT, IMO-nummer 9456719) be-
treft het transport van binnenschepen 
van China naar Rotterdam. (HZ)

Op hoge poten

IJMUIDEN

De Seafox 7 steekt hoog boven de bebouwing van IJmuiden uit. De poten jack-up rig, die werd ontworpen door 
MSC/Gusto en vorig jaar werd gebouwd in Singapore, worden in IJmuiden verlengd met 5,50 meter en worden 
dan bijna 79 meter lang. Het platform is eigendom van de Seafox Group Ltd., in Douglas op het eiland Man 
en het management wordt gevoerd door Workfox BV in Hoofddorp. Het platform is gebouwd voor de Noordzee 
en kan worden ingezet tot een diepte van 45 meter en kan extreme stormen weerstaan. Aan boord staat een 
projectkraan van 300 ton. Na de werkzaamheden in IJmuiden, die circa drie weken in beslag nemen, gaat de 
Seafox 7 naar Rotterdam voor onderhoud, om daarna voor de NAM een compressormodule te gaan plaatsen 
in de Nederlandse sector L2 op de Noordzee. (Foto Willem Moojen)

DEN	OEVER

Voor het in productie brengen 
van twee kleine gasvelden in 
het P9-blok in de Nederlandse 
Noordzee heeft Wintershall bij 
twee Noord-Hollandse staal-
bouwers beschermingsframes 
laten bouwen. Deze frames 
worden op de zeebodem over 
putmonden geïnstalleerd.

De P9-A en P9-B gasvelden worden 
gelijktijdig door Wintershall ontwik-
keld. In plaats van vaste satelliet-
platformen gebruikt de maatschappij 
onderzeese systemen om gas te pro-
duceren. De putmonden in de zee-
bodem worden hierbij afgeschermd 
door beschermingsframes, zodat 
deze niet door visgerei of ankers 

kunnen worden beschadigd. Voor 
het P9-A/P9-B-project heeft OMF 
Services in haar werkplaats in Den 
Oever twee negentig ton wegende 
beschermingsframes geconstrueerd. 
Deze tien meter lange, twaalf meter 
brede en 6,50 meter hoge frames 
zijn op een platformtrailer van 
Mammoet naar de Noorderhaven 
vervoerd en daar met behulp van 
een grote mobiele telescoopkraan op 
een ponton geladen. Voor hetzelfde 
project is Multimetaal in Den Helder 
momenteel bezig met de bouw van 
twee 24 ton wegende frames. Deze 

acht meter lange, acht meter brede 
en 2,20 meter hoge staalconstructies 
worden binnenkort opgeleverd.
Wintershall is de afgelopen tijd 
heel succesvol met het aanboren 
van nieuwe gasreservoirs op de 
Noordzee. In de Nederlandse sec-
tor is gas aangeboord in zowel het 
L6- als het Q1-blok en in de Britse 
sector in het Dimple-veld.
Naast de ontwikkeling van de beide 
kleine gasvelden in P9 is Wintershall 
ook druk bezig om een nieuwe gas-
veld in het E18-blok in productie te 
brengen. Hiervoor is net een nieuw 
platform, E18-A, in het veld geïn-
stalleerd. Wintershall verwacht dat 
in dit veld de gaskraan in oktober 
van dit jaar kan worden open gezet. 
(PAS)

Total-order
voor HSM
SCHIEDAM

Voor de ontwikkeling van een 
nieuw gasveld in het K5-blok 
in de Nederlandse sector van 
de Noordzee laat Total E&P 
Nederland bij de HSM-werf in 
Schiedam een gasproductie-
platform bouwen.

Dit K5CU satellietplatform moet 
in juli 2010 door de werf worden 
opgeleverd. Het wordt opgebouwd 
uit een 670 ton wegende vierpoots 
jacket (draagconstructie) die vijf-
tig meter hoog wordt. Hierop 
wordt een dekmodule (topside) 
met een gewicht van 850 ton, 
een lengte van dertig meter, een 
breedte van twintig meter en een 
hoogte van zeventien meter ge-
plaatst. De constructie telt drie 
verdiepingen plus een helikopter-
dek. Er is ruimte om maximaal 
acht putten aan te sluiten. Om de 
jacket in de zeebodem te veran-
keren levert de werf ook nog 500 
ton aan stalen fundatiepalen. Iv 
Oil & Gas uit Papendrecht heeft 
het ontwerp van het platform 
uitgevoerd. De fabricage van de 
dekmodule heeft plaats in één van 
de grote constructiehallen en die 
van de jacket op het buitenterrein 
van de werf. De nieuwe bouw-
order sluit naadloos aan op het 
fabricageproject dat de werf nu 
nog onderhanden heeft en dat in 
juni wordt afgerond. Dit betreft 
de bouw van het E17a-A gaspro-
ductieplatform dat GDF SUEZ 
E&P Nederland in het E17-blok 
op het Nederlandse continentale 
plat gaat installeren. (PAS)

LEIDSCHENDAM

Met een lening van 23 miljoen 
dollar heeft Fugro uit Leidschen-
dam het in financiële proble-
men verkerende Noorse bedrijf 
Electromagnetic Geoservices 
(EMGS) uit Trondheim verder 
geholpen.

Hierbij is afgesproken dat beide be-
drijven in elk geval tot 2011 nauw 
blijven samenwerken. Het Noorse 
bedrijf kan hierbij gebruik maken 

van het wereldwijde marketing-
netwerk van Fugro, terwijl Fugro 
toegang krijgt tot de speciale elek-
tromagnetische techniek van EMGS 
waarmee in de zeebodem olie- en 
gasreservoirs kunnen worden opge-
spoord. Fugro is ook op dit terrein 
actief met seismische technieken 
die gebruik maken van geluidsgol-
ven. Volgens Fugro-directeur Klaas 

Wester vormt de EM-techniek een 
goede aanvulling op de seismische 
technieken.
EMGS is met haar systeem markt-
leider en stelt dat met haar techniek 
nog beter olie- en gasreservoirs kun-
nen worden opgespoord. Zelfs kleine 
reservoirs, die met seismische tech-
nieken niet worden opgemerkt, wor-
den wel door de elektromagnetische 

golven met een heel lage frequentie 
gedetecteerd. EMGS zet voor haar 
zeebodemonderzoek diverse gechar-
terde offshorevaartuigen in, waaron-
der de gloednieuwe Boa Thalassa, de 
Atlantic Guardian, de Siem Mollie 
en het door Damen gebouwde sur-
veyvaartuig Relume.
De converteerbare lening van Fugro 
kan worden omgezet in EMGS-aan-
delen, waardoor Fugro een belang 
van twintig procent in het Noorse 
bedrijf kan krijgen. (PAS)

FOXHOL

Bij Volharding Shipyards in het 
Groningse Foxhol worden ne-
gen van de 25 arbeidsplaatsen 
geschrapt als gevolg van de eco-
nomische recessie.

In Foxhol worden schepen ontwor-
pen, getekend en het projectmanage-
ment verzorgd, terwijl de scheeps-
nieuwbouw in het buitenland (China) 
plaatsheeft. Er is echter wereldwijd 
een overschot aan ladingcapaciteit 
ontstaan.
Volgens directeur Geert-Jan Bo-
dewes zijn er de afgelopen zeven 

maanden geen nieuwe orders  ge-
acquireerd en zijn twee van de 47 
bestelde schepen geannuleerd. Tot 
en met volgend jaar heeft Volharding 
nog voldoende werk, maar de werf-
directie wil toch gaan reorganiseren 
en saneren (kostenreductie) om de 
komende periode de continuïteit van 
de werkzaamheden veilig te stellen. 
‘Het is een kwestie van overleven en 
de tering naar de nering zetten.’
Bodewes verwacht dat het in ieder 

geval de komende anderhalf tot twee 
jaar moeilijk zal blijven. ‘Ik heb het 
nog nooit zo erg meegemaakt. Vraag 
en aanbod zijn volledig uit balans 
geraakt en momenteel liggen er 
wereldwijd zo’n 1000schepen, ook 
nieuwe, stil.’ De vakbonden hebben 
begrip getoond voor de situatie bij 
Volharding Shipyards.

Volharding Shipyards was een van 
de grotere werven in Nederland, met 
bouwplaatsen in Foxhol, Harlingen 
en de Eemshaven. Sinds 2007 wordt 
er in Noord-Nederland geen nieuw-
bouw meer gepleegd. (TK)    

• De Helga in de Huangpu River in 
Shanghai. (Foto Peter Hoogstra)

Helga begint met lading schepen

Volharding schrapt
banen in Foxhol

• De load-out in Den Oever van één van de twee door OMF Services voor Wintershall gebouwde beschermings-
frames. (Foto OMF Services)

Beschermingsframes
voor Wintershall

• Het gloednieuwe vlaggenschip van EMGS, de Boa Thalassa, heeft eind april de IJmond aangedaan. (Foto PAS Publicaties)

Fugro investeert in Noorse EMGS
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Er valt nog steeds heel weinig verbetering te 
bespeuren in de vrachttarieven. Er blijft weinig 

werk en ook de slechte vrachtprijzen houden aan. 
Het wordt zo langzamerhand een eentonig verhaal, 
maar het is niet anders. De kolen- en ertsenaanvoer 
blijft slecht en dat heeft zijn weerslag op andere 
markten. Op Google Earth is te zien dat een aantal 
zeeboten op zee voor Rotterdam ligt te wachten. 
Hopelijk lopen ze snel binnen met veel werk voor 
de binnenvaart.

Peterson Amsterdam verwachtte dinsdag 12 mei 
de Hamburg met sojaschroot en -pellets. Woens-

dag 13 mei komt de Graecia Universalis met soja-
schroot en -pellets. Donderdag 14 mei wordt de 
Billion Trader verwacht met sojaschroot en -pellets 
en zaterdag wordt de Marielle Bolten verwacht met 
citruspulppellets. De Prince of Tokyo komt 19 mei 
met sojaschroot en -pellets. De Genco Thunder 
wordt 22 mei verwacht met citruspulppellets en 
sojaschroot en -pellets. Op 23 mei wordt de Myrto 
verwacht met sojabonen en sojaschroot en -pellets. 
De Navios Alegria komt 28 mei met sojaschroot en 
-pellets en zonnebloemschroot en -pellets.  De Vela 
wordt 3 juni verwacht met palmpitschilfers. 
Peterson Rotterdam verwacht 14 mei de Stellar Ju-
piter met sojaschroot en -pellets. Op 17 mei komt 
de Eden Maru met sojabonen en 20 mei de Josco 
Yanghzou met sojaschroot en -pellets.  Op 28 mei 

wordt de Growth Ring verwacht 
met sojaschroot en -pellets. 

De EMO verwacht deze week 
vier schepen met kolen. De 

Empress en de Alpha Millennium kwamen maandag 
en de China St. Respons loste dinsdag en woensdag. 
Vrijdag wordt de SKS Tanaro verwacht met kolen. 

Een partij van 1200 ton stenen ging van Moerdijk 
naar Bamberg voor 8 euro per ton. Ruim 1000 ton 
aluminium ging van Delfzijl naar Vlissingen voor 3 
euro per ton. Een 500-tons partij ging van Wemeldinge 
naar Veghel voor 4,75 euro per ton. Een partij ano-
deblokken van ruim 1000 ton ging van Delfzijl naar 
Essen voor 3,70 euro per ton. Een grote partij kolen 
ging van Rotterdam naar Karlsruhe voor 4,50 euro 
per ton. Een partij van ruim 1000 ton sojapellets ging 
van Amsterdam naar Dorpen en Bremerhaven voor 
5,80 euro per ton. Een partij van 900 ton sojapellets 
ging van Amsterdam naar Bremerhaven voor 5 euro 
per ton. Een partij van 1750 ton bentoniet ging voor 
een blokvracht van 3600 euro per ton naar Brassert. 
Een partij van rond de 1000 ton sojapellets ging van 
Amsterdam naar Bremerhaven voor 5,25 euro per ton. 
Potas (1150 ton) ging van Amsterdam naar Mulhouse 

voor 10,25 euro per ton. Voor bijna 
1500 ton rollen werd van IJmuiden 
naar Duisburg 2,85 euro per ton 
betaald. 

Duitsland

Een partij van 1500 ton zout ging van Rheinberg 
naar Luik voor 2,15 euro per ton. Ruim 2000 

ton zout ging van Rheinberg naar Rotterdam voor 
2,50 euro per ton. Een partij van 1100 ton tarwe 
werd van de Main naar Brussel bevracht voor 9,55 
euro per ton. Split (750 ton) werd van Lahnstein naar 
Amsterdam gevaren voor 4 euro per ton. Ruim 1000 
ton grind ging van Stolzenau naar Emden voor 3,35 
euro per ton. Een partij split van 1000 ton ging van 
Plochingen naar Deventer voor 4,50 euro per ton. 
Een grote partij grind ging van Breisach naar Arkel 
voor 4,25 euro per ton. Zinkerts (750 ton) bracht van 
Hochfeld naar Dordrecht 2,50 euro per ton op. Een 
partij van 1300 ton staal ging van Irlich naar Walsum 
voor 2,35 euro per ton. Een partij van 500 ton raps 
ging van Spyck naar Lochem voor 3 euro per ton. 
Een partij van bijna 1000 ton raps ging van Maag-
denburg naar Neuss voor 8,50 euro per ton. Een 
grote partij ijzer ging van Duisburg naar Antwerpen 
voor 1,75 euro per ton. Ruim 600 ton raapschroot 

ging van Neuss naar Dorpen voor 5,50 euro per ton. 
Bijna 1200 ton grind ging van Godorf naar Kampen 
voor 2,50 euro per ton. Een partij van ruim 1000 ton 
sojaschroot ging van Hamburg naar Maagdenburg 
voor 3,70 euro per ton. Tarwegries (500 ton) ging 
van Neuss naar Lochem voor 4 euro per ton. 

België

Peterson Gent verwacht 19 mei de Bahia met 
sojaschroot en –pellets. De Double Prosperity 

wordt 11 juni verwacht met sojaschroot en -pellets. 
In Antwerpen komt 18 mei de Utviken met tarwe. 
Bijna 1600 ton schroot bracht van Gent naar Neuves-
Maisons 5 euro per ton op. Een partij van 1000 ton 
soja ging van Gent naar Heilbronn voor 9,50 euro 
per ton. Voor 540 ton kunstmest werd van Gent naar 
Doetinchem 3 euro per ton betaald. Split (1900 ton) 
ging van Kallo naar Westerbroek voor 2,50 euro per 
ton. Er werden kolen aangeboden van Antwerpen 
naar Mannheim voor 3 euro. 

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)

Wanneer komen de zeeboten?

Lange reizen zijn momenteel erg populair. ‘Iedereen wil niets liever 
dan even de narigheid achter zich laten en aan het werk zijn.’

De duwbakken, waarmee het tot vorige maand redelijk slecht ging, 
liggen sinds kort weer vol met vooral veel sojaschroot. Omdat veel 
bakken al vol liggen, wordt er ook gevlet. ‘De markt verwacht ken-
nelijk een prijsverhoging van de soja’, zegt een bevrachter, ‘dus laten 
ze ze even liggen, in afwachting daarvan.’ Zo lag een 5000-tonner in 
Rotterdam te vletten voor 800 euro per dag.
Naast soja schijnt er ook veel aluminium en cellulose in de havens te 
liggen. Dat is wel ingekocht, maar nog niet doorverkocht.
Niet alle berichten zijn positief. Sommige stromen zullen later dit 
jaar opdrogen. Zo gaat er nog steeds erts naar Duitsland, terwijl de 
auto-industrie dat momenteel niet nodig heeft. Maar er is een con-
tract afgesloten. Alles wordt dan in het achterland tegen wil en dank 
opgeslagen.

De pegel van Pfelling steeg van vier meter begin vorige week naar 
4,15 meter begin deze week. Later deze week komt daar nog 

twintig centimeter bij. Konstanz steeg naar 3,60 meter en Maxau gaf 
bijna vijf meter aan. Kaub steeg licht naar 2,12 meter en daar komt 
deze week nog zo’n twintig centimeter bij. Koblenz stond op 2,13 
meter en Keulen op 2,85 meter. Ruhrort stond begin deze week op 
3,74 meter en staat tegen het weekeinde op 4,30 meter 

Er ging veevoer voor 4 euro naar Oldenburg en een 1600-tonner 
ging met 900 ton naar Breisach voor 6,70 euro per ton. Naar 

Hanau werd voor 500 ton 7,25 euro betaald en naar Bramsche 6 euro. 
Naar Boedapest werd een tientje betaald, inclusief eventuele hoog- en 
laagwatertoeslagen en kanaalvergoedingen. Retour vanaf Boedapest 
kreeg een 1000-tonner 21 euro, maar de basis voor Boedapest staat 
momenteel op 18 euro. Van Kehl naar Enns kreeg een 1600-tonner 
7 euro heen en 12 euro terug. ‘Een leuke bezigheidstherapie’, zegt 
de bevrachter. 
Naar de Ruhr kreeg een 2400-tonner voor ferronikkel 1,40 euro per 
ton betaald. ‘Daar gaat 20 cent havengeld af en een halve euro aan 
gasolie’, rekent de bevrachter voor. ‘Er blijft dan 70 cent over. Als je 
dan gaat rekenen en veertien dagen leeg liggen voor de reis incalculeert, 
houdt dit schip aan deze reis voor achttien dagen 93 euro per dag over 
en dat is beschamend weinig.’

Tankvaart

Er gloort licht aan het eind van de tunnel voor de wereldeconomie. 
Dat is de visie van steeds meer experts en beleidsmakers. Het 

verbeterde sentiment is zichtbaar in indicatoren als het vertrouwen 
van inkoopmanagers, oplopende aandelenkoersen en een afnemend 
tempo van verslechtering van allerlei macro-economische variabelen 
in de VS en Europa.
Maar analisten waarschuwen dat het voorlopig nog steeds slechter 
gaat en dat op korte termijn geen verbetering in de reële economie 
merkbaar zal zijn. Voorlopig heeft dit alles echter gezorgd voor op-
lopende olieprijzen op de termijnbeurzen en in de markt. Ook bleek 
uit de Euroilstock voorraadgegevens dat voorraden in april iets zijn 
afgenomen bij een oplopende bezettingsgraad van raffinaderijen. Dat 
betekent dat de afzet weer op een redelijk niveau begint te komen. Wel 
liggen voorraden ver boven en bezettingsgraden ver onder de niveaus 
van vorig jaar, maar vooral de handel in benzine en diesel lijkt aan 
te trekken. Met het naderen van het wegseizoen wordt de vraag naar 
benzine in de VS en diesel in Europa weer groter. Vooral in het ARA-
gebied neemt hierdoor de handel toe.
Vrachttarieven op de transportmarkt ex-ARA over de Rijn richting 
achterland zijn afgelopen week iets verder gezakt als gevolg van weinig 
vraag naar capaciteit. Momenteel zijn veel schepen actief op alternatieve 
routes zoals tussen bestemmingen binnen het ARA-gebied of tussen 
Duitse bestemmingen. Deze routes zijn vergeleken met Rijnvrachten 
winstgevender. Deze ontwikkeling pakt ook goed uit voor de Rijn-
vrachten want het aanbod van lege scheepsruimte wordt beperkt en 
de vrachttarieven worden ondersteund. De afgelopen twee dagen zijn 
de tarieven dan ook niet verder gezakt.

PJK-Rijnvrachttarieven per 12 mei 2009
© 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 4,15/4,45 4,45/5,75
Dortmund 6,15/6,45 6,45/6,75
Keulen 5,65/5,95 5,95/6,25
Frankfurt 7,75/8,05 8,05/8,35
Karlsruhe 8,75/9,05 9,05/9,35
Bazel 14/14,50 14,50/15

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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Hij sprak op een door de Rabobank 
georganiseerd seminar over de toe-
komst van de binnenvaart, dat vlak 
voor de opening van de Construction 
and Shipping Industry beurs in Go-
rinchem werd gehouden. Zijn ver-

wachting is dat de containeroverslag 
in Rotterdam en Antwerpen in 2035 
is verdrievoudigd ten opzichte van 
2007.
Orgelist verwacht echter dat de eco-
nomie zich na de crisis in een andere 
richting ontwikkelt. Hij ziet de groei 
van de mondialisering afnemen ten 
koste van regionale ontwikkelingen. 

‘Ik verwacht dat de economie zich 
geleidelijk aan meer continentaal 
ontwikkelt, met een bijbehorende 
continentale vervoersstroom. Dat 
staat groei van de binnenvaart echter 
niet in de weg. In de zeevaart bete-

kent dat meer groei voor shortsea 
shipping.’ De logistieke specialist 
gaat er vanuit dat de recessie één tot 
twee jaar duurt en dat de economi-
sche groei daarna weer inzet.

Voorzitter Klaas van Deursen, van 
de Rabo Binnenvaartbanken, ver-
wacht dat eveneens. ‘Het zijn zeer 

turbulente tijden en er is natuurlijk 
geen lampje dat gaat branden wan-
neer het weer beter gaat, maar we 
verwachten dat het medio 2010 weer 
de goede kant op gaat.’
Als deze prognoses kloppen moet de 
sector dus proberen de komende twee 
jaar zonder al teveel kleerscheuren 
door te komen. Deze prognose pleit 
ervoor om bedrijven zoveel mogelijk 
overeind te houden.

Gesleep met schoenen
Orgelist ondersteunde zijn prognose 
over regionale economische ontwik-
keling met diverse argumenten. 
‘Er wonen 1,2 miljard mensen in 
China. Naarmate de welvaart daar 
toeneemt, zal de Chinese produc-
tie zich meer op de eigen economie 
gaan richten.’
De huidige crisis treft de Chinese 
export bovendien hard. Dat zet de 
Chinese regering aan de eigen con-
sumptie te stimuleren, wat dit pro-
ces versnelt. Een tweede reden is de 
noodzaak een duurzamer economie 
op te bouwen.
‘Producten zullen een prijskaartje 
krijgen waarin de CO2-uitstoot van 
het product is verdisconteerd. Een 
geleidelijke belasting van milieu-
aspecten, waaronder door vervoer 
veroorzaakte emissies, zal voor een 
geleidelijke omslag van wereldwijde 
naar meer regionaal georganiseerde 
productie zorgen. Het kapitalistische 

systeem past zich daaraan aan, het 
milieu wordt handel.’
Een milieubelasting maakt het sle-
pen met onderdelen en voedsel over 
de aardbol minder aantrekkelijk. 
‘Nu worden in China bijvoorbeeld 
schoenen in elkaar gezet waarvan de 
veters uit Polen komen, het boven-
leer uit Argentinië en de zolen uit 
Japan. Vervolgens gaan die schoenen 
weer naar Europa en Amerika. Ap-
pels worden nu in Nieuw-Zeeland 
het goedkoopst geproduceerd en 
lamsvlees in Australië. Met grote 
containerschepen worden al die pro-
ducten wereldwijd gedistribueerd. 
De enorme schaalvergroting die 
mondialisering met zich meebrengt 
leidt echter tot grote externe maat-
schappelijke kosten. In Nederland is 
de intensieve varkensteelt daar een 
goed voorbeeld van. Er worden hier 
tien miljoen varkens gehouden die 
in grote aantallen worden geëxpor-
teerd en in Spanje en Italië worden 
verwerkt tot exclusieve producten 
die deels weer worden geëxporteerd 
naar Nederland. In plaats van var-
kensflats en mestverwerkingsfabrie-
ken kunnen we hier beter scharrel-
varkens houden en zelf lokaal een 
goede Peelham maken, dat is een 
veel simpeler oplossing.’

Kwetsbaar
De vergaande specialisatie die nodig 
is om wereldwijd te opereren maakt 

bedrijven kwetsbaar. ‘Onlangs vroeg 
een bedrijf in Brabant surséance 
van betaling aan. Het produceerde 
alleen maar brandstoftanks voor 
vrachtwagens. Toen de vraag naar 
brandstoftanks inzakte kwam het 
meteen in moeilijkheden. In de mon-
diaal opererende auto-industrie is de 
specialisatie erg ver doorgevoerd, 

autofabrieken zijn alleen nog maar 
assemblagebedrijven waar pasklaar 
aangeleverde onderdelen en secties 
in elkaar worden geschoven.’
De economische crisis staat volgens 
Orgelist overigens niet op zichzelf. 
‘We hebben in deze wereld ook een 
energiecrisis, voedselcrisis, watercri-
sis en identiteitscrisis.’ (HH)

Planoloog Orgelist verwacht continentale herschikking economie

Crisis kreukeltje in economische ontwikkeling
Hoewel de economische crisis de binnenvaart kei-
hard raakt en de containerstroom naar Rotterdam 
en Antwerpen sterk is ingezakt, blijven de vooruit-
zichten voor de containervaart voor de lange ter-
mijn erg gunstig. ‘De recessie is slechts een kleine 
kreukel in de economische ontwikkeling’, zegt Ad 
Orgelist van het logistiek en planologisch advies-
bureau O & A uit Maastricht.

Nog twee jaar zien
te overleven

Ingezonden Mededeling

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

Hellingcapaciteit
tot 110 m
Tevens 2 stevendokken
tot 19 m breedtee

Patrisica wordt
koppelverband

SLIEDRECHT

Scheepswerf L.J. Boer in Sliedrecht 
heeft voor Theo en Corina van der 
Hoff het ms Patrisica (110 x 11,45 
meter) omgebouwd tot een koppel-
verband, de Patrisica en Patrisica 
2 (186 x 11,45 meter). De Patrisica 
kreeg bij de werf een duwkop aan-
gemeten. Daarnaast kwam er onder 
meer een nieuwe ABC hoofdmotor in 
te staan, een nieuw stuurhuis op met 
nieuwe navigatieapparatuur en werd 
de woning compleet vernieuwd. Voor 
de Patrisica 2 werd een bestaande 
duwbak onder handen genomen en 
voorzien van de nodige apparatuur, 
waaronder een boegschroef van Ver-
haar. De Patrisica vaart voor DAP 
Barging in Rotterdam. (HH / foto 
Arie Jonkman)

Grote groei op lange termijn

Vervoersprognoses voor de lange termijn gaan uit van een groei van de 
containeroverslag in Rotterdam van acht miljoen teu in 2007 naar 29 miljoen 
in 2035. Daar komt bij dat het percentage containers dat de binnenvaart van 
en naar Rotterdam vervoert op de Tweede Maasvlakte omhoog moet van de 
huidige 33 procent naar 45 procent.
Om dat vervoer in goede banen te leiden is een zeer strakke planning nodig, 
met goede samenwerking in de keten en realtime informatiesystemen. Bin-
nenschepen varen straks via ‘secure lanes’ met vooraf op inland-terminals 
gecheckte containers, die zonder verdere controle kunnen worden overge-
slagen op zeeschepen.
Volgens Orgelist zijn er geen extra inland terminals nodig. ‘Het is beter in de 
huidige terminals te investeren. Die hebben voldoende capaciteit.’
Orgelist maakt zich wel zorgen over het gebrek aan visie van overheden die 
nog altijd industrieterreinen plannen zonder multimodale overslagmoge-
lijkheid en te weinig investeren in binnenhavens. ‘Binnenhavens en kleine 
vaarwegen vallen onder de verantwoordelijkheid van locale autoriteiten. RWS 
beheert alleen hoofdvaarwegen. Provincies maken vaak minder rationele 
afwegingen bij de keuzes van industrieterreinen en gemeenten blokkeren 
nogal eens de ontwikkeling van binnenhavens of hebben daar de middelen 
niet voor.’ (HH)

LAGE	ZWALUWE

Zanen Shipbuilding uit lage 
Zwaluwe en H & U uit Dintel-
mond hebben het mts Bohemia 
II (125 x 11,45 meter, 3345 ton) 
opgeleverd aan de Tsjechische 
compagnons Dusan Stastny en 
Hynek Appelt.

Stastny gaat op de Bohemia ll varen 
en Appelt blijft de oude Bohemia 
schipperen, de voormalige Myriam 
ll. Beide schepen staan onder con-
tract bij Gefo, die ook opdracht gaf 
tot de bouw van de Bohemia ll. 
De Bohemia ll vaart onder Duitse 
vlag. Het is een dubbelschroever, 
voortgestuwd door twee Caterpillar 

3508 hoofdmotoren van 1065 pk bij 
1600 toeren. Het tankschip is uit-
gerust met een ladingverwarming-
systeem en twee EPS500 schroef-
spindelpompen met een capaciteit 
van 500 kubieke meter per uur bij 
acht bar.
De Bohemia ll is inmiddels twee 
maanden in de vaart. ‘We hebben 
voldoende werk’, zegt Stastny. ‘We 
hebben overigens nog geen zware 
producten vervoerd, dat is meer iets 
voor de verdere toekomst. Voorlopig 
varen we normale N-producten. Met 
onze 125 meter kunnen we daarmee 
tot in Zwitserland bij Birsfelden ko-
men. Om die reden hebben we ook 
twee voortstuwingsinstallaties.’
Met zijn lage kruiphoogte is de 
Bohemia ll ook geschikt voor de 
vaart op de Duitse kanalen. Het 
twee-partijenschip beschikt over 
elf ladingtanks. (HH)

• De Bohemia II is voorlopig 
goed van werk voorzien. (Foto Arie 
Jonkman)

Tsjechische partners nemen 
Bohemia ll in de vaart

Brussel akkoord met
staatssteun voor
intermodaal vervoer
BRUSSEL

De Europese Commissie heeft 
ingestemd met de plannen van 
België en Duitsland om het in-
termodaal goederenvervoer fi-
nancieel bij te springen uit hun 
staatskas.

België heeft daarvoor honderd mil-
joen euro uitgetrokken voor een pe-
riode van vier jaar. Per jaar gaat het 
om 25 miljoen euro staatssteun om 
het intermodale goederenvervoer per 
spoor over een afstand van meer dan 
51 kilometer te stimuleren door het 
opstarten van internationale ge-
combineerde vervoersdiensten. 
De exploitanten van deze diensten 

moeten de verladers wel lagere ta-
rieven aanbieden, zo heeft de Eu-
ropese Commissie als voorwaarde 
gesteld. Voor wat Duitsland betreft 
gaat het om een totaal bedrag aan 
staatssteun van 345 miljoen euro. De 
Duitse overheid mag tot 85 procent 
van de kosten van de projecten voor 
de bouw van moderne terminals en 
de bijbehorende los- en laadinstal-
laties financieren. De regeling met 
een looptijd van drie jaar kost 115 
miljoen euro per jaar.

De Europese Commissie hanteert 
strenge regels voor staatssteun en 
daarbij gaat het meestal nog om 
uitzonderingen op de Europese 
concurrentiewetgeving met een tij-
delijk karakter. In bovenstaand geval 
speelt zeker mee dat de Europese 
Commissie een vurig voorstander 
en promotor is van intermodaal 
vervoer. (JS)
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www.havenvanantwerpen.be/jobs

Als matroos bij het Havenbedrijf sta je nooit stil, want onze mensen kiezen voor actie. Het Havenbedrijf biedt jou een heel andere loopbaan 

dan in koopvaardij of binnenvaart, of op de lange omvaart. Hier kom je terecht bij het sleepbedrijf, baggerbedrijf of vlotkraanbedrijf. 

Je werkt dus steeds in en rond de haven. Logisch, want het Havenbedrijf beheert, onderhoudt en exploiteert de volledige haveninfrastructuur, 

van dokken en sluizen tot kranen, sleepboten en baggerschepen. In deze boeiende, internationale werkomgeving ben je dus toch nooit ver van 

huis. Bovendien garanderen we een pak aantrekkelijke extralegale voordelen en een mooi evenwicht tussen werk en privé. En je maakt deel uit 

van een hecht team dat trots is om de haven mee uit te bouwen. Met volle overtuiging en volle kracht vooruit.

WWW.JRRECRUITMENT.NL
JR Shipping is een vooruitstrevende rederij. En dus een aantrekkelijke werkgever. Want JR Shipping werkt met de nieuwste schepen en techniek. Een wereld 

waarin ambitieuze HWTK’s zich thuis voelen. Zeker met het oog op de mogelijkheden om carrière te maken. En natuurlijk de gunstige werkschema’s. Ontdek onze 

voorsprong dagelijks via ons nieuwe weblog jrrecruitment.nl. Over vooruitziende blik gesproken!

HWTK’s
MET vooRUITzIENdE
bLIK KIEzEN CaRRIèRE
bIJ JR sHIppINg.

JR Shipping BV
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De noordkust van de voormalige Sovjet-Unie is dui-
zenden kilometers lang en ligt vrijwel geheel bin-
nen de Poolcirkel. De poolnachten duren daar maar 
liefst honderd dagen. Al die tijd verschijnt de zon 
dus niet boven de horizon. Het kan er ook koud zijn. 
De Noordelijke IJszee heeft niet voor niets zijn naam 
gekregen. Toch is grote delen van het jaar transport 
mogelijk, eventueel met behulp van ijsbrekers. 
Daardoor was de Noordelijke IJszee van strategisch 
belang voor het functioneren van de voormalige 
Sovjet-Unie.

In de tijd dat er nog geen GPS bestond was het een hele 
opgave om een vrachtschip van het oostelijke deel van de 
Sovjet-Unie naar het westelijk deel te brengen. Behalve 
dat in die tijd de meeste elektronische navigatiemiddelen 
ontbraken, is ook het oude vertrouwde kompas op derge-
lijke breedten nauwelijks bruikbaar. Niet alleen is zo dicht 
bij de Noordpool het verschil tussen magnetische pool en 
geografische pool enorm, ook trekt de verticale component 

van het aardmagnetisch veld de roos uit z’n evenwicht. Bij 
het navigeren in de Noordelijke IJszee was zichtnavigatie, 
of navigatie op radiobakens dan ook de enige mogelijk-
heid. De toenmalige communistische partij had dan ook 
geen andere keuze dan het aanleggen van een keten van 
vuurtorens langs de hele noordelijke kust. Behalve lichten 
werden ook radiobakens is aangebracht.

Geen stopcontact
Een probleem was de elektriciteitsvoorziening. Zover van 
de bewoonde wereld was geen stopcontact te bekennen. De 
gehele infrastructuur ontbrak. Er werd lang over nagedacht 
hoe deze vuurtorens van stroom moesten worden voorzien. 
Het installeren van dieselaggregaten zou inhouden dat er 
geregeld nieuwe dieselolie zou moeten worden afgeleverd 
en dat er een werktuigkundige aanwezig moest zijn om 
de generatorset te onderhouden. Deze vuurtorenwachters 
zouden dan honderd dagen per jaar zonder daglicht op 
een eenzame rotspunt moeten doorbrengen. Zelfs voor 
de niet kinderachtige communistische partij leek dat een 

onmenswaardig bestaan en er werd dus gekeken naar een 
volledig zelfstandig operende keten van vuurtorens die 
slechts af en toe een inspectie nodig hadden, maar geen 
voortdurende bezetting.

Kleine reactor
Na lang wikken en wegen werd ervoor gekozen deze 
navigatievoorzieningen ieder te voorzien van z’n eigen 
kerncentrale die ook zonder toezicht jarenlang storingsvrij 
zou blijven werken. Het besluit werd genomen dat er voor 
de vuurtorens een speciale lichtgewicht atoomreactor moest 
worden ontwikkeld. Deze waren wel veel eenvoudiger 
van opzet dan de atoomreactoren die het elektriciteits-
net voeden. Ze waren eerder vergelijkbaar met reactoren 
die soms met ruimte-missies worden gelanceerd, vooral 
naar die missies die een verre bestemming hebben waar 
zonnecellen onvoldoende opbrengst hebben. Deze een-
voudige reactoren zijn gevuld met een radioactieve stof 
die in stralingsproducten vervalt. De oorspronkelijke stof 
zet zichzelf daarbij geleidelijk om in andere stoffen. Bij 
dit verval komt er, naast radioactiviteit ook warmte vrij, 
waarmee elektriciteit kan worden opgewekt. Anders dan 
bij de ‘normale’ kerncentrales is er geen regeling van 
het vermogen nodig. Bij elke stof is vooraf perfect te 
voorspellen hoe lang het verval zal duren. De tijd dat 
de helft van de stof in andere elementen is omgezet heet 
de halfwaardetijd en is een vast natuurkundig gegeven. 

De vuurtorens bevatten ook een calculator die vooraf de 
lengte van de dag berekende en het licht automatisch op 
het juiste moment in- en uitschakelde.

Dieven
De keten heeft op deze wijze vele jaren naar behoren 
gefunctioneerd, tot zelfs voorbij de val van de Sovjet-Unie 
in 1989. Het einde van de keten werd eerder veroorzaakt 
door de revolutie in de elektronica en de betere satel-
lietnavigatiemiddelen. Naar de volledig automatische 
vuurtorens werd op een gegeven moment weinig meer 
omgekeken. Dieven, die zich ook door de waarschuwende 

teksten rondom de kerncentrales niet lieten afschrikken, 
stalen in de loop der jaren alles wat los en vast zat uit de 
torens, waarbij de pakkans zeer gering was in zo’n totaal 
verlaten gebied. Dat de dieven in ijzer en koper waren 
geïnteresseerd is logisch en relatief onschuldig, maar wat er 
met de vele radioactieve minicentrales is gebeurd, daarvan 
is geen enkele boekhouding bijgehouden.

als het werkt...
           dan werkt het zo:

Atoomvuurwapens

tekst
Jaap Gestman Geradts

Illustraties/beeldbewerkingen
Jeroen Bons

• Op een mooie 
zomerdag ziet deze 
lichtopstand eruit 
als elke andere. 
Vooral in de winter 
zal het hier boven 
de poolcirkel wel 
een stuk minder 
vrolijk hebben uit-
gezien.

• Behalve het bekende licht met fresnel-lens, werkten de 
vuurtorens ook als radiobakens, waar de navigator z’n 
draaibare antenne op kon richten.

techniek

Op die manier kan op een 110 meter 
binnenvaarttanker per reis rond 1100 
liter benzeen of 700 liter benzine 
worden teruggewonnen. In principe 
kunnen alle koolwaterstofhoudend 
ladingresten met het airco-achtige 
VentoClean-systeem door conden-
satie worden teruggewonnen.
‘Het gesloten systeem pompt de 
dampen uit de tank in feite rond’, 
zegt Perry van der Bogt, die het 
innovatieve product ontwikkelde 
met Sander Kemner en Peter van 
der Berg, de drie mannen die de zaak 
runnen. ‘Een zware ventilator creëert 
onderdruk in de tank en zuigt via 
het leidingnet van de tanker zelf het 
gasmengsel uit de ladingtanks. De 
eigenschappen van het te condense-
ren product bepalen tot welke tem-
peratuur het gasmengsel in het Ven-
toClean-systeem wordt afgekoeld.’ 
De thermostaat is instelbaar tussen 
min 10 en plus 10 graden Celsius. 

Door het gas-luchtmengsel te koelen 
condenseren de gassen en stromen 
in vloeibare vorm naar beneden 
weg. De koude, droge en schone 
lucht stroomt vervolgens langs de 
hete radiateurachtige condensator 
van het koelsysteem terug naar de 
ladingtank. Daarbij koelt de koel-
vloeistof af en verwarmt tegelijk het 
terugstromende luchtmengsel. De 
verdwenen ladingdampen worden 
aangevuld met stikstof uit een stik-
stofgenerator. Het droge en warme 
terugstromende luchtmengsel zorgt 
in de tank voor een snellere verdam-
ping van eventueel achtergebleven 
vloeibare ladingresten onderin de 
tanks. Dit zorgt voor een volledige 
verdamping, wat schoonmaken na 
het ontgassen overbodig maakt.
‘In de praktijk is tien tot vijftien keer 
ventileren van een tank voldoende 
om alle ladingresten te verwijde-
ren’, zegt Peter van der Berg. Van 

der Bogt wijst op het optimale ge-
bruik dat hierbij van de restwarmte 
van de koelunit wordt gemaakt. Een 
extra externe condensator zorgt dat 
de temperatuur in de unit nooit te 
hoog kan oplopen.
De unit is inmiddels volledig ge-
certificeerd. Hij is ontwikkeld in 
overleg met Lloyd’s Register, Ha-
venbedrijf Rotterdam, Inspectie 
Verkeer en Waterstaat en DCMR. 
Het systeem voldoet aan de eisen 
voor zeevaart, binnenvaart en ge-
bruik op het land.

Op maat
De VentoClean-units zijn modulair 
opgebouwd. Dat maakt het mogelijk 
de vorm aan de  ruimte op het schip 
aan te passen. De eerste honderd 
units worden gebouwd door Ho-
ros in Soest. Een standaard unit is 
vier meter lang, twee meter hoog 
en twee meter breed en kan op het 
dek worden geplaatst. Het systeem 
voldoet aan de Apex-richtlijnen (ex-
plosieveilig). 
Per uur circuleert maximaal 3000 
kuub gasmengsel door een koelunit. 
‘Voluit draaiend is het mogelijk een 
110-metertanker in zes tot zeven uur 
te ontgassen’, zegt Van der Bogt. 
‘Met ontgassen kan in principe 
worden begonnen zodra de eerste 
ladingtank leeg is.
‘Via meetflensen, voor en achter de 
VentoClean-unit, kan worden gecon-

troleerd of de atmosfeer in de tank 
schoon genoeg is.’

De op krachtstroom werkende koe-
lunit heeft een piekvermogen van 
veertig kW. De gecondenseerde 
producten als benzine en benzeen 
verlaten de unit via een buizenstelsel 
aan de onderkant, waarna het con-

densaat in slob- of andere tanks kan 
worden opgeslagen. Omdat het zui-
ver is kan het restproduct in principe 
weer worden verkocht. ‘Condensatie 
is een natuurlijk proces. Voor het 
schoonmaken worden geen aanvul-
lende chemicaliën gebruikt’, zegt 
Van der Berg. 

Buiten ontgassen
‘Onze grootste concurrent is de 
buitenlucht. Veel schepen gooien 
nu na het lossen van benzeen de 
luiken open wanneer ze de haven 
verlaten. Bij de Biesbosch heb je 
bijvoorbeeld een gasboei. Tijdens 
ontgassen stroomt daar dan 1100 
liter benzeen de lucht van het na-
tuurgebied in. De verwachting is dat 
ontgassen van ladingtanks in de bui-
tenlucht op termijn volledig wordt 

Systeem wint 1000 liter product per reis uit restdamp

Superkoeler maakt ontgassen overbodig
The European Innovation Group (TEIGro) heeft een 
machine ontwikkeld waarmee product uit de rest-
gassen in ladingtanks van schepen en uit opslag-
tanks kan worden teruggewonnen. De dampen 
worden door een gepatenteerde koelinstallatie, 
een VentoClean-systeem geleid, waar ze zo sterk 
afkoelen, dat de gassen volledig condenseren.

TOS vaart bulker naar Arabië
ROTTERDAM

Medewerkers van Transport & Offshore Services (TOS) varen de Hawk (130 x 27,50 meter), een in China gebouwde bulkcarrier, naar de Verenigde 
Arabische Emiraten. Het is de laatste bulkcarrier uit een serie van drie die TOS op deze manier overvaart. De bulkcarriers worden voortgestuwd en 
bestuurd door twee boeg- en twee hekschroeven in straalbuizen. De schepen zijn speciaal ontworpen voor het vervoer van ijzererts in ondiep water 
en hebben een geladen diepgang van 3,50 meter. De bijzondere voortstuwing is geleverd door Jan Verhaar Omega uit Oegstgeest. (HH/foto TOS )

verboden. ‘Benzinedampen mogen 
al niet meer in de atmosfeer worden 
geloosd. Probleem was tot nu toe dat 
er geen goede oplossingen waren om 
gassen en restproducten veilig terug 
te winnen en af te voeren.’
Omdat alleen op aangegeven plaat-
sen mag worden ontgast moeten 
schepen daarvoor gemiddeld zeven 

procent omvaren. Schepen die met 
product varen waarbij ontgassen 
verboden is varen alleen met deze 
stof (dedicated). Dat betekent dat ze 
vaak leeg terug varen. Het systeem 
voorkomt dus ook omvaren en ver-
mindert leegvaart. Dat vermindert 
ook de CO2-uitstoot per ton lading. 
Een compleet VentoClean-systeem 
kost 100.000 tot 125.000 euro. Van-
wege de vele milieuvoordelen is het 
mogelijk hierop tot vijftig procent 
subsidie te krijgen.
TEIGro en Horos hebben nog geen 
units verkocht, maar Van der Berg 
en Van der Bogt verwachten bin-
nenkort de eerste opdrachten binnen 
te krijgen. ‘Het product is nog maar 
net op de markt en we zijn met veel 
mensen in gesprek, er is wereldwijd 
Belangstelling voor.’ (HH)

www.teigro.nl

• Een op dek geplaatste Vento-
Clean-unit ziet er ongeveer zo uit. • Doorsnede van een VentoClean-systeem.

Minder luchtvervuiling
en minder leegvaart
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Kevlar is lichter dan staal en ook 
soepeler en sterker. ‘De punt van 

een spijker dringt drie millimeter in 
een stalen tussenzool en maar één 

millimeter in een kevlar tussenzool’, 
zegt Maurice van Kesteren van dK 
Trading uit Hoogvliet, die de schoe-
nen in Nederland op de markt brengt. 
‘De kevlar tussenzool beschermt de 
voet ook vollediger. Een stalen tus-
senzool stopt een stukje voor de ach-
terkant van de hiel en van de punt, 
waardoor op die plekken wel spijkers 
of andere scherpe voorwerpen door 
de zool heen kunnen dringen.’
De versterkte neuzen van de Lam-

borghini’s zijn van aluminium of 
kunststof, wat de schoen eveneens 

lichter maakt. ‘De kunststof neuzen 
zijn even sterk als stalen neuzen. 
De kunststof laag is wel wat dikker.’ 

De bovenkant van de werkschoenen 
is van nubuck, een suède-achtige 
leersoort en teflon. De binnenkant 
van de schoen heeft een ademende 
honingraatstructuur.

Werfpersoneel
Er is ook een sandaalachtige werk-
schoen met kevlar beschermzool 
en kunststofneus. De schoen heeft 
aan elke zijkant een opening en een 
elastische klittenbandsluiting. Hij 

kan daardoor makkelijk aan en uit 
worden getrokken wat handig is voor 
gebruik in de binnenvaart.
De polyurethaan onderzolen van de 
werkschoenen zijn antislip, oliebe-
stendig en voorzien van een gepro-
fileerde overgang tussen voorzool 
en hak. Dat geeft een goede grip op 
steile stalen trappen en randen. De 
schoenen zijn antistatisch.
‘We verkopen de schoenen veel aan 
mensen die op werven, schepen of in 

• Doorsnede van een hoge werkschoen met kunststof neus en kevlar bin-
nenzool.  (Foto’s Hans Heynen)

Kevlar maakt schoen sterker en soepeler dan stalen voorgangers

Lamborghini ontwerpt high-tex werkschoen
Tonino Lamborghini heeft een serie lichte, sportief 
ogende, werkschoenen ontworpen en op de markt 
gebracht. De stalen beschermplaat in de tussen-
zool is bij deze werkschoenen vervangen door een 
tussenzool van kevlar.

Instapschoen handig
voor binnenvaart

toelevering

LOOSDRECHT

Silvestris Aquamotive heeft on-
langs de eerste ‘Blower’-versie 
van de al langer in productie 
zijnde 23 voets Sports Cabriolet 
getest op de nieuwe locatie in 
Oud-Loosdrecht. Op de Loos-
drechtse Plassen ging de gas-
hendel vol open en haalde de 
Blower een snelheid van 120 
kilometer per uur.

Met een 600 pk V8 Mercury Ra-
cingmotor achterin had het schip 
geen enkele moeite met de door 
een windkracht vijf veroorzaakte 
golfslag. ‘We waren zeer tevreden 
en de prestaties overtroffen onze 
verwachtingen’, zegt technisch di-
recteur Jan Willem Schoenmakers. 
‘Ik weet niet of het een wereldrecord 
is, maar het was wel bloedsnel. Het is 
zeer indrukwekkend, zowel al je aan 
boord zit, als wanneer je toekijkt.’
Silvestris werd twee jaar geleden 
genomineerd voor de HME Ma-
ritime Innovation Award vanwege 
de geavanceerde constructietech-
nieken die zij bij de bouw van hun 
lichtgewicht aluminium casco’s ge-
bruiken. Aluminium platen worden 
daarbij over een gevormd aluminium 
buizenframe gelijmd en genageld. 
Deze techniek is overgenomen uit 
de vliegtuigindustrie en levert so-
lide en stijve constructies op. Het 
buizenframe zorgt daarbij voor een 
hoge treksterkte. De lijmverbinding 
is in principe al stevig genoeg om 
de constructie bij elkaar te houden. 
De klinknagels zorgen voor extra 

zekerheid. ‘Daarnaast fixeren de 
klinknagels de constructie tijdens 
de bouw, zodat de lijm rustig kan 
drogen’, zegt Schoenmakers. ‘Dat is 
belangrijk want we gebruiken rechte 
platen die we onder spanning om het 
gevormde buizenframe trekken.’
In vergelijking met de Sports Ca-
briolet, waarin een 320 pk Volvo 
staat, is het frame op veel plaatsen 
versterkt door de toepassing van 
sandwich (dubbele) beplating. ‘De 
constructie is daardoor zo sterk dat 
ze geen enkele moeite heeft met al 
dit geweld.’

Het uiterlijk van de Blower wijkt 
op een aantal plaatsen af van de Ca-
briolet. ‘De meest in het oog sprin-
gende veranderingen zitten op het 
dek. Daar zit een ‘power bulge’ op 
het motorluik, om de compressor 
te huisvesten. Ook de spiegel oogt 
anders. Er zit een andere sterndrive 
op het schip, een andere uitlaatbox 
en een externe stuurcilinder.’
De 600 pk Mercury Racingmotor 
met sterndrive is uitgerust met een 
enkele schroef (duo-props bestaan 
niet voor dit soort vermogens). 
‘Deze aandrijving bevalt uitste-
kend’, zegt Schoenmakers. ‘Het is 
een benzinemotor met compressor 
en dat geeft een bijzonder aanspre-
kend geluid.’
Eigenaar van de eerste Blower is 
vooralsnog Exclusive Motorboats uit 
Antwerpen, de Europese distributeur 
van de schepen van Silvestris. ‘Het 
bedrijf vaart ten zuiden van Antwer-
pen met het schip, een locatie waar 

veel zeer snelle motorboten worden 
gevaren.’
Silvestris heeft dit jaar twee schepen 
geleverd en twee exemplaren in pro-
ductie. In totaal bouwt Silvestris dit 
jaar zes schepen. Hoe de markt zich 
in 2010 ontwikkelt vindt Schoenma-
kers moeilijk te zeggen. ‘Ik kan niet 
in de toekomst kijken. Ik weet dat 
de jachtindustrie momenteel zware 
tijden beleeft en uiteraard beïnvloedt 
ons dat ook. Ik heb alleen geen jaren-
lang track-record om de terugval van 
de markt aan af te meten. Daarnaast 
bieden we een zodanig unieke boot, 
waarvan bovendien nog geen twee-
dehands markt bestaat, dat we vrij 
onafhankelijk op de markt kunnen 
blijven opereren.’
Silvestris Aquamotive verhuisde 
onlangs van een industrieterrein in 
Hilversum naar Oud-Loosdrecht. 
‘De ruimte die we hier hebben is 
veel groter en we hebben er ook een 
representatieve locatie mee in het 
hartje van bootminnend Nederland. 
Tevens hebben we hier permanent 
de beschikking over een boot voor 
proefvaarten, vlak naast ons pand.’ 
(HH)

www.silvestris-marine.com

Met 120 kilometer over Loosdrechtse plassen

• De Blower van Silvestris Aqua-
motive haalde tijdens proefvaar-

ten op de Loosdrechtse plassen 
een snelheid van 120 kilometer 

per uur. (Foto Silvestris)

• De werkschoenen van Tonino Lamborghini hebben lichte kevlar beschermzolen en aluminium of kunststof 
neuzen. Links een aan sandaalachtige werkschoen met klittenbandsluiting, rechts een lage werkschoen.

• Links een traditionele hoge werkschoen van Work Time, met stalen binnenzool en neus, rechts de lichte hoge 
werkschoen van Tonino Lamborghini.

Een aantal partijen in de markt stelt dat ex-
perts niet klaar zijn voor de IVW-keuringen. 
Klaar? Nog niet, maar wel goed op stoom. 
De IVR heeft op 27 maart 2003 samen met 
Nederlandse beurs- en onderlinge verzeke-
raars, in nauwe samenwerking met een aan-
tal in Nederland gerenommeerde experts 
en expertisebureaus werkzaam in de bin-
nenvaart, het Nederlands Bureau Keuringen 
Binnenvaart (NBKB) gevormd, om de toen 
al door de Nederlandse regering gewenste 
overdracht van casco-inspecties voor IVW 
uit te voeren.

Doelstelling van het NBKB is de centrale ontwik-
keling en implementatie van een kwaliteitswaar-
borgingssysteem vergelijkbaar met de algemene 
criteria voor het functioneren van verschillende 
soorten instellingen die keuringen verrichten op 
basis van NEN-EN 45004 (de huidige NEN-EN 
17020) ten behoeve van een groep experts/ex-
pertisebureaus, waardoor uit oogpunt van risico-
management optimaal uitwerking gegeven kan 
worden aan de eisen die aan keuringen voor 
binnenvaartschepen worden gesteld en de juiste 
toepassing van de betreffende eisen.
Daarnaast dient het de expertise en ervaring van 
binnenvaartexperts beschikbaar te stellen voor 
de binnenvaartmarkt door het uitvoeren van in-
specties tegen de achtergrond van de eisen die in 
het kader van risicomanagement aan de kwaliteit 
van schepen wordt gesteld. Bovendien moet het 
door centraal toezicht de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid waarborgen.
Sinds de oprichting is binnen bovenstaande con-
structie de casco-inspectie stapsgewijs door IVW 
overgedragen aan de NBKB-experts en nu een 
vaste waarde bij keuringen.

Veranderingen
Zoals bij velen wellicht bekend, wordt het Re-
glement Onderzoek Schepen op de Rijn 1995 
(ROSR) beheerd door de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart (CCR) en geeft voorschrif-
ten voor de bouwinrichting en bemanning voor 
schepen die de internationale Rijn bevaren. Deze 
regeling is recentelijk ook overgenomen voor alle 
andere Europese vaarwegen door middel van de 

Europese Richtlijn 2006 die per 1 januari 2009 
in de nationale wetgeving ingevoerd dient te zijn. 
Eigenlijk ook in Nederland. De huidige planning 
is dat een en ander, zei het te laat, juli 2009 ook 
in Nederland geregeld zal zijn.
In de Binnenschepenwet (BSW) en de Binnen-
schepenbesluit (BSB) worden onderwerpen be-
schreven zoals de deugdelijkheid, de inrichting en 
de uitrusting van een schip. Verder wordt uitgelegd 
hoe de veiligheid geregeld moet worden voor 
de arbeid aan boord. De (BSW) en de Binnen-
schepenbesluit (BSB) zullen naar verwachting 
in juli 2009 vervangen worden door de nieuwe 
Binnenvaartwet (BVW).

Taakoverdracht
Buiten genoemde aanpassingen in de wet- en 
regelgeving is op 29 mei 2008 is in Algemeen 
Overleg van de Tweede kamer met de staatssecre-
taris van Verkeer en Waterstaat het visiedocument 
‘Toezicht Binnenvaart Deel 1: Taakoverdracht 
certificering en meting’ (TBD1) vastgesteld. 
Hierin is het nieuwe beleid van de overheid ten 
aanzien van het certificeren van binnenschepen 
vorm gegeven. Doelstelling is tot volledige taak-
overdracht van certificering en meting te komen 
per 1 juli 2010.
Voor wat betreft deze Taakoverdracht is het be-
langrijk te weten dat een Klassebureau alle taken 
van de Inspectie mag overnemen en een particu-
liere instelling (PI’s) de taken van de Inspectie 
kan overnemen, voor zover wet- en regelgeving 
die taken niet voorbehoudt aan Klassebureaus. 
De aangewezen Klassebureaus en PI’s dienen te 
zijn geaccrediteerd op basis van de ISO-norm 
17020.
Op 5 september 2005 is door IVW de Beschik-
king (IVW-2005.0397) afgegeven aan het NBKB, 
houdende aanwijzing als Particuliere Instelling 
(PI) voor het verrichten van bepaalde werkzaam-
heden samenhangend met het onderzoek van bin-
nenschepen welke aanwijzing op 28 april 2008 
is door IVW voor een periode van drie jaar is 
verlengd.
Het NBKB heeft zich als PI gericht op de sche-
pen voor de droge-ladingvaart (hieronder val-
len ook tankers voor niet-gevaarlijke vloeibare 
stoffen).

Ook voor de NBKB-experts is op 28 april 2008 
wederom een beschikking voor een periode van 
drie jaar afgegeven.

Problemen
Het NBKB is op volle stoom om per 1 januari 
2010 haar certificatie-organisatie inclusief IT-
systeem gereed te hebben om tijdig aan de binnen 
de vereiste norm en accreditatie te voldoen.
Hard wordt gewerkt aan een nieuwe moderne 
software met een geïntegreerde website waar in-
formatie over het waarom, hoe en waar van het tot 
(her)certificatie kan worden gevonden. Interactief 
voor de NBKB-experts, gebruiksvriendelijk en 
bovenal efficiënt.
Doel van het NBKB is om samen met de NBKB-
experts te komen tot een voor de binnenvaart-
markt, in de sectoren waarvoor het NBKB is 
aangewezen, goede dienstverlening op het gebied 
van certificatie. IVW kan en zal hieraan haar 
medewerking dienen te verlenen en beter dan tot 
nu toe assistentie dienen te geven in opleiding, 
duidelijkheid met betrekking tot regelgeving en 
een aantal andere invullingen voor de te nemen 
stappen. Overleg heeft plaats, maar meer daad-
kracht en besluitvorming zijn in deze gewenst.
Mits IVW haar medewerking een tandje op-
schroeft en haar deel tijdig en efficiënt regelt, 
zal voor de organisatie van het NBKB overdracht 
per 1 juli 2010 geen probleem zijn.

Voor de NBKB-experts geldt theoretisch het-
zelfde, maar…
Door de bij het NBKB aangesloten experts wer-
den als gezegd al casco-inspecties uitgevoerd ten 
behoeve van certificering door IVW, waartoe de 

experts in het verleden door het NBKB opgezette 
opleidingen hebben gevolgd. In het kader van 
voornoemde taakoverdracht dient door experts 
dan tevens veiligheidsinspecties te worden uit-
gevoerd. 
Oorspronkelijk zou door IVW zorg worden ge-
dragen voor de opleiding van experts voor wat 
betreft de wet- en regelgeving aangaande vei-
ligheidsinspecties in het kader van genoemde 
taakoverdracht en de relevante wijzigingen van 
de naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli 2009 
in werking tredende nieuwe binnenvaart wet- en 
regelgeving (ROSR en BVW).
Ondanks eerdere toezeggingen hiertoe van IVW 
is in de loop van 2008 gesteld dat PI’s zelf zorg 
dienen te dragen voor de relevante opleiding van 
de experts.
Het NBKB heeft de handschoen opgenomen en 
een e-learningcursus wet- & regelgeving opgezet 
voor experts die eind 2009 door de experts zal 
zijn afgerond. Een moderne manier van cursus 
geven, via internet, inzichtelijk en qua studietijd 
zelf door de experts in te plannen.

De cursus moet samen met de al langer lopende 
begeleiding van de experts door een aantal IVW-
experts in de praktijk tot het gewenste resultaat 
leiden van bekwame inspecteurs voor de bin-
nenvaart met kennis en ervaring.
Niet alleen door de cursus en de begeleiding, maar 
ook door het feit dat de NBKB-experts ervaren 
mannen zijn in dienst van diverse gerenommeerde 
Nederlandse expertisebureaus met ruime kennis 
en ervaring op het gebied van schade-expertise 
en inspectie in de binnenvaart.
De ‘maar’ is echter het ontbreken van de support 

die de experts verdienen vanuit de binnenvaart. 
Het is geen dankbare taak om inspecties uit te 
voeren, maar wel een uiterst noodzakelijke om 
een gezonde en veilige binnenvaartvloot te hou-
den.
Ik denk dat de NBKB-experts de morele verplich-
ting voelen om hun kennis en ervaring hiervoor 
ten behoeve van hun klanten in te zetten. De 
experts zullen de support van het NBKB krijgen 
in de ruimste zin, maar ook de markt moet zich 
bewust zijn van de noodzaak van het behoud van 
goede experts voor inspecties. De NBKB-experts 
willen dienstverlenen, zij doen dit al jaren als 
schade-expert en voor cascometingen. De veilig-
heidsinspecties en de administratieve last maken 
het er niet leuker op. Ook niet de soms negatieve 
benadering door de marktpartijen. Waardering en 
respect zijn hier op zijn plaats en noodzakelijk 
om een goed en gemotiveerd expertbestand te 
behouden.

Alternatief
Helaas wordt momenteel bij voortduring in de 
media kritiek geuit op het door de overheid ge-
kozen pad van taakoverdracht van de inspecties 
per 1 juli 2010. Een pad dat complexer geworden 
is door de hier tussendoor lopende aanpassingen 
in de Europese binnenvaart wet- en regelgeving. 
Maar wel een ingeslagen pad, waarvan geen te-
rugkeer meer mogelijk is.
Natuurlijk zijn er diverse voors en tegens met 
betrekking tot de overdracht, maar zo als de En-
gelse uitdrukking luidt: ‘It’s no use crying over 
spilled milk’. Met andere woorden; de overdracht 
is een feit, een trein die rijdt. Ervoor gaan liggen 
heeft geen zin. Opstappen wel.
Opstappen door gezamenlijk de schouders er 
onder te zetten en van deze weg iets positief te 
maken. Indien alle huidige PI’s zich terugtrekken, 
zal het enige alternatief de klassebureaus zijn. 
Hun doelstelling ligt echter bij de tankvaart en 
nieuwbouw.
De markt bepaalt wat ze wil, maar ik denk dat 
de PI’s, voor zover ze hun zaakjes voor elkaar 
hebben een bijzonder goed en noodzakelijk al-
ternatief zijn.
Ja, de eisen zijn hoog, zoals door anderen in 
eerdere publicaties gesteld, maar hoog met een 

reden en een doel. Het doel van een goede gezonde 
binnenvaart, voldoend aan Europese normen en 
gewild als betrouwbare partner in de EU.
Het NBKB wil en kan aan deze eisen voldoen 
en heeft de handschoen opgepakt.

Voordelen
De voordelen zijn divers. Zo zullen casco- en 
veiligheidsinspecties gecombineerd gaan worden, 
waardoor tijdwinst zal ontstaan en efficiency zal 
verbeteren.
De eigenaar kan zijn eigen keus maken qua inspec-
teur en met hem direct de afspraken kortsluiten. 
Door verbetering van de efficiency zal de aanvraag 
tot (her)certificatie makkelijker, efficiënter en 
daardoor sneller verlopen.
Ook de door beursverzekeraars voorgestane 
SPO-inspectie zou deels kunnen samenvallen 
met certificatie-inspecties, waardoor weer een 
efficiencyslag kan worden gemaakt.
Het NBKB maakt geen onderscheid tussen leden 
of niet-leden zoals andere PI’s. Het NBKB is er 
voor de binnenvaart, de kwaliteit van de binnen-
vaart en de hoge graad van dienstverlening, zon-
der bijbedoelingen, verborgen agenda’s of andere 
doelstellingen. Volkomen onafhankelijk!

Nadelen
Gezien het feit dat IVW haar inspecties altijd 
onder de kostprijs heeft uitgevoerd, zullen de 
kosten stijgen. Het NBKB en de NBKB-experts 
zullen hun feitelijke kosten aan de eigenaren be-
rekenen en die zullen hoger zijn dan de huidige 
door IVW berekende kosten. Het NBKB kan deze 
kosten niet verdisconteren in zaken als premie 
en dergelijke.
De nadelen van de implementatie van de nieuwe 
wet- en regelgeving kan het NBKB niet weg-
nemen.  

Conclusie
De ingeslagen weg van taakoverdracht heeft nog 
genoeg hobbels die genomen moeten worden. 
Maar met de schouders eronder en een posi-
tieve instelling van alle betrokken partijen is 
het NBKB van mening dat na de operatie de 
(certificatie)patiënt gezonder en fitter zal zijn 
dan ooit te voren.

opinie
Ing. H.J.G.J. (Henk) Arntz re

Hoofd afdeling Inspectie NBKB a.i.

Op stoom voor IVW-keuringen

de bouw werken’, zegt Van Kesteren, 
die vorige week met de schoenen 
op de beurs Construction & Ship-
ping Industry stond. Ter introductie 
worden de gesloten modellen tot 31 
mei aangeboden voor 39,90 euro in 
plaats van 69,90 euro. De werksan-
dalen kosten 48 euro. De prijzen zijn 
exclusief btw. (HH)

www.dk-engineering.nl
www.lamborghini.it

Maritieme databank
ZOETERMEER

Scheepsbouw Nederland heeft 
haar website uitgebreid met een 
maritieme databank.

De databank biedt de mogelijkheid 
om alle bij het bureau beschikbare 
documenten over de wereldwijde 
scheepsbouw te doorzoeken. Er kan 
op twee manieren naar informatie 
worden gezocht. Simpel voor een 
snel resultaat of uitbreid voor een 
specifiekere zoekopdracht. De resul-
taten worden naar relevantie getoond.
De databank is te vinden onder de 
knop ‘Sectorinfo”op de website van 
Scheepsbouw Nederland. (HH)

 www.scheepsbouw.nl
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Scheepsbouwer Jacob Jans Mulder begon in 1852 de 
werf Koningspoort in het Groningse Vierverlaten. Het 
Hoendiep kruist hier het zuidelijk stuk van het Konings-
diep, een paar kilometer ten westen van Hoogkerk. In 
1896 vestigde Jan Evert Scholten hier de NV Noord-Ne-
derlandse Beetwortel Suikerfabriek.

Al vroeg begon Mulder in ijzer te bouwen. In 1877 werd het 
beurtscheepje van Rottevalle, de Rot, te water gelaten. Een 
klein, ijzeren roefscheepje van bijna twaalf meter, nog steeds 
in de vaart, de voorloper van de latere skûtsjes.
In 1893 nam Wolter Mulder de helling van zijn vader over. Het 
is bekend dat vele beroemde Friese scheepsbouwers hier in ijzer 
leerden werken. Jan Oebeles van der Werff en Bouke Jeens 
Roorda uit Drachten, beiden bekend van hun snelle skûtsjes, 
leerden hier het vak. In 1917 nam Jacobus Franciscus Smit 
de helling over, daarna in 1930 de gebroeders Barkmeijer tot 
1972, toen werd het terrein bij de suikerfabriek getrokken en 
de werf gesloopt.

Renziena
In 1909, precies honderd jaar geleden, bouwde de werf een tjalk 
van 112 ton, 23,65 meter lang bij een breedte van 5,02 meter. 
Op 9 maart 1909 registreerde schipper Johannes van der Woude 
in Groningen dit schip als Hoop op Zegen. Deze verklaring 
kostte 1,20 gulden. Op 25 mei 1920 verkocht Johannes van 
der Woude, inmiddels woonachtig in Kampen, deze tjalk voor 
13.500 gulden aan Harke Smid uit Groningen. De naam werd 
Renziena. Op 22 juni 1925 ging de tjalk naar Hendrik Smid, 
ook uit Groningen. Een familielid of zoon? Deze nam op 26 
juni een hypotheek op het schip. Uit de schuldbekentenis blijkt 
dat Freerk Barkmeijer hem 1000 gulden en Nieske Barkmeijer 
1500 gulden hadden geleend. Op 29 september 1927 werd het 

schip officieel op naam van Hendrik Smid te boek gesteld. Dit 
zijn de enige gegevens die uit de beginperiode van het schip 
bekend zijn. Wat de Renziena vervoerde en waar ze zeilde, 
weten we helaas niet. Vast staat wel dat deze tjalken te groot 
en te lang waren om in de wijken diep in het veen de turf te 
halen. Zij zeilden door het hele land met bouwmaterialen, graan, 
bieten, vlas, mest, turf en kolen. Het schip is breed, steekt niet 
diep en de kop is niet zo hoog, ze lijkt minder geschikt voor de 
lucratieve vaart over zee op Hamburg en Denemarken.

Mast-rot
In een document uit 1953 vinden we dat Hendrik Smid in-
middels in Nieuwendam in Amsterdam-Noord woonde. Op 

25 juni 1969 stelde NV G.J. van Gelder uit Wormerveer de 
tjalk te boek. Het tuig was er toen al af, de roef werd gesloopt, 
de houten luikenkap was nog wel aanwezig. Het casco werd 
gebruikt voor de opslag van graan.
In 1975 zag Arjen Blokker, eigenaar van een autohobby-cen-
trum, de tjalk in Wormerveer liggen. Hij kocht de kale romp en 
sleepte haar naar het Prinseneiland in Amsterdam. Hij woonde 
er tegenover op de Bickersgracht. Hij gaf haar haar eerste naam 
Hoop op Zegen terug en begon met opknappen. Buren en 
vrienden schoten te hulp. De houten luiken werden vervangen 
door een stalen kap, achter kwam een houten roef op ijzeren 
frame en hij bouwde een DAF 575 in. Uit een paar heipalen 
schaafde hij de mast en  rondhouten, maar dat liep mis. Binnen 
een paar jaar bleek de mast rot en moest met een kraan er weer 
af getakeld worden. De klad raakte er in.
Fred Lechner lag met zijn visserschouwtje, de Biw 3 al jaren 
op het Prinseneiland en op 18 november 1991 kocht hij de tjalk 
voor 60.000 gulden. Op de dichtbij gelegen werf Duba kwamen 
er één of twee platen op. Op het vlak lag asfalt als ballast. Hij 
gaf haar weer haar tweede naam: Rensiena. Later bleek, dat 
het eigenlijk Renziena had moeten zijn, maar toen stonden er 
al prachtige naamborden met gebeitelde goudkleurige letters 
op, Fred liet het maar zo. ‘Als woonschip wordt de tjalk op 
deze plaats al heel veel jaren gedoogd. Ze past mooi bij alle 
oude pakhuizen hier en de buren op de wal vinden dat ze hier 
hoort’, vertelt Lechner. ‘Eerst maakte ik een restauratieplan, 
Sail 2000 werd de streefdatum. Al gauw bleek dat mijn plan 
te optimistisch was. Door mijn werk als bestekschrijver moest 
al het werk in het weekend of ’s avonds gebeuren.

Huis verkocht
‘Uit de naden van de houten roef begon gras te groeien, de 
afwatering van het dak klopte niet. Dus eerst moest ik op het 
ijzeren frame een nieuwe houten roef timmeren. In 1998 kwam 
mijn vorige huis aan de Brouwersgracht leeg en kon het wor-
den verkocht. Met dat geld kon ik de grote werkzaamheden 
uitbesteden en vanaf dat moment kwam de vaart er in. We 
zijn eerst bij andere tjalken van de werf  Mulder in Vierverla-
ten gaan kijken: de Fosta hier in Amsterdam, charterschip de 
Zwarte Haan en de zeetjalk Viod. Eerst voeren we het schip 
naar de werf van Peter Syperda in Osingahuizen. Hier is al het 

ijzerwerk gerestaureerd. We hebben gelast, klinken was nog 
niet in de mode. Een historisch uiterlijk vinden we voldoende. 
Maar sommige details vinden we leuk, zoals de twee ovalen 
poortjes in de kont aan weerszijde van het roer. Daarna werd het 
schip in een hal in Harlingen helemaal gestraald en in de twee-
componentenlak gespoten. Ondertussen schaafde Peter Glas in 
de buurt de mast en rondhouten en bij Strikwerda in Schraard 
bestelde ik nieuwe lieren. Zeilmaker Theo Dokman in Edam 
begon de zeilen te naaien. Herfst 1999 lag de Rensiena weer 
in Amsterdam, hier in de Houthaven hebben we de rondhouten 
aan boord gehesen. Floris Hin en Reinoud Bloeme deden al het 
tuigwerk. In mei 2000 werd de mast voor het eerst feestelijk 
omhoog gedraaid. Jan Pander had inmiddels nieuwe zwaarden 
en een roer gemaakt en die werden hier bij het werfje van Elly 
Duba opgehangen. Het was een hectische tijd, maar dankzij 
veel hulp van vrienden, familie en buren is het allemaal gelukt. 
We waren klaar voor de intocht bij Sail 2000 en vlak achter de 
Amsterdam, voeren we als tweede schip het IJ op.’

Wadliefhebbers
‘We zijn grote liefhebbers van het Wad geworden’, gaat vriendin 
Trui Stolk verder. ‘Met onze schouw de Biw 3 zeilen we daar 
ruim twintig jaar elke zomer naartoe. We kunnen ook geen 
afstand van dit scheepje doen, de laatste visser van Uitdam 
heeft er nog mee gevist. We lopen nu naar de zestig en krijgen 
wat meer tijd. Ook met de Rensiena zeilen we op het Wad. Ze 
steekt maar tachtig centimeter, we kunnen overal komen. Je 
ligt op een plaat en een grote pan verse mosselen staat op het 
vuur. De eb valt in, alle vogels scharrelen vlak om het schip 
achter het terugtrekkende water aan. Dan voel je je helemaal 
opgenomen in de natuur.’
Familieleden van schippers Van der Woude of  Smid, of ieder-
een die meer weet over de honderdjarige geschiedenis van de 
Rensiena, worden nadrukkelijk uitgenodigd te reageren naar 
rensiena@gmail.com

Scheepsgegevens
Tjalk Rensiena. In 1909 gebouwd bij Jacobus Mulder in Vierver-
laten. Lengte: 23,63 meter. Breedte: 5,02 meter. Diepgang: 0,80 
meter. Tonnage: 112. Grootzeil, fok en kluiver: 200 m2. Motor: 
DAF 575, 105 pk met Paragon keerkoppeling.• De Rensiena gefotografeerd tijdens Y-zeilen 2008.

Honderdjarige tjalk Rensiena

Tekst en foto’s Hajo Olij

• Trui Stolk en Fred Lechner met een ingelijste foto van hun schip in de roef van de Rensiena.

waterkant

Kooistra wijt de ietwat tegenvallende 
deelname ook aan de verschuiving 
van de wedstrijddatum. Traditioneel 
zit de race in begin juni, maar om 
een ‘aanvaring’ met de HT-race te 

voorkomen, werd 14 en 15 mei ge-
kozen. ‘Wat zijn jullie vroeg, krij-
gen we van veel mensen te horen. 
Misschien hebben ze het schip nog 
niet optimaal voor elkaar, of hadden 

ze afspraken met atleten voor begin 
juni. Gebrek aan atleten hebben we 
trouwens niet, want de pool op www.
schuttevaerrace.nl raakt steeds beter 
gevuld.’

Uitslapen
Nadat de race vorig jaar de primeur 
had van twee verschillende parcour-
sen in het traject Texel-Vlieland, 
verschuift dit jaar de starttijd op 
verzoek van enkele deelnemers naar 
donderdagmorgen tien uur. Publici-
tair waarschijnlijk een beter tijdstip 
dan de traditionele zeven uur, maar 
vanwege de grotere drukte op de weg 
tijdens de Le Mans-start vanaf de 
Marina Stavoren moeten nu wel vier 

leden van de organisa-
tie een cursus verkeers-
regelaar volgen en zich 
die ochtend hullen in 
opvallende hesjes. Ook 
zal politie aanwezig 
zijn.

De drie uur latere start 
wordt enigszins goed-
gemaakt door een in-
korting van het eerste 
fietstraject op Texel 
van honderd naar zes-
tig kilometer. Kooistra 
verwacht geen proble-
men met het tij door 
de latere tijdstippen 
van aankomst op de 
tussenstops Vlieland, 
Harlingen en Terschel-
ling. Overigens bege-
leiden op Vlieland en 
in Harlingen dit jaar 
volledig nieuwe groe-
pen vrijwilligers de 
lopers en fietsers.

Máxima
vaart mee
De wedstrijdleider is blij met het 
nieuwe VIP-schip. Volgden de 
gasten de race altijd vanaf een zeil-
charterschip, dit keer is het oplei-
dingsschip Prinses Máxima van de 
Maritieme Academie Harlingen hun 
onderkomen. ‘Voor de organisatie 
een verbetering, want het charter-
schip moest altijd vrijdagmiddag 
binnen zijn, maar dit schip hebben 
we drie dagen ter beschikking en 
dat is vooral prettig als de race wat 
langer duurt. Ook biedt dit schip 
meer ruimte en comfort voor onze 
gasten’, stelt Kooistra.
Evenals vorig jaar is de race online 
te volgen via GeoSports op www.
schuttevaerrace.nl.

Bekende gezichten
Onder de deelnemers zijn weer tal 
van bekenden, onder wie Harry Am-

sterdam met de YachtVision, Bob 
Hanenberg met de Salona, Jaap 
Broer met de Di-Vagi, Hans Arends 
met de Epoxydus, Ronald Klooster 

met de Fine Fleur en A. Mastenbroek 
met de Bloody Mary. De ‘man to 
beat’ Bart van Breeschoten met zijn 
Waarschip 6.60 Mary Bryant, die 
vorig jaar mede dankzij het lichte 
weer zowel de B-klasse als het to-
taalklassement won, stond nog niet 
op de deelnemerslijst. Jaap Broer 
won met zijn Waarschip kwartton 
vorig jaar de (ondiepe) A-klasse. De 
Epoxydus pakte de line honours door 
als eerste te finishen. (SK)

• Het wedstrijdveld van de Schuttevaerrace ligt klaar in Stavoren. Dit jaar kan iedereen donderdag uitslapen. 
(Foto Sander Klos)

Start niet om zeven, maar om tien uur

Lichte daling deelname Schuttevaerrace
De KWS Schuttevaerrace telt iets minder deelne-
mers dan de 43 van vorig jaar. Een week voor het 
startschot stond de teller op 38, maar waren vol-
gens wedstrijdleider Jan Kooistra nog wat schip-
pers bezig de laatste details te regelen. ‘Ik hoop 
er stiekem op, dat we die 43 deelnemers weer 
halen.’

VIP’s varen mee op
opleidingsschip

Deel 397
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

1961. De Heerebrug in Groningen. Links de bomen 
van het Heereplein en toch wel bijzonder de twee 
(rood-witte) trolleybussen, die elkaar passeren op de 
brug. Het slanke kerktorentje is van de St. Jozefkerk. 
Tussen het remmingwerk bij het brugwachtershuisje 

ligt de BB 1. Het bootje, dat in de jaren vijftig 
van een particulier was, werd door de gemeente 
Groningen geconfisqueerd en later omgebouwd tot 
brandweerboot. Op het voordek zijn de aansluit-
punten van de brandslangen zichtbaar.

• Wedstrijdleider Jan Kooistra: …hoop op 43… 
(Foto Sander Klos)

DEN	HELDER

De Nationale Botenbeurs, die 
dit jaar van 12 tot en met 14 
juni deel zou uitmaken van de 
Watersportdagen Willemsoord, 
gaan niet door. Beursorganisa-
tor Navingo slaagde er niet in 
voldoende exposanten bijeen 
te krijgen. De Watersportdagen 
gaan wel door en volgens de or-
ganisatoren blijft er voldoende 
spektakel over.

Belangrijk onderdeel van het evene-
ment is de opening van de nieuwe 
passantenhaven in het Natte Dok 
van het Oude Rijkswerfcomplex. 
Een nieuwe aanlegvoorziening 
voor zeegaande zeil- en motor-

jachten, die zaterdag 13 juni wordt 
geopend door mevrouw Rinske 
Kruisinga, gedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland. Tijdens 
het evenement wordt vrijdag 12 juni 
op het Marsdiep ook de jaarlijkse 
Botterwedstrijd gehouden. Aan de 
wedstrijd nemen dertig botters deel, 
die het hele verdere weekend in de 
nieuwe passantenhaven blijven lig-
gen. Bezoekers kunnen verder rond-
vaarten maken met een stoomsleper, 
een motorsleper, een motorsloep en 
diverse reddingboten. Tevens staan 
een groot vuurwerk, een nautische 
braderie en een minikermis op het 
programma en wordt op diverse po-
dia livemuziek ten gehore gebracht. 
Deze activiteiten zullen, nu de Na-

tionale Botenbeurs met veiling is 
afgelast, verder worden uitgebreid. 
De Nationale Botenbeurs zou dit jaar 
voor het eerst in Den Helder worden 
gehouden. Doel was volgens direc-
teur Arnout Damen van Navingo dat 
jachtmakelaars, booteigenaren, dis-
tributeurs, toeleveranciers en speci-
alisten zich zouden presenteren aan 
gerichte kopers. ‘Door de heersende 
economische recessie lukte het niet. 
Deze beurs moet voor ons meteen 
staan als een huis, zodat een vol-
gende keer de exposanten graag weer 
aan zo’n succesvol evenement willen 
deelnemen en het voor bezoekers de 
moeite van een bezoek waard blijft.’ 
Navingo wil volgend jaar een nieuwe 
poging wagen. (PAS)

Botters naar Den Helder voor
opening passantenhaven
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Toenemend aantal kotters
met zorgelijk weekresultaat

De aanvoer was met 12.442 
kisten aanmerkelijk kleiner dan 
vorige week toen er ruim 16.000 
kisten waren. Voor een deel is dat 
te wijten aan een kleiner aantal 
aanvoerders, 57 tegen 64 vorige 
week. Een andere verklaring is 
het vrijwel ontbreken van aan-
bod van rondvis uit de Oostzee, 
vorige week nog goed voor bijna 
1000 kisten. De tongaanvoer die 
vorige week al sterk terugliep 
werd opnieuw kleiner. Dit on-
danks een extraatje van 6000 kilo 
afkomstig van een verzameling 
Engelse staande nettenvissers. 
Vrijdag al gingen de prijzen 
wat omhoog ten opzichte van 
vorige week. 
Merkwaardig genoeg bleef de 
kleinste soort daar ver bij achter, 
een dagprijs van minder dan 6 
euro week wel sterk af van het 
marktbeeld van de tong in het 
algemeen. De soorten kleinmid-
del vertoonden eenzelfde beeld: 
geleidelijk oplopende noteringen 
die bij de kleinmiddel aan het 
eind van de dag een prijsstijging 
vertoonde van bijna 3 euro per 
kilo. De aanvoerverdeling was 
vrijwel gelijk aan die van vo-
rige week, de meeste tong op 
vrijdag en een uiterst beperkt 
aanbod (6200 kilo) op maan-
dag. De enkele tongvissers 
profiteerden van opnieuw een 
forse prijsstijging, drie van de 
tongmaten kwamen incidenteel 
boven 15 euro per kilo. Ook de 
kleinste tongsoort ging nu mee 
omhoog met een opwaardering 
van niet minder dan 4 euro. 
De vangsten waren matig, de 
grootste tongvangst was 1800 
kilo. De tijd van het jaar speelt 
daarbij een rol, de tongvangsten 
worden naarmate het voorjaar 
vordert kleiner. Dit gevoegd bij 
een aantal kotters dat altijd tot de 
vaste tongvissers behoort het in 
de schol en tarbot zoeken. Van 
de laatstgenoemde nam de aan-
voer sterk af, er was ruim 5000 
kilo minder dan vorige week. 
De vangsten waren wat minder. 
Vrijdag reageerde de markt met 
een beperkte prijsstijging op het 
duidelijk kleinere aanvoer. Een 
reële prijsverhoging kwam pas 
maandag tot stand, al bleven de 
kleinste tarbotmaten 5 en 6 daar 
bij wat achter. De griet volgde, 
zij het in mindere mate, het 
marktverloop van de tarbot. 

Tongschar was er eveneens veel 
minder door het ontbreken van 
Deense kotters die de voorgaan-
de weken voor de grote partijen 
zorgden. Schol was er minder, 
voornamelijk door het wat klei-
nere aantal kotters. De soorten 
1 en 2  vertoonden vrijdag een 
kleine opleving in vergelijking 
met maandag 4 mei. De viertjes 
waren en bleven het zorgenkind. 
Verschil werd er wel gemaakt 
tussen de herkomst (visgron-
den) van de schol, zo werd er 
schol 4 verkocht voor 0,91 maar 
ook voor 1,08. Maandag werd 
de prijsverhoging weer onge-
daan gemaakt, de schol 3 ging 
licht omhoog, de schol 4 bleef 
vrijwel gelijk aan de prijs van 
vrijdag. De scharaanvoer liep 
ook wat terug wat resulteerde 
in een wat betere notering op 
maandag. Dankzij een kotter met 
260 kisten (vrijdag) was het aan-
bod van kabeljauw (Noordzee) 
groter dan men aanvankelijk 
had gedacht. Kennelijk was de 
kwaliteit dermate goed dat de 
handel reageerde met aanzienlijk 

betere prijzen dan men de voor-
gaande weken voor de rondvis 
over had. De grootste soort werd 
verhandeld voor even boven 4. 
De bijvangst van rode poon komt 
weer op gang, de grote en mid-
densoort waren in trek. De kleine 
soort begon nog wel even boven 
1, maar toen bleek dat de rode 
poon geen uitzondering meer is 
gingen de prijzen van de poon-
tjes weer omlaag.

De weekomzet bleef ondanks de 
kleinere aanvoer met 1,2 miljoen 
euro nog redelijk in de buurt van 
vorige week (1,3 miljoen). De 
betere tong- en tarbotprijzen als-
mede de wat beperktere hogere 
scholnoteringen zorgden daar-
voor. Dat alles neemt niet weg 
dat het aantal kotters dat het met 
een zorgelijk laag weekresultaat 
toch weer wat toenam. De en-
kele goede weekbesommingen 
gingen naar de scholvissers, al 
moeten die daarvoor wel 800 tot 
900 kisten (overwegend schol) 
ter veiling brengen.

De aanvoer bestond o.a. uit: 
33.736 kilo tong, 20.849 kilo 
tarbot, 4672 kilo griet, 7790 
kilo tongschar, 329 kilo kreeft, 
8430 kisten schol, 1204 kisten 
schar, 69 kisten bot, 505 kisten 
kabeljauw (Noordzee), 30 kisten 
kabeljauw (Oostzee), 31 kisten 
wijting, 8 kisten schelvis, 185 
kisten poon, 8492 kilo krabben, 
1090 kilo wulken, 116 kilo pijl-
staartinktvis.

Gemiddelde prijzen: vrijdag maandag
Tong:           
groot  13,91 15,73
grootmiddel  2,50 14,57
kleinmiddel  11,38 14,50 
klein I  10,95 14,68
klein II  5,97 9,08  
Tarbot: 
super  16,62 16,25
1  14,13 15,19
2  9,93  11,45
3  7,99  9,59 
4  7,72  9,24 
5  7,10  7,70 
6   4,51 4,40
Griet:
super  8,78  9,45 
1  6,51  7,48    
2  6,74  7,70 
3  3,74  3,54 
Tongschar:
1  4,85 5,18
2  3,89 3,33
3  1,95 1,84
Kreeft:
1 klein  -,-- 5,25
2  klein  5,38    -,--
3  5,73 -,--
Zeeduivel:
1  -,-- 4,96
3  5,30 5,37
4  4,48 4,50
5  3,11 3,59
Schol: 
1  3,07   2,83
2  2,07 1,79
3  1,48 1,52
4  1,08 1,07
Schar:  0,56   0,64
Bot:  0,41 0,37
Kabeljauw (Noordzee):  
1  3,88 2,90
2  3,60  3,10
3  2,94 2,88 
4  2,66 2,54
5  2,50  2,55
6  2,09 1,86
Wijting:  0,58  0,66
Grauwe poon:  0,34 0,37
Rode poon
1  2,45 2,13
2  2,17 1,84
3  0,48 0,56

URK

ijsselmeer

visserij

Vissersvaartuigen die volledig 
uitgerust zijn voor de visserij met 
staandwant zijn er nog wel, maar 
aanzienlijk minder in aantal. Bijna 
tweederde van de staandwantvloot is 
in pakweg tien jaar verdwenen en in 
de jaren negentig hebben sommige 
vissers de overstap gemaakt naar tw-
inrigging en multirigging.
Het slinken van het kabeljauwquo-
tum heeft uiteraard ook in Denemar-
ken zijn sporen nagelaten. Tussen 
1990 en 2000 is meer dan de helft 
van de staandwantvloot gesaneerd, 
failliet gegaan of overgestapt op de 
garnalen- en de twinrigvisserij.

Acht netten
De staandwantvissers moesten het 
aanvankelijk vooral hebben van de 
kabeljauw in de winter en tong en 
tarbot in het voorjaar en de zomer. 
Een groot deel viste in de jaren tach-
tig zelfs vrijwel het hele jaar door op 
kabeljauw omdat die ruim aanwezig 
was. Later begon de visserij op tong 

belangrijker te worden. Door af te 
stappen van het landelijke quotum 
en te kiezen voor individueel ver-
handelbare vangstquota is de vloot 
van Denemarken nog eens verder 
uitgedund. Nieuwbouworders zijn 
er nog wel, maar die vertekenen het 
beeld enigszins. Kapitaalkrachtige 
bedrijven of vissers die de handen in-
een hebben geslagen om vangstrech-
ten op te kopen, kunnen het zich 
permitteren om een nieuw schip 
te laten bouwen. Dat zijn vooral 
twinriggers of kleine trawlers die 
zijn gespecialiseerd in multirigging. 
Multirigging staat voor vissen met 
meer dan twee netten. Dat kunnen 

er vier of zes, maar ook acht zijn. 
En een enkeling vist zelfs met nog 
meer netten. In principe is het vissen 
met zes of acht netten gebaseerd op 
het twinrig-concept.

Grootste twinriggers
De samenstelling van de vloot van 
Hvide Sande is de laatste jaren dus 
behoorlijk gewijzigd. Naast enkele 
nieuwe compacte stalen staandwant-
kotters bestaat de vloot uit een stuk 
of vijftien naar Deense maatstaven 
fikse twin- of multiriggers, die in 

lengte variëren van achttien tot 22 
meter. Een omvang die overeenkomt 
met de eerste categorie twinriggers 
eind jaren tachtig uit Schotland. De 
grootste twinriggers in Hvide Sande 
zijn de RI-468 en de RI-550. De 
RI-468 Juli-Ane meet bijna 24 me-
ter en is in 2000 gebouwd bij de 
lokale scheepsbouwer Vestværftet. 
De RI-550 Maryanna is eigendom 
van Poul Martin Pedersen en  in 2001 
gebouwd bij Skibs & Baadebyggeri, 
eveneens te Hvide Sande.

Twee werven
De vissersplaats kent twee scheeps-
werven die hun orderportefeuille 

nog goed gevuld hebben. Beide 
werven verrichten ook veel onder-
houdswerkzaamheden en verbou-
wingen. Opvallend is de verbou-
wing van de RI-433 enkele jaren 
geleden. Dit vaartuig behoorde tot 
de topaanvoerders van Hvide Sande 
en was tevens een van de eerste sta-
len staandwantkotters die door de 
toenmalige Scheepswerf Kristensen 
gebouwd werd. Door het aanbrengen 
van een compleet nieuw achterschip 
met hekgalg, lieren en nettentrom-
mels behoort de RI-433 nu tot de 

lokale vloot van twinriggers.
Overigens zijn er ook nog enkele 
houten kottertjes die op kleine schaal 
de twinrigvisserij op onder andere 
Noorse kreeftjes uitoefenen. Echter 
de toekomst ziet er voor de kleinere 

vaartuigen met geringe vangstmoge-
lijkheden als gevolg van de indivi-
dualisering van het quotumsysteem 
niet echt rooskleurig uit. Hoewel 
minder dan in Thorsminde en Thy-
boron liggen ook in Hvide Sande 

vissersvaartuigen, voornamelijk 
staandwantvissers, opgelegd die 
vrijwel zeker ten prooi zullen val-
len aan de sloophamer. (WdH)

Overstap naar individuele quota doet vloot krimpen

Voormalig staandwantcentrum nu
thuishaven van vloot twinriggers

Waar in de jaren zeven-
tig en tachtig meer dan 
200 staandwantvissers 
van verschillende afme-
tingen het havenbeeld 
van het Deense Hvide 
Sande bepaalden, daar 
liggen nu vooral moder-
ne twinriggers en mooi 
gelijnde garnalenkot-
ters. Tot voor kort gold 
deze aan de Ringkøbing 
Fjord gelegen vissers-
plaats als het centrum 
van de Deense staand-
wantvisserij.

Staandwantvloot
grotendeels verdween

Met 12 aanvoerders bereikte de Ur-
ker afslag in week 18 een omzet van 
24.913 euro. De hoogste besomming 
bedroeg 6700 euro.
De aalaanvoer bestond uit 402 kilo 
lijnaal voor 14,87, 79 kilo fuikaal 
voor 8,73, 106 kilo dunne aal voor 
12,86, 172,5 kilo kistaal voor 9,80, 
834 kilo dikaal voor 5,48, 13 kilo 
schieraal voor 8,36 en 89 kilo roodaal 
voor 10,04 euro.
Aan witvis was er 183,5 kilo blei voor 
0,7, 332 kilo grote blei voor 0,19, 
8.626 kilo voorn voor 0,86 euro en 
drie kilo karper voor drie euro.
Verder was er 75,5 kilo bot voor 
0,80, 12,5 kilo krab voor 5,50, 79,5 
kilo stroppers voor 8,47 en 203 kilo 
halfdik voor 5,84. (WBV)
De Urker omzet zakte vorige week 
naar 5881 euro. Daarvoor zorgden 
acht aanvoerders en de hoogste be-
somming bedroeg 1500 euro.
De aalaanvoer bestond uit 100 kilo 
fuikaal voor 11,94, 69 kilo kistaal 
voor 14,60, 325 kilo dikaal voor 4,14 
en 25 kilo roodaal voor 9,42 euro.
Verder was er 91 kilo voorn voor 0,55, 
427 kilo grote blei voor 0,40, 390,5 
kilo krab voor 3,89 euro en 46,5 kilo 
stroppers voor 7,80. (WBV)

Schipper Paul Pedersen komt 
met zijn houten staandwant-
kotter GY-120 Eventide al ja-
renlang op Scheveningen. Hij 
heeft mooie jaren meegemaakt 
met goede besommingen, maar 
ook moeilijke jaren met schrale 
vangsten. Die schrale vangsten 
zijn inmiddels voorbij, want er 
is volop kabeljauw te vangen 
in de Noordzee. De lage prijzen 
gooien echter roet in het eten.

Pedersen kan de laatste weken nau-
welijks nog rendabel vissen. Toen 
hij op vrijdagochtend 24 april zijn 
besommingsbrief in handen kreeg, 
besloot hij het over een andere boeg 
te gooien; de offshore.
Er kan geen glimlachje af bij de 
schipper uit het Britse Grimsby, 
wiens vader afkomstig is uit het 
Deense Esbjerg. ‘Na een vierdaag-
se reis, betrekkelijk kort als je weet 
dat we 200 mijl hebben moeten sto-
men met dit kleine scheepje, beur 
ik 12.250 euro. Dat is het bedrag 
dat ik heb gekregen na ruim 4600 
kilo mooie kabeljauw in de afslag te 
hebben geplaatst. Mijn twee beman-
ningsleden zijn niet blij als ze dit re-
sultaat horen. Met zo’n besomming 
kan ik echt niet rondkomen.
‘We beschikken over twee ton ka-
beljauw per maand, maar door via 
de PO bij te huren kunnen we ons 

brood nog verdienen. En we moeten 
bijhuren, want het vangen van ka-
beljauw is geen probleem. Dat geldt 
overigens ook voor de andere vis-
soorten, die zijn zich allemaal aan 
het herstellen. Maar voor de huur van 
kabeljauw betalen wij 1,30 per kilo. 
Als je dan meer dan 3,25 per kilo 
voor je vangst krijgt, dan is dat niet 
slecht. Daar kun je wel mee uit de 
voeten. De partij kabeljauw, waar-
onder enkele mooie grove exempla-
ren, die we vanochtend in de afslag 
plaatsten, leverde 2,65 per kilo op. 
Dat is veel te weinig. Dan blijft er 
niet veel over voor scheepsonder-
houd, de gasolierekening en de gages 
van mij en de bemanning.’

Offshore
Grimsby telde in de jaren tachtig 
nog meer dan vijftien staandwant-
kotters. Vooral in de jaren negentig 
zijn er veel verkocht of weggesa-
neerd. Momenteel zijn er nog drie 

over waarvan er twee wekelijks het 
zeegat uitvaren; de GY-120 en de 
GY-341. ‘Als prijzen zo laag blij-
ven, dan wordt het ook voor ons 
moeilijk te overleven. We staan op 
een lijst van vissersvaartuigen, een 
zogenaamde pool, die beschikbaar 
zijn voor guardwerk in de offshore. 
Dan lig je weliswaar twee weken te 
dobberen bij een pijpleiding of een 
well, maar je hebt geen slijtage en 
verbruikt nauwelijks brandstof. Op 
die manier kunnen we het hoofd bo-
ven water houden en straks hopelijk 
de visserij weer oppakken’, aldus 
Paul Pedersen. De Britse schipper 
verbaasde zich overigens over de 
prijzen voor kabeljauw bij de vis-
handel. ‘Toen wij binnenlagen, heb 
ik een beetje rondgelopen door het 
centrum en dan zie ik prijzen die er 
niet om liegen. Een ons kabeljauw-
filet voor 1,75 euro. Dat is 17,50 per 
kilo voor een stuk kabeljauwfilet. 
Bij een enkeling zag ik ook nog een 
prijs van ongeveer 15 euro per kilo. 
En dan te bedenken dat wij er gemid-
deld slechts 2,65 voor krijgen. Op 
die manier houdt de consument de 
hand op de knip en wordt het nog 
moeilijker kabeljauw te slijten. Wat 
dat betreft mag de vishandel zich 
wel afvragen of dit een manier is 
om de verkoop van echte Noord-
zeekabeljauw weer aan de praat te 
krijgen.’ (WdH)

Vier miljoen jonge palingen
BRANDENBURG	AN	DER	HAVEL

Palingkwekerij Nijvis heeft vorige week in Duitsland vier miljoen jonge palingen uitgezet. De opgekweekte visjes moeten bijdragen aan het herstel van 
de palingstand in Duitsland en Nederland. De palingstand in Europa loopt al vele jaren terug. Een van de oorzaken is de beperkte intrek van glasaal. 
Nijvis kweekt daarvoor wilde glasaaltjes in een jaar van 0,3 tot zeven gram. Dan worden ze teruggezet in de natuur. In Duitsland, ten westen van 
Berlijn, zijn de natuurlijke omstandigheden hiervoor gunstig. Daar is schoon water, veel voedsel en geen obstakels als sluizen en gemalen. Dit geeft de 
volwassen palingen een goede doortocht via de Elbe naar de Sargassozee. Als de paling acht jaar oud is, beginnen de vissen hun tocht van zoetwater 
naar open zee, om vervolgens zo’n 6000 kilometer verder de voortplantingsgronden in de Sargossozee te vinden en daar voor nakomelingen te zorgen. 
Eén paling legt één tot drie miljoen eitjes, die uiteindelijk weer als kleine palingen in bijvoorbeeld het IJsselmeer terechtkomen. (Foto Nijvis)

• Schipper Paul Pedersen van de 
GY-120 kiest tijdelijk voor een klus 
in de olie-industrie. (Foto W.M. den 
Heijer)

‘Kabeljauw genoeg, maar prijzen zijn bedroevend’

Britse staandwantvisser kan niet meer rondkomen

• De RI-550 is met een lengte van 24 meter de grootste twinrigger in Hvide Sande. (Foto W.M. den Heijer)

URK

Als de visprijzen in de vis-
afslagen niet snel herstel-
len dreigt een nieuwe crisis 
in de visserij die verstrek-
kende gevolgen kan hebben 
voor het voortbestaan van 
een groot aantal visserij-
bedrijven. De prijzen voor 
vissoorten als kabeljauw, 
tong en schol zijn in enke-
le maanden sterk gedaald. 
Vooral de prijs van tong is in 
verval geraakt.

Nederlandse en Belgische vis-
sers worden sinds begin dit jaar 
geconfronteerd met extreem 
lage prijzen die op de visafsla-
gen voor hun aangevoerde vis 
worden betaald. De lage prijzen 
gelden voor nagenoeg alle be-
langrijke vissoorten, waaronder 
kabeljauw, tong en schol. Ook 
de prijs van garnalen is fors lager 
dan normaal. De Nederlandse 
en Belgische (boomkor)vloot 
moet het voor een belangrijk 
deel hebben van de vangst van 
tong en schol. De prijzen op de 
visafslagen van deze belangrijke 
vissoorten zijn fors lager dan 
een jaar geleden. Vissers kregen 
op de Nederlandse visafslagen 
in januari gemiddeld 1,27 euro 
per kilo voor hun schol en in 
februari gemiddeld 1,34 euro. 
Een jaar eerder schommelde 
de prijs per kilo nog rond de 
1,70 euro.
Hoewel de scholprijs zich lijkt te 
stabiliseren of zelfs iets aantrekt, 

lijkt die van tong in een vrije 
val te zijn geraakt. Gemiddelde 
prijzen van 6 tot 7 euro voor een 
kilo tong zijn momenteel eerder 
regel dan uitzondering. Een jaar 
geleden ontvingen vissers nog 
circa 10 euro voor een kilo tong 
en in 2007 zelfs 13 euro.

Kredietcrisis
Belangrijke oorzaken voor de 
historisch lage prijzen zijn de 
kredietcrisis en het aanbod van 
goedkopere vissoorten, die lij-
den tot verdringing in de markt. 
De vishandels- en verwerkings-
bedrijven hebben te maken met 
een stagnerende markt voor 
platvis en met problemen met 
de kredietdekking van impor-
teurs, die bovendien de inkoop 
verschuiven naar goedkopere 
vissoorten uit onder meer Azië. 
Als kotterbedrijven willen inno-
veren in de aanpassing van hun 
schip, vangstmethode of visver-
werking, dan ontbreken vaak 
de financiële mogelijkheden. 
Banken zijn in het verstrekken 
van kredieten momenteel zeer 
terughoudend. De Belgische 
Rederscentrale heeft in een pers-
bericht Belgische visliefhebbers 
zelfs opgeroepen te kiezen voor 
‘Belgische’ vis. ‘Lokaal gevan-
gen vis is een kwalitatief toppro-
duct gevangen door Belgische 
vissers. Enkel door deze vis te 
verkiezen boven geïmporteerde 
vis kan de consument de sector 
helpen overleven.’ (BP)

Nieuwe crisis visserij dreigt

Visserijwerf
Zoutkamp
ZOUTKAMP

Aan de Reitdiepskade in het 
Noord-Groninger visserijdorp 
Zoutkamp wordt een authentie-
ke scheepswerf met multifunc-
tionele ruimtes gerealiseerd 
onder regie van de Stichting 
Historische Visserij Zoutkamp.

Er zullen twee replica’s van voor-
malige garnalensloepen worden 
gebouwd. Het is een werk-leerpro-
ject voor werkloze mensen uit de 
gemeenten De Marne en Winsum. 
Behalve de stichting en de gemeen-
ten participeert ook de provincie 
Groningen in dit project. 
Door de bouw van de sloepen, aan 
de hand van tekeningen uit de jaren 
dertig van de vorige eeuw, wordt 
de geschiedkundige beleving van 
de lokale visserij en de toeristische 
attractie van deze kuststreek gesti-
muleerd. 
Bezoekers kunnen de sloepenbouw 
in de loods op de voet volgen. Ook 
wordt er een bezoekerscentrum in-
gericht dat een onderdeel is van het 
Masterplan Waddenland. (TK)
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Na vorige crises namen landen als China en toen nog het Engelse 
Hongkong de beslissing om zwaar in te zetten op de export. 
Maar deze keer wordt in China enorme bedragen geïnvesteerd 
in infrastructuur. De gevolgen zijn gunstig voor de droge bul-
kers, vooral voor de capesizers en in wat mindere mate voor 
de panamaxen.
De Chinese importen van ijzererts en kolen groeien en dus de 
vraag naar tonnage. Jammer dat er zo’n enorm aantal schepen 
is besteld, anders zouden de huren en vrachten inmiddels op een 
veel hoger niveau liggen dan nu het geval is. De Nord Power 
(178.000 dwt, 2005) werd gecharterd oplevering West-Europa, via 
Brazilië, teruglevering Verre Oosten voor $ 42.000 per dag.
Voor de panamaxen gaat de verbetering wat langzamer, vooral 
op de Atlantische routes komen huren onder de $ 10.000 per 
dag niet meer voor. De New Leader (72.400 dwt, 1996) werd 
gecharterd oplevering Rotterdam, teruglevering Port Said voor $ 
16.000 per dag. Er komt in Zuid-Amerika weer wat meer graan 
in de markt waardoor de vrachten op de Atlantische routes wat 
verder zullen stijgen. In het Verre Oosten is het nog steeds minder 

voor de panamaxen. De Hebei Mercy (76.000 dwt, 1985) werd 
gecharterd oplevering Chang Jiangkou, teruglevering India voor $ 
7500 per dag, de Golden Lyderhorn (74.242 dwt, 1999) oplevering 
Shanghai, teruglevering Kwinana voor $ 11.000 per dag.
Voor de handysizers veranderde de markt nauwelijks. Ook voor 
deze schepen is het op de Atlantische routes wat beter dan in het 
Verre Oosten. De Qin Hai (45.569 dwt, 1995) werd gecharterd 
oplevering Zuid-China, teruglevering Singapore/Japan voor $ 
9000 per dag, de Nena C (43.188 dwt, 1994) oplevering Noord-
Spanje, teruglevering India voor $ 20.000 per dag.
Voor de containermarkt is het moeilijk om een oplossing te 
bedenken voor de huidige overcapaciteit die door de massale 
nieuwbouwbestellingen nog jaren kan duren. Er zijn wel bestel-
lingen geannuleerd, maar met name de Zuid-Koreaanse werven 
werken niet erg mee. Afspraken over opleggen of andere manieren 
van capaciteitsvermindering lijken al gauw op kartelafspraken en 
grote kans op conflicten met de Europese Unie en de Verenigde 
Staten. Hoewel sommige (optimistische?) waarnemers van me-
ning zijn dat het ergste voor de containermarkt achter de rug is 
blijven de huren laag, al worden de charterperiodes weer wat 
langer. De nieuwbouw Nothern Javelin (8400 teu) werd voor 
twaalf maanden gecharterd voor $ 10.500 per dag, de Neptun 
(1876 teu, 1998) voor zes maanden voor $ 5250 per dag.
In de tankermarkt zijn er voor het huidige ladingaanbod teveel 
tankers en dat resulteert dus in lage vrachten. Het aantal tankers 
dat naar de slopers gaat is lang niet voldoende om de balans 
wat meer in evenwicht te brengen. Voor de aframaxen daalden 
de vrachten tot een niveau wat in jaren niet was gezien. Voor 
reizen in de Noordzee daalden de vrachten tot worldscale 63 
of een zeer magere $ 2625 per dag. Het in de vaart komen van 
nieuwe aframaxen helpt uiteraard niet. Voor reizen in de Middel-
landse Zee werd rond worldscale 65 of $ 8975 per dag en voor 
reizen van de Zwarte Zee naar de Middellandse Zee lagen de 
vrachten rond worldscale 70 of rond $ 8.825 per dag. Bij zulke 
vrachten wordt opleggen een optie want een verbetering zit er 
voorlopig niet in. De leden van de OPEC willen een prijs van 
$ 70 per vat, een kleine $ 20 meer dan nu wordt betaald. Een 
sterke vergroting van de vraag zit er nog niet in dus blijft alleen 
een verdere verlaging van de export als alternatief. (AvK)

Erts en kolen naar China

vrachtenmarkt

De volgende Nederlandse schepen zijn de af-
gelopen periode van naam en/of eigenaar ge-
wisseld.
  
De Bornrif (bouwjaar 2008, IMO 9405368) van 
H. Schurink uit Harlingen is 22 april openbaar 
verkocht in Rotterdam en na de veiling door de 
ING op onderling akkoord doorverkocht aan H. 
van Driest en herdoopt in Bente met als thuisha-
ven Dordrecht. Het schip werd gebouwd bij Maas 
Shipyard in Waterhuizen onder nummer 10, maar 
na een kort geding van de eigenaar voor opleve-
ring werden in november 2007 de werkzaamheden 
gestaakt. In december 2007 werd ze verhaald naar 
Scheepswerf Foxhol voor afbouw.
De Jo Miro D. (bouwjaar 2002, IMO 9243383) 
van Ar.Co.In. uit Venetië is eind april onder Ne-
derlandse vlag gebracht met de roepnaam PBSG. 
Ze werd gebouwd als Miro D. bij Cant. Nav. de 
Poli in Pellestrina onder nummer 187.
De Jo Laguna D. (bouwjaar 2000, IMO 9192375) 
van Ar.Co.In. in Panama is eind april onder Neder-
landse vlag gebracht met als roepnaam PBSH. Ze 
werd gebouwd bij Cant. Nav. de Poli in Pellestrina 
onder nummer 169 en werd in januari 2005 her-
doopt in Laguna D.
De Jo Vanni D. (bouwjaar 2003, IMO 9261516) van 
Ar.Co.In. uit Venetië is in april onder Nederlandse 
vlag gebracht met als roepnaam PBRZ. Ze werd 
gebouwd bij Cant. Nav. de Poli in Pellestrina onder 
nummer 191. In oktober 2004 werd ze herdoopt in 
Vanni D. en september 2006 in Giovanni DP van 
Vanni Shipping (Maritime Performances).
De Retriever (bouwjaar 1982, IMO 8106991) van 
Heerema Shipping 4 in Panama (Heerema Engi-
neering Service) is 23 maart onder Nederlandse 
vlag gebracht met als roepnaam PBQN. Bouwer 
was Niestern Sander onder nummer 508. 
De Ara Atlantis (bouwjaar 2007, IMO 9354375) 

van Ara Atlantis Shipping op Gibraltar (J. van Ber-
chum) is 23 april herdoopt in Emily Borchard 
met als roepnaam ZD1O6. Bouwer was J.J. Sietas 
onder nummer 1236. 
De Husky (bouwjaar 1978, IMO 7708974) van 
Heerema Shipping 5 in Panama is 30 maart on-
der Nederlandse vlag gebracht met als roepnaam 
PBQM. Bouwer was Appingedam Niestern Delfzijl 
onder nummer 497. 
De Pic Saint Loup (bouwjaar 1974, IMO 7361398) 
is 27 april onder de vlag van Panama gebracht met 
als roepnaam 3FSY4.Een jaar eerder werd ze van Pa-
nama omgevlagd naar de Nederlandse Antillen.
 
Nieuwbouw.
 
De Jan van Gent (IMO 9456721, 8999 brt) is 9 
mei te water gelaten in Yichang voor CV Rederij 
B. Kok in Alkmaar. Bouwer is Damen Shipyards 
in Yichang onder nummer 567405.
De CFL Perfect (bouwjaar 2009, IMO 9371854) 
van Scheepvaartonderneming CFL Perfect in Gro-
ningen (Canada Feeder Lines) wordt bij Peters in 
Kampen als nummer 818 28 mei om 19 uur te 
water gelaten.
De Flinterstream (IMO 9415040, 6577 brt) is 
29 april door de werf Ben Kien in het Vietnamese 
Haiphong als nummer 920001 opgeleverd aan Flin-
terstream CV in Loppersum (P. van Niejenhuis). 
De roepnaam is PBOS.
Op 8 mei is in Harlingen het eerste schip van rederij 

ABIS Shipping, de ABIS Albufeira, gedoopt. 
Shipkits in Groningen bouwde haar op de Part-
ner-werf in Stettin. De oplevering had plaats op 
12 februari. Het zusterschip ABIS Antwerpen 
wordt in juni opgeleverd. ABIS Shipping heeft 
nog negen schepen in aanbouw. Eind 2010 zijn 
alle schepen opgeleverd.  
De 22.000-tons bulkcarrier Universal Amsterdam 
(IMO 9509243) is 30 maart als nummer 200705 
opgeleverd door de Chinese werf Hongxin Ship-
building. De bouw van het tweede schip uit de serie, 
de Universal Antwerpen, ligt op schema. 
Op Koninginnedag is het bij de Nova Shipyards in 
het Tsjechische Melnik, dochter van Veka Group 
Werkendam, gebouwde casco van de Zeeland 
(3250 dwt) in Harlingen gearriveerd. Opdracht-
gever is CV Scheepvaartonderneming Zeeland 
(Mark Verkooijen in Goes). 
De Moana (IMO 9529190, 4500 dwt) in aanbouw 
voor Moana Shipping CV in Papendrecht bij Hol-
land Shipyard in Hardinxveld onder nummer 618, 
heeft 24 april een technische proefvaart gemaakt. 
De roepnaam is PBOT.
Damen Shipyards Bergum heeft 23 april de Avalon 
(bouwnummer 9390) overgedragen aan 
Avalon Shipping CV van Pel van Lent uit Indijk. 
Het casco werd gebouwd in het Servische Sremska 
Mitrovica en afgebouwd bij Damen Shipyards 
Bergum. 
De Rotterdamse gasrederij Anthony Veder heeft 
haar eerste LNG-tanker, de Coral Methane (IMO 
9404584, 7855 brt)  in de vaart genomen. Ze werd 
gebouwd bij Gdanska Stocznia “Remontowa” on-
der nummer 1889. De roepnaam is PHNJ.
Prinses Máxima doopte 24 april in Kinderdijk de 
sleephopperzuiger Vox Máxima. Het schip wordt 
onder nummer 1252 gebouwd bij IHC Merwede 
in opdracht van Van Oord. Met een lengte van 
203 meter, een breedte van 31 meter en een laad-
vermogen van 31.200 kuub is het de grootste die 
ooit in Nederland is gebouwd. 
Op 27 april is de Helga overgedragen aan CV 
Scheepvaartonderneming Helga in Delfzijl (Hanno 
en Janny van Dijk uit Westerbork). Dit bouwnum-
mer 567404 is de eerste van een serie van drie 
12.000-tonners die Damen Shipyards in Yichang 
bouwt. Met een interval van zes maanden volgen 
de bouwnummers 567405 en 567406 voor Ben Kok 
uit Meedhuizen en Egbert Bos uit Winterswijk. 
Met een interval van circa zes maanden levert Ferus 
Smit in Leer vanaf medio augustus negen 
ijsklasse 1A versterkte 14.000-tonners (bouwnum-
mers 391 t/m 395 en 402 t/m 405) op aan 
Koninklijke Wagenborg. De eerste twee krijgen 
de namen Fivelborg en Flevoborg.
Koninklijke Niestern Sander in Delfzijl bouwt de 
Eemsborg af. Het schip wordt 22 mei uitgehaald en 
drooggezet in het buitendijkse dok. De Eemsborg 

is de eerste van viertal ijsklasse 1A multipurpose 
containercarriers (bouwnummers 838 t/m 841), die 
KNS voor Wagenborg bouwt. Het tweede schip 
in deze serie, dat eind dit jaar wordt opgeleverd, 
krijgt de naam Erieborg. KNS denkt de Eemsborg 
medio juni op te leveren. 
Op 5 mei is het casco van de Ginger (IMO 9507063) 
gearriveerd. Gebr. Kooiman in Zwijndrecht bouwt 
haar af voor Ginger Tug in IJmuiden. Het casco 
werd onder nummer 181 gebouwd bij de Eregli-
werf in het Turkse Eregli.
Geheel in Nederland gebouwd
IHC Merwede in Krimpen aan de IJssel is bijna 
gereed met haar bouwnummer 715, de Well En-
hancer (IMO 9421996, 8400 dwt) voor de Helix 
Energy Solutions Group in Houston. Het gaat 
om een dynamisch gepositioneerd onderhouds-, 
duikondersteunings- en diepwaterconstructievaar-
tuig, dat wereldwijd kan worden ingezet bij olie- en 
gasbronnen. 
 
Nieuws van voormalige Nederlandse schepen.
  
De Coral Isis (bouwjaar 1982, IMO 8024040) van 
Scheepvaart Mij. Coral Isis in Rotterdam is eind 
april herdoopt in Cora Island, met als roepnaam 
3EGP6. Ze werd gebouwd bij Chantiers Nav. de 
la Ciotat in La Ciotat onder nummer 327 en was 
sinds september 2006 eigendom van Duck Marine 
in Rotterdam.
De Elizabeth Broere (bouwjaar 1967, IMO 
6723783) vaart sinds 13 april onder de vlag van 
Togo. Ze werd gebouwd bij J.G. Hitzler Schiffswerft 
& Maschinenfabrik in Lauenburg onder nummer 
697 voor Gebr. Broere in Dordrecht. In september 

1984 werd ze verkocht aan Olympic Navigation 
Shipping in  Piraeus (I. Kaimenakis) en herdoopt in 
Olympia. In augustus 2002 kwam ze onder de vlag 
van de Comoren en werd herdoopt in Anastasios 
I. In september 2006 werd ze verkocht aan Mica 
International in Monrovia.
De Polarstream (bouwjaar 1999, IMO 9189885) 
van Polarstream Maritime in Liberia (Triton Schif-
fahrts GmbH & Co. KG) is 12 januari 2009 onder 
Duitse vlag gebracht bij ‘Polarstream’ Schiffahrts 
GmbH & Co KG in Hamburg (Triton Schiffahrts 
GmbH & Co. KG). Ze werd gebouwd bij Shikoku 
Dockyard in Takamatsu onder nummer 890 en 
kwam in december 2003 onder Nederlandse vlag bij 
Shipping Company Polarstream in Groningen.
De Trito (bouwjaar 1991, IMO 8814366) is na 
verkoop aan Maritima 23 in St. Kitts-Nevis op 16 
februari herdoopt in Rio Arauca. Ze werd in 1991 
opgeleverd door Jurong Shipyard in Singapore 
onder nummer 1037 als Kedon voor Far Eastern 
Shipping in Vladivostok. In augustus 1996 kocht 
Hudig & Veder haar en bracht haar in bij Trito 
Shipping in Willemstad/NA, waardoor de naam 
veranderde in Trito. In 1997 kreeg ze de charter-
naam Concorde Spirit en datzelfde jaar werd ze 
in Antwerpen verlengd (4371 brt, 1981 nrt, 3866 
dwt). In 2004 volgde verkoop aan Sider Navegaçao 
in Willemstad/NA en een herdoop in Sider Bay. 
Datzelfde jaar werd ze verkocht aan Aracuja Ship-
ping op Malta en herdoopt in Inga. Na verkoop 
aan Island Navigation op Malta in 2005 heette ze 
achtereenvolgens Anita en Anya. • De ABIS Albufeira. (Foto Wilto Eekhof)

• De Jan van Gent. (Foto Peter Hoogstra)

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

‘Je mag in Dampier naar huis’, had 
Zinck gezegd. Maar ons schip kon 
bij aankomst niet meteen langs 

de kade. Een week lagen we ten anker. 
Die zeven dagen kropen tergend lang-
zaam voorbij. Zinck, Jesse, Samuel, 
Durai en Bastiaan maakten onderling 
ruzie over wie er het meeste recht op 
mij had. Ze achtervolgden me door 
het schip, brachten me ontbijt op bed 
of sprongen bij me onder de douche. 
Meestal stuurde ik ze door naar Anna. 
Meestal trapte Anna hen haar hut weer 
uit. Met Aleksandr had ik geen contact 
meer. Hij vond het niet nodig Russisch 
met me te praten en zat liever in zijn 
hut naar de foto van zijn vrouw te sta-
ren. Hij hoopte dat ik zo snel mogelijk 
zou stoppen met varen, een man vin-
den en kinderen baren. Alleen Sjakie 
bleef neutraal. Hij luisterde naar me 
en troostte me als al die flirterijen me 
teveel werden. Ik verlangde naar huis 
en naar mijn lieve hondje, Boris. Vanaf 
de ankerplaats kon ik het land wel zien, 
maar er kwamen geen bootjes langs 
om me erheen te brengen.
Uiteindelijk knoopten we de trossen 
vast. Maar mijn Russische aflosser 
zwierf nog rond op het vliegveld van 
Singapore omdat zijn visum niet in 
orde was.
Na twee dagen overhandige Zinck me 
mijn vluchtgegevens. ‘We zullen je 
missen, lieverd. Gelukkig vertrek ik zelf 
ook binnenkort.’
Het zware stuk lading voor de gasfa-
briek werd zorgvuldig in de kranen 
gehangen en centimeter voor centi-
meter van boord getild. Er stond een 
kleine bries en de zee deinde licht. 
De lading veerde op en neer. Ik keek 
toe vanaf de brugvleugel en zag dat 
er bij het hek een auto stopte. Uit het 
portier stapte een man. Een Rus. ‘Mijn 
verlossing!’, juichte ik. De werklui op 
de kade keken omhoog naar mij. En 
op dat moment ging er een trilling 
door het schip. De strengen van de 
kabel waaraan de lading hing, knapten 
een voor een. En met een enorm 
geweld landde het zware stuk op de 
Australische aarde.

Fleur van der Laan

Australisch zout
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‘Het klinkt ongelooflijk, maar de 
United States Coast Guard geeft nog 
steeds vergunningen aan buitenland-

se schepen met buitenlandse beman-
ningen om in onze eigen achtertuin, 
de Golf van Mexico, te werken’, al-

dus de in het Engels gestelde oproep, 
die onder meer via de nieuwsbrief 
van het blad ‘Maritime Executive’ 
naar buiten wordt gebracht. ‘Laat 
Amerikaanse zeelieden werken, 
vertel de volksvertegenwoordigers 
dat dit moet stoppen en dat de Jones 
Act strikt moet worden nageleefd.’
Volgens de opstellers waren er voor 
de orkaan Katrina nauwelijks buiten-
landse schepen met buitenlandse be-
manningen actief in de Mexicaanse 
Golf, maar was er na de orkaan zo’n 
grote vraag naar offshoreschepen, 
dat steeds meer buitenlandse sche-
pen werden ingehuurd. Hoewel er 
volgens de lobbyisten al een hele tijd 
geen tekort aan Amerikaanse sche-
pen en bemanningen meer is, groeit 

het aantal buitenlandse schepen en 
bemanningen onverminderd door.
‘Nu de economie er slecht voorstaat, 

zou je denken dat de regering er al-
les aan doet om er voor te zorgen 
dat zijn burgers niet nog meer werk 
verliezen aan buitenlanders, we ken-
nen allemaal de verhalen over het 
exporteren van banen.’ 

Niet meer nodig
Om het outsourcen van maritieme ba-
nen te stoppen willen Amerikaanse zee-

lieden dat de US Coast Guard stopt met 
het verlenen van werkvergunningen aan 
buitenlandse schepen en bemanningen 

in het kader van de ‘Outer Continental 
Shelf Lands Act’, een regeling die het 
buitenlandse bedrijven mogelijk maakt 
om op het continentale plat van de 
Mexicaanse Golf te werken om zo te 
voorkomen dat er productieproblemen 
optreden. Volgens de lobbyisten zijn 
de buitenlanders niet meer nodig nu 
er duizenden werkloze Amerikaanse 
zeelieden zijn die dit werk kunnen 
doen. (HH)

Amerikanen willen buitenlanders in Golf van Mexico weren

Protectionisme steekt de kop op
Amerikaanse zeelieden worden in internetfora op-
geroepen om er bij congresleden en senatoren op 
aan te dringen dat de Amerikaanse kustwacht de 
Jones Act in de offshoresector strikt naleeft, omdat 
er door de crisis steeds meer Amerikaanse zee-
lieden zonder werk komen te zitten. Via banners 
kunnen lezers doorlinken naar een voorgedrukte 
brief die ze met een druk op de knop naar hun 
volksvertegenwoordigers kunnen mailen.

‘Jones Act strikt naleven’

wacht te kooi

DIEST

Voor het eerst in de geschiede-
nis van de Belgische Marine 
heeft een schip een vrouw als 
commandant. Het is luitenant-
ter-zee 1ste klasse Pascale Van 
Leeuwen die donderdag 23 april 
het commando van de mijnenja-
ger M921 Lobelia overnam van 
korvetkapitein Guy Schotte.

Dit gebeurde tijdens een plechtig-
heid op de Grote Markt van Diest, 
de peterstad van het schip. De jonge 
commandante werd in aanwezigheid 
van burgemeester Jan Laurys door 
divisieadmiraal Jean-Paul Robyns, 

commandant van de Marinecom-
ponent en Vleugeladjudant van de 
Koning, officieel aangesteld als be-
velhebber van de mijnenjager.
Pascale Van Leeuwen is in 1972 in 
Oostende geboren en is sinds haar 
achttiende in dienst bij de marine. 
Negen jaar geleden verwierf ze de 
specialisatie ‘mijnenbestrijdings-
officier’. In die hoedanigheid was 
ze van 2001 tot 2003 tweede com-
mandant van de mijnenjager M924 
Primula. Ze heeft toen deelgenomen 
aan verschillende operaties in de 
Baltische Zee. Daarna volgde een 
periode van drie jaar als instructeur 
‘mijnenjacht’ aan de Belgisch-Ne-
derlandse mijnenbestrijdingsschool 
Eguermin in Oostende. Vanaf 2006 

was Pascale tewerkgesteld bij de Al-
gemene Directie Human Resources 
van Defensie als verantwoordelijke 
voor de loopbaanbegeleiding van het 
marinepersoneel. Commandant Van 
Leeuwen is weliswaar niet de enige 
vrouw aan boord van de Lobelia 
waarop een veertigtal manschappen 
varen. Ook de officier bewapening, 
de officier verbindingen, een boots-
man en een detector zijn vrouw.
Als commandant van de Lobelia 
staat haar een druk programma te 
wachten. Deze maand gaat het schip 
naar de Baltische Zee om explosie-
ven op te sporen en te vernietigen. 
In juni volgt een duikstage van twee 
weken. En van eind juli tot 19 de-
cember zal de Lobelia deel uitmaken 
van het permanente NAVO-mijnen-
bestrijdingseskader SNMCMG1 
dat opdrachten zal uitvoeren voor 
de kust van de Verenigde Staten en 
Canada. (JG)

• Pascale Van Leeuwen mag de 
M921 voortaan haar schip noemen. 
‘De bemanning zal haar gehoorza-
men in alles wat ze zal bevelen.’

Eerste vrouwelijke
commandant

• Stop buitenlandse schepen die 
banen stelen van Amerikaanse zee-
lieden.

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

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

HARLINGEN

Damen Shipyards BV in Bergum 
heeft 23 april het ms Avalon 
overgedragen aan Avalon Ship-
ping CV uit Delfzijl (Pel van Lent 
te Indijk).

Het casco, dat 20 september vorig 
jaar werd gedoopt door Van Lent’s 
echtgenote Karina en vanwege de 
lage waterstand in de rivier de Sava 
vooralsnog niet te water kon wor-
den gelaten, werd gebouwd in het 

Servische Sremska Mitrovica. Het 
vertrek naar de Friese werf, waar 
het schip moest worden afgebouwd, 
heeft hierdoor vier weken vertraging 
opgelopen. De algemene gegevens 
van deze Damen Combi Trader 3850 
luiden: lengte over alles 88,60 meter, 
loodlijnlengte 84,99 meter, breedte 
12,50 meter, holte 7 meter, gt 2545, 
3850 dwt (ruiminhoud 185,400 cb-

ft). De containercapaciteit is 188 teu, 
waarvan tachtig aan dek. De voort-
stuwing geschiedt door een 1520 kW 
MaK 8M20C-hoofdmotor, die een 
snelheid levert van 12,5 knopen.

De Avalon (bouwnummer 9390) is 
de tweede van een serie van drie die 
Damen Bergum voor Koninklijke 
Wagenborg en gelieerde kapitein-

eigenaren bouwt. Opmaat was de op 
17 oktober vorig jaar opgeleverde 
Tucana (bouwnummer 9372) voor 
Tucana Maritime te Heerhugo-
waard (Martin van den Burg). Het 
casco van dit schip werd gebouwd 
in Nevsky bij Sint Petersburg. Bij 
Damen in Bergum wordt momen-
teel hard gewerkt aan bouwnum-
mer 9391. Opdrachtgever hiervoor 

is eveneens de familie Van Lent. 
Dit schip ging op 23 december in 
Sremska Mitrovica te water, waarna 
de doop en naamgeving aldaar 18 
januari volgde. De geplande ople-
vering is eind augustus.
Onder gezag van kapitein-eigenaar 
Pel van Lent is de Avalon (roeplet-
ters PBSF/IMO 9387322) kort na 
oplevering naar Rotterdam ver-
trokken, waar een bulklading meel 
moesten worden geladen voor Bil-
bao. (HZ)

Avalon voor Pel en Karina van Lent

www.maritime-executive.com
www.jonesactquestions.com

www.gcaptain.com
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www.tos.nl

TOS specialist in turnkey Ship Deliveries
Alle type schepen•	
Ervaren/vakkundige bemanning  •	
Tijdelijke communicatiesystemen •	
Dagelijks rapportage naar klant •	
Bunkering tijdens stopovers •	
Instructie nieuwe bemanning •	
(Tijdelijk)	omvlaggen	schip	/	certificering	•	
ISM	certificering•	

Rotterdam  Waalhaven O.Z. 77  (+31)10 - 436 62 93
Vlissingen  Boulevard Bankert 308  (+31)118 - 44 09 11  

TOS is ook gevestigd in Polen, Tsjechië en Oekraïne. 

Ship Delivery

Wijnne & Barends’ cargadoors- en agentuurkantoren BV,
opgericht in 1855, is een gerenommeerde en dynamische
rederij actief op het gebied van zeetransport, shipowning,
shipmanagement en forwarding. Het vaargebied is hoofd-
zakelijk Noord-West Europa. De in Delfzijl op unieke
locatie gevestigde rederij biedt naast veel vrijheid, een

prettige werksfeer en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Voor gemotiveerde
werknemers zijn er veel kansen en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie,
zowel nationaal als internationaal.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging dan is deze functie misschien iets voor jou! Voor de
duur van ons nieuwbouwproject in China is onze afdeling Technische Dienst op zoek naar
een   

HWTK / INBEDRIJFSTELLER  

Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op het inbedrijfstellen van de scheepssystemen
van onze nieuwbouw schepen ( 3500 DWT) in China. Je maakt deel uit van het W&B site
team en rapporteert over de voortgang van het inbedrijfstellen van de scheepsinstallaties
en de uitgevoerde kwaliteitsinspecties aan de projectleider. Verder onderhoud je nauw
contact met de bouwwerf. Na de proefvaart ga je als extra werktuigkundige het eerste
deel van de ‘maiden voyage’ mee om de vaste bemanning te instrueren en te begeleiden.  

Jouw profiel 
Je functioneert op HBO- niveau, bent sterk in plannen en organiseren en hebt werkervaring
m.b.t. scheepsbouwprojecten. Je Engels en Nederlands zijn goed in woord en geschrift.
Voor de functie zijn zelfstandigheid en daadkrachtig handelen belangrijke competenties. Je
bent stressbestendig, houdt van uitdagingen en kunt soepel communiceren op verschillende
niveaus.  

Wat kunnen we je bieden 
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van het project. Het project loopt
tot medio 2011. De gemiddelde verblijfsduur in China is 6 weken waarna 2 weken verlof.
De beloning geschiedt volgens CAO Handelsvaart tot 9000 GT + vaste overwerkvergoeding
uit en thuis. 

Indien je geïnteresseerd bent in bovenstaande vacature reageer dan vóór 30 mei 2009
door je curriculum vitae en motivatie te mailen naar a.toonen@wijnne-barends.nl. Voor
meer informatie kun je contact opnemen met Ad Toonen, Manager Technische Dienst,
op telefoonnr. + 31 653 130 103.   

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Expertisebureau Van Rees
Scheeps- & Werktuigbouwkundig Experts

Expertisebureau Van Rees maakt deel uit van de WNV Groep in Sliedrecht
waarbinnen zij onafhankelijk opereert. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van
inspecties van zowel binnenvaart- als zeeschepen en baggermaterieel, inclusief de
daarbij behorende werktuigkundige installaties. Dit alles in opdracht van reders,
aannemers, baggerbedrijven en verzekeraars.

Wij zijn op zoek naar een 

Scheeps-/werktuigbouwkundig expert
Wij zoeken:

Kandidaten met een opleiding op MBO/HBO niveau op werktuigbouwkundig gebied
en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Ervaring in de maritieme sector of het expertisevak en de bevoegdheid tot het 
keuren van binnenvaartschepen strekken tot aanbeveling.

Wij bieden:
Een interessante en afwisselende baan met vele contacten in binnen- en 
buitenland.
Zelfstandig werk binnen een klein team.
Een prettige werksfeer.
Goede arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.wnvnl.com.
Als je vragen hebt over deze vacature dan kun je bellen met de heer B.J. Holster,
tel. 0184 41 46 76.

Je sollicitatie met C.V. kun je voor 30 mei 2009 opsturen naar:
Expertisebureau Van Rees BV, per e-mail naar vanrees@wnvnl.com of per brief
naar Postbus 14, 3360 AA Sliedrecht.

Ervaar zelf de chemie van de Clearwater Group!

De Clearwater Group is jonge,
dynamische rederij met 8 moderne
chemicaliëntankers in de vaart.
In januari 2009 is het nieuwste schip
aan onze vloot toegevoegd.
Wij vervoeren voor vrijwel alle bekende 
chemieconcerns een grote verscheiden-
heid aan chemicaliën. Met onze schepen 
bedienen we het gehele gebied van 
Noord-West Europa.
Vanuit het kantoor in Alblasserdam zorgt 
de Technische- en Nautische dienst voor 
de ondersteuning en begeleiding van de 
schepen.

Meer informatie?
www.clearwatergroup.nl

Voor onze Technische- en Nautische dienst zijn wij op zoek naar een

Clearwater Group

Nautical Superintendent
De taken voor deze functie zijn o.a.:

   alle voorkomende nautische- en veiligheids-
   zaken.

   ning bij de voorbereiding en uitvoering van 

   van de feedback naar aanleiding van de uit-  
   komsten van de diverse inspecties.

   de ISM procedures.

   de nautische aspecten van de verschillende 
   schepen.

   nautische goederen en diensten voor de schepen 
   in samenwerking met de inkoper.

   schepen, door o.a. interne audits.

Functie-eisen:
De geschikte kandidaat voor deze functie

   bij voorkeur op tankers.

   taal zowel in woord als geschrift.

   kracht en een fl exibele instelling

Solliciteren is mogelijk via het sollicitatie-
formulier op www.clearwatergroup.nl
(vergeet niet een CV mee te sturen) of per
e-mail naar leonie@clearwatergroup.nl.
Het is ook mogelijk om schriftelijk te reage-
ren, stuur uw sollicitatiebrief en CV op naar: 
Clearwater Group, t.a.v. Leonie Waardeloo, 
Postbus 361, 2950 AJ Alblasserdam. 

LEARWATER GROUP

Contactpersoon: J.M. Bergman-Klein
Handelskade Oost 5, 9934 AR Delfzijl • Postbus 123, 9930 AC Delfzijl

Tel.: (0596) 63 77 77 of 63 77 44 • Fax: (0596) 63 77 92
Homepage: http://www.wijnne-barends.nl • E-mail: crew@wijnne-barends.nl

Wijnne & Barends - Orange at sea!

Wijnne & Barends’
cargadoors- en agentuurkantoren bv

Wijnne & Barends is een sedert 1855 bestaand bedrijf op het gebied van zeetransport in N.W. Europa.
Wij beschikken over een moderne jonge vloot van plm. 30 schepen.

Door regelmatige vlootuitbreiding hebben wij plaats voor enthousiaste officieren, met name:
a: kapiteins

b: 1e stuurlieden
c: machinisten

d: marof’s
Ons vaargebied is hoofdzakelijk N.W. Europa.

Voor informatie en sollicitatie kunt u contact opnemen met de afdeling bemanningszaken.

NBBU               SVU              STICHTING FLEXKEUR

Maritiem uitzendbureau
Offshore, KHV en Bagger

Het Nieuwe Diep 34 CC
1781 AD Den Helder

Tel.: 0223-618800
Fax: 0223-618317www.serv-all.nl

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

Technisch personeel voor de olie- & gasindustry

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

Een accountmanager met technisch inzicht en een commerciele instelling

n  Accountmanager after sales service

n  Superintendent engineer

n  Service monteur

n  ICT medewerker

n  Service engineer

n  Leerling monteurs

De technisch trouble-shooter op HBO niveau 

Een dieseltechnicus met werkervaring en kennis van scheepsmotoren

Een zelfstandig werkende allround ICT specialist

Een flexible engineer die motoren repareert aan boord van een schip 

Enthousiaste, net afgestudeerde, studenten techniek met interesse in 

scheepsmotoren

MAN Diesel is ‘s-werelds grootste en 

toonaangevende leverancier van grote 

dieselmotoren voor de scheepvaart en 

energiecentrales. Wij ontwikkelen en 

produceren twee- en vierslag-motoren, 

hulpmotoren, turbochargers en voort-

stuwingssystemen welke worden 

gebouwd bij zowel de MAN Diesel 

Group zelf als bij zijn licentiehouders.

De wereldwijde after-sales organisatie, 

MAN Diesel PrimeServ, vormt een 

netwerk van bedrijven met eigen service 

centra. MAN Diesel Benelux B.V. is 

gevestigd in België en Nederland.

Contact

MAN Diesel Benelux B.V. 

t: +31 10 204 55 52 

HRM-NL@mandiesel.com

www.mandiesel.com

Indien je interesse hebt in één van de bovenstaande functies, kijk 

dan voor meer informatie op onze website: www.mandiesel.com

(Jobs> Worldwide Organisation)

Timro BV vraagt per Augustus 2009 op 
haar Mts Experience Type C een

Stuurman en matroos
Loon nader overeen te komen.

Vrijetijdsregeling 5 weken op / 5 weken af.
Sollicitatie en CV schriftelijk richten aan:

Timro BV
Boterbloem 12

3344 AD Hendrik Ido Ambacht

Eerland Shiprepair B.V.
IJzerwerkerkade 41, Havennr. 1100
3077 MC Rotterdam
Tel.: 010-4834888, Fax: 010-4822325
E-mail: info@eerlandshiprepair.nl

www.eerlandshiprepair.nl

Afmeermogelijkheden van 220 x 25 mtr
Gecertificeerde lassers voor alle metalen
Timmerwerkzaamheden
Levering en mogelijkheid voor plaatsing van
de bekende BOZAGRO draadlieren
Flexibele communicatie en planning
Servicewerkzaamheden door heel Europa

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

EUROSCHROEF V.O.F.
Scheepsschroef reparatiebedrijf

Kompasstraat 30C, 2901 AM Capelle a/d/ IJssel

Voor: * Reparatie * Spoed aanpassing
* Diameteraanpassing
* Levering gebruikte schroeven
* Indien voorradig: zeer snelle levertijd
* Levering nieuwe schroeven
* Levering tipplaatschroeven
* Ook voor pleziervaart
* Alles tegen zeer concurrerende prijzen
* Levering straalbuizen
* Levering onder elke keur mogelijk

BEL: 010-4422858
FAX: 010-4507673

Voor informatie of prijsopgave

info@euroschroef.nl
www.euroschroef.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

Voor meer informatie over de functies kunt u
contact opnemen met Johan Bons op het 

telefoonnummer 0032-33157372 of 
0031-650248812

zoekt per direct: 

SCHEEPSWERF
MEPPEL
VOOR AL UW 

ONDERHOUDSWERK-
ZAAMHEDEN REPARATIE EN

VERBOUWINGEN
(hellingcap: 92.00 x 11.45 mtr.)

Complete aan- en afbouw
Verlengen tot 110 mtr.

Nieuwbouw t/m 110 x 11.45 mtr.
Ing. woning beschikbaar.

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

Mob. 06 - 21 21 17 12
Email: 

info@scheepswerfwoutliezen.nl
Internet: 

www.scheepswerfwoutliezen.nl

SCHEEPS-
ACCU’S

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

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

Levering door heel Nederland

HOOGENDIJK
ACCU’S

Vlaardingen
tel. 010-4712871 • fax 010-4714861

info@hoogendijkaccu.nl
www.hoogendijkaccu.nl

H
O
A
C

PRIJZEN
MOMENTEEL

OP AANVRAAG
i.v.m. fluctuerende 

loodprijzen

REINTJES - keerkoppelingen

ABC - dieselmotoren

* 24-uurs service

Newtonweg 9 - Spijkenisse        0181-614466

personeelsgids
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voor de boegburgerlijke stand
Vermeldingen in deze rubriek

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

scheepvaartberichten
Vervolg van pag. 2

Donau; evenement. Ivm. evenement (afva-
rende 130 kleine vaartuigen) bijzondere voor-
zichtigheid tussen kmr. 2275.8 en 2297.6 op 21 
mei van 10 tot 14 uur.
Donau; beperkingen. De havenlicht rech-
teroever thv. Racklauhafen (kmr. 2228.42) is 
buiten gebruik vanaf 25 mei 8 uur tnb. Opvaart 
moet zich thv. kmr. 2228 melden via VHF 10 
en tijdens de bedieningstijden bij sluis Kachlet 
via VHF 20.
Donau; sluis Geisling (kmr. 2354.3); bij-
zondere markering. De in het pand Geisling 
uitgelegde gele tonnen ter markering van de 
visrustzones zijn weer uitgelegd.
Donau; bericht ingetrokken. Beschikbare wa-
terdiepte tussen kmr. 2285.4 en 2285.5 is weer 
normaal.
Dortmund-Ems-Kanal; sluis Herbrum (kmr. 
212.6); gedeeltelijke stremming. Stremming 
nieuwe kolk Herbrum en doorvaartbreedte 
max. 960 cm oude kolk op 14 mei van 10 tot 
13 uur 
Elbe; werkzaamheden. Ivm. stroomsnelheids-
meting geldt geen beperking thv. kmr. 2.6 op 
19 mei van 9 tot 12 uur. De afvaart moet zich 
thv. kmr. 0 via VHF 10 melden bij meetvaartuig 
Elbegrund.
Elbe; beperkingen. Ivm. stroomsnelheidsme-
ting op 19 mei van 9 tot 12 uur voor linkeroe-
ver tussen kmr. 2.4 en 2.8: ankeren verboden; 
hinderlijke waterbeweging vermijden; afmeer-
verbod.
Elbe; werkzaamheden. Ivm. stroomsnel-
heidsmeting bijzondere voorzichtigheid thv. 
kmr. 109.4 op 25 mei van 12 tot 16 uur, 4 juni 
van 7 tot 11 uur. De afvaart moet zich thv. kmr. 
106.8 via VHF 10 melden bij meetvaartuig El-
begrund.
Elbe-Havel-Kanal; brug Gusen (kmr. 347.4); 
brug Kade (kmr. 371.6); brug Werder (kmr. 
350.5); sluisbrug Wusterwitz (kmr. 376.9); 
Pareyer Verbindungskanal; sluisbrug Parey 
(kmr. 0.9); Untere Havel-Wasserstrasse; 
Friedensbrug Rathenow (kmr. 103.6); werk-
zaamheden. Bijzondere voorzichtigheid brug 
Kade op 14 en 15 mei; bijzondere voorzichtig-
heid brug Werder op 18 en 19 mei; bijzondere 
voorzichtigheid brug Gusen op 20 mei; bijzon-
dere voorzichtigheid Friedensbrug Rathenow 
van 25 t/m 29 mei.
Elbe Seitenkanal; beperkingen. Ivm. beper-
king van de vaarweg tnb. tussen kmr. 114.6 en 
115.2 voorbijlopen en ontmoeten verboden.
Elbe Seitenkanal; keersluis Artlenburg 
(kmr. 114.7); stremming. Stremming keersluis 
Artlenburg op 18 en 19 mei van 10 tot 12 en 
van 14:30 tot 16:30 uur en 20 mei van 10 tot 12 
en van 14:30 tot 16:30 uur.
Haven Emden; Nesserlandersluis; strem-
ming. Stremming Nesserlandersluis t/m 31 de-
cember 2012. De scheepvaart kan gebruikma-
ken van de Grote zeesluis. Om wachttijden te 
vermijden moet de scheepvaart zich vroegtijdig 
melden via VHF 13.
Haven Papenburg; sluis Papenburg; strem-
ming. Stremming sluis Papenburg t/m 18 mei.
Hornsbalje; waarschuwing. Ivm. veron-
dieping wordt de scheepvaart met een gro-
tere diepgang dan 100 cm afgeraden door het 
Hornsbalje te varen. De minste diepte bevindt 
zich tussen de tonnen F10a en F12
Industriehafen Mainz; stremming. Ivm. eve-
nement van 16 mei 0 uur tot 17 mei 21 uur voor 
Industriehafen Mainz stremming en afmeerver-
bod eerste 750 m vanaf haveninvaart.
Main-Donaukanal; sluis Bamberg (kmr. 
7.4); stremming. Stremming sluis Bamberg 
t/m 31 juli maandag tot vrijdag van 22 tot 6 
uur. De laatste invaart voor begin stremming is 
om 21:30 uur. Van zaterdag 6 uur tot maandag 
22 uur wordt normaal geschut. Het aanmelden 
voor schutten tussen 22 en 6 uur blijft nodig.
Main-Donaukanal; duikwerkzaamheden. 
Tot 1 juni 6 uur tussen kmr. 58.1 en 59.1 ont-
moeten en voorbijlopen verboden.
Mittelweser; Karl-Carstensbrug (kmr. 363); 
Unterweser; spoorbrug Bremen (kmr. 1.4); 
stremming. Ivm. evenement stremming tussen 
Karl-Carstensbrug en spoorbrug Bremen op 
19 mei van 20 tot 23 uur en 20 mei van 21 tot 
23:59 uur.
Mosel; evenement. Ivm. evenement bijzon-
dere voorzichtigheid tussen kmr. 22 en 28 op 
17 mei van 10 tot 19 uur, 13 juni van 14:30 tot 
20 uur, 14 juni van 10 tot 19 uur, 12 september 
van 14:30 tot 20 uur en 13 september van 10 tot 
19 uur, 3 oktober van 10 tot 19 uur.
Neckar; stremming. Ivm. evenement strem-
ming tussen kmr. 23 en 25.5 op 24 mei van 9 
tot 11:15, van 12 tot 14:15, van 15 tot 17:15 
en van 18 tot 20 uur en 25 mei van 8 tot 9:30, 
van 10 tot 12, van 12:30 tot 14 en van 14:45 
tot 18:30 uur.
Rhein; beperkingen. Voor linkeroever tussen 
kmr. 822 en 823.3 tot 26 mei 18:30 uur voorbij-
lopen verboden en hinderlijke waterbeweging 
vermijden.
Rhein; brug Schierstein (kmr. 504.5); werk-
zaamheden. Geen beperking brug Schierstein 
t/m 30 juni van 8 tot 16 uur.
Rhein; beperkingen. Tot 29 mei 15 uur tussen 
kmr. 372 en 372.5 bijzondere voorzichtigheid 
en hinderlijke waterbeweging vermijden.
Saar; sluis Lisdorf (kmr. 66.1); stremming. 
Stremming sluis Lisdorf op 18 mei van 9 tot 
20 uur.
Unterems; brug Jann-Berghaus Leerort 
(kmr. 15.1); geen bediening. Geen bediening 
brug Jann-Berghaus Leerort van 16 t/m 18 
mei.
Wesel-Dattelnkanal; sluis Hunxe (kmr. 
13.3); scheepslengte. Scheepslengte max. 90 
m afvaart kleine kolk Hunxe tnb.
FRANKRIJK
Canal de la Marne au Rhin, branche Est; 
brug Bischheim (kmr. 309.5); stremming. 
Stremming brug Bischheim op 27 mei van 12 
tot 18 ur.
Canal de Saint-Quentin; sluis 7 Masnieres 
(kmr. 11.5); gedeeltelijke stremming. Strem-
ming rechterkolk 7 Masnieres van 18 mei 8 uur 
tot 26 juni 19 uur.
Canal du Rhône a Fos; sluis Barcarin (kmr. 
316.2); bericht ingetrokken. De verondieping 
thv. kmr. 316.5 bij sluis Barcarin is vervallen.
Canal lateral a l’Oise; sluis 4 Janville (kmr. 
33.8); gedeeltelijke stremming. Stremming 
kolk 100x12 m sluis 4 Janville tot 16 mei 7 
uur.
Canal lateral a la Garonne; sluis 18 Prades 
(kmr. 55.4); bericht ingetrokken. Diepgang 
pand 18 Prades tussen kmr. 55.4 en 51.9 weer 
normaal.
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud; 
stremming. Ivm. evenement stremming tussen 
kmr. 13 en 10 (Rixheim) op 17 mei van 9 tot 
17 uur.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Gambsheim 
(kmr. 309); gedeeltelijke stremming. Strem-
ming 1 kolk sluis Gambsheim t/m 14 mei van 
7 tot 17 uur.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Gerstheim 
(kmr. 272.2); bericht ingetrokken. Strem-
ming kleine kolk Gerstheim opgeheven.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Gerstheim 
(kmr. 272.2); gedeeltelijke stremming. 
Stremming grote kolk Gerstheim tot 23 okto-
ber 18 uur.
Marne; sluis 11 Isles les Meldeuses (kmr. 
113.1); bericht ingetrokken. Oponthoud sluis 
11 Isles les Meldeuses is opgeheven.
Sambre Canalisée; sluis 2 Hachette (kmr. 
7.7); sluis 7 Hautmont (kmr. 35.4); bericht 
ingetrokken. Stremming afvaart tussen sluis 2 
Hachette en sluis 7 Hautmont is opgeheven.
Scarpe, Derivation de la Scarpe autour de 
Douai; sluis Douai (kmr. 28); gedeeltelijke 
stremming. Stremming grote kolk Douai op 
25 mei van 9 tot 16 uur en stremming kleine 
kolk Douai op 26 mei van 9 tot 16 uur.
Seine; stremming. Ivm. vuurwerk stremming 
tussen kmr. 109.1 en 120.5 van 16 mei 22:15 
uur tot 17 mei 0:15 uur.
Seine; brug Clichy (kmr. 23.5); brug St. 
Quen (kmr. 26); stremming. Ivm. evenement 
stremming tussen brug Clichy en brug St. Quen 
op 24 mei van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur.
Vieux Rhin; stremming. Ivm. evenement 
stremming tussen kmr. 240 en 242 (pand Marc-
kolsheim) op 17 mei van 9 tot 18 uur.
ZWITSERLAND
Rhein; sluis Birsfelden (kmr. 163.4); ge-
deeltelijke stremming. Stremming noordkolk 
Birsfelden tot 12 juni 21 uur.
OOSTENRIJK
Donau; sluis Wallsee-Mitterkirchen (kmr. 
2095.6); gedeeltelijke stremming. Stremming 
rechterkolk Wallsee-Mitterkirchen t/m 15 mei.
Donau; sluis Altenworth (kmr. 1980.4); be-
richt ingetrokken. Stremming linkerkolk Al-
tenworth is opgeheven.
Donau; spoor/verkeersbrug Tulln (kmr. 
1963.2); hinderlijke waterbeweging vermij-
den. Hinderlijke waterbeweging vermijden 
spoor/verkeersbrug Tulln van 19 mei 22 uur tot 
20 mei 5 uur, van 26 mei 22 uur tot 27 mei 5 
uur en van 2 juni 22 uur tot 3 juni 5 uur.

oplossing

WINWOORD: CHOCOLADEMELK  

congressen, beurzen
& evenementen

kielzog

Een vergeten groep. De kinde-
ren van Zeeuwse beurtschippers 
zeggen het niet verbitterd, maar 
wel  teleurgesteld. Nooit werd 
er veel aandacht besteed aan de 
intensieve beurtvaart, die hun 
vaders, broers en andere fami-
lieleden onderhielden tussen de 
Zeeuwse havens en (vooral) Rot-
terdam en Dordrecht. Lijndien-
sten met kleine zeilschepen, die 
later werden omgebouwd tot 
motorbeurtschepen. Ze hielden 
het vol tot een jaar of wat na de 
oorlog. Toen viel het doek, een 
enkele volhouder daargelaten.

De wereld van de Zeeuwse beurt-
schippers is aan de vergetelheid 
ontrukt door Adrie Koppejan (55) 
uit Middelburg. In 1997 publiceerde 
het maritieme maandblad De Blauwe 
Wimpel  een artikel van zijn hand 
over de beurtvaart van Middelburg 
op Rotterdam, een jaar later gevolgd 
door een verhaal over de beurtvaart 
op Antwerpen. Koppejan: ‘En toen 
werd ik het slachtoffer van een soort 
virus. Het begon in mei 1997 met die 
eerste publicatie en het ebt nu pas 

weer een beetje weg, nu het tweede 
deel van de laatste beurtschippers 
van Zeeland is verschenen. Ik denk 
dat ik de hele beurtschipperij nu wel 
in kaart heb gebracht. Vaak dagen-
lang turen op kaarten van het Ka-
daster, met scheepsnamen en namen 
van schippers. Tot ik het goed zat 
was. Ik heb honderden gesprekken 
gevoerd met oud-schippers en later 
met hun nazaten.’

Bodedienst
De Blikken Motor is het tweede deel 
over de beurtscheepvaart in de Delta, 
een paar jaar geleden verscheen deel 
1, Sturen en Turen. ‘En dat maakte 
zoveel los in de schipperswereld, dat 
ik niet anders kon dan er nogmaals 
in te duiken. Ik heb het bijgehou-
den in m’n agenda; het zijn er zo’n 
700 geworden. En net op tijd. De 
beurtschippers zelf zijn op een klei-
ne groep na inmiddels overleden. 
Ik moest het voor het tweede boek 
vooral hebben van de verhalen van 
hun nazaten, van de familie.’
Koppejan is van net na de Waters-
noodramp van 1953. Z’n vader 
onderhield een bodedienst, met 

paarden. Later schakelde hij over 
op vrachtwagens om uiteindelijk een 
stoeterij te beginnen, voor bruiloften 
en rondritjes met de paardentram 
in Middelburg. ‘Hij vervoerde veel 
goederen, die werden aan- of afge-
voerd door beurtschippers. Ik werd 
altijd al aangetrokken door het water. 
Ik vaar nu alweer jaren als tweede 
stuurman bij P&O Ferries. Saai, 
zoals de beurtschippers altijd weer 
datzelfde traject varen? Nooit. De 
zee is altijd anders, van Europort 
naar Hull, het is nooit hetzelfde.’

Stambomen
Koppejan: ‘De oud-beurtschippers 
die ik interviewde waren meestal 
telgen uit echte beurtschippers-
geslachten. Het bedrijf ging vaak 
over van vader op zoon. Van een 
aantal geslachten zijn mij stambo-
men bekend waaruit blijkt dat het 
beurtschippersbedrijf wel vier of vijf 
generaties oud was.’
Koppejan ontdekte ook dat er 
een duidelijk verschil was tussen 
beurtschippers en zogenoemde ei-
genhandelsschippers. Die laatsten 
kwamen meer voor op de eilan-

den, vooral in kleinere plaatsen, 
Tholen, Flipland, Noord-Beveland 
en oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. 
Die schippers kochten van boeren 
of commissionairs landbouwpro-
ducten en verkochten die in Rot-
terdam door. Het ‘beetje’ beurtgoed 
was bijzaak.
Beurtschippers en Zeeland, het was 
een logische combinatie. Wat lag er 
meer voor de hand dan vervoer over 
water? Aan het eind van de middel-
eeuwen nam de bevolking explosief 
toe en dus ook de behoefte aan le-
vensmiddelen en gebruiksartikelen. 
Er was vraag naar regelmatig goe-
derenvervoer. De toenmalige vroed-
schappen (gemeentebesturen) ver-
strekten vergunningen aan schippers 
om het transport tussen bepaalde 
steden te verzorgen. Beurtschippers 
dus, verenigd in gilden, schippers 
die om beurten afzeilden.
Koppejan: ‘Begin negentiende eeuw 
schakelden veel schippers over op de 
stoommachine. De eerste regelma-
tige stoomvaartverbinding over de 
Nederlandse binnenwateren ontstond 
al in 1825 tussen Middelburg en Rot-
terdam met de Prinses Marianne. 

Maar eerlijk gezegd vond tussen 
1905 en 1925 de grootste modernise-
ringsgolf plaats. Er werd óf compleet 
nieuw gebouwd óf bestaande zeil-
schepen werden gemoderniseerd.’ 
Niet meer afhankelijk van wind of 
getij; er kon altijd worden gevaren, 
just in time.

Nekslag
In mei 1933 dreigde de Wet Even-
redige Vrachtverdeling, waarvan 
de dreigende afschaffing later nog 
tot grote schippersblokkades zou 
leiden, de beurtvaart de nek om te 
draaien. Maar dat pakte anders uit. 
De beurtvaart, die altijd al met ver-
gunningen voer, spon er zelfs garen 
bij. Koppejan: ‘Ik geloof niet dat 
de schippers er ellende door hebben 
gehad. Ze zaten meestal goed bij kas. 
En de Tweede Wereldoorlog? Net zo. 
Er was een sleepregeling vanwege 
de olieschaarste en vergeet niet dat 
er direct na de oorlog, toen Neder-
land was verwoest en leeggeroofd 
en de infrastructuur grotendeels was 
vernietigd, grote behoefte was aan 
vervoer over het water. Alweer. Maar 
die opleving was van korte duur. De 
vrachtwagen deed zijn intrede en dat 
werd de nekslag.’
De navorsingen van Adrie Koppejan 
maken duidelijk dat, vooral op de 
korte trajecten, de beurtschippers 
het onderspit delfden. Verder weg, 
vooral vanuit plaatsen als Terneuzen, 
Middelburg, Goes en Zierikzee - de 
grotere handelsplaatsen - hielden ze 
langer stand. Begin jaren zeventig 
verdween het laatste beurtschip uit 
Zeeland. ‘Ik denk dat ik al die schip-
pers nu wel in beeld heb gebracht.’ 
(WB)

De Blikken Motor. De laatste beurt-
schippers van Zeeland, deel 2. Adrie 
Koppejan. Uitgeverij: ADZ BV, Vlis-
singen. Prijs: 22,95 euro.

Beurtschippers niet helemaal vergeten

DONDERDAG 14 MEI
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
19.30 uur, bijbelbespreking/bidstond 
of gemeentekring.
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, cursus 
CreaDoe; 14 uur, cursus Engels; 15 
uur, verzorgen bulletin; 19.30 uur, 
vergadering Schuttevaer. 
Raamsdonksveer, KSCC: 13.30 uur, 
pergamano.

VRIJDAG 15 MEI
Nijmegen, KSCC: 9.30 uur, bloem-
schikken (kerk).

ZATERDAG 16 MEI
Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 
uur, H. Mis.
Brugge, Schippersschool: 18 uur, 
H. Mis.
Eisden, Schipperscentrum Betanië: 
19.30 uur, dienst.

ZONDAG 17 MEI
Amsterdam, Baptisten Gem. OBG: 
Aula Calvijn met Junior College, Schi-
pluidenlaan 12, (station Lelylaan), 10 
uur, br. W. Koedijk. Opvang 0 t/m 4 
jaar/zondagsschool groep 1 t/m 8; 
Geref. Gem.: evangelisatiepost, 
Looiersgracht 70, 10.30 en 17 uur, 
evang. J. Krijgsman. Crèche aanwezig; 
Geref. Gem. Noord, Melkweg, 10 en 
16.30 uur, leesdienst; Noorderkerk: 
Noordermarkt, 10 uur, ds. W.G. van 
den Top, Vorchten en 19 uur, ds. B.J. 
van der Graaf.
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
9.30 uur, ds. G. Bosveld en 19 uur, 
ds. C. Hanemaaijer; PKN, Farmsu-
merkerk: 9.30 uur, dienst; RK kerk, 
Singel, 11.30 uur, dienst; Chr. Geref. 
kerk, Huibertplaat 57: 9.30 uur, ds. 
J. Sijtsma, Middelstum en 14.30 uur, 
ds. A.J. Balk, Delfzijl.
Groningen, Geref.  Oosterkerk: Ro-
zensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 
17 uur, dienst; Stadsparkkerk: Snel-
liusstraat 19, 9.30 uur, dienst; Pink-
ster Gem.: Nieuwe Boteringestraat 
50, 9.30 uur, dienst; Baptisten Gem.: 
Korreweg 47, 10 uur, dienst.
Lemmer, Herv. kerk: 9.30 uur, P.J. 
Huiser, gez. HA; Süderigge: 15.30 
uur, gez. HA.
Nijmegen, KSCC: 11 uur, eucharis-
tieviering.
Raamsdonksveer, KSCC: 10.30 uur, 
H. Mis.
Rotterdam, Koningskerk: 10 uur, 
W.J. Ouweneel; KSCC: 11 uur, eu-
charistieviering; Zeemanshuis: Wil-
lemskade 13, 10.30 uur, oec. dienst, 
voertaal Engels.

Terneuzen, Opstandingskerk en 
Goede Herderkerk; 10 en 17 uur, 
ds. A.Th. van Olst. 
Utrecht-West (wijk Oog en Al) Chr. 
Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 
1a: 10 en 17 uur, ds. A.Th. van Olst.
Valkenburg, Kloosterkerk: Ooster-
weg 1: 10 uur, ds. M. van Duijn.
Antwerpen: LO 10 uur Heer van 
Bergenstraat 1-3; M 10 uur, Lange 
winkelstraat 5.; O 10.30 uur, Bexstraat 
13; Z 10 uur, Sanderusstraat 77, dienst. 
Info: www.protestantse-kerk-antwer-
pen-noord-be.
Gent-Centrum, Brabantdamkerk en 
Gent-Noord, Rabothkerk, Begijn-
hoflaan 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 (me-
tro: Place d’Italie); 9.45 uur, dienst. 
E-mail: eglise.neerlandaise@wana-
doo.fr.  
Luxemburg: 10.45 uur, dienst. In-
fo : ds. A. van den Dries, tel. 00352 
26782943. E-mail : vddries@pt.lu.
Duisburg/Ruhrort, Rheinallee 14: 
10.30 uur, ds. P. Boomsma.
Mannheim, Ev. Hafenkirche, Kir-
chenstrasse: 11 uur, ds. H. v/d Ham.
Münster/Hamm, Hugo de Groot-
school, Gonowskistrasse 1, Münster-
Gievenbeck: 10.30 uur, dienst.
Neuss/Düsseldorf, kapelle ‘Zum Gu-
ten Hirten’, Gusdorferstr. 22: 10.30 
uur, dienst.
Bazel: St. Peterskirche, Petersgraben 
t.h.v. de Mittlere Rijnbrug: 16 uur, info: 
H. van Riezen, tel.: 062/683 33 99.

MAANDAG 18 MEI 
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, staf-
vergadering; 14 uur, repetitie toneel-
groep.
Rotterdam, KSCC: 14 uur, repetitie 
zangkoor.

DINSDAG 19 MEI
Nijmegen, KSCC: 10 uur, gymnas-
tiek; 18 uur, repetitie zangkoor.

WOENSDAG 20 MEI
Nijmegen, KSCC: 14 uur, bridgen 
(oneven weken).
Raamsdonksveer KSCC: 14 uur, 
handwerken en kaarten.
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TECHNISCHE REALISATIE
Dijkman Offset Diemen.

Aan Schuttevaer werken mee:
Aero Lin Photo, Arnhems Persagentschap, 
W. Bareman, J. Boersema, A. Boes, J. Bons, 
M. Bremmer, Broers & Vonk, 
Bureau Journalistieke Werken, Aector Dooms,
H. Driesen-Joanknecht, M. Evers,
J. Gestman Geradts, J. Gleissner, G. Gort,
W. van Heck, H. Heeresma jr., W. den Heijer, 
I. Heuff,  A. Jonkman, T. Kars, S. Klos, J. Kok, 
B. Koning, A. van Krimpen, J. Kraaijeveld, 
P. de Leeuw, H. Magnee, Mare Press, 
Meteo Consult, W. Moojen, 
G. Muiser, Persbureau Noordoost, 
A. van Oers, H. Olij, PAS Publicaties, R. Peijs, 
PENN & Partners, B. Pronk, B. van Raad, 
L. Russel, B. Scheijgrond, J. Schils,  
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 bankiers de wereldeconomie met 
‘nieuwe producten’ naar de barrebiesjes 
hielpen, daarbij enthousiast geholpen 
door speculerende projectontwikkelaars, 
van vaktrots gespeende notarissen en 
advocaten, en roofzuchtige speculan-
ten die bedrijfsdirecteuren tot razernij 
brachten, wordt ons dagelijks ook op la-
ger niveau ingewreven dat alleen sterke 
benen weelde kunnen dragen.

Sinds strakke structuren, zoals een strenge kerk 
en lange arbeidsuren, zijn opgevolgd door veel 
geld en vrije tijd, raken steeds meer geesten 
de weg kwijt. Vrije tijd wordt verdaan met 
gewelddadige video’s en computerspelletjes 
- waarin gedode strijders vaak doorvechten, 
wat drempelverlagend schijnt te werken op 
moordzucht. Betreurenswaardig aangezien 
er voldoende geld rondklotst om auto’s en 
wapens te kopen, die in gestoorde handen 
tot bizarre geweldsincidenten kunnen leiden: 
pubers die met mitrailleurs huishouden op de 
school waar ze vanaf gestuurd zijn, scholie-
ren die elkaar om een paskwil neersteken of 
vereenzaamde zielepoten die met een oude 
auto op de koningin willen inrijden en zelfs 
dat niet kunnen.
Een onvermijdelijk fenomeen is de hijgerige 
publieke reactie op Vreselijke Gebeurtenis-
sen: media die eindeloos herhalen met zoveel 
mogelijk necrofiele details expliciet in beeld, 
zodat geen zendtijd resteert voor echt nieuws; 

zinloze stille tochten te-
gen zinloos geweld, vol 
huilerige huismoeders die 
waxinelichtjes branden bij 
portretten van hen onbe-
kende slachtoffers. Al dit 
Vreselijks vervult kenne-
lijk een publieke functie, 
zoiets als lekker griezelen 
bij een vreselijk verkeers-
ongeluk. Maar de pers zou 
zijn verantwoordelijkheid 
moeten weten: dit soort 
drama’s stimuleert altijd 
na-apers dus moet je er 
over zwijgen, zeker niet 
herhalen met manisch 
enthousiasme en onsma-
kelijk uitspitten.

Schokland 1859
De typische bejaardentrek om na dergelijke 
gewelddadige roerigheden te roepen dat het 
vroeger allemaal beter was, berust op een mis-
verstand: vroeger woonden de rijken niet voor 
niets achter grote hekken en vergeleken bij twee 
wereldoorlogen zijn die paar messentrekkers en 
zwarte Suzuki’s van tegenwoordig slappe thee. 
Het was wel rustig dat mensen vroeger minder 
nodig hadden om gelukkig te zijn; er was ook 
minder en dat gold zeker voor de bewoners van 

het oude Schokland.
Deze veenklomp, ont-
staan op een rivierduin 
uit de laatste IJstijd, werd 
sinds de middeleeuwen be-
woond maar miste de soli-
diteit van de keileembult 
Urk. Van de oude omvang 
was omstreeks 1800 niet 
veel meer over. De ruim 
650 eilanders die er in de 
vroege negentiende eeuw 
gemiddeld woonden, leef-
den hoofdzakelijk van de 
visserij; landbouw was 
vooral voor eigen gebruik. 
De schokker, het om zijn 
zeewaardigheid vermaarde 

type vissersschip, dat loodsen en redders ook 
wisten te waarderen, heeft aan het eiland zijn 
naam te danken. Het type was nauw verwant 
met de punters, pluten en bonsen uit de zuid-
oosthoek van de Zuiderzee.
Bezorgd om de veiligheid van de bewoners en 
vanwege de hoge kosten, liet Koning Willem 
III het afbrokkelend eiland in 1859 ontruimen. 
Sindsdien is het door geen stormvloed meer 
bedreigd. De meeste bewoners verhuisden naar 
Kampen, enkelen van de katholieke meerder-
heid naar Volendam, waar ze doorgaans tot 
de armste bewoners behoorden.

Op 16 mei is de officiële herdenking van de 
ontruiming en daarvoor heeft de bekende 
maritieme kunstenaar Bart Reindersma een 
herdenkingsuitgave gemaakt: een doos vol 
sfeervolle etsen van het eiland in de bewoonde 
tijd. De oplage is gelimiteerd tot 150 (voor elk 
herdenkingsjaar één). Voor deze reconstructie 
heeft Reindersma zich maandenlang begraven 
in archieven en heeft hij rondgezworven op 
oud-Urk, in de Zaanstreek, op Marken en in 
Kampen, op zoek naar vergelijkbare beelden, 
want er waren maar enkele afbeeldingen uit de 
oude tijd. Ook heeft hij nazaten van oud-Schok-
kers uitgevraagd. Het resultaat is verbluffend, 
zowel artistiek, in een prachtig sfeerbeeld, als 
inhoudelijk, in overtuigende reconstructies 
van schepen, bouwwerken en uitgestorven 
contrapties zoals de wier- en paaldijken die 
Schokland grotendeels beschermden. De im-
pressie van een natte, koude, bedreigde boel 
komt goed over: wàt een armetierig leven, 
maar wat een heerlijke doos vol historische 
romantiek om in weg te dromen!
Om de Schokkersfeer verder in te wrijven 
voert Reindersma met zijn verteltheatertje  de 
hele zomer ‘Het gesight van Schoklant’ uit. 
Daarin speelt Berend de ontroerende hoofdrol: 
hij beleeft zijn laatste uren op Schokland en 
mijmert weg bij het graf van zijn vrouw. De 
première van al dit schoons is op zaterdag 16 
mei op Schokland.

www.bartsvertelcarrousel.com

Glorie van de eenvoud
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Hans Vandersmissen
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Welk winwoord komt er in het balkje?

Doorloper HORIZONTAAL: 1 oude man – sier-
plant – oosterse titel; 2 mestvocht – vogel 
– opstootje; 3 fout – binnenkort – plaats in 
Overijssel; 4 overeenkomst – roerloos; 5 
schooltype – voorzetsel – zeer hoge snel-
heid; 6 zelfwerkend – soort kabeljauw; 7 
vervoersmaatschappij – vreemd – Groen-
lander – priem; 8 dertiensnarige harp – in-
spectie; 9 loop – Verenigde Staten – uitroep 
– plaats in Noord-Brabant – dakrand; 10 
zandbank – plaats in Zeeland. 

VERTICAAL: 1 inlands orkestje – voor; 2 
dwarshout – onderwijl; 3 plaats in Friesland 
– kuststrook; 4 kei – onder andere – traag; 
5 strijdperk – paasbrood; 6 lichaamsslag-
ader – vlaktemaat – waterstand; 7 toespraak 
– hemellichaam – legerafdeling; 8 ingrij-
pende; 9 gewoonterecht – onbewogen; 
10 embleem – loco citato – kleurling; 11 
plaats in Rusland – ten honderd – meterton 
– emeritus; 12 dichtvorm – aarzeling – on-
dernemingsraad – let wel; 13 slee – militair 
– persoonlijk vnw. – en omstreken – thans; 
14 fijne regen – vod; 15 zangstem – hulpzeil 
– selenium – kilogram.

- Schuttevaerrace, 14 t/m 16 mei, 
IJsselmeer en Waddenzee
- Jaarcongres Koninklijke Schut-
tevaer, 4 en 5 juni, Zwartsluis
- Aquakids, 6 juni, Rotterdam
- Havendagen Maasbracht, 27 en 
28 juni
- Europort 2009, 3 t/m 6 november, 
Ahoy Rotterdam

JARIG

16 mei:
- Berber van den Brink, 7 jaar, ms 
Fossa, Terschelling.
17 mei:
- Ilse Lenten, 7 jaar, a/b Conforza, 
Zwolle.
19 mei:
- Casper Lenten, 2 jaar, Alblas-
serdam.
21 mei:
- Robert Benjaminse, 17 jaar, ms 
Noorderzon II, Rotterdam.
- Alexander Knol, 11 jaar, ms San-
tina, Maasbracht.
22 mei:

- Joery Oorburg, 11 jaar, ms Co-
mienzo, Nieuwegein.
- Maria Neeltje Smitsman, 4 jaar, 
a/b Rijnland, Piershil.

OVERLEDEN

6 mei:
- H.J. Verleun, 79 jaar, Delft.

boeken van
stapel

• De Henriëtte van schipper Van Boven aan de Herengracht in Terneuzen.

• Roef van een beurtscheepje uit 
1925.
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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

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

YOUR RELIABLE PARTNER IN SHIP, RIG & CREW MANAGEMENT

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

www.lowland.com

Hydraulische
Lieren (4-35 Ton)

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

SLEEPDIENST EN DEKSCHUITENVERHUURDERIJ

Te huur
Pontons en

koppeldekschuiten
15 t/m 600 ton

sleepboten
Blom BV • ISO-9001-2000

Amsterdam
tel. 020-6866007
fax 020-6866082

www.dekschuitenenpontons.nl

Hydrojetten?

www.joostenhd.nl

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

Drijvend café/restaurant 
met wonin g & kantoor
Drijvend object met 
diverse mogelijkheden, 
zoals voortzetting 
als café/restaurant 
of als havenkantoor/
verenigingsgebouw/clubhuis
Vraagprijs: EUR 117.500,- 
meer info op www.
bstdintelsas.nl 0167-528023

Klassieke Sleepboot
Afm: 20,24 x 4,59 x 1,85 m 
275 pk / 203 kW STORK 
RICARDO
Vraagprijs: EUR 49.500,- 
meer info op www.
bstdintelsas.nl 0167-528023

Havendienstboot / 
Werkbootje
Afm: 9,20 x 2,90 x 1,10 m 
95 pk / 70 kW MERCEDES
Vraagprijs: EUR 22.000,- 
meer info op www.
bstdintelsas.nl 0167-528023

Patrouillevaartuig / 
Directievaartuig
Afm: 14,80 x 3,70 x 1,20 m 
91 pk / 70 kW Mercedes
Vraagprijs: EUR 44.000,- 
meer info op www.
bstdintelsas.nl 0167-528023

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

Heeg - Franeker - Groningen
Specialisten in nieuwbouw, reparatie en verbouw van motor- en zeiljachten, beroepsvaartuigen, traditionele- en werkschepen.

Wij hebben de beschikking over helling- en dokfaciliteiten in Heeg en Groningen. In Franeker wordt geheel overdekt gebouwd
in 4 produktiehallen van elk 800 m2. De afbouwkade met een lengte van ca. 100 m. bevindt zich aan het van Harinxmakanaal in
de directe nabijheid van zeehaven Harlingen.  

Onze activiteiten:
Heeg : Nieuwbouw, reparatie en verbouw van traditionele- en werkschepen.
Franeker : Nieuwbouw, reparatie en verbouw van motor- en zeiljachten, beroepsvaartuigen, dekhuizen en 

bovenbouwen in aluminium en staal.
Engineering en nieuwbouw van huiddeuren, zwemplatformen en masten in aluminium en staal.
Engineering, bouw en montage van spudpalen.
Straal- en coatingfaciliteiten op 100 m.

Groningen : Onderhoud en reparatie van woon- en werkschepen.

Scheepswerf Talsma - Edisonstraat 15 - 8801 PN Franeker
Tel 0517-383747 - Fax 0517-383495 -  www.scheepswerftalsma.nl - info@scheepswerftalsma.nl

Specialisten in gecertificeerd las- en 
constructiewerk, zowel on- als offshore.

Gesitueerd in Franeker aan de Edisonstraat 15,  
'around the clock' beschikbaar op lokatie.

Voor informatie: 
Weldix BV - Edisonstraat 15 - 8801 PN Franeker

Tel.  0517-383747 - Fax 0517-383495
www.scheepswerftalsma.nl - info@scheepswerftalsma.nl

SCHEEPS-
REPARATIEBEDRIJF

‘MISTI’
o.a. autokranen, 

motorinbouw, elektra,
laswerk, hydrauliek

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem

ACCU’S
VARTA

230 Amp. 96801 pr. op aanvr.

DAVECO
120 Amp.- 12V € 195
150 Amp.- 12V € 120
200 Amp.- 12V € 160
230 Amp.- 12V € 175
Optima CCA815 € 175

Excl. BTW 2 jr. garantie
TRAKTIEBATTERIJEN
520 Amp.- 24V € 1250
620 Amp.- 24V € 1325
720 Amp.- 24V € 1425
820 Amp.- 24V € 1550
920 Amp.- 24V € 1750
1040 Amp.- 24V € 2090
1160 Amp.- 24V € 2240
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

Te koop:
Ex kokkel vaartuig

bouwjaar 1981
36.44 x 8.00 x 1.50 ( holte ) 
2 x Mitsubishi 639 PK 1987

128 GT
Interessante prijs

Inlichtingen: 
0525-681101 of info@esbship.nl
Kijk op onze website voor nog
meer aanbod www.esbship.nl




