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Boeggolf

Het is prachtig weer als we in Keu-
len in de opvaart zijn. We drinken 
rustig onze ochtendkoffie en klet-
sen wat als de roerganger op de 
toeter drukt en gaat staan.
Iedereen is gelijk wakker. Aan bak-
boord voor de kop van het schip 
drijven twee kano’s, die beginnen te 
peddelen om voor het schip langs 
te kunnen. Ze willen waarschijnlijk 
optimaal profiteren van onze boeg-
golf, bij gebrek aan wildwater.
‘Ze hebben een zwemvest aan en 
we zijn geladen, dus ze schuiven er 
niet onder’, zegt een van ons.
‘Met grote vreugde constateren 
we dat het kanoseizoen weer is 
geopend’, gromt de roerganger.

Den Breejen begrijpt er niets van, 
zonder matroos kan hij niet varen. 
Hij belt met Dolf Cornet, die behalve 
directeur van detacheringsbureau 
Gyron Crew BV in Nederland ook 
zijn zwager is. Cornet zegt van niets 
te weten. Van UWV krijgt Den Bree-
jen niet meer dan een bevestiging dat 
het intrekken van de vergunning een 
feit is. Niet de reden, niet door wie. 
Terwijl Lobitos volgens de schipper 
toch al tweeëneenhalf jaar lang ‘zeer 
goed’ zijn werk doet en deel uitmaakt 
van het gezinsleven aan boord van 
de Compromis. ‘Totaal geen klagen 
over, maar hij vindt zijn loon te laag’, 
vertelt schipper Den Breejen. 

‘Berenloon’
Een in januari in Manilla met Gyron 
Crew Inc. getekend contract geeft 
de matroos een basisloon van 720 
dollar per maand (ongeveer 529 
euro) met 403 dollar voor maximaal 
85 overuren. Hij is daarvoor acht 
maanden permanent aan boord, weg 
van zijn vrouw en twee kinderen en 
moet zijn eigen werkkleding beta-
len. De schipper maakt maandelijks 
zo’n 3000 euro over naar Manilla. 
‘Ik heb gebeld en gemaild, maar de 
matroos heeft voor zijn land een 
berenloon, volgens Gyron Crew. 
Ik krijg geen inzicht in de loonaf-
drachten en verzekeringen. Waarom 
moest mijn maat bij het bedrijf in 
Delft een blanco contract tekenen 
en waarom mag hij niets weten van 
de inhouding voor zijn pensioen? 
In wat voor tijd leven we eigenlijk? 
Het klopt gewoon niet’, zegt Den 
Breejen boos. 
Lobitos wilde zijn contract afmaken 

en dan weggaan bij Gyron Crew. 
Toen Cornet dat hoorde dreigde 
hij Den Breejen zijn matroos van 
boord te komen halen. Den Breejen: 
‘Is er dan geen opzegtermijn meer 
hier, of kunnen die mensen alles 
aan hun laars lappen? Moet ik dan 
mijn bedrijf maar stilleggen omdat 
hij volgens Gyron Crew geen gel-
dige papieren meer heeft? Ik heb zijn 
werk- en verblijfsvergunning hier 
aan boord liggen, afgegeven op 26 

juli 2007 en geldig tot 31 januari 
2010. Wat moet ik hiermee aan? Wij 
hebben geen contractbreuk of wat 
dan ook gedaan. Ik betaal altijd net-
jes op tijd, maar ik vraag naar dingen 
die schijnbaar niet mogen.’
Van Breejen’s rechtsbijstandverzeke-
ring ziet weinig heil in een juridisch 
proces in Manilla of Singapore. De 
schipper heeft zijn beklag gedaan bij 
UWV, waarvan hij eerder nog te horen 
kreeg dat vergunningen niet zomaar 
ingetrokken kunnen worden. ‘Maar 
nu schijnt mijn matroos naar zeggen 
van Gyron Crew toch wel illegaal 
bij mij aan boord te zitten.’ Volgens 
de regels zou hij binnen vier weken 
Nederland moeten verlaten.

Bijzondere voorziening
Pieter Aarnoudse van Shipcrew, 
een concurrerend detacheringsbu-
reau voor onder anderen Filippijnse 
matrozen, is bereid het contract met 

matroos Lobitos over te nemen. Hij 
heeft op verzoek van schipper Den 
Breejen een bijzondere voorziening 
gevraagd bij UWV, maar kreeg tot 
nu toe nul op het rekest. Om Den 
Breejen te kunnen helpen zou 
Shipcrew het wervingstraject in 
Nederland opnieuw moeten doen, 
dat wil zeggen tweemaal adverteren 
met scheepsnaam en vijf weken wer-
vingsinspanning doen. Komt er geen 
geschikte kandidaat, dan mag Den 
Breejen daarna opnieuw een Filip-
pijnse matroos aan boord nemen.
Aarnoudse vindt dat de problemen 
met de Compromis laten zien wat 
er schort aan de regelgeving. ‘Zo-
lang een kwaadwillend bedrijf een 
tewerkstellingsvergunning kan in-
trekken, kan het represailles nemen 
tegen klanten die willen veranderen 
van detacheringsbureau.’ Hij vindt 
dat UWV bij intrekking van een 
vergunning rekening zou moeten 

houden met eventuele kwade wil. 
Om de regelgeving gewijzigd te krij-
gen zocht hij inmiddels contact met 
de politiek in Den Haag. ‘Het wordt 
tijd de criteria aan te scherpen. Het 
zou zo moeten zijn dat de rechtsper-
soon in Nederland verantwoordelijk 
is voor de handel en wandel van het 
detacheringsbureau.’ (DvdM)

Gedupeerde schipper hekelt praktijken detacheringsbureau Gyron Crew

Filippijnse matroos kwijt na sms’je
Schipper Rens den Breejen van het beunschip 
Compromis was twee weken geleden met één 
sms’je van Gyron Crew zijn Filippijnse matroos 
kwijt. De boodschap van het bericht uit Manilla: de 
tewerkstellingsvergunning is ingetrokken, matroos 
Winston Lobitos is dus illegaal aan boord.

‘Totaal geen klagen over matroos,
maar hij vindt zijn loon te laag’
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DEZE WEEK

BRUSSEL

De crisis in de binnenvaart is 
geen gevolg van een structurele 
maar van een plotselinge en 
door niemand verwachte con-
juncturele overcapaciteit.

Dat was de conclusie van een ron-
detafelconferentie die  vrijdag 29 
mei plaatshad bij het Verbond van 
Belgische Ondernemingen (VBO) 
in Brussel, op initiatief van het In-
stituut voor het Transport langs de 
Binnenwateren vzw (ITB) en met de 
praktische ondersteuning van de pro-
motieorganen van de binnenvaart, de 
betrokken ministeries, de waterweg-
beheerders en de toonaangevende 
binnenvaartorganisaties in België. 
Ook de banken, de bevrachters en 
een aantal particuliere schipper wa-
ren vertegenwoordigd.
Het goederenvervoer ervaart direct 
de negatieve effecten van de vertra-
ging in de economie; een situatie die 
dringend vraagt om overleg tussen 
alle partijen, stelde het ITB.
Na afloop van het crisisberaad over-
heerste de algemene consensus dat 
de crisis alleen kan worden opgelost 

door tijdelijke korte termijn-maatre-
gelen. Ook de overheid zou daarbij 
een duit in het zakje moeten doen, 
maar de vergadering vreesde dat 
eventueel ingrijpen van de regering 
te laat zal komen.
Opmerkelijk was het betoog van Ro-
ger Van Thuyne, voorzitter van de 
Federatie Belgische Binnenvaart en 
eredirecteur van Creditmar, die zijn 
voormalige collega’s uit de banksec-
tor op het hart drukte schippers in 
moeilijkheden uitstel van betaling 
te verlenen of de kredietperiode te 
verlengen.

‘Wurgcontracten’
Van Thuyne pleitte ook voor een 
sloopregeling waarvoor alleen de 
grotere binnenschepen in aanmer-
king zouden komen, zodat de klei-
nere schepen die geen overcapaciteit 
kennen, zouden worden gespaard. 
Een probleem is echter de orga-
nisatie van een sloopregeling die 
is aangepast aan de noden van de 
bedrijfstak en waarbij de tonnage 
bepalend is.
Bij de binnenvaartondernemers 
oogstte het pleidooi van Van Thuy-

ne veel bijval, terwijl de aanwezi-
ge bankiers de verzekering gaven 
flexibiliteit te zullen betrachten in 
de beoordeling van ‘moeilijke’ dos-
siers met achterstallige aflossingen. 
Elk dossier zal afzonderlijk worden 
bekeken. Ook de bankvertegenwoor-
digers waren van oordeel dat het al-
gemeen belang voorrang moet krij-
gen en beseften dat geveilde schepen 
achteraf opnieuw en goedkoper in 
de markt komen.
Ook werd nogmaals gewezen op de 
nadelige concurrentiepositie van de 
Belgische binnenvaart  in vergelij-
king met de Nederlandse sector, die 
naast de lagere bruto loonkosten (-
30%) ook profiteert van langdurige 
kredietgaranties.
Ook het financieren van binnen-
schepen door bevrachters die dan 
vervoerszekerheid afdwingen via 
‘wurgcontracten’ (koppelbeding) 
kreeg zware kritiek.
De bijeenkomst werd voor België 
als uniek en historisch ervaren, 
gezien de verscheidenheid in de 
opkomst waardoor tevens de ernst 
van de binnenvaartcrisis werd on-
derstreept. (JG)
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Katy-B zinkt in
haven Hamburg
HAMBURG

Het met 1050 ton tarwe geladen 
motorvrachtschip Katy-B is in de 
nacht van vrijdag op zaterdag 
lekgeraakt bij een aanvaring en 
naar de Elbe-bodem gezonken.

Volgens de politie van Hamburg 
raakte niemand gewond.
Het schip kwam in de voorhaven 
Finkenwerder in aanvaring met een 
ander schip dat met het anker een 
gat in de stuurboordzij boorde. De 
53-jarige schipper wist de Katy-B 
nog naar de oever te sturen, waarna 
het zoveel water maakte dat ze gro-
tendeels zonk. De brandweer pro-
beerde nog tot twee uur in de nacht 
tevergeefs het schip met pompen 
drijvende te houden. Alleen de kop 
steekt nog boven water. 
Duikers van de Deutschen Lebens-
Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 
slaagden er later op de ochtend in 
het veertig bij vijftien centimeter 
grote lek provisorisch te dichten. 
Met het lossen van de natte lading 
tarwe is een begin gemaakt en de 
berging van het schip wordt voor-
bereid. Rondom is een oliescherm 
gelegd om eventuele vervuiling van 
de Elbe te voorkomen. (DvdM)

Kamervragen over
binnenvaartstatistiek
DEN HAAG

Tweede Kamerlid Sander de 
Rouwe (CDA) heeft aan staats-
secretaris Tineke Huizinga van 
Verkeer en Waterstaat vragen 
gesteld over de gebrekkige sta-
tistieken in de binnenvaart.

De Rouwe stelt zijn vragen na aan-
leiding van de artikelen ‘Investeren 
in binnenvaart is blinde gok’ en ‘Ge-
brekkige statistiek stoort binnenvaart’ 
uit Weekblad Schuttevaer. 
De Rouwe wil van Huizinga weten 
of ze de mening deelt dat de huidige 
informatievoorziening gebrekkig is 
en dat meer adequate informatie in-
vesteren in de binnenvaart minder 
riskant maakt. Verder wil hij weten of 
de staatssecretaris bereid is in overleg 
met de binnenvaartsector een plan op 
te stellen om binnenvaartstatistieken 
en vlootgegevens beter en sneller in-
zichtelijk te krijgen en of ze bereid 
is de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
aan te sporen nauwkeuriger met de 
cijfers om te gaan.
De Rouwe wil ook weten of Huizinga 
de mening deelt dat informatievoor-
zieningen in de internationale bin-
nenvaart Europees uniform zouden 
moeten zijn. ‘Bent u bereid met uw 
Europese collegae het door de Com-
missie ingestelde marktobservatie-
systeem voor de binnenvaart meer 
inhoud te geven door te streven naar 
meer recente gegevens?’ (EvH)

Motorproblemen
voor ms Jan-S
URK

De redders van KNRM-station 
Urk zijn vorige week dinsdag-
middag uitgevaren voor het bin-
nenvaartschip Jan-S en de gar-
nalenkotters ZK-8 en WL-2.

De Jan-S meldde rond half drie dat 
het bij de RH-A boei met motorpro-
blemen kampte. Dat kwam vermoe-
delijk door water in de gasolie. Ter 
plaatse werden enkele KNRM’ers 
overgezet en is het schip begeleidt 
tot boven Urk. Toen de schipper het 
probleem had opgelost, kon het schip 
op eigen kracht verder naar Lelystad 
en keerden de beide reddingboten 
retour station.
De KNRM-bemanning was maar net 
op weg toen de pieper opnieuw ging. 
Ditmaal bleek de garnalenkotter 
ZK-8 net voor de Urker haven met 
keerkoppelingsproblemen te kam-
pen. Tegelijkertijd kwam de melding 
dat een andere garnalenkotter, de 
WL-2 Zeester, die om begeleiding 
naar de Urker haven vroeg aan de 
havenmeester. Terwijl een opstapper 
werd overgezet werd op de WL-2 
nam de sleepboot Chico de ZK-8 
op sleeptouw. (EvH)

Cambio probleemloos
op Almelo-De Haandrik
COEVORDEN 

Schipper Ger Veuger van de 
Cambio loste vrijdagmorgen in 
Coevorden een lading grind van 
de Beneden-Rijn. Dat ging vol-
gens hem zonder problemen.

Veuger regelde de proefreis meteen 
na de hoorzitting vorige week maan-
dag in het Overijssels provinciehuis. 
Hij pleit ervoor schepen van het type 
Canal du Nord (65 x 5,80 meter) toe 
te laten op het kanaal Almelo-De 
Haandrik. De provincie wil, zoals 
gemeld in Weekblad Schuttevaer 
van 30 mei, vooralsnog niet verder 
gaan dan Kempenaars van 55 x 6,60 
meter, uit vrees dat langere schepen 
het nieuw gebaggerde kanaalprofiel 
beschadigen. 
De Cambio kreeg een ontheffing voor 
de proefreis en Bouke Schaafsma, 
Overijssels inspecteur scheepvaart, 
voer mee om het verloop van de reis 
vast te leggen. Gedeputeerde Staten 
van Overijssel reageren nog voor het 
zomerreces op Veugers verzoek om 
ook Canal du Nord-schepen als de 
Cambio toe te laten. (DvdM).

Politie pakt heler
DINTELMOND

De Zeeuwse waterpolitie heeft 
een 28-jarige Eindhovenaar aan-
gehouden op verdenking van 
diefstal en heling van buiten-
boordmotoren en andere voor-
werpen uit pleziervaartuigen.

In een garagebox van de man trof 
de politie acht buitenboordmotoren 
en andere voorwerpen aan. De wa-
terpolitie ging op onderzoek nadat 
watersporters op internet spullen te 
koop zagen staan waarvan ze ver-

Houthaven bijna klaar
AMSTERDAM

Ze werden een jaar geleden beloofd op het 159ste Schuttevaercongres 
in Amsterdam en nu staan ze er: de nieuwe zwartgele palen waaraan de 
binnenvaart binnenkort ligplaats kan nemen in de Oude Houthaven van 
Amsterdam. De foto is genomen vanuit een appartement op de zevende 
etage van het gebouw De Silodam. Daar woont oud-verslaggever van 
het NOS Journaal Harmen Roeland. ‘Wij hebben vanaf ons terras een 
goed uitzicht op de werkzaamheden. Zo is goed te zien dat schippers 
bij de smalle entree naar de Houthaven/Westerkanaal een haakse bocht 
naar stuurboord moeten maken om naar de nieuwe steigers te varen. Een 
spectaculair gezicht.’ Omdat de haven van Amsterdam verwacht in 2020 
dubbel zoveel binnenschepen te zullen ontvangen zijn er meer ligplaatsen 
nodig. Ook worden in de toekomst schepen zonder een laad-losopdracht 
niet meer toegelaten in de havenbekkens. Schepen zonder verblijfsnoodzaak 
in Westpoort worden naar wachtplaatsen langs de IJ-oevers verwezen. 
(EvH/Foto Ernst van Deursen)

Meer nautisch-technische zaken in de bijlage over het jaarcongres 
van Koninklijke Schuttevaer. (Pagina 13 t/m 21)

moedden dat het hun eigendom was. 
De thuisbasis van de recreanten, de 
jachthaven van Dintelmond, was sinds 
januari doelwit geweest van dieven. 
Het onderzoek leidde de waterpolitie 
vervolgens naar de man in Eindho-
ven. De waterpolitie stelde vast dat 
twee van de acht aangetroffen bui-
tenboordmotoren zeker van diefstal 
afkomstig zijn. De herkomst van de 
andere buitenboordmotoren, benzine-
tanks en inventaris uit schepen wordt 
nog onderzocht. De eigendommen 
van de recreanten uit Dintelmond had 
de verdachte al verkocht. (EvH)

Motorenquiz later
DEVENTER

De uitslag van de Motorenquiz is 
verschoven naar volgende week. De 
vertraging is veroorzaakt door het 
warme Pinksterweekend, waardoor 
de jury verstek heeft laten gaan. De 
redactie biedt hiervoor zijn excuses 
aan. Wel is al duidelijk dat de quiz 
uitzonderlijk goed is gemaakt. Een 
kleine tien procent van de deelne-
mers is foutloos gebleven. Volgens 
een voorlopige telling werden 
gemiddeld slechts vier van de 25 
vragen fout beantwoord. Een dikke 
voldoende dus, maar het zijn dan 
ook echte kenners die een gooi doen 
naar ‘eeuwige roem’. (PN)

Zonder marifoon
SCHEVENINGEN

Het zeiljacht Naèl heeft 27 mei voor 
de kust van Katwijk aan Zee haar 
roer verloren.
Marifoon ontbrak, zodat de opvaren-
den niet anders konden dan zwaaien. 
De zuidwestenwind stuwde hen 
richting de branding. Uiteindelijk 
werd de boot opgemerkt door een 
kitesurfer. Die belde het Kustwacht-
centrum, waarna de strandredding-
boot De Redder snel bij de Naèl ar-
riveerde. Anderhalf uur later lag het 
jacht veilig in Scheveningen. (BS)

Dronken zwemmer
DUISBURG

Een dronken zwemmer heeft on-
langs in het Mittellandkanaal bijna 
een ongeluk veroorzaakt.
De 19-jarige man wilde bij Espel-
kamp het kanaal over zwemmen. 
Een Pools schip moest hard achteruit 
slaan om niet over de man heen te 
varen. Daardoor raakte het uit de 
koers en kwam bijna in aanvaring 
met een Duitse collega. De Wasser-
schutzpolizei was snel ter plaats en 
rekende de zwemmer in. (MP)

Van der Giessen †
AMSTERDAM

Voorzitter Aat van der Giessen 
(1947) van de Landelijke Vereni-
ging tot Behoud van het Histo-
risch Bedrijfsvaartuig is vorige 
week donderdag overleden. Hij 
was al enige tijd ziek.

Naast zijn maatschappelijke carrière 
was Van der Giessen een enthousi-
aste stoomliefhebber, als vrijwilliger 
op de stoomsleepboot Volharding, 
maar ook als liefhebber van de 
stoomwals. Ruim vijf jaar was hij 
de gewaardeerde voorzitter van de 
LVBHB, bepaald geen makkelijke 
functie. (HO)
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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: Zowel zaterdag als zondag 3 tot 4 Bft. Windrichting zeer onzeker, maar 

meest waarschijnlijk uit richtingen tussen noord en westen.
nederlandse kust: Veelal 4 tot 5 Bft. Windrichting onzeker, meest waarschijnlijk uit 

richtingen tussen noord en west. Golfhoogte 0,5 tot 1,5 meter.
oostzee: In de loop van het weekeinde draaiend van westelijke naar oostelijke

richtingen, meest 3 tot 5 Bft. Golfhoogte rond 0,5 meter.
ierse zee: Zowel zaterdag als zondag een veelal noordoostelijke wind, 4 tot 5 Bft. 

Golfhoogte tussen 0,5 en 1 meter.
Het kanaal: Zaterdag: noordoostenwind 4 Bft. Zondag mogelijk draaiend door een 

dichtbij langstrekkend lagedrukgebied. Golfhoogte: ca. 0,5 m.
golf van Biskaje: Wind uit westelijke richtingen en veelal 4 Bft. Golfhoogte zaterdag

oplopend van 0,5 naar 1 tot 1,5 meter. Zondag: 1 tot 1,5 meter.
westelijk deel middellandse zee: Veelal zuid tot zuidwest, 3 tot 6 Bft. Voor de Franse en Spaanse kust

regionaal tijdelijk draaiend tot noordwest. Golven 0,5- 1,5 m.

weeroVerzicHt:
Storingen trekken tijdens het week-
einde uit westelijke tot zuidelijke 
richting Europa binnen. Het weste-
lijke en het zuidelijke gedeelte van 
het Alpengebied krijgen naar ver-
wachting - over twee dagen bezien 
- de meeste neerslag te verwerken. 
Op grote schaal valt er 10 tot 40 
millimeter, hier en daar is meer 
dan 50 millimeter mogelijk. Maar 
de storingen winnen ook ten noor-

den van de Alpen terrein. Vrijwel 
overal komt het wel tot enkele 
buien, hier en daar met onweer. En 
er valt gemiddeld gezien dan wel 
minder neerslag dan in de Alpen, 
regionaal kunnen onweersbuien 
nog behoorlijk pittig uitpakken. 
Tegelijkertijd zullen andere regio 
ís juist nauwelijks regen te verwer-
ken krijgen. De exacte koers van 
de meest actieve neerslagzones ten 
noorden van de Alpen is vrij onze-

ker. Dat geldt in nog sterkere mate 
voor de windrichting en snelheid. 
De maximumtemperaturen liggen 
veelal tussen 16 en 20 graden, de 
minimumtemperaturen op de mees-
te plaatsen tussen 8 en 13 graden.

De verwachting is vrij onzeker.

scheepvaartberichten

hydrografische kaarten

Zagen de Grünen tot nu toe wel iets 
in een natuurvriendelijke uitbouw 
van de Donau, nu willen ze dat hele-
maal niets meer aan de rivier wordt 
gedaan. Omdat de rivier voor de 
internationale binnenvaart weinig 
betekenis heeft, zou een verbetering 
niet tot meer vervoer leiden, zeggen 
de verkeerswetenschappers Wolf 
Drechsel en Stephan Kroll, beiden 
werkzaam bij een “milieuvriende-
lijk” onderzoeksinstituut. Het voor-
naamste nadeel van de waterweg 
Rhein-Main-Donau zijn de vijftig 
sluizen en de, vergeleken met weg 
en spoor, veel langere afstand.

Ook als de Donau  in de voor de 
binnenvaart meest positieve variant 
(met stuwen) zou worden verbeterd, 
zou er volgens het onderzoek nau-
welijks lading van de weg naar het 
water gaan. ‘Uit verkeerstechnisch 
oogpunt is een verbetering van de 
Donau niet te rechtvaardigen’, vindt 
daarom Eike Hallitzky, die voor de 
Grünen in het parlement van Nie-
derbayern zit.

De verkeerswetenschappers verge-
leken de Donau met andere Duitse 
vaarwegen. Hun conclusie is, dat 
de Donau, vergeleken met de Rijn, 
van minimaal belang is. 

Dalend vervoer
Op de Rijn wordt volgens de onder-
zoekers tweederde van alle goede-
ren vervoerd. Op de Donau en het 
Main-Donaukanaal is dat maar 2,7 
procent. Hoofdoorzaak zijn de on-
gunstige natuurlijke voorwaarden. 
Op de Main wordt nu één miljoen 
ton goederen minder vervoerd dan 
in 1982. En dat terwijl de goede-
renstroom in Duitsland sindsdien 
belangrijk is gegroeid en het Main-
Donaukanaal toen nog niet bestond. 
De vaarweg is met vijftig sluizen 
gewoon te lang, vinden de Grünen. 
Bovendien wijzen ze erop dat de 
scheepvaart op de Donau de afge-
lopen jaren ook is gekrompen.
Volgens de onderzoekers is de bin-
nenvaart bovendien gespecialiseerd 
in de verkeerde ladingstromen. Ze 
vervoert voornamelijk zand, kolen, 

schroot en andere massagoederen, 
terwijl de groei zit in het vervoer 
van hoogwaardige industrieproduc-
ten, die amper geschikt zouden zijn 
voor vervoer per schip. ‘De spoor-
wegen zijn daarvoor veel meer ge-
schikt’, vindt Hallitzky. ‘Het schip 
is daarom geen alternatief voor de 
vrachtwagen en de Autobahn A3 zal 
dan ook nauwelijks minder belast 
worden.’

CSU vóór stuwen
De Beierse christen-democraten 
CSU verwijten de Grünen ‘ideo-
logische politiek’. Deze partij is 
voorstander van een uitbouw met 
stuwen. ‘De Donau is als Trans-
Europese vaarweg een echte levens-
ader voor Beieren’, zegt Europar-
lementariër Manfred Weber. ‘De 
binnenvaart is goed voor duizen-
den arbeidsplaatsen en de Grünen 
maken zich ongeloofwaardig met 
hun pleidooi voor de spoorwegen, 
omdat ze de aanleg van nieuwe 
spoorlijnen onlangs nog hebben 
geblokkeerd.
De liberale partij FDP is voorstan-
der van een uitbouw zonder stuwen. 
Volgens FDP-milieuexpert Tobias 
Thalhammer wordt steeds duidelij-
ker dat een uitbouw met stuwen niet 
nodig is. De partij ziet, in tegenstel-
ling tot de Grünen, wel kansen voor 
meer binnenvaart op de Donau.

Elbe
De Grünen zijn ook tegen verbete-
ring van de Elbe. Ze denken dat ook 

hier geen groei van het binnenvaart-
vervoer te verwachten is. Een uit-
bouw zou de laatste oerbossen aan 
de rivier bedreigen en ook belasting-
geld weggooien naar de ‘sinkenden 
Kahn Binnenschifffahrt’, aldus Jo-
hannes Lichdi van de Grünen. Hij 
zet vraagtekens bij groeiprognoses 
van de binnenvaart met eenderde 
tot 2020, want in de havens van 
Dresden, Riesa en Torgau nam het 
aandeel van de goederenoverslag 
per schip in 2008 juist met negen 
procent af, terwijl het aandeel van 
het wegvervoer steeg van 51 naar 

59 procent. De spoorweg kan het 
resterende vervoer prima af, vindt 
Lichdi, die er bovendien op wijst dat 
de klimaatverandering gaat leiden 
tot een nog lagere waterstand. Ook 
de bond van Duitse natuurbescher-
mers ziet de Elbe in de toekomst 
als een natuurlijke rivier, waarop 
riviertoerisme floreert en waar nog 
nauwelijks goederen over worden 
vervoerd.

Kortzichtig
Reacties in het Vaart!Forum op 
internet geven er blijk van dat de 
Grünen ondoordacht te werk gaan. 
‘Zou er ook wel eens iemand heb-
ben nagedacht over hoe goed het 

voor de natuur zou zijn als dit stuk 
Donau wél wordt gekanaliseerd’, 
vraagt een deelnemer zich af. ‘Dan 
worden er heel wat minder liters 
brandstof per ton verstookt om van 
Passau naar Straubing te varen. 
Gaat dubbel op. Meer diepgang is 
meer tonnage per schip en minder 
stroom is meer snelheid.’
Een ander stelt dat de kosten snel 
kunnen worden terugverdiend door 
naast de stuwen elektriciteitscen-
trales te bouwen. ‘De Boven-Rijn, 
Moezel, Neckar en Main zijn mede 
daarom gekanaliseerd. Ik durf zelfs 

de stelling aan dat stroomopwek-
king de hoofdreden is geweest om 
deze rivieren te kanaliseren. Dat 
moet de groenen toch als muziek 
min de oren klinken?’
‘Bij zulke rapporten denken wij: 
“Wiens brood men eet, wiens mond 
men spreekt”’, zegt een ander. ‘Is er 
nu niemand die namens de binnen-
vaart het tegendeel kan bewijzen? 
Zelfs nu, in deze rampzalige tijd, 
zijn tig schepen zelfs leeg opge-
gaan naar de Donau voor lading. 
En wat is sneller? Lange files van 
vrachtwagens op de weg? Het lijkt 
mij dat juist de Grünen blij moeten 
zijn met de milieuvriendelijke bin-
nenvaart.’ (MdV)

• De Eemsborg wringt zich naar open water. (Foto Henk Zuur)

Grünen zien niets meer in binnenvaart

‘Uitbouw Donau is geldverspilling’
Het is niet nodig de Donau tussen Straubing en 
Vilshofen beter bevaarbaar te maken, want er vaart 
bijna niets en het zal ook nooit wat worden met 
de vaart op de Donau. Dat stelt de Duitse politieke 
partij de Grünen naar aanleiding van een eigen 
onderzoek naar de vaart op de Donau.

‘Sinkenden Kahn
Binnenschifffahrt’
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Overzicht van wijzigingen (rigmoves) in verplaatsbare booreilanden, die thans 
werkzaam zijn op de Noordzee.  De opgegeven posities zijn in WGS 84. Geplaatste 
booreilanden hebben een veiligheidszone van 500m (0,27 zM). De vermelding van een 
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Naam Ligging 
GSF Monarch  53-29,06 N 005-52,09 E
Ensco 92  53-37,90 N 003-40,30 E
GSF Arctic  5 58-12,50 N 000-18,50 E
Ned. krt(n). : 1014 (INT 1043).

havens & vaarwegen

Wallonië weigert
brug te verhogen
COMINES

De brug van Comines wordt 
voorlopig niet verhoogd voor de 
containervaart.

Wallonië weigert namelijk een pas-
sage voor vrachtauto’s onder de op-
rit van de brug te financieren, wat 
voor de Franse vaarwegbeheerder 
VNF een voorwaarde was om met 
de werkzaamheden te beginnen. 
Wallonië weigert om drie redenen. 
Op de eerste plaats zou Frankrijk 
als tegenprestatie bijdragen aan het 
uitbaggeren van het Canal Pom-
meroeul-Condé, maar dit project 
lijkt op dood spoor te staan. Ten 
tweede zijn er binnenkort verkie-
zingen in België en deze uitgave van 
1,15 miljoen zou moeilijk te ver-
kopen zijn bij de kiezers. Tenslotte 
zou de brugverhoging wel goed zijn 
voor de Franse en de Vlaamse eco-
nomie, maar niet voor de Waalse. 
De heropening van het Canal Pom-
meroeul-Condé zou daarentegen wel 
belangrijk zijn voor de ontwikkeling 
van de binnenvaart in Wallonië. Uit 
het al zeventien jaar gesloten Canal 
Pommeroeul-Condé moet zo’n 1,8 
miljoen ton slib worden verwijderd. 
VNF wil dit het liefst het opslaan 
in depots, die daarna worden be-
plant. Omwonenden vrezen voor 
vervuiling en geven de voorkeur 
aan ‘comprimering’. (AvO)

Franse sluis korter
TOULOUSE

De toegestane scheepslengte 
voor sluis Saint-Michel op de 
Zuid-Franse Garonne is onlangs 
beperkt tot 29,70 meter.

Hierdoor mag het 30,25 meter lange 
passagiersschip Baladine, dat al 22 
jaar op de Garonne vaart, hier voort-
aan niet meer schutten. Voorafgaand 
aan de lengtebeperking is de sluis 
twee jaar gestremd geweest voor 
werkzaamheden. Daarbij zou vol-
gens de vaarwegbeheerder gebleken 
zijn dat de sluisdeur beschadigd was 
door lange schepen. 
‘Onmogelijk’, volgens de eigenaar 
van de Baladine, die nog hoopt via 
de prefect een ontheffing te krijgen. 
(AvO)

Rel rond aquaduct
VADENCOURT

De stremming van het aquaduct 
van Vadencourt en daarmee van 
het Canal de la Sambre à l’Oise 
als doorgaande verbinding, 
houdt de gemoederen danig in 
beroering in de Sambrestreek.

Ondanks diverse vergaderingen, 
actiecomités en artikelen in de 
regionale pers komen VNF en de 
Franse Staat maar niet over de brug 
met de 2,5 miljoen euro die nodig 
zijn om het aquaduct over de Oise 
de restaureren. Volgens boze om-
wonenden gaat al het beschikbare 
geld naar Seine-Nord. Naast het 
‘verlies’ van zo’n 800 jachten per 
jaar dreigt de Sambrestreek door 
de stremming ook nog eens dertig 
miljoen aan Europese subsidies voor 
regionale ontwikkeling mis te lopen. 
Vaarwegbeheerder VNF heeft het 
aquaduct van Vadencourt in 2006 
afgesloten omdat het op instorten 
zou staan. (AvO)

Baggerwerk op
Brabantse kanalen
DEN BOSCH

Rijkswaterstaat gaat van 4 juni 
tot eind oktober baggeren in de 
Zuid-Willemsvaart en het Wil-
helminakanaal. 

In de Zuid-Willemsvaart wordt 
tussen Veghel en Helmond gebag-
gerd en in het Wilhelminakanaal ter 
hoogte van Son en Breugel. Het bag-
geren gebeurt vanaf een ponton op 
het water. Een kraan met een grijper 
haalt het slib van de bodem en hevelt 
dit over in een schip. De scheep-
vaart kan het baggerponton gewoon 
voorzichtig passeren. Informatie op 
www.rijkswaterstaat.nl of bellen met 
het algemene nummer van Rijkswa-
terstaat 0800-8002.

WADDENZEE
Blauwe Slenk; gewijzigde markering. De tij-
delijk uitgelegde gele meerton in 53° 13,5901’ 
N-005° 13,6932’ E blijft liggen t/m 22 juni.
Blauwe Slenk; Noordmeep; Pollendam; 
Vliestroom noord; Westmeep; evenement. 
Op 4 en 5 juni wordt de 63e Harlingen-Ter-
schelling v.v. zeilrace met ca. 200 deelnemende 
schepen gehouden. Op 4 juni over de route van 
Harlingen langs de Pollendam, Blauwe Slenk, 
Vliestroom, West Meep en Noord Meep en 5 
juni in omgekeerde volgorde.
Bocht van Watum; Gaatje Bocht, Oostfrie-
sche Gaatje en Doekegat; Mond van de Dol-
lard; evenement. Op 6 en 7 juni wordt op de 
Eems de Delfzijl-Borkumrace gehouden met 
ca. 60 (zeil)jachten. De wedstrijd wordt gezeild 
volgens de reglementen van de I.Y.R.U. en de 
bepalingen van het KNWV. Tenminste één van 
de begeleidende vaartuigen luistert permanent 
uit op VHF 18, 20 of 21 van Knock-radar.
Boontjes; gewijzigde markering. Vervangen: 
gele drijfbaken BO-KL 1 in 53° 09,8320’ N-005° 
23,3920’ E door een gele kunststof sparboei met 
geel liggend kruis BO-KL 1; het gele drijfbaken 
BO-KL 3 in 53° 10,1257’ N-005° 23,7303’ E 
door een gele kunststof sparboei met geel lig-
gend kruis BO-KL 3; het gele stompe drijfbaken 
BO-KL 2 in 53° 09,8500’ N-005° 23,2150’ E 
door een gele stompe kunststof sparboei met 
geel liggend kruis BO-KL 2; het gele stompe 
drijfbaken BO-KL 4 in 53° 10,1260’ N-005° 
23,4000’ E door een gele stompe kunststof spar-
boei met geel liggend kruis BO-KL 4.
Dantziggat west; bijzondere markering. De 
gele kunststof sparboei DG-NBW is tijdelijk uit-
gelegd in 53° 23,9070’ N-005° 44,6000’ E.
Holwerderbalg; gewijzigde markering. De 
groene kunststof sparboei HB 7A is verlegd 
in 53° 26,3276’ N-005° 57,6742’ E en HB 9 
in 53° 26,4833’ N-005° 57,8045’ E.
Kimstergat; gewijzigde markering. De rode 
stompe kunststof sparboei K 34 is verlegd in 
53° 17,7075’ N-005° 27,2007’ E.
Oosterom; bijzondere markering. Tijdelijk 
uitgelegd: de gele kunststof sparboei O-NBW 
in 53° 23,7000’ N-005° 34,2000’ E.
Oude Westereems, Oort, Lutjewad, Spruit, 
Zuid Oost Lauwers; bijzondere markering. 
De golfmeetboei Oude Westereems (OWEZ 1) in 
53° 29.276’ N-006° 43.603’ E is opgenomen.
Reegeul; gewijzigde markering. De groene 
wadlichtpaal R 3 is herplaatst in 53° 25,8025’ 
N-005° 45,9342’ E. De tijdelijk uitgelegde 
groene kunststof sparboei R 3 is opgenomen 
uit 53° 25,8020’ N-005° 45,9333’ E.
Westgat Ameland; gewijzigde markering. De 
meetsonde SWB 2 en de ter dekking uitgelegde 
gele stompe ton zijn opgenomen uit 53° 23,5000’ 
N-005° 35,5800’ E. Meetsonde en de ter dekking 
uitgelegde gele stompe ton zijn opgenomen uit 
53° 23,5000’ N-005° 37,7000’ E.
Westgat Ameland; bijzondere markering. De 
gele ton WA-NBW is tijdelijk uitgelegd in 53° 
25,8500’ N-005° 36,5999’ E.
Wierumerwad; gewijzigde markering. Ver-
legd: de groene kunststof sparren WW 9 in 53° 
25,1265’ N-006° 01,0104’ E; WW 9A in 53° 
25,1535’ N-006° 01,3404’ E; WW 11 in 53° 
25,1935’ N-006° 01,6874’ E; WW 13 in 53° 
25,3995’ N-006° 01,7584’ E; WW 15 in 53° 
25,3045’ N-006° 02,2164’ E; WW 17 in 53° 
25,3965’ N-006° 02,5634’ E; WW 19 in 53° 
25,4685’ N-006° 02,6084’ E; WW 21 in 53° 
25,5035’ N-006° 02,7054’ E; WW 23 in 53° 
25,4505’ N-006° 03,0224’ E.
Zuidmeep; bijzondere markering. Tjdelijk 
uitgelegd: de gele kunststof sparboei ZM-NBW 
1 in 53° 18,0500’ N-005° 16,8000’ E en ZM-
NBW 3 in 53° 18,5442’ N-005° 18,5950’ E.
FRIESLAND
Harlingervaart; oponthoud. Oponthoud max. 
1 uur brug in N359 in Hichtum t/m 5 juni.
Prinses Margrietkanaal; Uitwellingerga, 
brug; oponthoud. Oponthoud max. 1 uur brug 
Uitwellingerga t/m 9 juni tussen 8 en 12 uur.
OVERIJSSEL
Zwarte Water; kmr. 5; evenement. Ivm. eve-
nement geldt geen beperking tussen kmr. 0.3 
en 5.3 op 14 juni van 12 tot 18 uur.
FLEVOLAND
IJmeer; Hollandse Brug; bericht ingetrok-
ken. De werkzaamheden aan de Hollandse 
Brug zijn gereed. Scheepvaart kan weer ge-
bruikmaken van beide doorvaartopeningen .
UTRECHT
Geuzensloot; Demmerikse Sluis; oponthoud. 
Oponthoud Angstel en Demmerikse Sluis van 
8 juni tnb.
Leidsche Rijn; stremming. Stremming thv. 
monding in Amsterdam-Rijnkanaal t/m 1 mei 
2010.
Lek; kmr. 928; Voorhavens Sluiscomplex 
Amerongen, Neder-Rijn; kmr. 923; evene-
ment. Ivm. evenement bijzondere voorzichtig-
heid tussen kmr. 923 en 928 in Wijk bij Duur-
stede op 14 juni van 13:30 tot 17 uur. Info: post 
Tiel, VHF 64 of (0344) 61 96 72.
Vecht; Weerdsluis; Verbindingskanaal in 
Maarssen; Vechtsluis; stremming. Ivm. 
transporteren en het plaatsen van de nieuwe 
val van de Rode brug in Utrecht stremming 
tussen Vechtsluis en Weerdsluis van 15 juni 
21 uur tot 17 juni 9 uur.
NOORD-HOLLAND
Achterzaan of Binnenzaan; Zaandam, spoor-
brug; geen bediening. T/m 5 juni van 0:43 tot 
1:30 uur voor spoorbrug Zaandam geen bedie-
ning en doorvaarthoogte KP+323 cm.
Achterzaan of Binnenzaan; Julianabrug, 
Zaandijk; geen bediening. Geen bediening 
Zaandijk Julianabrug op 10 en 12 juni van 9 tot 
16 uur, één bediening rond 12 uur van 15 t/m 
19 juni van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur, van 22 
t/m 26 juni van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur en 
van 29 juni t/m 3 juli van 9 tot 12 en van 13 tot 
16 uur. Doorvaarthoogte KP+435 cm.
Amstel; Magere Brug; Binnen Amstel; 
Blauwbrug; stremming. Ivm. evenement tus-
sen Magere Brug en Blauwbrug oponthoud op 
18 juni tussen 16 en 23:30 uur en stremming 
op 19 juni van 16 tot 23:30 uur.
Amsterdam-Rijnkanaal; Brug Muiden; 
stremming. Voor brug Muiden hinderlijke 
waterbeweging vermijden t/m 10 juni, éénrich-
tingsverkeer tot 4 juni 22 uur, stremming van 
6 juni 22 uur tot 7 juni 7 uur en éénrichtings-
verkeer westzijde van 5 juni 3 uur tot 10 juni 
23:59 uur. Aanwijzingen moeten stipt worden 
opgevolgd.
Binnenvoorhaven Koopvaardersschutsluis; 
Koopvaardersschutsluis; oponthoud. Opont-
houd max. 1 uur Koopvaardersschutsluis van 
8 t/m 10 juni tussen 8 en 17 uur.
Coenhaven; afmeerverbod. Drie, A.5 borden 
zijn geplaats als genoemd in bijlage 7, van het 
BPR in de Coenhaven op het Westerhoofd in 
Amsterdam. Deze borden zijn geplaatst om 
het werkgebied voor de tweede Coentunnel 
aan te geven.
Noorderbuitenkanaal; beperkingen. Op 6 
juni houdt Hr. Ms. John de Wit een amfibi-
sche oefening op het Forteiland van 8 tot 16 

uur. Het schip positioneert zich een mijl NW 
van de Noordpier. Hr. Ms. Johan de Wit en de 
landingsvaartuigen melden en luisteren uit op 
VHF 61. Tijdens de oefening wordt geen gebruik 
gemaakt van pyrotechnische middelen.
ZUID-HOLLAND
Beneden-Merwede; Oude Maas; beperkingen. 
Ivm. evenement afmeerverbod langs Merwekade 
en het Groothoofd tot aan de Wolwevershaven 
en in de Riedijkshaven van 5 juni 12 uur tot 8 
juni 6 uur. Hinderlijke waterbeweging vermijden 
rond het drie-rivierenpunt Oude Maas, Noord 
en Beneden Merwede van 6 t/m 7 juni. Op 6 
en 7 juni vinden evenementen plaats langs de 
linkeroever thv. de Merwekade en het Groot-
hoofd, binnen daartoe in gebrachte, bijzondere 
markering. Behalve deelnemende vaartuigen is 
het niet toegestaan zich binnen dit parcours te 
bevinden. Info: RVKC Dordrecht via VHF 71 
of (0800) 023 62 00.
Calandkanaal; Calandbrug, verkeers-/spoor-
brug; doorvaarthoogte. Doorvaarthoogte 
Calandbrug verminderd met 200 cm thv. in-
spectiewagen van 17 t/m 23 juni op werkdagen 
van 7 tot 18 uur. Op 17 juni van 10 tot 18 uur 
worden met een werkvaartuig met hoogwerker 
werkzaamheden onder het beweegbare gedeelte 
verricht. Indien er een opening van de Caland-
brug noodzakelijk is, wordt het werkvaartuig 
tijdelijk weggehaald. Info: VHH., (010) 252 
28 01 of VHF 11 en HCC., (010) 252 24 00 
of VHF 19.
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel; Waai-
ersluis; stremming. Stremming Waaiersluis 
Gouda tnb.
Hartelkanaal; Harmsenbrug; doorvaart-
hoogte. Voor Harmsenbrug doorvaarthoogte 
verminderd met 275 cm thv. de inspectiewagen 
op 15 en 16 juni van 7 tot 18 uur en door-
vaarthoogte verminderd met 200 cm thv. de 
laagwerker van 15 juni 21 uur tot 16 juni 6 uur. 
Info: VC Rotterdam, (010) 252 26 01 of VHF 11 
en HCC., (010) 252 24 00 of VHF 19.
Hartelkanaal; Suurhoffbrug; werkzaamhe-
den. Op 17 juni van 7 tot 18 uur wordt onder 
het beweegbare gedeelte van de Suurhoffbrug 
mbv. een werkvaartuig met hoogwerker onder-
houdswerk uitgevoerd. Indien er een opening van 
de brug noodzakelijk is wordt het werkvaartuig 
tijdelijk weggehaald. Info: VHH., (010) 252 
28 01 of VHF 11 en HCC., (010) 252 24 00 
of VHF 19.
Nieuwe Maas; Van Brienenoordbrug; door-
vaarthoogte. Doorvaarthoogte Van Brienen-
oordbrug verminderd met 200 cm thv. inspec-
tiewagen van 6 t/m 9 juni van 7 tot 18 uur. Info: 
VC Rotterdam, (010) 252 26 01 of VHF 11 en 
HCC., (010) 252 24 00 of VHF 19. 
Oude Rijn; Zoeterwoude-Rijndijk, brug in 
de A-4; geen bediening. Ivm. sloop van de brug 
geen bediening brug in de A-4 Zoeterwoude-
Rijndijk tnb.
ZEELAND
Veerse Meer; evenement. Op 16 en 17 juni 
vinden in het kader van de Dutch Open Solar 
Boat Challenge, zonnebootraces plaats op het 
Veerse Meer. Door ca. 42 deelnemende teams 
worden een kwalificatiewedstrijd en twee etap-
pes gevaren. Op 16 juni tussen 9 en 13 uur wordt 
de kwalificatiewedstrijd (10 km) gevaren in het 
westelijk deel van het Veerse Meer, in het gebied 
gelegen tussen de Mosselplaat en de Veerse Dam 
en 17 juni tussen 9 en 18 uur worden twee etap-
pes (25 en 45 km) gevaren op het parcours dat 
loopt thv. de jachthaven Oostwatering richting 
Zandkreeksluis, v.v. Door de deelnemende vaar-
tuigen wordt zoveel mogelijk de stuurboordzijde 
van het vaarwater aangehouden. Begeleiding 
vindt plaats door o.a. de KLPD, de KNRM en 
RWS. Waar nodig wordt de scheepvaart kort 
gereguleerd. Info: post Wemeldinge, VHF 68 
of (0113) 62 21 10.
NOORD-BRABANT
Wilhelminakanaal; kmr. 28; kmr. 32; strem-
ming. Ivm. evenement stremming tussen kmr. 
28.4 en 32.3 op 13 juni van 9 tot 13 en van 15 
tot 17:30 uur. Info: Centrale Bediening Tilburg 
via VHF 20 of (013) 581 18 81.
LIMBURG
Julianakanaal; hinderlijke waterbeweging 
vermijden. Hinderlijke waterbeweging ver-
mijden tussen kmr. 13 en 34 t/m 14 juni van 
7 tot 17 uur.
Zuid-Willemsvaart; Spoorbrug Weert; be-
richt ingetrokken. De werkzaamheden thv. 
Spoorbrug Weert zijn opgeheven. Info: sluis 
15 via VHF 20 of (0495) 63 13 32 en sluis 16 
via VHF 18 of (0495) 53 20 18.
BELGIË
Albertkanaal; stremming. Geheel of gedeel-
telijke stremming Groot Dok Merksem van 12 
juni t/m 31 augustus van 7 tot 17 uur.
Algemeen; mededeling. De NV De Scheep-
vaart heeft een bekendmaking uitgegeven over 
scheepvaartrechten passagiersvaart. Deze is aan 
te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2009.3824.0) of te downloaden via www.in-
focentrum-binnenwateren.nl
Bovenschelde; sluis Herinnes (kmr. 27.9); 
sluis Kain (kmr. 16.2); oponthoud. Van 15 t/m 
19 juni oponthoud sluis Kain en sluis Herinnes. 
Bediening is deze dagen van 8 tot 17:30 uur.
Bovenschelde; hefbrug Oudenaarde; strem-
ming. Stremming hefbrug Oudenaarde van 15 
juni 8:30 uur tot 19 juni 16 uur.
Bovenschelde; sluis Oudenaarde; strem-
ming. Stremming sluis Oudenaarde van op 
15 en 16 juni.
Bovenschelde; brug Zwijnaardekasteelbrug; 
beperkingen. T/m 26 juni voor Zwijnaardekas-
teelbrug doorvaartbreedte beperkt, ontmoeten 
verboden en bijzondere voorzichtigheid. Extra 
meldplicht VHF 10.
Leie; sluis Harelbeke; mededeling. Op 11 juni 
tussen 13 en 15 uur wordt aan de kaaimuur van 
de sluis in Harelbeke afmeerplaats gereserveerd 
voor het passagiersvaartuig Jan Plezier.
Zeekanaal Brussel-Schelde; Boulevardbrug; 
gedeeltelijke stremming. Stremming rechter-
doorvaart Boulevardbrug van 8 juni 7 uur tnb. 
De afbreekwerkzaamheden vaste doorvaart 
oude brug vinden plaats op werkdagen van 6 
tot 17 uur.
DUITSLAND
Algemeen; gewijzigde bediening. De WSA 
Brandenburg heeft een bekendmaking uitgege-
ven over bedieningstijden in hun beheersgebied. 
Deze is aan te vragen bij het Infocentrum Bin-
nenwateren (2009.3853.0) of te downloaden via 
www.infocentrum-binnenwateren.nl
Donau; bericht ingetrokken. Het baggerwerk 
tussen kmr. 2260.2 en 2260.4 is beëindigd.
Donau; brug Nibelungen (Nordarm kmr. 
2378.4); brug Nibelungen (Sudarm kmr. 
2378.5); doorvaarthoogte. Doorvaarthoogte 
verminderd met 150 cm thv. stelling brug Ni-
belungen t/m 5 juni van 7 tot 18 uur en van 8 
t/m 10 juni van 7 tot 18 uur.
Donau; bericht ingetrokken. De beperkingen 
ivm. baggerwerk tussen kmr. 2255.1 en 2256.6 
zijn opgeheven.

Lees verder op pag. 23

DELFZIJL

De speling tussen de kunstwer-
ken op het Eemskanaal en de 
zeegaande nieuwbouwschepen 
van Koninklijke Niestern Sander 
(KNS) is geslonken tot tien cen-
timeter. Dat maakte het uitbren-
gen van de Eemsborg 22 mei 
een huzarenstukje.

De Eemsborg is de eerste van een 
viertal ijsklasse 1A multipurpose 
containercarriers die KNS bouwt 
voor Koninklijke Wagenborg. Deze 

vier schepen zijn de grootste ooit die 
in Noord-Nederland dwarsscheeps te 
water zijn gelaten en de grootste die 
door zeesluizen in Delfzijl moeten 
passeren. Voor de passage van de 
kunstwerken in het Eemskanaal was 
een compleet draaiboek gemaakt. 
Uiteindelijk bracht het sleepboten-
duo Watergeus en Waterpoort het 
bijna 138 meter lange schip pro-

bleemloos door de zestien meter 
brede kunstwerken. De algemene 
gegevens van deze serie schepen lui-
den: lengte over alles 137,90 meter, 
lengte tussen de loodlijnen 131,50 
meter, breedte 15,87 meter, holte 11 
meter, ruiminhoud 482.000 cbft, gt/
nt 7250/3650, containercapaciteit 
432 teu, waarvan 176 aan dek. Voor 
de voortstuwing zorgt een Wärtsilä 

9L32C hoofdmotor van 4500 kW. 
Het tweede schip, dat eind dit jaar 
wordt opgeleverd, komt als Erieborg  
in de vaart. De beide laatste schepen 
volgen eveneens met een interval 
van circa zes maanden.
De gecombineerde technische en 
officiële proefvaart van de nieuwe 
Eemsborg is op 16 juni, waarna het 
schip 19 juni wordt opgeleverd en 
onder gezag komt van kapitein Leo 
de Jong (37). ‘Dopen doen we wel bij 
de overdracht’, aldus de directie van 
Koninklijke Wagenborg. (HZ)

Eemsborg proeft zout

Dijkdoorbraak
LUNEAU

Het Canal de Roanne à Digoin is 
tot nader bericht gestremd. Vrij-
dagmorgen is bij Luneau een dijk 
doorgebroken. Hierdoor is het zes-
tien kilometer lange pand aan het 
begin van deze zijtak van het Canal 
latéral à la Loire grotendeels leeg-
gelopen. VNF gaat nu bij Bonnand 
een dam in het kanaal leggen, zodat 
de resterende vissen kunnen over-
leven. (AvO)
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Rijkswaterstaat zag het aantal wach-
tende schepen aan beide zijden van 
de brug noodgedwongen oplopen tot 
tachtig schepen en zocht de publi-
citeit om die schippers te bedanken 
voor hun medewerking en geduld.
Er wordt gewerkt aan de verhoging, 
versterking en verbreding van de 
Muiderbrug, die daarvoor wordt 
omgebouwd tot een brug met een 
tuiconstructie. In de nacht van don-
derdag 28 mei en vrijdag 29 mei 
is aan de zijkant van de brug een 
drukbalk bevestigd van 130 meter 
lang en 450 ton zwaar. Die moet 

straks de krachten van de tuicon-
structie opvangen. De tuien worden 
20 en 21 juni aangespannen.

Voor het aanbrengen van de balk 
moest de vaart op het kanaal volledig 
worden stilgelegd. Een ponton met 
de balk werd dwars in het vaarwater 
gelegd. Kranen tilden de balk ver-

volgens centimeter voor centimeter 
in positie. Vooraf was aangekondigd 
dat de stremming tot drie uur ’s 
nachts zou duren, maar die plan-
ning bleek niet haalbaar.

Bouw pylonen 
Ook de opbouw van de eerste py-
loon van de brug had afgelopen 
weekeinde plaats. Aan de kant van 
de brug waarover het verkeer over 
de A1 van Amsterdam richting 
Amersfoort rijdt, stapelden kranen 
de in totaal zeven segmenten op 

elkaar tot een hoogte van vijftig 
meter. Vervolgens werden de tuien 
bevestigd.
Komend weekeinde wordt de py-
loon aan de andere zijde opge-

bouwd. Ook dan wordt vooraf aan 
de zijkant van de brug een druk-
balk bevestigd. Schippers moeten 
dan opnieuw rekening houden 
met een stremming. De komende 
twee weken moeten schepen met 
aangepaste snelheid en onder be-
geleiding de Muiderbrug passeren. 
Hierover is het scheepvaartverkeer 
geïnformeerd.

Bedankt
Teamleider scheepvaart en begelei-
ding Karel Kettelerij van Rijkswa-
terstaat Utrecht bedankt alle schip-
pers voor hun medewerking. ‘Helaas 
liep de stremming uit. Deze unieke 
werkzaamheden van een drukbalk 
plaatsen die gedeeltelijk op de wal 
rust en gedeeltelijk op een kraan-
ponton bleek niet zo vlot te verlo-
pen als gedacht. Hierdoor lagen er 
bijzonder veel schepen te wachten. 
Ondanks het tijdverlet was hebben 
de schippers zich na de stremming 
keurig gedragen en geen hinder 

veroorzaakt. Een compliment is 
hier zeker op zijn plaats. Komende 
week in de nacht van donderdag 4 
op vrijdag 5 juni is er opnieuw een 
stremming. Hopelijk gaat die wel 
volgens planning.’

Perfect geregeld
Een schipper die in de stremming 
lag, is lovend over Rijkswaterstaat, 
maar heeft nog wel goede raad. ‘Het 
was allemaal perfect geregeld. Er 
zijn echter altijd schippers die totaal 
geen geduld hebben en blijven jagen, 
alsof ze achterna worden gezeten. 
Een melding vanaf de post met de 
wachttijd nadat de vaarweg weer was 
vrijgegeven, was dan ook beter ge-
weest, zeg maar zo om het half uur. 
Schepen lagen in de file vanaf de 
Loenerslootsebrug tot aan Muiden, 
stoppen, varen, stoppen, varen. Dat 
is erg vervelend. Dus post, neem 
hier bij de volgende stremming iets 
van over, verder geen commentaar.’ 
(EvH)

Werkzaamheden Muiderbrug duren langer dan verwacht

Lange files op Amsterdam-Rijnkanaal
Het Amsterdam-Rijnkanaal is in de nacht van don-
derdag op vrijdag acht uur langer gestremd ge-
weest voor de scheepvaart dan was voorzien. De 
stremming vanwege werkzaamheden aan de Mui-
derbrug was gepland tot drie uur ‘s nachts, maar 
liep uit tot vrijdagmorgen elf uur.

‘Schippers bewaren geduld’

SLIEDRECHT

Teus Vlot, oprichter en eigenaar 
van Teus Vlot Diesel Marine heeft 
15 mei het directeurschap over-
gedragen aan zijn zoon Geert. 
Nadat hij zijn zoon de sleutel 
van het bedrijf had overhandigd 
hield Teus een toespraak waarin 
hij illustreerde wat allemaal bij 
het directeurschap komt kijken.

Hij illustreerde dat met diverse attri-
buten. Een weeginstrument symbo-
liseerde daarbij de kunst van goede 
afwegingen maken, een zeef stond 
voor het wegfilteren van onzin, een 
oliespuit om alles gesmeerd te laten 
lopen en een Engelse sleutel voor 
techniek en service.  Geert Vlot is 
van jongs af aan betrokken bij het 
bedrijf van zijn vader en werkt er al 
jaren. De laatste tijd werd hij steeds 
actiever op managementgebied.
Naast zoon Geert zijn ook dochters 
Jannemieke en Coralinde en twee 
schoonzoons actief in het familie-
bedrijf. Coralinde onderzoekt mo-
menteel, in het kader van een studie 
commerciële communicatie aan de 
Schoevers Hogeschool in Rotter-
dam, welke servicecontracten het 
best aansluiten bij de wensen van 

binnenvaartondernemers. ‘Ik studeer 
in juli af en doe dit als afstudeerop-
dracht. Ik loop nu dus stage in ons 
eigen bedrijf. Ik moet specificeren 
wat voor servicebehoeftes klanten 
precies hebben. Wat wil een klant 
echt en hoe kun je het serviceconcept 
zo verbeteren of aanpassen dat het 

steeds naadloos op de wensen van 
een klant aansluit.’

Nieuwe dingen
Teus Vlot gaat de vrijheid die het 
overdragen van de dagelijkse lei-
ding hem geeft gebruiken om weer 
creatief te denken en ondernemen. 

‘Ik wil proberen nieuwe dingen te 
realiseren. Wanneer je met de dage-
lijkse leiding bezig bent kom je daar 
niet aan toe, dan ben je de hele dag 
bezig met het regelen en bespreken 
van zaken. Daarbij gaat steeds meer 
tijd zitten in overleg over regelge-
ving met ambtelijke instanties en 

controleurs die het steeds moeilijker 
maken voor ondernemers om hun 
plannen te realiseren.’
De 47-jarige Vlot laat zich daardoor 
niet kisten. ‘Ze zijn nog niet van mij 
af. Ik vind het belangrijk te blijven 
werken en om dat met tevredenheid 
te doen. Dat zie ik aan mijn vader, die 
is achterin de zeventig en nog altijd 
actief aan het klussen en timmeren. 
Dat houdt je gezond.’ (HH)

Geert Vlot volgt Teus Vlot op

Wasserschutz
zoekt getuigen
NIEDERKASSEL-MONDORF

De Wasserschutzpolizei zoekt 
getuigen van de diefstal van 
drie buitenboordmotoren in de 
jachthaven Niederkassel-Mon-
dorf, Rijn-km 659,5.

Bij één voorval namen de daders ook 
de rubberboot mee en lieten deze 
later bij een aangrenzende steiger 
zonder de buitenboordmotor achter. 
De totale schade van de diefstallen 
bedraagt 10.000 euro.
Getuigen kunnen contact opnemen 
met de recherche van de Wassers-
chutzpolizei, telefoonnummer 0049-
203-280 3041. (EvH)

Politiecontrole IJ
AMSTERDAM

De waterpolitie heeft zaterdag 
30 mei tussen 10 en 18 uur in 
samenwerking met het Agent-
schap Telecom en de Koninklij-
ke Marechaussee een recreatie-
vaartcontrole gehouden op het 
afgesloten IJ in Amsterdam.

De controle richtte zich op snelle 
motorboten, sloepen en pleziervaar-
tuigen met een marifoon. Het accent 
lag op vaargedrag, veiligheidsmid-
delen, alcoholgebruik en vaarbewij-
zen. Alle schippers ondergingen een 
alcoholtest. Niemand had teveel 
gedronken.
In totaal schreef de waterpolitie 
dertien bekeuringen. In vier geval-

len was de schipper niet in bezit 
van het verplichte vaarbewijs. De 
andere bekeuringen waren voor het 
niet stuurboordwal varen, het niet 
dragen van een dodemanskoord, 
het niet tonen van het registratie-
bewijs snelle motorboten en het 
ontbreken van reddingsvesten. Bij 
één van de schippers werd een vals 
vaarbewijs in beslag genomen. 
Over de herkomst van dit docu-
ment stelt de waterpolitie nog een 
nader onderzoek in. Het Agent-
schap Telecom nam een illegale 
marifoon in beslag en schreef twee 
bekeuringen uit voor marifoons die 
technisch niet in orde waren.

Er volgen in dit seizoen meer van 
dit soort controles op het IJ in Am-
sterdam. (EvH)

Snijwonden

STRIJENSAS 31/5 - Bij een aanvaring 
tussen een zeiljacht en een binnen-
vaartschip op het Hollandsch Diep is 
een aantal mensen gewond geraakt. 
Dat meldt de politie. De aanvaring was 
ter hoogte van Strijensas. De opva-
renden van het zeiljacht zijn met snij-
wonden naar een ziekenhuis gebracht. 
Het binnenvaartschip sloeg lek, maar 
kon op eigen kracht doorvaren naar 
de Volkerraksluizen.

www.radiorijnmond.nl

Rondvaartbrand  

AMSTERDAM 30/5 - In Amsterdam 
is een rondvaartboot uitgebrand. De 
boot was halverwege zijn rondje door 
de grachten toen de kapitein rook zag. 
Daarop legde hij het vaartuig aan de 
kant bij het Centraal Station. Alle zestig 
opvarenden konden op tijd van boord 
komen. De vlammen en rook waren 
in de verre omtrek te zien.

www.nos.nl

Spits verloren

MAASBRACHT 30/5 - De voormalige 
Belgische spits Wilmar is donderdag 
28 mei op Scheepswerf Maasbracht 
door brand verwoest. Het vuur ont-
stond door laswerkzaamheden. Het 
schip zou dienst gaan doen als kan-
toorschip in Hasselt (B), maar wordt 
nu als verloren beschouwd.

www.binnenvaartkrant.nl

Haringvangst

DEN HAAG 29/5 - Schippers Maarten 
van Rijn en Wim Ouwehand van de 
Wiron 5 en Wiron 6 van rederij Jac-
zon denken volgende week zondag 
30.000 emmertjes gekaakte en ge-
pekelde Hollandse Nieuwe aan wal te 
brengen. ‘Dat is twee keer zoveel als 
vorig jaar. Er is veel haring van goede 
kwaliteit, zo horen wij over de eerste 
aanvoer in Denemarken.’

www.ad.nl

Garnalenvissers

DELFZIJL 30/5 - Minister Verburg 
(Landbouw) is bereid twee miljoen 
euro uit te trekken om de garnalenvis-
serij duurzaam te maken. Ze kondigde 
dat zaterdag aan op de Waddentoog-
dag in Delfzijl. 

www.telegraaf.nl

Gouden garnaal

ZOUTKAMP 27/5 - De gouden garnaal, 
een kwaliteitsprijs van garnalenbedrijf 
Heiploeg is dit jaar uitgereikt aan schip-
per Robin Bouma (29) uit Zoutkamp. 

www.dvhn.nl

Zuster Vincentia

NIJMEGEN 1/6 - Mevrouw E.C.M. 
Faase, zuster Vincentia, (84) ontving 
maandag de koninklijke onderschei-
ding Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. Zij is sinds 1984 vrijwilligster 
bij het Schipperscentrum Nijmegen 
(KSCC). Zuster Vincentia is lid van de 
Congregatie van de Liefdezusters van 
de Heilige Carolus Borromeus, ook wel 
Zusters Onder de Bogen genoemd.

www.allepersberichten.nl

De Raad †

DORDRECHT 30/5 - Op vrijdag 29 
mei is Joost de Raad in Dordrecht on-
der grote belangstelling gecremeerd. 
Hij overleed maandag 25 mei geheel 
onverwacht op 79-jarige leeftijd.

www.binnenvaartkrant.nl

Monument staat

SCHOKLAND 30/5 - Het nationaal 
monument voor de binnenvaart, een 
kunstwerk van de Friese kunstenaar Ids 
Willemsma, is donderdag op de noord-
punt van Schokland geplaatst. Koningin 
Beatrix zal het vrijdag onthullen.

www.destentor.nl

VAART!Verjaardag

NIJMEGEN 28/5 - De eerste vrij-
dag van juni is de traditionele 
VAART!Verjaardag, de dertiende al-
weer. Met opnieuw de verkiezing van 
de VAART!Site van het Jaar. Vrijdag 5 
juni van 18 tot 20 uur is iedereen wel-
kom in het maandelijks internetcafé 
voor varenden bij het KSCC schip-
perscentrum in Nijmegen.

www.vaart.nl

Poolse werven

WARSCHAU 29/5 - Polen heeft be-
kendgemaakt dat het twee van zijn drie 
scheepswerven heeft verkocht. De wer-
ven, die een historische rol speelden in 
de val van het communisme, hebben 
364 miljoen zloty (82 miljoen euro) 
opgeleverd. Het gaat om de werven 
in Gdynia en Szczecin.

www.nrc.nl

ROTTERDAM

De Europese Binnenvaartunie 
(EBU) en de Europese Schip-
persorganisatie (ESO) willen 
dat de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart (CCR) de nieuwe 
ROSR-eisen voor 2010 met twee 
jaar uitstelt.

De organisaties gaan ervan uit dat 
de CCR gevoelig is voor het verzoek 
nu steeds meer binnenvaartonderne-
mers het in de economische crisis 
moeilijk hebben en geen extra lasten-
verzwaring kunnen opbrengen.
Vorige week overlegden de beide 
Europese brancheorganisaties met 
elkaar over de slechte economische 
situatie in de binnenvaart. Doel was 
na te denken over maatregelen op 
Europees vlak zodra de crisis, want 
daar zijn beide partijen het wel over 
eens, door een lidstaat is aangemeld 
bij de Europese Commissie. De Ne-
derlandse staatssecretaris Huizinga 
zegde eerder al toe de aanmeldings-
procedure te onderzoeken. De Ne-
derlandse binnenvaartorganisaties 
gaan desondanks nogmaals aandrin-
gen op een spoedige aanmelding.

Twee jaar later
Een ander punt in het overleg wa-

ren de overgangsbepalingen. ‘Omdat 
het voor binnenvaartondernemers nu 
moeilijk is het hoofd boven water te 
houden, zijn volgens manager Erik 
van Toor van Kantoor Binnenvaart 
extra lasten zeer ongewenst. ‘Het 
gaat dan vooral om de overgangs-
bepalingen van 2010. Schepen die 
in 2010 of 2011 moeten certificeren 
kunnen de verlenging van het certifi-
caat naar voren halen in 2009, maar 
voor schepen waarvan het certificaat 

in 2012 of 2013 vervalt heeft dat 
minder zin.
‘Omdat onmogelijk is te voorspellen 
hoe lang de huidige situatie aanhoudt 
en om de reserves en liquiditeit van 
ondernemingen in deze tijd niet extra 
te belasten, hebben ESO en EBU 
de CCR verzocht de overgangsbe-
palingen op te schorten. In februari 
hebben wij dat ook al aan staats-
secretaris Huizinga gevraagd, maar 
toen was het antwoord negatief. De 

bepalingen zijn al in wetten vast-
gelegd en Nederland wil hier niet 
eenzijdig aan tornen.’
Deze week gaan bestuursleden van 
ESO en EBU in Straatsburg het 
verzoek toelichten op de plenaire 
vergadering van de CCR. Duitsland 
en België ondersteunen volgens 
Kantoor Binnenvaart het verzoek 
aan de CCR.

Geen zin
Van uitstel komt wat betreft de bin-
nenvaartorganisaties overigens geen 
afstel. Hoewel Kees de Vries in de 
congresbijlage van deze krant toe-
geeft dat met het vaststellen van de 
nieuwe ROSR-bepalingen wel het 
een en ander is misgegaan, wil Kan-
toor Binnenvaart daar weinig over 
kwijt. Zij wijst vooral op de hard-
heidsclausule. Die ontsnappings-
mogelijkheid is er volgens KB door 
toedoen van de binnenvaartorganisa-
ties gekomen. ‘Het heeft verder geen 
zin uitspraken te doen over wel of 
geen spijt’, meent Gerard Kester van 

Kantoor Binnenvaart. ‘Het is simpel. 
Men wilde geen oneindige termij-
nen meer. Maar voor de ingebouwde 
ankerkluizen en de stahoogtes in de 
privévertrekken zijn termijnen tot 
2035 en 2045 vastgesteld. We zien 
dán wel weer of er nog schepen varen 
die hier niet aan kunnen voldoen. 
Zo ja, dan is er in elk geval nog de 
hardheidsclausule.’
Wat betreft de geluidseisen, Konink-
lijke Schuttevaer wil die versoepe-
len, meldt Kester goede resultaten 
bij plaatsing van een andere motor. 
‘Dat hoor ik nu uit de praktijk. De 
schippers die dat doen hebben het nu 
een stuk rustiger in de keuken. En dat 
is ook prettig voor de mensen zelf. De 
vraag is of ze dat ook hadden gedaan 
als de eisen niet waren gesteld.’

Verkeerd
Waar Kester zich de laatste tijd aan 
heeft geërgerd zijn de volgens hem 
de praatjes die de ronde doen. ‘Het 
werd zo gebracht dat grote delen van 
de vloot niet aan de nieuwe eisen 
kunnen voldoen. Dat blijkt ontzet-
tend mee te vallen. Veel schepen heb-
ben namelijk al heel veel gedaan. 
Ik ben onlangs weer op een schip 
geweest waarop het allemaal goed 
voor elkaar was.’ (EvH)

‘Schipper kan geen extra lasten dragen’ 

Binnenvaart wil uitstel ROSR-eisen

De werkgroepen
ROTTERDAM
Over de twee werkgroepen die onderzoeken welke maatregelen kunnen 
worden genomen om de economische crisis te lijf te gaan, valt volgens het 
Brancheoverleg Binnenvaart nog steeds weinig te zeggen. Onder voorzitter-
schap van oud-wethouder Wim van Sluis werken ze momenteel aan mogelijke 
oplossingsrichtingen. Daar gaat volgens de binnenvaartorganisaties enige tijd 
overheen, ook door noodzakelijk overleg met derde partijen. ‘Een broedende 
kip moet je niet storen’, melden ze. (EvH)

Kop op kop
op Neckar
LUDWIGSBURG

Een Nederlands en een Duits 
binnenvaartschip zijn don-
derdag op de Neckar bij Lud-
wigsburg met elkaar in aanva-
ring gekomen.

Het Duitse schip was leeg onderweg 
naar Mannheim, het Nederlandse 
schip had 1250 ton kunstmest in 
en voer richting Plochingen. In een 
bocht van de Neckar kwamen beide 
schepen kop op kop in aanvaring met 
elkaar. Volgens de Duitse Wasser-
schutzpolizei hebben de schippers 
waarschijnlijk onvoldoende met el-
kaar gecommuniceerd. De schade 
aan beide schepen bedraagt minstens 
50.000 euro. Er raakte niemand ge-
wond. (EvH)

Leen Waardenberg 
voorzitter Rijn & IJssel
ROTTERDAM

Leen Waardenberg is de nieuwe 
voorzitter van de sleep- en duwvaart-
vereniging Rijn & IJssel. Hij volgt 
de begin dit jaar overleden Johan 
Groenewold op. 
Het bestuur koos maandag 25 mei 
uit haar midden de voorzitter. Naast 
de voorzitter bestaat het bestuur van 
Rijn & IJssel nu uit Wytze van der 
Velde, Willy Sep, Hans Valk en 
Niels Groenewold. Willy Sep werd 
benoemd als secretaris, Hans Valk 
als penningmeester. (EvH)

DORDRECHT 

Het sleepschip Rival gaat zaterdag 
6 juni van het Rotterdamse Ha-
venmuseum op reis met stoom-
sleepboot Volharding 1 naar het 
evenement Vaart in Dordt 2009. 
Zondag 7 juni arriveert de ‘laatste 
bovensleep’ in Dordrecht.

Zo’n stoomsleep was minstens veer-
tig jaar geleden voor het laatst te 
zien, schat machinist Jens van der 
Vorm-de Rijke (51) van de Volhar-
ding 1. Tot eind jaren zestig was 
het een normaal beeld op de rivier, 
maar met de duwvaart verdwenen 
de laatste stoomslepers. 
Zowel sleper als sleepschip zijn in 

dezelfde regio vrijwel gelijktijdig 
gebouwd. De Volharding 1 kwam in 
1929 van de werf in Neder-Hardinx-
veld, het 67 meter lange sleepschip 
Rival werd in hetzelfde jaar ten doop 
gehouden op de werf Jan Smit & Zn 
in Alblasserdam.
De historische sleep vertrekt zater-
dagmorgen om ongeveer 10.00 uur 
uit Rotterdam en arriveert rond het 
middaguur voor Dordrecht.
Zowel de Rival als de Volharding 
1 leveren hun bijdrage aan Vaart in 
Dordt belangeloos dankzij de me-
dewerking van vrijwilligers.
Het watertoneelstuk van weleer 
wordt opgevoerd door Vereniging De 
Binnenvaart in samenwerking met 

het Havenmuseum Rotterdam. Van 
het einde van de ochtend en de hele 
middag zijn er demonstraties voor 
de Merwekade in Dordrecht. In het 
Binnenvaartmuseum aan boord van 
de voormalige duwboot Rene Sieg-
fried is een doorlopende expositie 
ingericht over en van sleepschepen. 
Wie het evenement vanaf het water 
wil aanschouwen, kan aanmonste-
ren op de Tourmalijn. Kaarten zijn 
te bestellen bij de VVV voor vijf 
euro per persoon. Na afloop is er 
een mogelijkheid deel te nemen aan 
schippersbuffet en feestavond voor 
vijftien euro. (DvdM)

www.detourmalijn.nl

Laatste bovensleep naar Vaart in Dordt

Kapitein drinkt teveel
ROTTERDAM

De Zeehavenpolitie Rotterdam-
Rijnmond heeft zondag 31 mei 
de kapitein van een zeegaande 
chemicaliëntanker aangehou-
den omdat hij teveel alcohol 
had gedronken.

Bij het aanlopen van de Maasmond 
constateerde een loods dat de gezag-
voerder niet goed aanspreekbaar en 
vermoedelijk beschonken was. De 
loods meldde dat aan de Zeehavenpo-
litie. Nadat het schip was afgemeerd 
in de Europahaven hielden agenten 
de Poolse kapitein uit Szczecin aan. 
Aanvankelijk wilde de verdachte niet 
meewerken. Daarom werd hij over-
gebracht naar het politiebureau van 
de Zeehavenpolitie. Daar bleek de 
man twee promille alcohol in zijn 
bloed te hebben. Daarvoor kreeg hij 
een vaarverbod van acht uur en een 
boete van 1500 euro. De kapitein 
betaalde contant. (EvH)

Estrella per ongeluk recht vooruit
SCHEVENINGEN

Het sportvisserijvaartuig Estrella dat De Ruiter Scheepsagenturen enige tijd 
geleden overnam van Rederij Vrolijk, heeft in de haven van Scheveningen 
een steiger met zes afgemeerde jachten geramd. De voormalige Zeeuwse 
veerboot uit 1934 moest na de passage van de doorgang tussen de Eerste 
en de Tweede Haven een scherpe draai  maken om af te meren, maar liep 
recht op de houten steiger van de jachthaven. Motorstoring zou het schip 
stuurloos gemaakt hebben. De sleepboot Oceaan van Sleepdienst Scheve-
ningen, die gereed lag om de Estrella bij het afmeren te assisteren, kon het 
schip nog enigszins bijsturen. Maar dat verhinderde niet dat de Estrella een 
aantal jachten raakte. De Estrella voer met haar kop tussen twee rijen van 
drie dik afgemeerde jachten door en ramde de steiger. Volgens de politie 
is de schade aanzienlijk. Op de foto ligt de veroorzaker van de schade 
afgemeerd aan de overkant van de haven. (Foto Bert Scheigrond)

• Teus Vlot droeg 15 mei het directeurschap van zijn bedrijf, Teus Vlot Diesel Marine, over aan zijn zoon Geert Vlot. Het theezeefje staat symbool 
voor het wegfilteren van onzin. (Foto Sonja van Vuren)

Vuurwerkstremming
KEULEN

De Rijn is zaterdag 13 juni van 
22 uur tot een kwartier na mid-
dernacht gestremd ter hoogte 
van Rijnkilometer 744,1 voor 
schepen die zich niet van tevo-
ren hebben aangemeld.

Dan wordt namelijk aan de rech-
teroever met groot vuurwerk de 
Japandag gevierd. Vanaf 20 uur is 
voor alle vaartuigen, ook voor kleine 
schepen die niet aan de manifestatie 
deelnemen, tussen kilometer 741,0 
en 746,0 stilliggen en afmeren ver-
boden.
Aan de manifestatie doen 27 pas-
sagierschepen mee. Afhankelijk van 
het weer verwacht de organisatie ook 
nog vijftig tot zeventig kleinere vaar-
tuigen. (EvH)

Kanoërs onder schip
GROSSENWIEDEN

Twee kanoërs zijn vorige week 
dinsdag op de Weser ter hoogte 
van Grossenwieden onder een 
binnenschip terecht gekomen 
en gewond geraakt.

Een windvlaag blies de 42-jarige 
vrouw en 38-jarige man tegen het 
zestig meter lange met grind gela-
den binnenschip. Door de stroming 
werden de twee onder het schip ge-
drukt. De Wasserschutzpolizei wist 
de twee uit het water te halen. De 
man werd met een helikopter naar 
een ziekenhuis gebracht. De vrouw 
raakte in shocktoestand. (EvH)

Wilde achtervolging
Leidse grachten
LEIDEN

De waterpolitie van Leiden heeft 
zondagavond na een wilde ach-
tervolging in de Leidse grachten 
de bestuurder van een snelle 
motorboot klemgevaren en aan-
gehouden.

De 41-jarige Leidenaar was dronken 
en voer zonder verlichting met een 
snelheid van zestig kilometer per uur 
waar zes kilometer was toegestaan. 
De politie heeft de boot in beslag 
genomen. De hele zondagavond 
waren er naar zeggen van de poli-
tie meldingen binnengekomen over 
het vaargedrag van de bestuurder 
die wilde laten zien waartoe hij en 
zijn snelle boot in staat waren. ‘In 
een gracht is dat onacceptabel. De 
golven sloegen over de kant’, aldus 
een woordvoerder van de politie 
Hollands Midden. De waterpolitie 
besloot tot een achtervolging. Ter 
hoogte van het stedelijk museum 
De Lakenhal minderde de roekeloze 
schipper vaart, waarop de agenten 
kans de man klem te varen. (PvV)
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Plaatsing van ingezonden stukken betekent geen 
instemming van de redaktie. Anonieme brieven wor-
den niet opgenomen. Ingezonden stukken mogen in 
het algemeen niet langer zijn dan vijftig kranteregels 

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

 lezers aan het woord

Perspectief 
uit de crisis

Koninklijke Schuttevaer houdt 
deze week het congres over 
‘Verleden, heden en toekomst’. 
Na 160 jaar is het tijd voor een 
nieuw perspectief. Bovendien is 
het crisis en mag je kiezen waar 
we met z’n allen naartoe gaan. 
Volgens crisisprofeten zal het 
nooit meer zijn zoals het was, 
dus zeg het maar.

Tussen de regels door is op de speci-
alpagina’s in deze krant te lezen 
dat Koninklijke Schuttevaer 
zich strikt heeft te beperken tot 
nautisch-technische zaken. Dat 
is niet nieuw, maar de verzuiling 
in de binnenvaart lijkt heviger 
te worden, naarmate de roep 
om binnenvaartbrede oplos-
singen groter wordt. Alsof er 
vaarwegen zouden zijn zonder 
een economie van het vervoer, 
of omgekeerd. 

Hadden we eerst zoveel organisaties 
dat de kantine van het ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat te 
klein was, nu mag de ene gang 
in het Rijn- en binnenvaart-
huis zich vooral niet bemoeien 
met de zaken van de andere 
gang. Alleen in BOB-verband 
– Branche Overleg Binnenvaart 
– wordt er af en toe overge-
stoken. 

Organisaties hebben hun eigen 
doelstellingen, maar de mensen 
die er werken zijn soms breder 
inzetbaar. Vooral waar Echte 
Leiders in de binnenvaart op 
steeds minder vingers van een 
hand zijn te tellen, is het van 
belang die goede krachten volop 
te benutten. 

Voor veel ondernemers in de sector 
nadert het ‘erop of eronder’. 
De sector zelf moet zich ernstig 
zorgen gaan maken over de 
continuïteit. Natuurlijk, binnen-
vaart was er al in de tijd van 
de Romeinen en zal er altijd 
blijven. Alleen de vorm en het 
potentieel wankelen door de 
crisis. Een nieuw perspectief 
kan ons redden uit de crisis. 

commentaar

varend bestaan

Als pastoor van de personele paro-
chie voor schippers van het bisdom 
Antwerpen is hij in overheidsdienst 
en dat betekent pensionering op 
zijn 65ste. Pater Verhaeghe, van de 
rooms-katholieke congregatie Aal-
moezeniers van de Arbeid, wordt op-
gevolgd door priester Jos Van Hoof 
(53), die nog tot 15 juni missionaris 
is in Venezuela, waar hij in 1988 
begon. Vanwege gebrek aan priesters 
zal Van Hoof het schippersapostolaat 
op het kerkschip echter moeten com-
bineren met zijn taak als havenaal-
moezenier voor de zeelieden in het 
oecumenisch centrum Apostolatus 
Maris aan de Italiëlei.
Pater Machar heeft zich nog ten volle 
kunnen wijden aan zijn schippers-
parochie en heeft het kerkschip ook 
uitgebouwd als sociale en pastorale 
ontmoetingsplaats, die nog aan be-
lang won sinds eind 1998 de schip-
persbeurs wegviel, waarbij niet al-
leen de evenredige vrachtverdeling 
ophield, maar ook een sociale ont-
moetingsplaats voor varenden.
Verhaeghe was zelf een trouwe beurs-
ganger, bij voorkeur op dinsdag en 
vrijdag, omdat hij op die plek ook 
contact kon onderhouden met zijn 
‘beminde parochianen’. Hij leerde 
er tevens de leefwereld van de bin-
nenvaartfamilies kennen. Ook zieken-
bezoek bij schippers aan boord, op hun 
waladres of in het ziekenhuis, rekende 
hij tot zijn opdracht. En dat niet alleen 
onder de kerktoren, maar ook als pa-
rochianen na een ongeval aan boord 
in Nijmegen, Lanaken of waar dan 
ook in de kliniek belandden.

Schip geen boot
In 1944 geboren in het West-Vlaam-
se Handzame nabij Diksmuide kon 
Verhaeghe eerst geen zeeschip van 
een binnenschip onderscheiden, zo 
bekent hij nu ootmoedig. Hij had he-
lemaal geen link met de binnenvaart 
en heeft bij zijn priesterwijding in 
juli 1972 niet kunnen vermoeden 
dat hij zijn carrière als schipper-
saalmoezenier zou afsluiten. Oor-
spronkelijk leek hij voorbestemd 
voor godsdienstonderricht. Op een 
technische school in Schaarbeek 

kreeg hij zijn eerste aanstelling als 
godsdienstleraar. Na drie jaar werd 
hij overgeplaatst naar het Technicum 
aan de Londenstraat in Antwerpen en 
hij gaf ook les aan Rerum Novarum 
in Merksem; steeds in onderwijsin-
stellingen die door de Aalmoezeniers 
van de Arbeid werden beheerd.
In 1978 sprak zijn voorganger pater 
Van der Meersche hem aan om in het 
- inmiddels ter ziele gegane - schip-
perscentrum Mira Bari in de haven 
de zondagdienst te verzorgen. ‘En 
zo ben ik erin gerold, want van het 
een kwam het ander.’
Al spoedig werd hij gevraagd, om 
naast zijn taak als leraar, ook proost 
te worden van de schippersjeugd-
club Scheepsboys & -girls. Het lag 
voor de hand dat, als ‘boys’ en ‘girls’ 
trouwden, de pater werd gevraagd 
het huwelijk in te zegenen. Waar 
trouwplechtigheden en begrafenis-
sen doorgaans in de parochiekerk 
naar keuze in de stad plaats hebben, 
worden pasgeborenen wel bij voor-
keur in de kapel van het kerkschip 
gedoopt. En ook daarvoor werd op 
Machar een beroep gedaan. Toen 

zijn voorganger in september 1991 
met pensioen ging, was de benoe-
ming van Verhaeghe dan ook slechts 
een formaliteit. Machar zegent nu 
jaarlijks dertig tot 35 huwelijken in, 
registreert tachtig à honderd begra-
fenissen per jaar en in de kapel aan 
boord worden elk jaar wel vijftig tot 
zeventig kinderen gedoopt.
Ook scheepszegeningen behoren 
tot zijn activiteiten, want negentig 
procent van de Belgische schippers 
is rooms-katholiek, zo weet pater 
Verhaeghe.

Saamhorigheidsgevoel
Ook de 600 man sterke Koninklijke 
Schippersgilde St. Jozef zorgt gere-
geld voor leven in de brouwerij. In 
zijn bijna twintig jarige carrière als 

schippersaalmoezenier werd pater 
Machar vooral getroffen door het 
grote saamhorigheidsgevoel onder 
varenden ‘omdat ze allen vrijwel 
met dezelfde problemen worden 
geconfronteerd; dikwijls hetzelfde 
onheil hebben meegemaakt, van 
aanvaringen tot grote drama’s en 

economische recessies’. De hui-
dige crisis in de binnenvaart grijpt 
de aalmoezenier dan ook danig aan. 
Hij weet van schippers die al weken-
lang werkloos voor de wal liggen 
en bij wie het water aan de lippen 
staat. En van anderen die door de 
banken worden verplicht te blijven 
varen, ook al dekt de vracht niet of 
nauwelijks de brandstofkosten.
Verhaeghe is in zijn analyse ook 
niet mals voor de banken die alleen 
grote nieuwbouw wilden financieren 
- hoe groter hoe liever - en met wat 
extra financieringsruimte, zodat er 
ook nog een Mercedes aan dek kon 
worden geparkeerd: meer krediet, 
meer kassa.

In de grote kapel van het kerkschip 

heeft elke zondag de eucharistie-
viering plaats voor een gehoor van 
gemiddeld 150 gelovigen. Na af-
loop wordt doorgeschoven naar de 
achterliggende gelagzaal, waar kan 
worden gegeten en gedronken. Op 
hoogtijdagen als Kerstmis en Pasen 
is de kapel met 260 plaatsen te klein. 
Alle kerkgangers komen met eigen 
vervoer, want de vraag voor een ge-
regelde busdienstverbinding met de 
stad werd nooit ingewilligd. Wel 
heeft de aalmoezenier voor elkaar 
gekregen dat het open terrein voor 
het kerkschip, dat een ‘slijkpoel’ 
was, werd geasfalteerd.
Pater Machar is ook nog op een an-
der punt een ‘gelukkige pastoor’: hij 
kan rekenen op een schare van zeker 
veertig vrijwillige medewerkers; van 
voorlezers bij de kerkdiensten tot 
klusjesmannen en zelfs een koor, 
doorgaans gewezen schippers. Ca-
ritas Catholica stelde een half-time 
werkkracht als sociaal-assistente ter 
beschikking die administratieve en 
sociale beslommeringen voor haar 
rekening neemt.
Het kerkschip heeft ook een full-
time conciërge aan boord, want het 
schip moet altijd bemand zijn en op 
eventuele calamiteiten zijn voorbe-
reid. Er staan ook serveersters op de 
loonlijst, want in de cafetaria moet 
de kassa rinkelen, aangezien het 

kerkschip geen subsidie krijgt en 
zichzelf moet ‘bedruipen’.
Door de week is de klandizie dan ook 
heel verscheiden: truckers, havenar-
beiders tijdens de lunchpauze, soms 
enkele verdwaalde zeelieden, enkele 
schippers die vlakbij afmeerden en 
wekelijks wel een of twee bussen 
met toeristen.

Klooster
Toekomstplannen heeft de aal-
moezenier niet. ‘Ik ga eerst een 
paar maanden rusten en achterstal-
lige vakantiedagen opnemen, zoals 
dat heet. En verder wil ik mij ten 
dienste stellen van de kerkgemeen-
schap; eventueel van mijn opvolger 
Jos Van Hoof, maar zonder mij te 
willen opdringen en zonder vaste 
verbintenissen aan te gaan.’
Machar beschikt aan boord over 
een volledig ingericht appartement, 
maar dat diende voor noodopvang 
van schippersgezinnen die soms door 
schipbreuk have en goed waren kwijt-
geraakt. Hijzelf bleef en blijft wonen 
in het klooster van de Aalmoezeniers 
van de Arbeid in Kapellen.
Zaterdag 13 juni komt de bisschop 
van Antwerpen Mgr. Boni officieel 
op bezoek voor kennismaking met 
de varende gemeenschap. Hij gaat 
om 16 uur voor in de eucharistie-
viering. (JG)

• Pater Machar Verhaeghe wordt 65 en is deze week met pensioen gegaan. Hij wordt opgevolgd door Jos Van 
Hoof die nog tot 15 juni missionaris in Venezuela is. (Foto Justin Gleissner)

Antwerpse schippersaalmoezenier trok volle kerkzalen

Machar Verhaeghe ‘moet’ met pensioen
Het kerkschip Sint Jozef in Antwerpen ligt op een 
verlaten plek. Kilometers in de omtrek is geen be-
woond huis te bespeuren. Alleen stapels contai-
ners, loodsen en vooral water. Maar elke zondag 
wisten honderden gelovigen schippersaalmoeze-
nier Machar Verhaeghe te vinden en woonden zijn 
missen bij. Aan zijn carrière is 1 juni een einde 
gekomen. Hij ‘moest’ met pensioen.

Gevolgen crisis grijpen
pastoor zeer aan

boeken van
stapel

Piet Versluis
geeft boek uit
WERKENDAM

Piet Versluis, alias Piet Paper-
clip, geeft een boek uit met zijn 
levensverhaal.

Oprichter van de Werkendamse 
scheepsbouwonderneming VeKa, 
oud-schipper en ex-crimineel Ver-
sluis kende een turbulente levens-
loop, waarbij hij meerdere malen 
werd veroordeeld tot celstraffen. Met 
een stukje ijzerdraad lukte het hem 
uit te breken, waardoor hij bekend 
werd onder zijn bijnaam Piet Paper-
clip. Na zijn bajesperiode richtte hij 
samen met zijn vrouw in 1988 VeKa 
op. Met het slopen van schepen, de  
exploitatie ervan, de handel in aller-
lei drijvend materieel en het kopen 
van grond en opstallen op en rond 
de havens van Werkendam werd zijn 
bedrijf groot. Vanaf 1996 werden de 
slooptonnages omgezet in nieuw-
bouwschepen door Versluis en zijn 
zonen en groeide het bedrijf nog ver-
der. In 2003 werd een nieuw, groot 
kantoor geopend door misdaadver-
slaggever Peter R. de Vries, de man 
die Piet Paperclip had geschapen, 
door als jonge misdaadverslaggever 
regelmatig over zijn ontsnappingen 
te schrijven.
Naast het levensverhaal van Piet Ver-
sluis staan in het boek ingezonden 
brieven, die eerder door dag- en 
weekbladen werden geweigerd. 

Zo ontstond het idee de brieven in 
boekvorm uit te geven onder de titel 
‘Hol(anders)land’. Een zaak waar-
over de auteur een uitgesproken me-
ning heeft, is het homohuwelijk. Hij 
is van mening dat een regering die 
een dergelijk beleid voert van ons 
land een ‘Hol(anders)land maakt en 
ons erfgoed tot zwerfgoed degra-
deert’. De auteur wil met dit boek 
een tegengeluid laten horen. Zijn 
nadrukkelijke vraag luidt dan ook: 
‘Wie beschermt en belicht nog de 
zuivere wortels van onze moraal en 
beschaving?’
Het boek is te bestellen via

www.sbd-werkendam.nl

De overheid en de banken moe-
ten worden gedwongen om hun 
verantwoordelijkheid te nemen. 
Ze moeten schepen die hun 
rente en/of aflossing niet meer 
kunnen betalen tegen de kant 
leggen. Dat ziet oud-actievoer-
der Ger Veuger als enige oplos-
sing om de crisis te doorbreken. 

‘Ik ben geen ridder van de vrije 
markt, maar in dit geval vind ik wel 
dat je de markt moet laten werken. 
Banken moeten schippers die hun 
rente niet meer kunnen betalen niet 
in de benen houden. Dat is pas markt-
verstorend. Ze moeten uit de markt, 
een tijdje in een grindgat liggen en 
een beetje verven en als de markt 
weer aantrekt kunnen ze mondjes-
maat in de vaart komen, diegenen 
met het meeste eigen vermogen als 
eerste. Het is hard, maar het is de 
enige oplossing.’

Beperkt ingrijpen in de markt is 
volgens Veuger onvermijdelijk. 
‘De NMa en Eurocommissaris 
Kroes van mededinging moeten 
dat begrijpen. De vrachten zijn 
desastreus gezakt. In oktober/
november zakten ze voor grote 

schepen al door de ondergrens 
van één cent per tonkilometer 
voor bestemmingen als Krotzen-
burg. En nu is dat teruggevallen 
tot een opbrengst van 0,3 cent per 
tonkilometer. De mededingings-
autoriteiten moeten inzien dat er 
marktverstoring plaatsvindt. Vraag 
en aanbod werken niet meer, de 
markt is een eenzijdig dictaat van 
de verladerspartijen geworden. Die 
zeggen dat ze twee euro betalen en 
accepteren geen tegenbod. En als je 
niet meewerkt, ben je uitgevaren. 
En dat noem ik geen werkzame 
markt meer. Het is een utopie te 
veronderstellen dat, als iedereen 
vijf euro vraagt voor een reis die 
voor twee euro wordt aangeboden, 
de vracht dan naar vijf euro gaat. In 
theorie is dat zo, maar in de prak-
tijk heb je te maken met 3500 bin-
nenvaartondernemers die allemaal 
eigen belangen hebben en nooit 
allemaal tegelijk een reis zullen 
weigeren. Bovendien verbiedt de 

NMa “feitelijke onderlinge gedra-
gingen”.’

Slapeloze nachten
‘Als iemand zijn rente en aflossing 
niet meer kan betalen, dan moet de 
markt zijn werk doen. Ik heb vroeger 
zelf ook een hypotheekakte onder-
tekend en er nachten van wakker 
gelegen. Je geeft al je rechten weg 
aan de bank. En als je geen rente 
meer betaalt, moeten de banken het 
krediet opzeggen. De schippers heb-
ben hier zelf voor gekozen toen ze 
hun handtekening zetten.
‘Laat ze wel op hun schepen blij-
ven wonen, ze kunnen verven en 
zo de waarde van hun schip in stand 
houden en het grote voordeel is ook 
dat het schip niet slijt. Het is heel 
eenvoudig en snel uitvoerbaar. De 
bank meldt de schipper dat dit zijn 
laatste reis is en Rijkswaterstaat cre-
eert tijdelijke ligplaatsen in grindga-
ten. De schipper neemt ietsje meer 
hypotheek om te overleven of krijgt 

een vorm van steun en wacht een 
betere markt af.’
Veuger schat dat 25 tot dertig pro-
cent van de vlootcapaciteit op deze 
manier kan worden stilgelegd en dat 
de markt snel opknapt. ‘De schepen 
die in de vaart blijven gaan dan weer 
normaal verdienen en kunnen weer 
aan hun financiële verplichtingen 
voldoen, ook een goede zaak voor 
de banken. Een schip is waard wat 
je ermee kunt verdienen, dat is een 
oude schipperswijsheid die nog 
steeds op gaat.’ 

Rare dingen
De overheid is, naast de banken, 
medeverantwoordelijk voor de 
malaise vanwege de staatsgaran-
tie, vindt Veuger. ‘In 1993 hebben 
wij als Commissie Albeda binnen-
vaartbreed (zelfs inclusief de EVO) 
de overheid geadviseerd te stoppen 
met het geven van staatsgarantie op 
nieuwe schepen. We vonden dat de 
binnenvaart geen extra stimulans 

nodig had om de capaciteit te ver-
groten, er werd altijd al genoeg 
nieuw gebouwd. Maar de overheid 
heeft dat niet gedaan en stond ga-
rant voor elk nieuwbouwproject en 
versimpelde zo de financiering. Er 
is teveel geïnvesteerd met te weinig 
eigen vermogen. En hoe minder ei-
gen vermogen, hoe eerder mensen 
rare dingen gaan doen, zoals voor 
1,85 euro per ton naar Krotzenburg 
varen. Een groot aandeel vreemd 
vermogen maakt je positie als on-
dernemer zwakker.’
De overheid moet nu de consequen-
ties nemen en de banken opdragen 
de schepen tegen de kant te leg-
gen, vindt Veuger. ‘Als eigenaar 
van ABN-Amro en bijna-eigenaar 
van ING kan de overheid een vuist 
maken en als ze een dringend beroep 
doet op de Rabobank, doet die ook 
wel mee.’
Veuger vindt dat de binnenvaart het 
heft in eigen hand moet nemen. ‘Wij 
zijn de enige belanghebbenden bij 
een gezonde markt. We zullen het 
zelf moeten doen. Ik heb geen hypo-
theek en ben niet afhankelijk van een 
bank, ik wil wel aan de bel trekken 
en roep mijn collega’s op hetzelfde 
te doen.’ (MdV)

Schepen in moeilijkheden zouden tegen de kant moeten

‘Bank moet stoppen met marktverstoring’

Internaten fuseren

DORDRECHT

De reformatorische internaten 
voor schipperskinderen Eben-
Haëzer in Dordrecht en De Drie-
master in Krimpen aan den IJssel 
gaan per 1 augustus fuseren.

Achtergrond is het teruglopen van 
het aantal kinderen en de mogelijk-
heden om met een wat grotere orga-
nisatie efficiënter te werken.
De beide locaties blijven met hun 
huidige naam bestaan. Daar boven 

Een compliment

Rijkswaterstaat bedankt alle schip-
pers die in de nacht van donderdag 
28 mei op vrijdag 29 mei op het 
Amsterdam Rijnkanaal moesten 
wachten voor de stremming bij de 
Muiderbrug voor hun medewer-
king.
Helaas liep de stremming  langer 
uit dan gepland. Deze unieke werk-
zaamheden van een drukbalk plaat-
sen die gedeeltelijk op de wal rust 
en gedeeltelijk in een kraanponton 
bleek niet zo vlot te verlopen als 
gepland. Hierdoor lagen er bijzonder 
veel schepen te wachten.
Ondanks dat er veel langer werd 

gestremd als bedoeld en er dus 
ook veel tijdverlet was hebben de 
schippers na de stremming tijdens 
de passage van de werkzaamheden 
zich keurig gedragen en geen hinder 
veroorzaakt. Een compliment is hier 
zeker op zijn plaats.
Komende week in de nacht van 
donderdag 4 op vrijdag 5 juni is er 
wederom een stremming, nu voor 
dezelfde werkzaamheden maar dan 
aan de noordoostzijde van de brug. 
Hopelijk gaat deze wel volgens plan-
ning.

Karel Kettelerij
teamleider scheepvaart en begeleiding

waterdistrict Utrecht

Tekort aan Duitse 
schippers
BERLIJN

Er is nog steeds een groot tekort 
aan Duits binnenvaartperso-
neel. Dat concludeert  het Bun-
desamt für Güterverkehr (BAG), 
dat de personeelssituatie in de 
binnenvaart onderzocht.

Daaruit kwam naar voren dat tussen 
1995 en 2000 heel weinig mensen 
werden opgeleid en na de liberalise-
ring van de markt vaak een beroep 
werd gedaan op personeel uit Oost- 
en Midden-Europa. 
Sinds 1999 worden subsidies ge-
geven voor Duits binnenvaarton-
derwijs en die zijn de laatste jaren 
verhoogd. Dat heeft weliswaar geleid 
tot meer binnenvaartleerlingen, maar 
de aanwas is nog steeds niet groot 
genoeg om aan de vraag te voldoen. 
De vergrijzing in de Duitse binnen-
vaart is daar debet aan. Vooral in de 
tankvaart en de passagiersvaart is 
veel vraag naar personeel.
Voor de lagere functies aan boord 
is de nood niet zo hoog. Personeel 
uit andere bedrijfstakken kan snel 
omscholen en er is nog steeds genoeg 
personeel uit Oost-Europa voorhan-
den. Aan hoger opgeleid personeel, 
zoals schippers, is echter een nijpend 
tekort.

Arbeidsvoorwaarden
Hoewel de binnenvaart nog steeds 
onbekend is bij grote delen van de 
bevolking en bekend staat om zijn 
onaantrekkelijke arbeidsvoorwaar-
den, groeit het aantal jongeren dat 
voor een binnenvaartopleiding kiest. 
De nieuwe aanwas bestaat zowel uit 
mensen uit de binnenvaart zelf als 
uit nieuwe instroom. 
Het BAG waarschuwt overigens dat 
de Duitse vloot de komende jaren 
blijft krimpen als niet snel opvolgers 
worden gevonden, die als particu-
liere schipper aan het werk willen. 
(MdV)   

Voorproefje cruisehaven 

Scheveningen

SCHEVENINGEN

Het passagiersschip Adriana III heeft 
dinsdag voor het eerst de haven van 
Scheveningen aangedaan. het schip 
kwam uit Marseille en het bezoek aan 
Scheveningen maakte deel uit van 
een door het Franse reisbureau Voya-
ges Piel uit Le Mans georganiseerde 
cruisevaart. Voor Scheveningen al-
licht een klein voorproefje, want de 
gemeente Den Haag wil daar een 
vierde haven met cruiseterminal 
aanleggen. De Adriana III had 205 
passagiers aan boord. Ze is eigen-
dom van Marina Cruises en heeft 
Port Vila op het eiland Vanuata als 
thuishaven. Het bijna 104 meter lan-
ge schip werd in 1972 door United 
Shipping Athens gebouwd. Het schip 
bleef niet overnachten en vertrok de-
zelfde middag nog naar Brunsbüttel. 
(Foto Bert Scheigrond)

Binnenvaarder in Elfstedenfietstocht

Het was prachtig weer bij de Elfstedenfietstocht op Tweede Pinksterdag in 
Friesland. Traditiegetrouw reed ook Martin Mannak van de Janny weer 
mee, dit jaar voor de 34e keer. Hij vertegenwoordigde zichtbaar het mi-
lieuvriendelijk vervoer over water. Water werd er vooral veel gedronken! 
De foto is gemaakt door Beitsche Hoekstra, ook in de binnenvaart als 
onderneemster actief.

komt een nieuwe stichting, die beide 
locaties gaat aansturen. Het bestuur 
van de stichting wordt gevormd uit 
leden van de huidige besturen. De 
nieuwe stichting draagt de naam 
Limena, ontleend aan het Bijbels-
Grieks woord dat ‘veilige haven’ 
betekent. 
Tot algemeen directeur van de 
nieuwe organisatie is benoemd 
W.R. van Vliet, de directeur van 
De Driemaster. In totaal wonen op 
beide internaten ongeveer 230 kin-
deren van zes tot en met achttien 
jaar, er werken ongeveer honderd 
personeelsleden. (EvH)
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Deze rubriek geeft tweewekelijks een overzicht van 
de mutaties van de Nederlandse binnenvaartvloot. 
Wij gaan uit van gegevens van machinefabrieken, 
werven, sloperijen, instanties en talloze mensen die 
de binnenvaart een warm hart toedragen. Daarnaast 
putten wij uit eigen bestanden voor (historische) 
gegevens en uiteraard uit boeken, tijdschriften en 
weekbladen. Helaas zijn deze gegevens niet altijd 
juist, dus mocht u opmerkingen hebben, schroom 
dan niet deze via de redactie van Weekblad Schut-
tevaer door te geven.

Mutaties
Schipper De Boer uit Hardinxveld heeft zijn Con-
cordia (020.07960) verkocht aan P. Kint van VOF 
Imdance uit Nijmegen. De nieuwe naam is Wilsia. 
Zij werd in 1978 gebouwd als Nelly voor P.A. Oo-
mens & Zn uit Oude Tonge. De afmetingen zijn 
69,90 x 8,24 x 2,92 meter, groot 1100 ton en voor-
zien van 675 pk GM. Die werd in 1999 vervangen 
door de huidige 850 pk Cummins. In 1987 kwam ze 
in eigendom P.M. Winkels-Oomens uit Oude Tonge. 
Voorts voer ze als Noordstad van W. de Jong uit 
Groningen en van 1996 tot 2004 als Eben Haezer 
van M. Theunisse uit Rotterdam. Daarna werd ze 
via VeKa verkocht aan schipper De Boer.

De Alliance (023.22717) van VOF Alliance (schip-

per Van Vliet) uit Ouderkerk a/d IJssel werd verkocht 
aan VOF Staster (schipper Stam) uit Hardinxveld. 
Ze vaart nu als Possidi. Ze werd in 1989 gebouwd 
bij Jac. Den Breejen in Hardinxveld. De afmetin-
gen waren 99,97 x 10,52 x 3,25 meter, groot 2289 
ton en ze werd opgeleverd met 1575 pk Stork. De 
eerste eigenaar was A.J.M. Rekkers uit Rotterdam 
die haar als Ardito (023.18799) in de vaart bracht 
en in 1991 als Taormina (60.02516) verkocht aan 
S. Caulier uit Gent. Hij liet haar verlengen naar 
109,97 meter, het laadvermogen kwam daarmee 
op 2500 ton. In 1996 kwam ze weer terug naar 
Nederland als Panta Rhei van VOF Leinenga & 
Deurwaarder uit Oud-Beijerland. Vanaf 2000 voer 
ze als Alliance.  

Na bovengenoemde verkoop, kocht schipper Van 
Vliet de Reality (023.29651) van Reality Scheep-
vaart (schipper Visscher) uit Zwijndrecht en doopte 
haar om in Alliance. Het casco werd gebouwd bij 

Hans Boost in Trier en in 2007 afgebouwd bij Koe-
dood in H.I. Ambacht. De afmetingen zijn 135 x 
11,45 x 3,59 meter, groot 4005 ton en ze werd 
opgeleverd met tweemaal 1278 pk Mitsubishi.

De 135-meter Yemaya (023.26350) van de gelijkna-
mige VOF uit Rotterdam (schipper Schuitemaker) 
werd verkocht aan de compagnons A. Durinck en D. 
Wanders van VOF Duwa uit Ridderkerk en omge-
doopt in Dezi. Het casco komt van Begej Shipyard 
in Zrenjanin en werd in 2004 afgebouwd door De 
Groot Motoren in Dordrecht. Het laadvermogen 
bedraagt 3333 ton en ze werd opgeleverd met twee-
maal 1065 pk Caterpillar. De eerste eigenaar was 
VOF Marte Meo uit Zwolle die haar als Marte 
Meo in de vaart bracht. Vanaf eind 2006 voer ze 
als Yemaya.

Door VOF Duwa werd daarop de Alexandra 
(023.29306) verkocht aan Storm Scheepvaart uit 
Zwijndrecht en omgedoopt in Azolla. Het casco 
komt van Csainty Shipyard in Yiangduj en werd 
in 2007 afgebouwd bij Dieselbedrijf Dordrecht in 
Ridderkerk. Deze ruim zeventien meter brede 135-
meter werd opgeleverd met 6490 ton laadvermogen, 
maar in verband met de containervaart werd ze 
overgemeten naar 5145 ton. Ze is uitgerust met 
tweemaal 1796 pk MTU DDC.

En weer zo’n mooie ‘koppelverkoop’. De VOF 
Novitas (schipper Kuup) uit Werkendam heeft in 
verband met bestelde nieuwbouw haar Novitas 
(023.26861) verkocht aan Groen Transport BV 
uit Drachten, die haar omdoopte in Nocht. Het 
casco komt van Dalian Shipyard en werd in 2005 
afgebouwd bij Bayens in Raamsdonksveer. Deze 
110-meter heeft 3248 ton laadvermogen en ze is 
voorzien van 1521 pk Caterpillar.

Daarop werd door Groen Transport BV de Nocht 
(023.22824) verkocht aan VOF Geluk-Van de Berg 
uit Veenendaal. De nieuwe naam is Torenvalk. Het 
casco is gebouwd bij Santierul Navel in Orsova 
en in 1996 afgebouwd bij De Gerlien van Tiem in 
Druten. Ze werd opgeleverd aan R. Teekman uit 
Kampen als Ina. De afmetingen zijn 104,85 x 10,49 
x 3,19 meter, groot 2148 ton en voorzien van 1521 
pk Caterpillar. Vanaf 2002 voer ze als Celeste van 
Koopmans & Van Oeveren uit Zwijndrecht, die 

haar in 2004 liet overmeten naar 2327 ton. Vanaf 
2007 voer ze als Nocht.

En om het plaatje volledig te maken werd daarop 
weer de Torenvalk (023.16307) van VOF Geluk-
Van de Berg uit Veenendaal verkocht aan Brijder-
Versluis BV uit Werkendam, die haar omdoopte 
in Con Zelo. Zij werd in 1981 gebouwd bij Gebr. 
Buijs in Krimpen a/d IJssel. De afmetingen zijn 
85,98 x 8,46 x 3,20 meter, het laadvermogen be-
draagt 1634 ton en ze werd opgeleverd met 950 
pk GM. Die werd in 2006 vervangen door 955 
pk Detroit Diesel. De eerste eigenaar was G. van 
Oyen uit Rotterdam die haar als Johanna Maria in 
gebruik nam. Voorts voer ze van 1991 als Ina van 
B. Teekman uit Kampen en van 1996 tot 2006 als 
Novalis van VOF Novalis uit St. Annaland.

De Odonata (022.05030) van Scheepvaartbedrijf 
Imdance uit Nijmegen (schipper Kint) werd verkocht 
aan Vof G.G.A. Witjes uit Doesburg en ook deze 
maal werd ze niet omgedoopt. Ze werd gebouwd 
in 1989 bij RAL in Irnsum. Bij de oplevering aan 
eigenaar Vof Bastiaanse De Bie uit Hedel waren de 
afmetingen 69.97 x 8.18 x 2.75 meter, het laadver-
mogen was 999 tot en ze was voorzien van 600 pk 
Mitsubishi. In 1989 werd ze verlengd naar 79,97 

meter, het laadvermogen kwam daarmee op 1187 
ton en in 2002 werd de Mitsubishi vervangen door 
1015 pk Caterpillar. Sinds zomer 208 voer ze in 
eigendom van schipper Kint.   

Verkocht naar het buitenland
De Lutin (023.27133) van Vranken BV uit Maas-
bracht werd verkocht aan D. Braeckman uit Gent. 
Het casco van deze135-meter werd gebouwd bij 
Hans Boost in Trier en in 2005 afgebouwd bij Veth 
in Papendrecht. Het laadvermogen is 3999 ton en 
ze is voorzien van 2 x 1500 pk ABC. De nieuwe 
naam is San Remo. 

Aangekocht uit het buitenland
De Santa Fe (060.03793) van M. Peleman uit We-
pion is verkocht als Concordia van VOF A. de 
Boer uit Hardinxveld. Zij werd in 1981 gebouwd 
bij Bodewes in Martenshoek voor G.J. Bruinsma uit 
Zwolle als Janny (22.05156). De afmetingen waren 
81,94 x 8,25 x 3,17 meter, 1280 ton laadvermogen. 
In 1989 werd ze verlengd naar negentig meter met 
1599 ton. Van 1989 tot 2002 voer ze als Sianto van 
P.W.A. Wanders uit Nijmegen die haar verkocht aan 
schipper Peleman. Ze werd opgeleverd met 924 pk 
Deutz, maar deze is in haar ‘Belgische periode’ 
vervangen door 1000 pk Cummins.• De Lutin (023.27133) in de Rozenburgsluis. (Foto A. Lentjes)

• De imposante Alexandra (023.29306) afvarend op de Boven Merwede bij de Gorinchem.
(Foto A.M.van Dijk)

‘Het is een vak apart’, legt project-
leider Ridsert van der Geest van 
scheepsconstructiebedrijf Centraal-
staal BV uit Groningen uit. Vorig 
jaar werd een contract afgesloten 
met aannemer Al Futtaim Carillion 
voor de levering van een zestig me-
ter lange loopbrug in Abu Dhabi. 
De brug vormt de verbinding tussen 
twee Marina-hotels met in totaal 500 
kamers en heeft twee looppaden op 
verschillende hoogtes.
De brug is ontworpen door Asymptote 
Architects uit New York. ‘De laatste 
jaren ontwerpen architecten steeds leu-
kere gebouwen met lastige vormen. 
De vraag naar bouwbedrijven die 
driedimensionale constructies kun-
nen maken, wordt steeds groter.’
Uit eigen ervaring weet Van der Geest, 
die in de bouw heeft gewerkt, dat de 

vraag vaak onbeantwoord blijft. ‘Re-
guliere bouwbedrijven werken met 
geëigende materialen: haaks en strak. 
Ze zijn vaak onbekend met driedi-
mensionale constructies.’

Ervaring
Scheepswerven werken al sinds de 
vroegste staalbouw met constructies 

waarin gebogen spanten en staal-
platen worden gebruikt. ‘Vanuit de 
IGES-files en CAD-tekeningen wor-
den de machines voor het vervormen 
van het staal aangestuurd. Wij kun-

nen staalplaten met een maximale 
afmeting van twaalf bij 3,50 meter 
en een dikte tot zestig millimeter in 
precies dezelfde vorm als van het 
ontwerp buigen.’
Als voorbeeld noemt Van der Geest 
de bouw van een achttien meter 
stalen sculptuur voor het museum 
van deconstructieve architectuur 
Guggenheim in Berlijn. ‘Het is een 
constructie met allemaal kleine ge-
bogen plaatjes. Met een nagemeten 
afwijking van drie millimeter blijkt 
dat wij zo’n project erg secuur kunnen 
uitvoeren. Voor reguliere bouwbe-
drijven is zo’n werkwijze bijzonder, 
maar wij doen niks anders.’
Hetzelfde geldt voor de zestig meter 
lange en 23 meter brede en zes meter 

hoge overkapping van de voetgan-
gersbrug voor het racecircuit in Abu 
Dhabi. De 300 ton wegende construc-
tie is gebouwd op getordeerde span-
ten van op sommige plaatsen zes cen-
timeter dik plaatstaal en een hoogte 
van zestig centimeter. De spanten zijn 
in de vorm van de twaalf millimeter 
dikke stalen huid gebogen. ‘Het is 
als het ware een vorm van een om-
gekeerd schip’, zegt Van der Geest. 
‘De gebogen constructie is sterker 
dan een constructie met rechte span-
ten. Hierdoor kan de brug zwaarder 
worden belast.’
De spanten worden op de staalhuid 
gelast. Scheepsbouwbedrijf Intervak 
uit Harlingen heeft samen met las- en 
constructiebedrijf Ibis uit Warten en 

Seelen Shipyards de verschillende 
onderdelen geassembleerd.

Prefab
Inmiddels heeft Centraalstaal een 
tweede contract afgesloten voor 
de levering van een 3D-aluminium 
onderbrugconstructie. Gekozen is 
voor aluminium platen van zes mil-
limeter om gewicht te besparen. De 
driedimensionale panelen worden ter 
plaatse op een binnenframe gelast 
door middel van kettinglastechniek. 
Hierdoor wordt voorkomen dat de 
buitenhuid teveel warmte opneemt, 
waardoor vervorming kan optre-
den.

De vijf verschillende secties wor-
den per vrachtschip vanuit Harlin-
gen naar de Verenigde Arabische 
Emiraten vervoerd. Ter plaatse zal 
aannemer Fabtech uit Dubai het 
laatste las-, slijp- en schilderwerk 
aan de elementen verrichten. ‘De 
werkwijze is te vergelijken met ge-
prefabriceerd bouwen. Een manier 
die in de scheepsbouw veel meer 
voorkomt. De elementen worden 
zoveel mogelijk in de bouwhal ge-
maakt, zodat er weinig last is van 
weersinvloeden en om de kwaliteit 
hoog te houden.
‘Aannemers uit landen als de Ver-
enigde Arabische Emiraten scha-

kelen scheepsbouwbedrijven uit 
het noorden van Nederland in van-
wege de kwaliteit en hun  kennis. 
Daarmee zorgen ze voor een stukje 
werkgelegenheid. Zestig man heeft 
ongeveer vier maanden fulltime aan 
de constructie gewerkt.’
Volgens Van der Geest is er nog ge-
noeg werk voor scheepsconstructie-
bedrijven. Centraalstaal heeft nog 
verschillende buitenlandse orders 
openstaan.

Architectenbureaus
Met zijn bijzondere brug heeft ver-
koopleider Wybren Terpstra een heel 
nieuwe markt aangeboord voor pro-

ducten van Centraalstaal. Dat heeft 
bovendien geresulteerd in samenwer-
kingsverbanden met verschillende 
internationale architectenbureaus, 
verklaart Terpstra. ‘We zijn bezig 
met de levering van 3D-panelen voor 
het CET Building in Boedapest op 
een A-locatie langs de Donau. Dit in 
samenwerking met Kas Oosterhuis 
van ONL en Meijers Staalbouw. Ook 
leveren we de huid voor vier hoge 
bomen van dertig meter in Doha 
Qatar voor een medisch centrum. 
Een project waar ruim een jaar aan 
is geproduceerd. Een vak apart, maar 
voor scheepsbouwers toch een heel 
gangbare constructie.’ (NO)

• Staalconstructiebedrijven in de woning- en utiliteitsbouw zijn gewend aan rechte en haakse constructies. De scheepsbouw werkt al sinds jaar en 
dag met gebogen vormen en draait dus z’n hand niet om voor zoiets als deze overkapping van een voetgangersbrug over het nieuwe Formule 1-circuit 
van Abu Dhabi. (Foto Persbureau Noordoost/Alex J. de Haan)

Architectonisch bijzondere vormen gesneden koek voor werven

Bouwsector benut talent 
scheepsbouwers
Voor  complexe constructies schakelen aannemers 
steeds vaker scheepsbouwers in. De overkapping 
voor een voetgangersbrug over het Formule 1-cir-
cuit in Abu Dhabi staat symbool voor het toene-
mend aantal opdrachten vanuit de bouw.

Centraalstaal bouwt brug
voor F1-circuit Abu Dhabi

R K M
Rivieren, Kanalen en Meren

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

RAISIO

De Zwitserse Allseas Group 
heeft het detailontwerp van 
’s werelds grootste platform-
ontmantelingsvaartuig annex 
pijpenlegger Pieter Schelte 
uitbesteed bij het Finse inge-
nieursbureau Deltamarin. Voor 
dit bureau is dit de grootste 
ontwerpopdracht ooit.

Allseas gaat gestaag door met de 
voorbereidingen voor de bouw 
van de Pieter Schelte. Een 382 
meter lange en 117 meter brede 
catamaran die accommodatie gaat 
bieden aan maximaal 577 perso-
nen. Via het voorschip kunnen 
topsidemodules van maximaal 
48.000 ton zowel offshore geïn-
stalleerd als verwijderd worden. 
En met behulp van een speciale 
hijsinstallatie op het achterdek 
is dit ook mogelijk voor jackets 

van maximaal 25.000 ton. Is dit 
soort werk niet voorhanden, dan 
kan de Pieter Schelte als pijpen-
legger worden ingezet. Hiervoor 
wordt het vaartuig uitgerust met 
een 170 meter lange stinger, waar-
mee pijpen met diameters van zes 
tot 68 inch tot in zeer diep water 
kunnen worden gelegd.
Volgens directeur Mika Lauritetho 
van Deltamarin houdt de Allseas-
opdracht 200 manjaren werk in. De 
opdracht dient in twaalf maanden 
te worden uitgevoerd. Dit betekent 
onder meer dat in piekperiodes 230 
specialisten aan het ontwerp van het 
vaartuig werken. Vanwege de lange 
levertijd heeft Allseas al een flink 
aantal componenten voor de Pie-
ter Schelte aangeschaft, waaronder 
de dieselgeneratoren die in totaal 

ongeveer 95 megawatt vermogen 
moeten gaan leveren, de schroefu-
nits en het hogesterkte staal voor 
de topside- en jackethefsystemen. 
Met diverse werven in het Verre 
Oosten wordt onderhandeld over 
de bouw van het gigantisch grote 
vaartuig dat in 2013 operationeel 
moet zijn.

Nog meer werk
Voor Deltamarin is de Allseas-
opdracht de tweede in korte tijd 
voor de offshore-industrie. De 
andere opdracht is afkomstig van 
China Offshore Oil Engineering 
Company voor het basisontwerp 
en de engineering van een zeer 
groot halfafzinkbaar, zelfvarend 
zwareladingvaartuig. Dit schip 

wordt 217 meter lang, 43 meter 
breed en krijgt een holte en diep-
gang van respectievelijk dertien en 
tien meter. Het draagvermogen gaat 
50.000 ton bedragen, waardoor het 
vaartuig in het topsegment van de 
zwareladingmarkt kan meedraaien. 
De Chinezen zijn in dit segment 
al enige jaren met twee kleinere 
heavylifters actief. Hiermee heb-
ben zij inmiddels een goede re-
putatie opgebouwd. Plan is bij de 
Guangzhou-werf twee van deze 
heavylifters te laten bouwen. 
De jongste opdracht die Delta-
marin heeft ontvangen, omvat 
het maken van een conceptont-
werp van een groot drijvend boor-, 
productie- en opslagvaartuig voor 
de Braziliaanse oliemaatschappij 
Petrobras. Dit zal na de oplevering 
in het Guanambi I diepwaterveld 
offshore Brazilië worden geïnstal-
leerd. (PAS)

Deltamarin ontwerpt Pieter Schelte
Ensco 92 weer naar zee

ROTTERDAM

Het booreiland Ensco 92 is na een 
onderhouds- en reparatiebeurt bij 
Keppel Verolme in de Botlek. Dit 
gebeurde in eerste instantie aan 
de tros van de 15.612 bhp sterke 
Northern Challenger van Trico 
Supply. Op de Nieuwe Waterweg 
fungeerden de Kotug-slepers RT 
Margo en SD Seahorse als stuur-
boten. Eenmaal buitengaats maakte 
ook de 13.000 bhp sterke Normand 
Skarven van Solstad Offshore vast. 
Reisdoel van het sleeptransport was 
de Britse sector van de Noordzee, 
waar het booreiland van de Ameri-
kaanse boorcontractor Ensco Dril-
ling boorwerk gaat verrichten voor 
Venture Production. Hiervoor staat 
het booreiland tot eind dit jaar onder 
contract. (Foto PAS Publicaties)

Aangifte tegen
werfeigenaresse
GRONINGEN

Een aantal oud-werknemers van 
de vorig jaar failliet verklaarde 
scheepswerf Maas Shipyard in het 
Groninger Waterhuizen heeft bij 
de politie aangifte gedaan tegen 
de voormalige werfeigenaresse en 
directeur  Diette Doesburg-Maas 
in verband met verduistering.

Doesburg-Maas zou bij de sala-
risuitbetaling aan de betrokken 
ex-personeelsleden, in elk geval 
een viertal, wel de premies voor 
de pensioenvoorzieningen hebben 
ingehouden, maar deze gelden nooit 
aan het pensioenfonds hebben afge-
dragen. Dat zegt de oud-medewer-
ker van Doesburg, Bauke Adema. 
De advocaat van Doesburg-Maas, 
mr. R.W. Lagerwaard, bestrijdt de 
zienswijze van Adema en zegt rustig 
af te wachten wat de politie met de 
aangifte gaat doen.
Bij de faillietverklaring van Maas 
Shipyard werd Doesburg-Maas door 
de Groninger rechtbank veroordeeld 
tot de betaling van een kleine vijf 
miljoen euro aan haar schuldeisers. 
De rechtbank oordeelde dat de onder-
neemster grotendeels aansprakelijk 
was voor een boedeltekort van iets 
meer dan zes miljoen euro. (TK)

Werf zit nieuwe 
woonwijk in de weg
DEN HAAG

De nieuwe milieuvergunning 
voor scheepswerf IHC Merwede 
in Krimpen aan de IJssel zorgt er 
waarschijnlijk voor dat een groot-
schalig woonproject in Rotterdam 
kleiner zal uitvallen. Dit bleek tij-
dens een rechtszitting bij de Raad 
van State.

Een deel van de geplande woningen 
zou binnen de lawaaizone van de werf 
komen te liggen. Het is verboden om 
daar nieuwbouw neer te zetten. Het 
betreft een bouwproject van ruim 
800 woningen op het terrein van de 
voormalige scheepswerf van Verolme 
in Bolnes. Die plek ligt tegenover de 
werf van IHC aan de overzijde van 
de Nieuwe Maas. Projectontwikke-
laar LSI Verolme Shipyard kocht de 
grond in 2004. Op dat moment lag 
de bedrijvigheid bij IHC stil.
LSI had er geen flauw benul van dat 
IHC een nieuwe milieuvergunning 
had aangevraagd en gekregen. Maar 
toen eenmaal duidelijk werd wat de 
gevolgen daarvan waren voor zijn 
bouwplannen, was de termijn voor 
bezwaar maken tegen de vergunning 
al verstreken. Volgens de provincie 
Zuid-Holland, die de vergunning 
verleende, heeft LSI zitten slapen 
en was er geen reden de bezwaren 
nog in behandeling te nemen.
Maar LSI stelt dat de provincie in 
gebreke is gebleven bij de bekend-
making van de vergunning. De be-
zwaarprocedure voor die vergunning 
was wel aangekondigd in een lokale 
krant in Krimpen, maar niet in een 
krant aan de overzijde in de gemeente 
Rotterdam. Het was daarom onterecht 
dat de provincie de bezwaren van LSI 
aan de kant veegde.
De voorzitter van de Raad van State 
kon zich de woede van LSI goed 
voorstellen. Hij vroeg zich af of 
de provincie tegen de regels heeft 
gehandeld bij het bekend maken 
van de vergunning. Maar hij gaf de 
woordvoerster van de provincie wel 
het advies voortaan in een wat ruimer 
gebied belanghebbenden te informe-
ren over nieuwe ontwikkelingen. 

Volgens de provinciewoordvoerster 
was het echter zinloos in dit geval 
in een lokale Rotterdamse krant een 
aankondiging te doen. Het terrein van 
Verolme is nog leeg en de bouwplan-
nen zijn allerminst concreet, zegt de 
woordvoerster. Bovendien zou LSI 
geen belang meer hebben bij deze 
rechtszaak, omdat die de grond intus-
sen heeft verkocht aan bouwmaat-
schappij Dura Vermeer. Ook de Raad 
van State zette vraagtekens bij het 
procesbelang van LSI. De uitspraak 
volgt over zes weken. (AvdW)

Nieuwbouw: alle typen bedrijfsvaartuigen
Reparatie
Dokcapaciteit tot 110 meter

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

email: info@scheepswerfgrave.com
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Al met al trekt het toch een beetje aan, zo is de 
indruk. ‘Ik was nog niet leeg of werd al gebeld 

voor het volgende werkje’, zegt een schipper. ‘En 
ik kreeg er, weliswaar met veel moeite, toch twee 
kwartjes bij.’ Er lagen afgelopen weekeinde weinig 
schepen stil. In de Kilhaven, het Volkerak en de 
Krammer was het veel rustiger dan de laatste tijd. 
Zou het misschien ook komen omdat de silo’s in het 
achterland leeg moeten voor de nieuwe oogst?

In de containers gaat het ietsje beter. ‘Er is een 
beetje opwaartse gang te bespeuren. Operators 

kunnen het werk nog maar net aan met hun eigen 
schepen en verwachten er binnenkort mondjesmaat 
schepen bij te moeten nemen.’
Toch wordt er ook nog veel leeggevaren. Bijvoorbeeld 
van de Boven-Rijn naar Nederland of leeg naar de 
Main. Werk wordt vroeg ingedeeld en voor wie daar 
niet bij zit, is er geen werk. Het blijft vooralsnog 
tobben voor de meesten.
Schippers weigeren in toenemende mate werk omdat 
het niet uit kan onder het mom van: het moet niet 
gekker worden. Ze gaan rekenen en varen niet meer 
blind voor elk tarief. Wellicht dat dat uiteindelijk een 

gunstige uitwerking op de markt 
heeft.

De EMO verwacht deze week 
vier schepen met kolen. De Mineral Capea-

sia lag van dinsdag tot donderdag te lossen en de 
London Courage woensdag en donderdag. De Pac. 
Yuansheng lost van vrijdag tot zondag en de Ocean 
Lord lost van vrijdag tot maandag. 

Peterson Amsterdam verwachtte woensdag de 
Vela met palmpitschilfers. Vrijdag komt de 

Ellina met sojaschroot en -pellets. De Navios Alle-
gria komt 7 juni met sojaschroot en -pellets en zon-
nebloemschroot en -pellets en een dag later komt de 
Theodoros P met kokosschroot en -pellets en palm-
pitschilfers. Maandag wordt ook de Yiannis B ver-
wacht met sojaschroot en -pellets. De Esprit Lotus 
wordt dinsdag 9 juni verwacht met sojaschroot en 
-pellets. De Sea Prince komt 13 juni met sojaschroot 
en -pellets en zonnebloemschroot en -pellets. Op 

15 juni komt de Amazone met 
sojaschroot en -pellets. 
Peterson Rotterdam verwachtte 
zondag de Mitose met sojabonen 

en sojaschroot en -pellets. De Torm Charlotte wordt 7 
juni verwacht met sojaschroot en -pellets. Op woens-
dag 10 juni wordt de Tarang verwacht met sojabonen 
en sojaschroot en -pellets. De Growth Ring wordt 11 
juni verwacht met sojaschroot en -pellets en 14 juni 
komt de Zui Yoh met sojaschroot en -pellets. Op 17 
juni komt de Rivive met palmpitschilfers.

Zand en grind ging van de Beneden-Rijn naar Amster-
dam voor 2,50 en naar Groningen voor 3,25 euro. 
Van Wemeldinge naar Doetinchem werd 4,75 betaald 
voor een partij tarwe. 

Duitsland 

Een partij tarwe ging van Kelheim naar Wormer-
veer voor 11,50 euro per ton. Maïs ging van 

Kehl naar Koog aan de Zaan voor 4 euro per ton. 

België/Frankrijk

Peterson Gent verwacht donderdag de New 
Champion met sojabonen en 8 juni de Federal 

Agno met lijnzaad en mosterdzaad. Op 9 juni wordt 
de Double Prosperity verwacht met sojaschroot en -
pellets. In Antwerpen werd 3 juni de Prisenbord ver-
wacht met tarwe. Rollen staal werden aangeboden 
van Antwerpen naar Bremen voor 3 euro per ton.
In Frankrijk is veel werk naar Nederland. Zo waren er 
vorige week vijf partijen tarwe van 300 ton voor 13,60 
euro netto van Moislain naar Meppel. ‘Daar kunnen 
wij het van doen’, zegt de schipper. ‘Ook al moet je 
wel vaak leeg terug. Maar ja, wij zijn ook van een 
generatie de de tering naar de nering kan zetten.’

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)

Ietsje beter in de containers

Het werk wordt minder, zeggen de bevrachters. ‘We zijn voor het 
volgende kwartaal een groot contract vast werk met duizenden 

tonnen in de week kwijtgeraakt’, zegt een bevrachter. Hij is ook erg 
somber over de vakantietijd, waarin de hoeveelheid werk sterk zal 
verminderen. Ook de Moezelstremming (van 16 t/m 25 juni) zal dit 
jaar de markt geen goed doen.

‘Het wordt nog erger. Stel dat het laagwater zou worden, zelfs dat 
helpt niet want een 3000-tonner vaart nu al met 1000 ton en 

blijft dat gewoon doen.’
De waterstanden daalden. De pegel van Pfelling met 25 centimeter 
naar 3,70 meter begin deze week. Tegen het weekeinde wordt een 
stand van 3,60 meter verwacht. De pegel van Konstanz steeg van 3,88 
naar 3,96 meter en Maxau steeg met vijf centimeter naar 5,23 meter. 
Kaub daalde van 2,60 meter begin vorige week naar 2,24 meter begin 
deze week. Tegen het weekeinde staat deze pegel onder de twee meter. 
Koblenz daalt van 2,12 begin deze week naar 1,80 meter later deze 
week. Keulen zakt deze week met veertig centimeter naar 2,55 meter 
en ook Ruhrort levert deze week bijna een halve meter in. 

Rollen (ruim 1800 ton) gingen van Vlissingen naar Oudenaarde 
voor een blokvracht van 3000 euro. Afvarig werd van Metz naar 

Genemuiden voor een partij van 1950 ton 4,75 euro per ton betaald. 
Een reis van IJmuiden naar Rotterdam met woensdag laden en vrijdag 
leeg met 110 of 120 teu ging weg voor 2000 euro. Kunstmest ging naar 
Oldenburg voor 4,50 euro en van Antwerpen naar Bremen werd 4,25 
euro betaald.  Retour was er een beetje veevoer en een beetje turf. 

Tankvaart

De OPEC besloot vorige week de productie niet aan te passen. 
Saoedi-Arabië, de grootste producent, hoopt op crudeprijzen voor 

het vierde kwartaal van tussen de 75 en 80 dollar per vat. Herstel van 
de economische situatie en vraag naar olie zou daartoe dan aanleiding 
moeten geven. Begin deze week stegen de crudeprijzen al naar rond 
de 65 tot 70 dollar per vat. De olieprijzen stegen als gevolg van een 
zwakke dollar en stijgende aandelenbeurzen. Begin deze week werd 
bekend dat de industriële productie in China is gestegen. Ook in 
Europa en de VS werden cijfers bekend dat productiedalingen aan het 
stabiliseren zijn. Dat GM failliet is verklaard had geen zware gevolgen, 
omdat het bedrijf met staatssteun een doorstart zal maken.
Crudeprijzen zijn na de bodem in december gestegen van een niveau van 
$ 36,20 naar $ 68,03 per vat, een stijging van 88 procent in vijf maanden. 
Werkelijk economisch herstel heeft zich nog niet voorgedaan en ook 
de olievoorraden bevinden zich rond recordhoogtes. Voorlopig zijn de 
hoge prijzen het gevolg van een verwacht herstel in olieconsumptie in 
de toekomst. Maar als blijkt dat de euforie over herstel van de economie 
misplaatst is, kunnen prijzen ook zeer snel naar beneden gaan.

De fundamentele marktomstandigheden richting Duitsland, Frank-
rijk en Zwitserland blijven ongewijzigd. 

Importeurs en majors kijken aan het begin van de maand naar hun 
voorraden en contractuele verplichtingen op de korte termijn. Aan de 
hand daarvan bepalen ze wat ze downstream nodig hebben. De vraag 
naar verwarmingsolie is en blijft beperkt. Voldoende voorraden bij de 
importeur, een voortdurende contango en minder vraag bij de eind-
verbruikers zijn daarvan de oorzaak. Vraag naar benzine en dieselolie 
kan dat gat vooralsnog niet opvullen. Importeurs en majors kopen 
momenteel alleen wat zij nodig hebben. Wachttijden bij laad- en los-
plaatsen, concurrerende transporten binnen Duitsland en transporten 
vanuit Duitsland en Frankrijk richting ARA blijven wel van invloed. 
Volgens weersvoorspellingen lijkt de recente stijging van de Rijnwa-
terstand van korte duur te zijn, wat de laadcapaciteit speciaal voor 
de Boven-Rijn kan beïnvloeden. Maar fluctuerende Rijnwaterstanden 
hebben tot nu toe geen werkelijk effect op marktverhoudingen gehad. 
Rijnvrachtverschillen tussen kleine en grote partijen afhankelijk van 
product, hoeveelheid, belading, levering, bestemming en klant blijven 
bespreekbaar.

PJK-Rijnvrachttarieven per 26 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 3,65/3,95 3,95/4,25
Dortmund 5,65/5,95 5,95/6,25
Keulen 5,15/5,45 5,45/5,75
Frankfurt 6,75/7,05 7,05/7,35
Karlsruhe 7,75/8,05 8,05/8,35
Bazel 12,50/13 13/13,50

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van bevrachters. Samen 
vormen zij een panel, dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin 
kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan 
aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-504364. Uw gegevens 
worden anoniem verwerkt.

de Rijn
                    van a 

tot Z
Op basis van ons

bevrachterspanel en PJK Int.

Bevrachters somberen door

aan de reis
Op basis van ons schipperspanel

vervoermarkt

Gesteund door het Centraal Bu-
reau voor de Rijn- en Binnenvaart 
(CBRB) spande eigenaar Hens van 
Buren van de tanker Hanna drie we-
ken geleden een kort geding aan 
tegen Vopak nadat het bedrijf wei-
gerde zijn schip te lossen. Van Bu-
ren voelde er namelijk niet voor een 
document te ondertekenen waarin 
hij onder bepaalde omstandigheden 
verantwoordelijk werd gesteld voor 
de vluchtwegen. In punt vier van 
het document stond dat de schip-
per, indien het dek van het schip 
meer dan dertig centimeter boven het 
pierdek van de terminal uitstak, een 
eigen vluchtladder moest plaatsen. 
Gebruik van losse vluchtladders is 

echter strijdig met de regels van IVW 
Scheepvaart. Ook twee andere tank-
vaartondernemers weigerden om die 
reden het additionele document te 
ondertekenen.

Kort geding
De rechter droeg Vopak tijdens 
het kort geding op het tankschip 
Hanna eenmalig normaal te laden 
en in overleg tot een definitieve 
oplossing te komen. Daarop heeft 
Vopak besloten tot intrekking van 
het gewraakte document. Dit besluit 
heeft het concern intussen in een 
Engelstalige brief aan haar klan-
ten meegedeeld. ‘Het leidt geen 
twijfel dat Vopak, zoals altijd, alle 

veiligheidsregels zal handhaven wat 
betreft de procedures van het laden 
en lossen van binnenvaartschepen 
volgens de exacte omschrijvingen 
uit het ADNR. Dit betekent dat 
Vopak tijdens het laden en lossen 
aan onze terminalpieren, zal zorgen 
voor veilige ontsnappingsroutes van 
het binnenvaartschip naar de pieren 
die bedoeld zijn om te gebruiken 
in geval van nood’, aldus de brief. 
‘Om misverstanden in de toekomst 
te voorkomen zullen we binnenvaart-
schepen daarbij niet langer vragen 
om, naast de ADNR controlelijst, 
een aanvullend document te tekenen 
over de ontsnappingsroutes.’
Vopak past de vluchtwegen op de 
Botlek Terminal Zuid zo aan dat lad-
ders vanaf het schip niet meer nodig 
zijn. Op alle andere terminals van 
Vopak is dat al eerder gebeurd. 

Centraal overleg
Robert Tieman van het CBRB is 
blij dat het zo is gelopen en heeft 
respect voor Van Buren die de zaak 
heeft aangekaard. ‘Ik wist dit niet en 
het verbaasde me zeer dat Vopak dit 
vroeg. IVW Scheepvaart stelt toch 
duidelijk dat losse en niet geborg-

de ladders niet acceptabel zijn als 
vluchtweg.’
Tieman pleit ervoor alleen in cen-
traal overleg afspraken te maken 
over aanpassingen of aanvullingen 
op ADN(R)-procedures. ‘Die discus-
sie moet niet regionaal maar interna-
tionaal, in Genève, worden gevoerd. 
Anders krijg je per regio of bedrijf 

andere procedures en moeten we 
straks groene helmen dragen bij BP, 
gele bij Shell en rode bij Esso. We 
moeten juist internationale harmoni-
satie van procedures nastreven, van 
de Zwarte Zee tot Den Helder.’

Piepers
Eerder maakte het CBRB al be-
zwaar tegen een brief waarin Esso 
van schippers verlangde dat ze 
‘waterstofsulf ide-piepers’ (ga-
salarmmeters) aanschaften om te 
waarschuwen als tijdens laden en 
lossen van zware olie teveel water-

stofsulfide (H2S) vrijkwam. Zoiets 
kan bij bepaalde oliesoorten gebeu-
ren, bijvoorbeeld wanneer de olie 
erg klotst in de tanks. In het ADNR 
staat hierover echter niets. ‘Die brief 
was gelukkig binnen een dag van ta-
fel’, aldus Tieman. Esso vroeg eerder 
om een formulier te ondertekenen 
waarin de binnenvaartondernemer 

de volledige verantwoording nam 
voor eventuele schade als vanaf de 
terminal, bij problemen, de lospomp 
van het schip wordt gestopt. Ook die 
brief is ingetrokken. ‘Bedrijven vin-
den vaak dat internationaal overleg 
te lang duurt en willen maatregelen 
het liefst meteen invoeren.

Het ADN(R) is niet allesomvattend. 
Het is een dynamisch document dat 
op basis van nieuwe inzichten kan 
worden aangepast, maar dat moet 
wel in centraal overleg gebeuren.’ 
(HH)

Botlek Terminal Zuid gaat laad- en lossteigers aanpassen

Vopak trekt vluchtladderdocument in
Vopak Terminal Europoort BV in Rotterdam heeft 
het additionele document ingetrokken dat tank-
vaartondernemers op de Botlek Terminal Zuid 
moesten tekenen alvorens te worden geladen of 
gelost. De terminal gaat de steigers aanpassen, zo-
dat geen eigen ladders van de scheepseigenaren 
meer hoeven te worden verlangd.

‘IVW Scheepvaart verbiedt
nu eenmaal losse ladders’

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

Vopak bouwt nieuwe
terminal in Amsterdam
AMSTERDAM

Koninklijke Vopak heeft defini-
tief besloten een nieuwe opslag-
terminal voor olieproducten te 
bouwen in Amsterdam. De bouw 
van de eerste 620.000 kubieke 
meter begint zo snel mogelijk.

De totale capaciteit van de terminal 
zal uiteindelijk meer dan 1,1 miljoen 
kubieke meter bedragen. De termi-
nal is bedoeld voor het opslaan en 
mengen van benzine en andere lichte 
olieproducten.
De terminal voorziet in de groeiende 
vraag naar opslagcapaciteit voor olie 
in de Amsterdam-Rotterdam-Ant-
werpen (ARA)-regio en versterkt de 
positie van de haven van Amster-
dam als voornaamste benzinehub 
van Noordwest-Europa.
De terminal krijgt twee zeesteigers 
voor grote zeeschepen, met een 
maximale capaciteit tot 120.000 

dwt en acht ligplaatsen voor het 
verwerken van zeeschepen, coas-
ters en binnenvaartschepen, met 
een capaciteit tot 20.000 dwt.
De terminal komt op een 35-hectare 
groot terrein aan de Afrikahaven in 
Amsterdam-Westpoort, in het wes-
telijk havengebied.
Vopak heeft voor de bouw van de 
terminal een contract afgesloten 
met BAM Leidingen & Industrie, 
onderdeel van de Koninklijke BAM 
Groep. De terminal wordt naar ver-
wachting in de tweede helft van 2011 
in fasen in gebruik worden genomen. 
‘Deze nieuwe terminal zal Vopak in 
staat stellen de diensten die zij levert 
aan haar internationale klanten ver-
der te verbeteren en zal de positie van 
Amsterdam versterken. Daarnaast 
bieden stringentere productspecifi-
caties en de toenemende diversifi-
catie van olieproducten Vopak een 
uitstekende kans om succesvol te 
investeren in deze opslagfaciliteit 
voor lichte olieproducten’, stelt be-
stuursvoorzitter John Paul Broeders 
van Vopak. (HH)

WERKENDAM

Scheepswerf Gebr. Jooren in 
Werkendam heeft het mbs Ra-
pide (81,10 x 10 meter, 1779 ton 
op 3,40 meter) opgeleverd aan 
Dik en Chora Hovestadt uit Wer-
kendam. De Rapide is geschikt 
voor het vervoer van zand en 
grind, maar kan ook 84 contai-
ners meenemen in vier lagen.

Hoofdmotor is een Cummins QSM 
van 1400 pk bij 1800 toeren. Met 
een kruiphoogte van 4,10 meter, 
bij een diepgang van 2,50 meter, is 
het schip geschikt voor de vaart op 
de Belgische kanalen. ‘We kunnen 
tot boven Brussel komen’, zegt Dik 
Hovestadt. ‘We varen bijna altijd met 
zand van Zeeland naar België. Soms 
varen we op de Maas.’ Wanneer er op 
de terugreis vanaf Brussel met con-
tainers wordt gevaren kan het schip 
met twee lagen nog onder alle brug-

gen door.   Het leidingwerk en de 
afsluiters, die worden gebruikt voor 
ballasten, lenzen en het afzuigen van 
de zandgoten, is gemaakt van HDPE 
(hoge dichtheid polyethyleen), een 
zware kwaliteit kunststof. ‘Dat is 
goedkoper en lichter dan stalen bui-
zen en vereist minder onderhoud. 
Het roest en slijt niet’, zegt Hoves-
tadt, die al een aantal maanden op 
het nieuwe schip vaart. ‘Alleen de 
brandblusleidingen en de lensleidin-
gen in de machinekamer zijn van 
staal.’ Het leidingwerk is gelegd 
door Rombouts Kunststoftechniek 
uit Tholen.

Lange afbouwtijd
De afbouw van de Rapide duurde 
langer dan gebruikelijk. ‘Het casco 
is in februari 2008 aangekomen en 
had in juli af moeten zijn. Dat werd 
echter januari en toen was alles nog 

niet klaar. Een hoop ijzerwerk en 
elektrische zaken zijn nu nog steeds 
niet af. Jooren moet nog een aantal 
zaken in orde maken, maar is nog 
niet langs geweest. Het schip heeft 
lang genoeg voor de wal gelegen om 
ze de kans te geven dat te doen, nu 
varen we en komt dit schip niet meer 
in Werkendam. Dat de afbouw na 
anderhalf jaar nog steeds niet klaar 
is vind ik onacceptabel.
Scheepswef Jooren was dinsdag 
telefonisch niet bereikbaar. Ook 
Hoogendijk Scheepselectro moet 
nog een aantal zaken afmaken. Kees 
Hoogendijk begrijpt de onvrede van 
de schipper hierover wel. ‘We heb-
ben ons als onderaannemers op de 
werf geconcentreerd op de zaken 
die in orde moesten zijn om te varen 
en voor de certificering. Maar we 
gaan dit zeker oplossen. We willen 
ook niet dat een schip onafgewerkt 

rondvaart. Helaas is een aantal za-
ken blijven liggen. We zijn al wel 
in Vlissingen geweest een en ander 
te doen, maar om alles te regelen 
moeten we een hele dag ongestoord 
kunnen werken en nu het schip vaart 
is, is dat lastig in te plannen.’
Een probleem tijdens de afbouw was 
volgens Hoogendijk dat veel onder-
delen niet tijdig werden geleverd, 
waardoor er op een gegeven moment 
teveel onderaannemers tegelijk aan 
het werk waren.
Andere bedrijven hebben problemen 
volgens Hovestadt echter wel tijdig 
opgelost. ‘De Groot kwam meteen 
toen er iets aan de motor moest 
gebeuren. Ook Van Wijk heeft de 
problemen zo snel mogelijk opge-
lost en het timmerwerk is perfect’, 
zegt Hovestadt. ‘Het is gewoon erg 
vervelend als een nieuw luxe schip 
niet tijdig af is.’   

Makelaar Ruyven is verantwoorde-
lijk voor de complete levering van 
het schip en draagt in die zin ook een 
stukje verantwoordelijkheid voor de 
vertragingen. Ruyven ontwierp het 
casco ook en verzorgde de bouw 
ervan in China.
Hoewel de Rapide in een ongun-
stige tijd in de vaart is gebracht is 
Hovestadt niet ontevreden over het 
ladingaanbod. ‘We mogen niet mop-
peren. Wij doen speciaal werk en dat 
blijft aardig op peil.’

Via het in de zandhandel en be-
vrachting van bouwmaterialen en 
afvalstoffen gespecialiseerde Rapide 
Scheepvaart verzorgt Hovestadt de 
bevrachting voor diverse schepen, 
waaronder dat van hemzelf. (HH)

www.rapidescheepvaart.nl 
www.temsebrug.be

• De Rapide varend op de Schelde, gefotografeerd vanaf de Temsebrug. (Foto Arie Jonkman)

Nieuwe Rapide vaart op België

Britse havenverkeer 
zakt een stuk in
LONDEN

De Britse havens hebben vorig 
jaar 563 miljoen ton goederen ver-
werkt, dat is 3,3 procent minder 
dan in 2007. Meer dan 97 procent 
van alle overslag verloopt via de 52 
grote havens. Grimsby-Immingham 
aan de mond van de Humber blijft 
daarbij de grootste haven langs de 
Britse kust. 
Dat staat in het overzicht over het 
vrachtverkeer door de Britse ha-
vens van het ministerie voor trans-
port in Londen. Daaruit blijkt eens 
te meer dat Groot-Brittannie veel 
meer goederen invoert dan uitvoert. 
Het binnenkomende verkeer kwam 
vorig jaar uit op 347 miljoen ton, 
3,1 procent minder dan in het voor-
afgaande jaar, terwijl het uitgaande 
verkeer daalde met 3,5 procent naar 
216 miljoen ton. Opvallend is ook 
dat het uitgaande verkeer in de af-
gelopen twintig jaar iets is gedaald 
daarbij de binnenkomende vracht nu 
14 procent meer is dan in 1988. 
Grimsby-Immingham, dat vooral 
veel kolen en andere bulk verwerkt, 
kwam vorig jaar uit op 65,3 miljoen 
ton. Dat is een miljoen ton minder 
dan in 2007. De havens langs de 
Theems tot in Londen kwamen op 
53 miljoen ton, vrijwel evenveel als 
een jaar eerder. Een grotere daling 
werd genoteerd in de derde Britse 
haven Tees and Hartlepool in Noord-
Engeland waar de overslag met 4,3 
miljoen ton terugliep naar 45,4 mil-
joen ton. Andere grote Britse havens 
zijn Southampton, Forth in Schot-
land en Milford-Haven in Wales. 
Het overgrote deel van de ‘Britse’ 
lading is olie en andere vloeibare 
bulk dat 44 procent van de totale 
goederenstroom voor haar rekening 
nam. Ruim een kwart van de door-
voer is droge bulk, 11 procent lift-
on-lift-off containers en 18 procent 
ro-ro cargo. 
De daling in het goederenverkeer 
naar Groot-Brittannie doet zich ook 
goed voelen op de veerdiensten en 
Eurotunnel. In het eerste kwartaal 
van dit jaar zijn 567.000 vracht-
wagens via een Britse haven of de 
Eurotunnel naar andere Europese 
landen vertrokken, 19 procent min-
der dan een jaar geleden. In het jaar 
tot eind maart is het buitenlandse 
vrachtverkeer op Groot-Brittannie 
nu met negen procent gedaald, zo 
blijkt uit een ander overzicht van het 
ministerie voor transport in Londen. 
Het departement telt aan de hand 
van opgaven van de veerrederijen 
en Eurotunnel alleen het uitgaande 
verkeer. 
In het afgelopen kwartaal deed de 
grootste daling zich voor bij on-
begeleid vervoer dat met 141.000 
eenheden 22 procent lager lag. Dit 
onbegeleide verkeer is altijd meer 
geconcentreerd op noordelijke rou-
tes zoals naar Rotterdam, Zeebrugge 
of andere havens in Nederland en 
Belgie. Het begeleide verkeer, dat 
vooral de korte routes neemt, ligt 
18 procent lager. (RP)

Gotenburg groeit
GOTENBURG

Het havenbedrijf van het Zweed-
se Gotenburg heeft in 2008 de 
overslag in diverse segmenten 
zien teruglopen, maar boekte 
niettemin ook een paar nieuwe 
volumerecords, namelijk bij de 
containers en de olie.

Bij de containeroverslag zagen de 
Zweden het volume ten opzichte van 
2007 met drie procent toenemen naar 
862.500 teu. Dat was meer dan ooit 
voor de leidende Scandinavische ha-
ven. De olieoverslag pluste met vijf-
tien procent naar een nieuw record 
van 22,8 miljoen ton. Tevens werd 
groei geboekt in het RoRosegment. 
Het aantal RoRo-units nam toe met 
negen procent naar 625.300.
Forse klappen vielen er daarentegen 
onder meer in de overslag van au-
to’s en andere motorvoertuigen. Het 
aantal eenheden zakte met zestien 
procent terug naar 271.500 stuks 
tegen 321.500 in het voorafgaande 
jaar. (WV)
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Al heel lang zijn houten schouwen in gebruik, gemak-
kelijk te herkennen aan de zeshoekige voor- en ach-
terspiegel. Boeren en binnenvissers voeren ermee met 
een vaarboom, roeiriemen of een emmerzeiltje aan een 
mastje in de doft. Elke streek had zijn eigen vorm en 
grootte, afgestemd op de plaatselijke omstandigheden. 
Vaak door de timmerman gemaakt, een echte scheeps-
helling was niet nodig voor deze eenvoudige scheepjes. 
In 1900 werd in Lemmer overgestapt op grotere, brede 
en zeewaardige schouwen voor de vissers van de Zuider-
zee en nu geklonken in ijzer: de Lemster zeeschouw. Het 
bleek een succes, al spoedig bestelden ook vissers uit 
andere havens zo’n goedkoop scheepje.

In de stormnacht 14 november 1910 sloeg de Hoornse boot, 
het beurtschip op Amsterdam, los van de steiger en ramde drie 
botters. De HN-56 van Klaas Blokker Sr. werd gekraakt. ‘Ik 
nam toen het kleine bottertje de HN-1 van mijn schoonvader, 
Jan Rinses over. Ik viste alleen, met staande netten op bot. In 
1915 werd het slecht, de vis bracht weinig op, acht cent voor 
een pond. Mijn vrouw Aaltje ventte in Hoorn de vis met een 
handkar uit. Zo’n houten botter had veel onderhoud nodig, dus 
als je al wat verdiende, ging het weer op aan een hellingbeurt. 
De uit Friesland afkomstige schouwen bleken handig om met 
staand want te vissen en vroegen nauwelijks onderhoud. Ik 
verkocht het bottertje naar Elburg en kocht op Durgerdam een 
schouwtje. Dit bleek een “omval”, onstabiel. In 1916 stapte 
ik naar Jaap Heijman in Enkhuizen en liet voor 1000 gulden 
een ijzeren schouw bouwen van 8,30 meter. In Hoorn liet ik 
het voor een paar honderd gulden tuigen. Van toen af ging je 
als visserman langzaam vooruit. De vis bracht wat meer op, je 

had weinig onkosten en je kocht meer en beter viswant. In het 
voorjaar, als de haring en ansjovis de Zuiderzee binnenzwom, 
kon je een knecht betalen. Vaak een Marker, die zaten zomers 
op de loggers. In 1934 had Hoorn nog twee of drie botters, 
maar wel 48 ijzeren schouwen.’

Op de rivier
Zijn zoon, Klaas Blokker Jr. vertelde: ‘In 1931 kwam er een 
eencilinder Bolinder van zes pk in de schouw. Toen hoefde 
niet alles meer op de zeilen en konden we ook vissen als het 
blak was. Na de afsluiting kreeg ik via de Zuiderzee Steunwet 

werk als corveeër in Dordrecht. Om wat bij 
te verdienen, ging ik met de schouw op de 
rivier vissen. Vader viste alleen door in een 
roeiboot. De schouw werd later verkocht 
aan de gebroeders Pot uit Hemelum en werd 
de GA-4, thuishaven Laaxum.’  Stichting de 
Hoornse Schouw heeft dit scheepje onlangs 
weer geheel gerestaureerd en nu ligt ze weer 
in Hoorn te glimmen.
Maar het verhaal van de familie Blokker gaat 
verder. Na de oorlog kocht Klaas Blokker 
Jr. een kotter, de Riek, het visserijnummer 
HN-1 ging mee. Hij had veel pech met de 
motor en het kuilen liep ook niet lekker. De 
kotter werd verkocht en Heijman in Enkhui-
zen kreeg wederom opdracht een schouw te 
bouwen. Tjib Lub bouwde een tweecilinder 

Lister van zestien pk in. In 1948 kwam 
ze geheel getuigd in de vaart. Klaas van 
Hinte stapte als knecht aan boord. In het 
voorjaar werd met hoekwant en fuiken 
gevist, vanaf 1 juni op snoekbaars en ’s 
winters werd in span met de schouw HN-
11 van de gebroeders Homan gekuild. 
Tot 1956, toen werd de één meter grotere 
ST-2 van Popke Visser gekocht, in 1936 
gebouwd bij Westerdijk in Terhorne. Daar 
stond ook een zwaardere motor in: een 
Bolinder gloeikop van twintig pk en ze 
was opgeboeid. Er kwam een buiskap 
op en ze werd doormidden gesneden om 
de kop en kont wat te laten zakken. Ook 
deze werd HN-1 genummerd, dus er zijn 
drie schouwen met dit visserijnummer, 
ook nu nog.

Kok
Aan Jan Blokker, de zoon van Klaas Jr. 
hebben we al deze gegevens te danken. 
‘Ik heb nog een aantal jaren, tot 1965, 
bij mijn vader gevist, maar ben toen als 
kok in de Krententuin gaan werken. In 
1969 werd het vissen met sleepnetten 
verboden. Gelijk verdwenen toen ook 
de zeilen van boord, behalve misschien 
een slingerzeiltje. Mijn vader bleef nog 
tot zijn zeventigste op de motor doorvis-
sen, toen werd de vergunning niet meer 
verlengd. Met dit schip vaar ik nog steeds, 
nu voor de lol, maar ik heb er niets aan 
veranderd, ze is nog net zo als vijftig jaar 
geleden, toen de zeilvisserij stopte. Er 
kwamen sterkere motoren en je kon altijd 
op zee zijn. Ik heb al de netten nog, ik 
zou zo weer kunnen vissen. Ook de houten viskar met luikjes 
en weegschaal van mijn grootmoeder staat klaar.’
Veel schouwen uit de visserij werden recreatievaartuig, een 
roefje er op en voor weinig geld had je een prima, goed zei-
lend scheepje voor het hele gezin. Zo ook de tweede HN-1 
uit 1946. Een familie uit Zwijndrecht zeilde er jaren mee, de 
naam werd Ondine.

Roef eraf
‘Ik woonde jaren op een tjalk met zadelroef op de Prinsengracht 
in Amsterdam. Op 24 mei 2001 kocht ik samen met vriendin 

Nicole Haas dit geklonken schouwtje uit 1946’, vertelt Frank 
Ratelband. ‘In 2002 heb ik het prachtig roefje er met de haakse 
slijper afgeslepen. Geen moment spijt van gehad. Het voorschot 
zat er nog in, alleen de oude steekmast is een klapmast geble-
ven. De patrijspoort met klep zat vroeger ook al in het schot, 
dus die mocht blijven. De oude Lister was op, er staat nu een 
dertig pk Sabb uit een reddingsboot in de oude bun. Voorin zit 
nu een tweepersoons kooi, verder is alles weer als vroeger. We 
koken op een petroleumstel of op de vuurduvel en we doen 
het op de emmer. We hebben een redelijk luxe huis in Muiden, 
maar zodra we aan boord stappen, schakelen we moeiteloos 
om. Heerlijk dat gepriegel en gekneuter, de open kuip nodigt 
uit om aan boord te stappen, vaak zit het vol vrienden.’
Frank Ratelband en Nicole Haas zitten in het bestuur van Bot-
terbehoud. Nicole zegt lachend: ‘Eigenlijk is het nog net zo als 
vroeger. Botters zijn nog steeds kostbare schepen en vragen 
veel onderhoud. Er zeilen als recreatieschip nog heel wat  oude, 
geklonken schouwen uit de tijd van de visserij. Je huurt een 
snijbrander en je sloopt de kajuit er af. Zeilt geweldig, vraagt 
betrekkelijk weinig onderhoud en je bent op alle evenementen 
welkom. We liggen hier nu gezellig op Urk met negen originele 
spekbakken. Aarzel dus niet, stap over op de vissermanschouw, 
de Lada onder de varende monumenten.’

Met dank aan Jan Blokker en Peter Dorleijn voor het vastleggen 
van de geschiedenis van de drie schouwen HN-1.

Scheepsgegevens
De HN-1, vissermanschouw. Gebouwd in 1946 bij Jaap Heijman, 
Enkhuizen. Lengte: 8,20 meter. Breedte: 3,20 meter. Diepgang: 
0,70 meter. Grootzeil: 22 m2. Botterfok: 20 m2. Kluiver: 12 m2, 
katoen. Motor: Sabb 30 pk bij 1800 toeren.

 • De HN-1 tijdens het Spekbaktreffen van afgelopen zaterdag op Urk. 
(Foto Hajo Olij)

HN-1, een spekbak uit Hoorn

Door Hajo Olij

• Frank Ratelband zet de snijbrander in het roefje. 

Dat blijkt uit het verkennende onder-
zoek Varend Erfgoed in Zeeland dat 
de Stichting Cultureel Erfgoed Zee-
land heeft uitgevoerd in opdracht van 
de provincie Zeeland. Het onderzoek 
biedt handvatten om het maritieme 
erfgoed in Zeeland te behouden en 
beter zichtbaar te maken.
Het eindrapport is ook een inven-
tarisatie van de historische schepen 
die er in Zeeland nog zijn. Volgens 
onderzoeker Veronica Frenks gaat 
het om circa honderd vaartuigen die 
gebouwd zijn tussen 1878 en 1953. 
Als oorzaken voor dit relatief ge-
ringe aantal noemt zij het feit dat de 
Zeeuwen lang met houten schepen 
zijn blijven varen, die vervolgens 
in de Tweede Oorlog veel last heb-
ben gehad van het door de bezetter 
verplichte opleggen; de schepen 
verkeerden daarna in slechte staat. 
Direct na de oorlog ontstond een in-
haalslag en, net als op het land waar 
paarden in korte tijd verdrongen wer-
den door tractoren, werden de houten 
zeilschepen massaal vervangen door 
stalen motorschepen. Ook tijdens 
de watersnoodramp gingen sche-
pen verloren. De waardering voor 
de historische schepen, en daarmee 
de belangstelling voor restauratie, 
kwam in Zeeland in vergelijking 
met de rest van Nederland pas laat 
op gang.

Attractief
Zeeland kan ook nu nog niet echt 
worden geroemd als een provincie 
die het varende erfgoed hoog in het 
vaandel heeft. Een van de grootste 

knelpunten is het gebrek aan lig- en 
aanlegplaatsen, zeker voor de sche-
pen vanaf zestien meter. Eigenaren 
die op het schip wonen, hebben 
helemaal een probleem. Alleen de 
gemeente Middelburg staat toe dat 

een historisch schip permanent is 
bewoond. Langzamerhand begint 
echter het besef te ontstaan dat de 
authentieke schepen een wezenlijk 
element toevoegen aan de havens die 

vaak een historisch decor hebben.
Een van de aanbevelingen is dan 
ook dat de Zeeuwse gemeenten het 
varende erfgoed in hun beleid opne-
men. Een positieve instelling door 
provincie en gemeenten is al veel 
winst, volgens de onderzoeker. Dat 
hoeft niet per se te worden gevolgd 
door een zak met geld. 
‘Het gaat erom dat provincie en 
gemeenten erkennen dat het mari-

tieme erfgoed waardevol is en een 
eigen beleid behoeft’, aldus Frenks. 
Door toe te staan dat de historische 
schepen op prominente plaatsen in 
de haven mogen liggen, in plaats 

van een achteraf plekje op een in-
dustrieterrein, ontstaat meer besef 
van het bestaan van deze schepen 
bij een breder publiek. Dit heeft ook 
toeristische meerwaarde. 
Ook deelname aan, of het zelf ini-
tiëren van maritieme en historische 
evenementen moet de belangstelling 
voor de schepen en hun geschiedenis 
vergroten. De Van Loon Hardzeil-
dagen en de Bietentocht noemt de 

onderzoeker als geslaagde voor-
beelden.

Restauratiesubsidie
De restauratie van schepen is een 
kostbare kwestie. In Zeeland zijn 
twee restauratiewerven die draaien 
op vrijwilligers, in Arnemuiden en 
Zierikzee. Er zijn inmiddels contac-
ten met werven in Vlaanderen waar 
ook historische schepen worden ge-
restaureerd. Kennisoverdracht zou 
kunnen worden gestimuleerd door 
het opzetten van een restauratieop-
leiding voor jongeren. Restauratie-
subsidies van de provincie zijn tot op 
heden alleen verleend aan stichtin-
gen en verenigingen. De onderzoe-
ker pleit ervoor ook particulieren, die 
in Zeeland in feite trendsettend zijn 
geweest op het gebied van behoud 
van maritiem erfgoed, voor restau-
ratiesubsidie in aanmerking te laten 

komen.
Gedeputeerde Harry 
van Waveren, die de 
verkenning in ont-
vangst nam, erken-
de de noodzaak van 
een vervolg op dit 
onderzoek. Wellicht 
dat een soort aan-
jaagteam bestaande 
uit beleidsmakers en 
praktische deskundi-
gen de aanbevelingen 
verder kunnen op-
pakken. (IH)

• Historische sche-
pen zouden een pro-
minente plek moe-
ten krijgen in de 
Zeeuwse havens, dit 
geeft havenplaatsen, 
zoals hier in Brui-
nisse, een toeristi-
sche meerwaarde. 
(Foto Inge Heuff)

‘Kleine vloot historische schepen verdient meer ondersteuning’

Zeeland opent ogen voor varend erfgoed
Hoewel het waterrijke Zeeland in sterke mate af-
hankelijk was van de scheepvaart en er veel vis-
sersvloten waren, is er maar weinig varend erfgoed 
overgebleven. Daarnaast hebben noch de provin-
cie, noch de gemeentes beleid ontwikkeld dat is 
afgestemd is op varend erfgoed en de bijbehoren-
de infrastructuur, zoals aanlegsteigers, loswallen, 
meerpalen en kranen. Terwijl het uit cultuurhisto-
risch, toeristisch en economisch oogpunt juist be-
langrijk is om dat wat er nog is te koesteren.

‘Slechts weinig schepen
bewaard gebleven’

Deel 400
Deze serie belicht wekelijks een repre-

sentante van het Nederlandse varende 

erfgoed. We gebruiken daarbij het register voor varende monumenten als leidraad. Dus we 

schrijven over schepen, die als monument zijn erkend of waarvan de eigenaar pogingen 

daartoe doet. Wie geïnteresseerd is om mee te doen aan deze serie, kan dat kenbaar maken 

aan de redactie via tel.: 0570-665525 of email redactie@schuttevaer.nl. 

DE ERFENIS

DIE GOEDE OUDE TIJD

Het is lekker rustig aan het loswalletje bij de brug 
over het Apeldoorns Kanaal in Eerbeek. Voor de 
wal ligt de Anna Berendina uit Rotterdam. Zo te 

zien met opduwer. De kaart werd in 1949 op de 
post gedaan.

• HN-1, HN-
20, HN-48 en 
HN-11 in de 
Binnenhaven 
van Hoorn.

DEN HAAG

Circa twintig bewoners van de 
Rosandehaven in Oosterbeek 
moeten te grote aanbouwen op 
de wal bij hun schepen en arken 
verkleinen.

De Raad van State keurde onlangs 
het bestemmingsplan voor de haven 
van de gemeente Oosterbeek goed. 
In dit plan worden nieuwe maximum 

maten gegeven voor schuurtjes en 
andere opstallen aan de wal en voor 
drijvende terrassen.
Een van de bewoners pikte het niet 
dat zijn ooit illegaal gebouwde 
grote stal deels moet worden af-
gebroken. Hij voerde bij de Raad 
aan dat de opstallen er al vijftien 
jaar staan zonder dat de gemeente 
daartegen is opgetreden. De op-
stallen staan nota bene op grond 

die de gemeente aan de bewoners 
verhuurde.
Desondanks vindt de Raad dat de ge-
meente het recht heeft om de maten 
voor de bouwwerken te verkleinen. 
De gemeente wil namelijk de omge-
ving van de haven in de uiterwaar-
den van de Neder-Rijn verfraaien. 
De huidige bouwsels zorgen voor 
‘verrommeling’ van het landschap. 
(AvdW)

Bewoners Rosandehaven Oosterbeek vangen bot

ROTTERDAM

De Vereniging Maritiem Gezins-
kontakt (VMG) heeft de naam 
van haar kinderclub verandert 
van Piratenclub in Scheeps-
maatjes.

Volgens het bestuur van de VMG 
zorgt de naam de laatste tijd voor 
toenemende onrust binnen de vereni-
ging. ‘De varende vaders en moeders 
van de kinderen, die zich aansluiten 
bij de voormalige piratenclub, heb-
ben in hun werk helaas regelmatig te 
maken met de harde realiteit van pi-
raterij’, stelt het VMG-bestuur. ‘On-

danks de kinderlijke onschuld en de 
fantasierijke beelden van piraten in 
(teken)films en televisieseries, waar 
kinderen veel plezier aan beleven, 
wil VMG op geen enkele manier het 
beeld oproepen piraterij te romanti-
seren. Daarom is besloten de naam 
te wijzigen in Scheepsmaatjes.’
De Scheepsmaatjes, gesponsord door 
Jo Tankers, onthullen 20 juni tijdens 
het volgende uitje in het Dolfinarium 
Harderwijk het nieuwe logo.

VMG 
De Vereniging Maritiem Gezins-
kontakt is een vereniging voor en 

door familieleden van zeevarenden. 
Het doel is door het organiseren 
van activiteiten, familieleden van 
zeevarenden met elkaar in contact te 
brengen. De nadruk ligt op de acti-
viteiten, maar het is ook van belang 
elkaar te steunen als dat onverhoopt 
eens nodig mocht zijn. Daarnaast 
behartigt de VMG de belangen 
van de families door contacten te 
onderhouden met belangenvereni-
gingen, zoals de vakbond en reders-
verenigingen. Via de media strijdt 
de VMG tegen valse beeldvorming 
over zeevarenden, hun partners en 
hun kinderen. (EvH)

Piraten worden Scheepsmaatjes
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In de Romeinse tijd had de Rijn een andere loop dan 
tegenwoordig. Bij Wijk bij Duurstede boog hij naar 
het noorden, liep door de stad Utrecht, vervolgens 
door Leiden en mondde uiteindelijk in zee ter hoogte 
van Katwijk. Sinds het Rijnwater andere wegen naar 
zee heeft gevonden, wordt deze waterweg met Oude 
Rijn aangeduid. De Oude Rijn vormde de noord- en 
oostgrens van het machtige Romeinse Rijk. Om dit 
rijk tegen invallen te beschermen werden langs de 
rivier versterkingen aangelegd. Waarschijnlijk maakt 
het geheimzinnige Brittenburg deel uit van deze ver-
sterkingsgordel, maar zeker is dit niet.

De verhalen van Brittenburg gaan terug tot de biografie 
van de aan grootheidswaarzin lijdende keizer Calligula die 
zijn katapulten op het strand van Katwijk liet neerzetten, 
zonder dat de soldaten begrepen wat ze ermee moesten 
doen, want er was geen vijand te zien. Vervolgens gaf de 
keizer opdracht hun zakken en helmen met schelpen te 
vullen. Dit was de oorlogsbuit, omdat Calligula meende 
de zee verslagen te hebben. Vervolgens is er sprake van 
dat Calligula in zijn overwinningsroes een gigantische 
vuurtoren liet neerzetten, met een basis van 72 x 72 meter. 
Dit zou dan een gedeelte van de ‘Borch te Britten’ moeten 
zijn. In dat geval zou Katwijk ooit de oudste vuurtoren 
van ons land hebben gehad.

Dwangburcht
Dat het gebouw van Romeinse oorsprong moet zijn ge-
weest, wordt aangegeven door de vondst van Romeinse 
munten, alle daterende van vóór 270. Ook een gevelsteen 
met Romeinse inscriptie laat hierover weinig twijfel bestaan. 
Maar het is zeer wel mogelijk dat het Romeinse gebouw 
in later eeuwen is uitgebreid of herbouwd. Een aanwij-
zing hiervoor is dat de fundamenten volgens zestiende-
eeuwse kunstenaar waren voorzien van ronde torens. De 
Romeinen kenden alleen vestingen met vierkante torens, 
dus de kunstenaars hadden zich vergist, of de buitenste 
muren waren door anderen gebouwd. Vele theorieën zijn 
hierover in omloop. Sommigen denken aan een burcht 
uit de tijd van Karel de Grote, anderen menen dat het 
een dwangburcht was van de beroemde koning Radbout. 
Ook over de functie bestaat veel misverstand. Behalve 
een vuurtoren en een ‘dwangburcht om de Friezen in het 
gareel te houden’ is ook sprake van een graanopslag en 
een tolpoort. Het is daarbij ook niet uitgesloten dat er bij 
de monding van de Rijn verschillende gebouwen hebben 
gestaan, elk met hun eigen functie. 

Fundamenten
Toen de eerste geschiedschrijvers zich ermee gingen be-
moeien was de burcht al minstens 1000 jaar oud en waar-
schijnlijk voor een groot deel afgebroken. In 1520 had er 
evenwel een grote storm gewoed en was veel zand van het 

strand van Katwijk weggeblazen en kwamen de funda-
menten boven.
Theorieën dat Brittenburg in de zee is verdwenen door de 
zeespiegelstijging zijn daarom waarschijnlijk niet juist, 
evenmin als de verhalen dat de fundamenten alleen bij 
extreem laag water zichtbaar zijn. De keren dat de funda-
menten zichtbaar waren, hingen eerder samen met grote 
stormen die het zand van het strand hadden weggeblazen. 
Vermoedelijk is de burcht slachtoffer geworden van de 
zich naar het oosten verplaatsende kustlijn. Bij de bouw 
stond het verder van de zee af dan in de zestiende eeuw 
toen de fundamenten midden op het strand te bezichtigen 
waren. Daarna heeft de kustlijn zich nog verder naar het 
oosten verplaatst, totdat in de achttiende eeuw de funda-
menten in zee kwamen te liggen en onder invloed van eb 
en vloed hun samenhang verloren. Daarna is de kustlijn 
weer een stuk teruggekomen en heeft de nu losgeslagen 
tufstenen met een verse laag zand bedekt, deze keer op 
grotere diepte. Overigens hadden de Katwijkers intus-
sen al vele tufstenen vermalen om ze tot ‘tras’ een soort 
metselspecie te bewerken.

Kalla’s toren
Brittenburg is met vele raadsels omgeven. Zo verklaarden 
Katwijkse vissers als zij met hun net hadden vastgeze-

ten, dat zij aan ‘Kalla’s toren’ waren blijven haken, een 
verwijzing naar de keizer Calligula. De naam Calligula 
zou dan bijna 2000 jaar in gebruik zijn geweest, zij het in 
verbasterde vorm. Waarschijnlijker is dat de naam Cal-
ligula pas weer opdook toen er een wijnvat werd gevonden 
dat uit zijn persoonlijk wijngaard afkomstig was. Dit feit 
toonde aan dat Calligula hoogstwaarschijnlijk dus wel in 

Katwijk is geweest, maar of hij daar ook een vuurtoren 
heeft neergezet blijft onduidelijk.

als het werkt...
           dan werkt het zo:

Brittenburg

tekst
Jaap Gestman Geradts

Illustraties/beeldbewerkingen
Jeroen Bons

Doedijns neemt
Habeco over
WADDINXVEEN

Doedijns International heeft 
onlangs Habeco Hydraulics 
Systems en Habeco Hydrau-
lics Service overgenomen.

Habeco gaat in juli verhuizen van 
Krimpen aan de Lek naar Wad-
dinxveen en wordt onderdeel van 
de werkmaatschappij Doedijns 
Hydraulics. De intentie is alle 
Habeco-activiteiten en -verplich-
tingen voort te zetten. Er is geen 
sprake van banenverlies. 
Met de overname van Habeco 
versterkt Doedijns International 
haar positie binnen de maritieme 
sector. Doedijns is al leverancier 
van hydrauliek voor sleepboten, 
baggerschuiten en luxe jachten 
en wordt nu ook leverancier van 
hydrauliek voor binnenvaart-
schepen, patrouillevaartuigen en 
veerponten. Habeco heeft vijftien 
medewerkers in dienst, waarmee 
een omzet van vier miljoen euro 
op jaarbasis wordt gerealiseerd. 
Oprichter van Habeco Dik Terlouw 
blijft in het bedrijf en is tevreden 
over de overname. ‘Habeco krijgt 
bij Doedijns International toegang 
tot prachtige hydraulieklijnen zo-
als Hawe, Sun, HydraForce, Voith 
en Wandfluh. Ik zie mooie car-
rièrekansen voor mijn collega’s 
bij Doedijns International. Zelf 
zie ik er naar uit om de komende 
jaren weer ouderwets te sleutelen 
aan hydraulische systemen.’
Doedijns International heeft haar 
hoofdkantoor in Waddinxveen en 
nevenvestigingen in Cuijk, Assen, 

Spijkenisse, Newark (Verenigd 
Koninkrijk), Sint-Pieters-Leeuw 
(België) en Kuala Lumpur (Ma-
leisië).  Inclusief Habeco is de 
jaaromzet van Doedijns Inter-
national 65 miljoen euro. Het 
personeelsbestand telt zo’n 250 
medewerkers. (MdV)

Dertig jaar Lijnema
ROODESCHOOL

Accuservice Lijnema in Rood-
eschool viert dit jaar zijn der-
tigjarig jubileum.

Het familiebedrijf werd in de ex-
treme winter van 1979 opgericht 
door M. Lijnema. In 2006 namen 
zijn twee zonen, Peter en René, 
de zaak over. Het bedrijf levert 
de meest uiteenlopende soorten 
en types accu’s en batterijen maar 
ook zonnepanelen aan een grote 
verscheidenheid aan klanten in 
heel Noordoost-Nederland. ‘Onze 
grote kracht is de voorraad’, zegt 
Peter Lijnema. ‘Wij kunnen vrij-
wel altijd direct leveren.’
Een van de meest in het oog 
springende klanten van de laat-
ste jaren was oud-ruimtevaarder 
Wubbo Ockels. Hij liet zich mede 
door Lijnema adviseren over de 
stroomvoorziening en de opslag 
van energie van zijn schip Eco-
lution. Lijnema leverde ook de 
accu’s/batterijen voor het schip, 
120 stuks speciale Powersafebat-
terijen met een totaalgewicht van 
dertien ton.
Het jubileum werd 29 en 30 mei 
gevierd met een open huis voor re-
laties en omwonenden. (MdV)

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

De berichten zijn doorgaans afkomstig van betrokken bedrijven.

• Vermoedelijk heeft de Haagse graveur Cornelis de 
Hoghe de door hem afgebeelde fundamenten in 1552 
of 1562 met eigen ogen gezien. In 1520 was hij nog niet 
geboren.

• In het archief van de adellijke familie Van Wassenaar van Duivenvoorde is deze wel zeer vrije impressie van Brit-
tenburg te vinden.

techniek

Omdat de manier waarop de ultra-
capacitor de stroom opslaat lijkt op 
de manier waarop een condensator 
dat doet, wordt hij ook wel super-
condensator genoemd.
Ultracapacitors zijn geschikt om 
voor korte periodes benodigde 
piekvermogens te leveren en grote 
energieoverschotten zeer snel op 
te slaan. De ultracapacitor kan die 
piekvermogens ook nog bij meer dan 
dertig graden onder nul leveren, een 
temperatuur waarbij een traditionele 
accu niet veel meer doet.
‘Het grootste verschil tussen de ul-
tracapacitor en de accu is dat er geen 
chemische omzetting nodig is om de 
elektriciteit op te slaan en weer vrij 
te geven’, zegt Robert de Waal, van 
Alphatron UCS uit Alblasserdam, 

die elektrische installaties met ultra-
capacitors bouwt. ‘Ultracapacitors 
worden statisch geladen. Het is een 
soort condensator, waarbij de plus 
en de min in dezelfde behuizing 
zitten. De cel slaat de energie elek-
trostatisch op door elektrolytische 
oplossingen te polariseren.’
Die ‘magnetische’ manier van op-
slaan zorgt voor een zeer lage interne 
weerstand en een hoog rendement. 
‘Omdat er geen chemische omzet-
ting nodig is zijn er geen verliezen, 
zoals bij een accu. In feite is het 
een één op één opname en afgifte 
van stroom.’

Straffeloos kortsluiten
In de cel van een ultracapacitor trek-
ken de plus en de min laagjes elkaar 
aan. Die laagjes zijn gescheiden door 
een koolstofachtig elektrolyt, waar-
door het transport van de elektro-
nen plaatsvindt. De werking van het 
elektrolyt wordt versterkt door een 
toegevoegde vloeistof, waardoor een 

gel-achtig elektrolyt ontstaat. Voor de 
productie van de plus- en minplaatjes 
en het elektrolyt wordt een nieuwe 
techniek gebruikt die het mogelijk 

maakt ultradunne sandwichlaagjes 
te maken, gebaseerd op koolstof na-
nobuisjes of koolstof aero-gels. De 
folieachtige laagjes gaan opgerold in 
de behuizingen, zodat er een groot 
oppervlak aan elektrolyt en plaatjes 

in de supercondensator past.
Ultracapacitors kunnen veel hogere 
stromen aan dan accu’s. ‘Je kunt ze 
in feite straffeloos kortsluiten, zodat 

ze in één keer ontladen. Wanneer 
je dat bij een accu doet wordt die 
gloeiend heet of blaas je die op’, 
zegt De Waal.

De energiedichtheid van de super-
condensator is hoog. De spanning 
per cel is 2,5 Volt. Het is mogelijk de 
ultracapacitors, net als accu’s, door te 
verbinden voor de opbouw van hoge 
spanningen en vermogens. 
Ultracapacitors maken het moge-
lijk dieselelektrische systemen uit 
te rusten met lichtere generatoren. 
Het opvangen van energiepieken en 
het snel opnemen van energie bij 
grote dalen in het energiegebruik, 
verhogen het rendement. Het zorgt 
voor een stabielere belasting van het 
boordnet.
Ultracapacitors kunnen hun span-
ning langere tijd vasthouden, al 
ontladen ze wel sneller dan accu’s. 
‘Wanneer een ultracapacitor die 

• Schema van een ultracapaci-
torsysteem. (Tekeningen Alphatron 
UCS)

Nieuw opslagmedium elektriciteit vergroot mogelijkheden hybride aandrijving

Ultracapacitor laadt en ontlaadt supersnel
Een nieuw opslagmedium voor elektriciteit, de 
ultracapacitor, maakt het mogelijk in zeer korte 
tijd grote hoeveelheden elektrische energie op te 
slaan en af te geven. Het opslagmedium heeft de 
capaciteit van een accu, maar kan, vanwege de 
minieme interne weerstand, veel sneller laden en 
ontladen. Dat kan de ultracapacitor net zo snel als 
een condensator.

Supercondensator kan uit golfslag
gewonnen energie opslaan

Borstelloze gelijkstroommotor
SASSENHEIM

Elsto Controls te Sassenheim heeft een grote serie borstelloze gelijkstroom-
motoren ontwikkeld met een hoge koppeldichtheid en compacte bouwvorm. 
Bij de motoren wordt de omkering van de stroomrichting elektronisch 
geregeld. Voor het bepalen van de schakelpunten worden Hall-sensoren 
gebruikt die tevens als pulsgever dienen voor snelheid- en positieterugkop-
peling. De gelijkstroommotoren worden gevoed met spanningen van 12 tot 
48 Volt, een optie is 320 Volt. Het koppelbereik loopt van 0,07 tot 5,5 Nm 
en het vermogen van 18 tot 1300 Watt, bij 3000 toeren. Voor de aansturing 
ontwikkelde Elsto Controls een modulair opgebouwde Elsto Drive, die 
kan worden voorzien van klantspecifieke software. Via een bussysteem 
kan deze drive zestien assen aansturen. Het Elsto Controls programma 
voorziet verder in planeet-, kegelwiel- en wormwielreductoren voor deze 
motoren.  (HH /  foto Elsto Controls)

www.elstocontrols.nl

• Opbouw van een module met 
doorverbonden ultracapacitors.

Ultracapacitor slaat
deiningsenergie op

ALBLASSERDAM
Huisman Equipment uit Schiedam 
en Alphatron UCS uit Alblasserdam 
bouwen een energiezuinig systeem 
voor de deiningscompensatoren van 
twee geautomatiseerde steenstort-
systemen voor schepen van Tideway 
(DEME) en Boskalis.

Met de door Huisman gepatenteerde 
deiningscompensator kan een aan 
het schip hangende ROV (Remote 
Operated Vehicle) in waterdieptes 
tot 2000 meter, op twee meter bo-
ven de zeebodem worden gesta-
biliseerd, zelfs wanneer het schip 
door deining en golven meer dan 
drie meter op en neer beweegt. Dat 
maakt het mogelijk de stenen zeer 
nauwkeurig te storten.
De deiningsbeweging wordt met be-
hulp van elektromotoren gecompen-
seerd, waarbij de energiebehoefte 
wordt beperkt door elektrische ener-
gie - die kan worden gewonnen uit 
de elektromotoren als het schip op 
de golf omhoog komt - tijdelijk op te 
slaan in ultracapacitors. De energie 
wordt weer afgegeven wanneer de 
ROV een stukje omhoog moet wor-
den getrokken als het schip daalt. 
Het systeem is afgestemd op een 
golfbeweging van maximaal 3,50 
meter met een frequentie van zeven 
seconden. Per deiningscompensator 
is een opslagsysteem nodig met een 
piekvermogen van 300 kW.
Elk opslagsysteem bestaat uit twee 
kabinetten of kasten met ultraca-
pacitormodules. Elk kabinet bevat 
tien parallel geschakelde ultraca-
pacitormodules. In elke module 
zitten 42 in serie geplaatste cellen. 
In een derde kabinet staat een gelijk-
stroom-omvormer (DC-DC), die de 
binnenkomende en uitgaande span-
ningen stabiliseert. De maximale 
spanning van de opslagsystemen, 
waarvan Alphatron er vier bouwt, 
bedraagt 1134 Volt. De omvormer 
zorgt dat de spanning van de in- en 
uitgaande stroom binnen de juiste 
waarde blijft. ‘De 300 kW omvormer 
is een technisch hoogstandje’, zegt 
de Robert de Waal van Alphatron 
UCS. ‘Dat was best lastig, maar het 
is gelukt en de grootte valt mee. Elk 
systeem heeft straks een piekver-
mogen van 300 kW.’
De terugwinning van de golfenergie 
levert een behoorlijke energiebe-
sparing op en ontziet de genera-
toren van de schepen. Omdat het 
voor generatoren eigenlijk niet te 
doen is continu van nullast naar 
vollast te moeten gaan, werden 
deze systemen tot nu toe altijd 
hydraulisch aangedreven, waarbij 
de hydropompen continu moesten 
draaien. (HH)

3000 Farad

Een farad (Symbool F) is een reken-
eenheid die de elektrische capaciteit 
of lading aangeeft die een condensa-
tor bevat. Een farad staat gelijk aan 
één ampère stroom gedurende één 
seconde. De vroegere condensato-
ren hadden een capaciteit van één 
farad, moderne condensatoren gaan 
tot zo’n zeventig farad.
De door Maxwell ontwikkelde ultra-
capacitors of ‘supercondensatoren’ 
hebben een capaciteit van maximaal 
3000 farad, bij een spanning van 
2,5 Volt (gelijkstroom). De super-
condensatoren kunnen, net als ac-
cu’s en brandstofcellen, met elkaar 
worden doorverbonden voor het 
bereiken van een hogere spanning 
en een grotere capaciteit. Omdat 
de spanning bij een grote vraag 
iets zakt, worden voor het aandrij-
ven van 24 Volts startmotoren elf 
ultracapacitors in serie gezet. De 
supercondensatoren zijn compact 
en gaan zeker tien jaar mee. Ze 
kunnen probleemloos één miljoen 
maal worden geladen en ontladen. 
Zij gaan, dankzij de mogelijkheid 
van zeer snelle energieopslag en 
afgifte, waarschijnlijk een grote rol 
spelen bij het ontwikkelen van be-
tere hybride aandrijfsystemen. Zo 
is seriële hybride technologie in 
voertuigen bijvoorbeeld gebaseerd 
op het terugwinnen en vasthouden 
van de rem-energie die vrijkomt bij 
voertuigen die vaak stoppen (zoals 
bussen en goederentreinen). Een 
ultracapacitormodule kan dan als 
dynamische buffer fungeren en de 
opgeslagen rem-energie afgeven bij 
het optrekken. Ultracapacitors zijn 
onderhoudsvrije producten die geen 
kostbare tests nodig hebben of een 
duur managementsysteem. (HH)

• Een zware ultracapacitormodule 
van Maxwell. (Foto’s Maxwell)

• De vermogens van deze ultracapacitorcellen variëren van 650 tot 3000 
farad. 

• Doorsnede van de folieachtige rol waarin de energie statisch wordt 
opgeslagen.

een startmotor aandrijft meerdere 
maanden niet wordt gebruikt is een 
ondersteunende accu handig om het 
vermogen op peil te houden. Maar 
wanneer het systeem regelmatig 
wordt gebruikt is er niets aan de 
hand’, zegt De Waal. (HH)

www.alphatronucs.com
www.maxwell.com
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Kleine schol terug naar af

Door Pinksteren ging de maan-
dagveiling naar dinsdag. De ge-
gevens daarvan waren niet tijdig 
ter beschikking. Om enige ver-
gelijking mogelijk te maken zijn 
de dagprijzen van maandag 25 
mei en de vrijdagmarkt (29 mei) 
vermeld. Daarbij moet in acht 
worden genomen dat de aanvoer 
van 25 mei gering was doordat 
toen een groot deel van de vloot 
aan de kant bleef in verband met 
Hemelvaartsdag.
Er was vrijdag een flinke aanvoer 
van 7295 kisten afkomstig van 
38 kotters. Er was een redelijk 
groot aanbod van tong, welis-
waar waren de vangsten niet echt 
groot (meer dan 2000 kilo waren 
grote uitzonderingen) maar het 
grote aantal aanvoerders zorgde 
ervoor dat de tongaanvoer weer 
op een redelijk peil kwam. De 
drie grote soorten deden het re-
delijk goed in vergelijking met 
vorige week, al ging de handel 
wel zeer bedachtzaam te werk, 
wat een lichte terugval van de 
prijzen veroorzaakte. De kleine 
soorten moesten het wel ontgel-
den, waarbij vooral de kleinste 
tongmaat het zwaar te verduren 
kreeg.
Het scholaanbod was normaal, 
een aantal specialisten met 
vangsten van 450 tot 650 kis-
ten en een uiterst matige schol-
vangst van de tongvissers. De 
prijsontwikkeling van de schol 
was verre van gunstig. De schol 
1 kwam nog wel even boven 3 
euro maar ging in de loop van 
de dag gestaag omlaag, waarbij 
de kleine partijen van de tong-
vissers verreweg het minst op-
brachten. Maar ook de wat beter 
betaalde schol van de overigen 
bleven beneden de noteringen 
van de voorgaande weken. Voor 
de beste schol 4 werd inciden-
teel nog wel 1,14 betaald maar 
er waren ook partijen die voor 
0,95 van de hand gingen. Sa-
menvattend werd de kleine hoop 
op wat betere tijden, ontstaan na 
een lichte opleving gedurende de 
voorgaande weken, de bodem 
weer ingeslagen.
De tarbot, die al enkele weken 
voor tegenvallende prijzen werd 
verkocht, kon ook al niet op ver-
betering van de markt rekenen. 
Integendeel, de meest voorko-
mende soorten 4 en 5 deden een 
flinke stap terug bij een overi-
gens rustig marktverloop.
De griet bleef redelijk overeind 
bij de vrij algemene dalende 
tendens. De aanvoer van rode 
poon en mul van de flyshooters 
werd groter, het aanbod van rode 
poon ging naar 500 kisten. De 
prijsontwikkeling tijdens de vei-
ling lag was vrijwel gelijk aan 
die van vorige week, zij het op 
een wat hoger niveau: een hoog 
begin met een afbrokkelend ver-
volg. Van groot tot klein waren 
de gemiddelden 5,20 (1), 4 (2), 
1,80 (3)en 1,05 (4).
Door de rest van de vloot werd 
ook nog flink wat rode poon 
gevangen. Daarvan lagen de 
prijzen uiteraard lager, maar met 
ongeveer 2,70 en 2,40 voor de 
rode poon 1 en 2 en 0,60 voor 
de kleinste soort zijn ze het mee-
brengen best waard.
Het aanbod van mul van de fly-
shooters nam flink toe, ze waren 
goed voor samen 7200 kilo. Ze 
werden door de handel vlot op-
genomen zij het voor aanzienlijk 
lagere prijzen dan vorige week 
toen de aanvoernog maar klein 
was. Van groot tot klein kostte 
de mul 6,50, 6,20, 5,40 en 6,50. 
Grote prijsschommelingen de-
den zich alleen voor bij de mul 
3, die begon met 6,36 maar vrij 
plotseling wegzakte naar 4,80.
Er was weinig kabeljauw, zowel 
uit de Noordzee als de Oostzee 
was de aanvoer gering. Gering 
was ook de belangstelling van 
de kopers, die maar weinig geld 

over hadden voor kabeljauw.
Woensdag was er een flinke par-
tij Oostzeetarbot van de 2900 
kilo, die grotendeels bestond uit 
de soorten 5 en 6. Ze brachten 
respecteivelijk 3,71 en 2,15 op. 
Woensdag was er een vroege 
flyshooter, die 9,84, 6,63 en 
4,67 kreeg voor de mul, de poon 
bracht 5,49, 4,50 en 2,12 op.

De omzet van de drie dagen 
bedroeg 919.000 euro,voor de 
dinsdagveiling (2 juni) werden 
twintig aanvoerders verwacht 
met 3500 kisten. De besom-
mingen liepen sterk uiteen, re-
delijk tot goed voor de kotters 
met de grote hoeveelheden schol 
aangevuld met de beste tongvis-
sers. Van de overigen waren de 
weekresultaten aan de matige 
kant.

De aanvoer van dinsdag t/m 
vrijdag bestond uit: 36.108 kilo 
tong, 16.405 kilo tarbot, 2258 
kilo griet, 7327 kilo tongschar, 
8515 kilo mul, 743 kilo ham/zee-
duivel, 3399 kisten schol, 778 
kisten schar, 177 kisten bot, 57 
kisten kabeljauw (Noordzee), 
131 kisten kabeljauw (Oost-
zee), 51 kisten wijting, 967 
kisten poon, 3836 kilo krabben, 
926 kilo wulken, 76 kilo pijl-
staartinktvis en 964 kilo snoek-
baars (Oostzeegebied).

Gemiddelde prijzen:       maandag vrijdag
Tong:         
groot  19,23 17,80
grootmiddel  11,36 13,22
kleinmiddel  10,24 11,56 
klein I  10,60  9,82 
klein II  7,60 6,77  
Tarbot: 
super  14,06 13,32
1  11,82 12,07
2  9,72 9,24  
3  8,26 8,22 
4  7,79  6,92 
5  7,14  6,84 
6   4,26 4,14
Griet:
super  10,72 10,76
1  9,07   9,04    
2  8,58 7,67 
3  4,21 3,89 
Tongschar:
1  6,51 5,65
2  4,50 2,80
3  1,84 1,98
Mul:  
1  4,14 6,39
2  2,65 4,94
3  1,96 4,54
4  -,-- 6,51
Zeeduivel:
1  -,-- 4,97
2  -,-- 5,07
3  4,92 5,00
4  4,18 4,77
5  3,23 4,09
Schol: 
1  2,99   2,72
2  1,89 1,74
3  1,62 1,49
4  1,25 1,10
Schar:  0,74    0,72
Bot:  0,37  0,45
Kabeljauw (Noordzee):  
1  2,95  2,54
2  3,17 3,17
3  2,941 2,76 
4  2,89 2,55
5  2,24  2,29
6  -,--  2,05
Kabeljauw (Oostzee):
1  1,37 1,60
2  1,30 1,72
3  1,54 1,43
4  1,20 1,52
5  1,09 1,10
6  -,-- 0,58
Wijting:  0,51 0,78
Rode poon:
1  2,70 3,80
2  2,40 3,14
3  0,54 1,35
4  -,-- 1,05
Grauwe poon:  0,39 0,40
Snoekbaars (Oostzeegeb.)
1  7,97  8,61
2  7,53 8,43
3  7,42 7,98

URK

ijsselmeer

Zij hebben geen binnenlandse con-
currentie te duchten. Maar nog vóór 
deze twee vaartuigen hun haring 
aanlanden, zullen de meeste haring-
groothandelaren al zijn voorzien van 
Hollandse Nieuwe uit Scandinavië. 
In de laatste week van mei zijn al 

enkele handelaren verkast naar het 
Deense Hirtshals of het Noorse 
Egersund. Gedurende enkele weken 
zullen zij daar hun tenten opslaan.
Omdat het Scheveningse haringspan 
van rederij Jaczon in krap twee reizen 
niet in staat is om de Nederlandse 
markt te voorzien van maatjes, ma-
ken de handelaren al jaren gebruik 
van de aanlandingen in Scandinavië, 
veelal verzorgd door grote Noorse 
tankboten. De meeste haring wordt 
met behulp van machines ter plekke 
gekaakt. Het kaken met de hand 
komt nog slechts sporadisch voor. 
De Nederlandse handelaren die tij-
delijk hun intrek hebben genomen in 
een Noors of Deens hotel houden de 
kwaliteit van de aanvoer nauwlettend 
in de gaten. Dat laten ze niet graag 
over aan de bedrijven met wie zij 

gedurende het maatjesseizoen sa-
menwerken. Directeur Nico de Jong 
van haringgroothandel Jac. den Dulk 
& Zonen: ‘Mijn collega Wim van 
Groningen zal tijdens de piek van het 
haringseizoen heen en weer reizen 
tussen Hirtshals en Egersund. Het 

gaat om een periode van vijf à zes 
weken en het zijn vooral de Noren 
die de aanvoer van de voor ons be-
langrijke haring voor hun rekening 
nemen.

‘Vroeger had je te maken met een 
grote vloot, maar de laatste jaren 
zijn het gigantisch grote trawlers die 
de haring in zeewatergekoelde tanks 
aanvoeren. Dat is niet altijd in ons 
voordeel. Als zo’n vaartuig met 300 
ton haring binnenkomt, die naar onze 
smaak niet vet genoeg is, dan moet 
je wachten op een volgend vaartuig. 
Voorheen had je meer speling in dat 
aanbod. Elke partij is anders. Het 
vetgehalte kan behoorlijk schom-
melen.
‘Uiteraard is bij aanvang van het 
seizoen het vetgehalte laag en ge-

leidelijk aan neemt dat toe. Maar 
toch kun je tussendoor nog weleens 
een partij met schrale haring aantref-
fen. Wij moeten dus alert blijven, 
want de klant stelt eisen en zeker 
voor wat betreft Hollandse Nieuwe 
luistert dat erg nauw.’

Lange dagen
Afgezien van de haring die het 
Scheveningse haringverwerkende 

bedrijf uit Denemarken en Noor-
wegen haalt, betrekt Jac Dulk & 
Zonen ook haring van het bekende 
Wironspan. Voor de medewerkers 
van het bedrijf, dat gevestigd is 
aan de kade van de Eerste Haven 
in Scheveningen, breekt vanaf 1 juni 
een periode van hectiek en lange 
dagen aan: kaken, pekelen, snijden, 
verpakken en distribueren. Met het 
eigen wagenpark brengt Den Dulk 

de emmertjes Hollandse Nieuwe tot 
in alle uithoeken van Nederland en 
zelfs in Duitsland. Visdetaillisten 
uit de regio weten de weg naar het 
bedrijf te vinden en dat zorgt gedu-
rende het seizoen elke ochtend voor 
soms lange rijen. Veel visdetaillisten 
die eerst hun verse waar aan de afslag 
gekocht hebben, keren via een korte 
stop bij Den Dulk terug naar hun 
standplaats of zaak. (WdH)

Met veel tamtam wordt dinsdag 9 juni het eerste 
vaatje in de Noordzee gevangen haring geveild. 
Van een race is al lang geen sprake meer, want 
slechts twee Scheveningse spantrawlers verzorgen 
de aanvoer van de Hollandse Nieuwe.

Wironspan kan markt
niet alleen bedienen

Met 10 aanvoerders bereikte de Ur-
ker afslag vorige week een omzet 
van 14.700 euro. De hoogste besom-
ming bedroeg 3500 euro.
De aalaanvoer bestond uit 286 kilo 
lijnaal voor 17,48, 237 kilo fuikaal 
voor 14,87, 41 kilo dunne aal voor 
19,81, 15,5 kilo kistaal voor 17,16, 
363,5 kilo dikaal voor 4,81 en 266 
kilo roodaal voor 9,02 euro.
Verder was er 43 kilo krab voor 12,36, 
9,5 kilo stroppers voor 10,82 en 23 
kilo halfdik voor 13,84. (WBV)

KoTTERS
VAN DE WERELD

Vismeeltrawler uit Esbjerg
ESBJERG

Niet alleen Hollandse en Britse vissersvaartuigen worden op de Noordzee ingezet om verschillende activiteiten 
voor de offshore uit te oefenen. Sinds het in de visserij slecht gaat, proberen eigenaren op verschillende manie-
ren hun schepen rendabel in te zetten. In Denemarken is het niet anders. De Deense vismeelindustrie heeft in 
de jaren negentig een behoorlijke veer moeten laten. Veel schepen zijn aan de visserij onttrokken en gesloopt. 
Meer nog dan de Nederlandse bokkers is het voor een eigenaar van een vismeeltrawler moeilijk een koper te 
vinden. De schepen lenen zich veel minder voor recreatie. Veel van de eerste en tweede generatie vismeeltrawlers 
hebben talloze verbouwingen ondergaan: verlenging, verhoging van dek, plaatsen van bakdek en verplaatsing 
van de opbouw. De trawlers werden er in elk geval niet mooier op. Slechts een enkel vaartuig zag kans een 
nieuw leven als standby-vaartuig of guardschip in de offshore te beginnen. Voor de rederijen en eigenaren 
die nog actief zijn in de vismeelindustrie vormt de offshore in slappe tijden een welkom alternatief. De E-157 
Reykjanes, die is uitgerust met een 1200 pk Alpha, heeft dit jaar al enkele klussen voor de offshore uitgevoerd. 
De laatste klus betrof het bewaken van een boorput in de noordelijke Noordzee. Overigens is de E-157 zo’n 
typische vismeeltrawler die veel verbouwingen heeft ondergaan. Het veertig meter lange schip werd gebouwd 
in 1974 en kreeg in 1989 een shelterdeck, na begin jaren tachtig al te zijn verlengd. In 2001 volgde een nieuwe 
opbouw met aluminium stuurhuis. Onlangs lag de E-157 voor een korte onderbreking in de vrijwel lege haven 
van Esbjerg. (Foto W.M. den Heijer)

Denen verbouwen 
Katwijkse bokker
THYBORON

De 42,4 meter lange boomkorkotter 
KW-42 Cornelis Senior van rederij 
Haasnoot heeft in het Deense Thy-
boron een ingrijpende verbouwing 
ondergaan. Het achterschip van de 
imposante bokker kreeg een geheel 
ander aanzien in verband met de 
uitoefening van de twinrigvisserij. 
Behalve een zware portaalmast met 
blokken en nettenrol kwam er op 
het achterschip ook een extra lier 
voor de middellijn. De benodigde 
scheerborden werden door Thyboron 
Trawldoor geleverd. Nordsøtrawl, 
eveneens gevestigd in Thyboron, 
vervaardigde de twinrignetten en 
lijnen. De verbouwing nam ongeveer 
acht weken in beslag. De KW-42 
zal vooral in het noordelijke deel 
van de Noordzee de twinrigvisserij 
uitoefenen. (WdH)

BRUSSEL

Op zee verloren vistuig is mede 
verantwoordelijk voor het te-
ruglopen van visbestanden, tast 
het zeemilieu aan en levert een 
gevaar op voor schepen. Dat 
stellen de Verenigde Naties in 
een rapport van de Wereldvoed-
selorganisatie (FAO).

Grootste boosdoeners zijn ach-
tergelaten staande netten, die met 
ankers worden uitgezet en grote 
hoeveelheden vis blijven vangen. 
Vooral het toenemend gebruik 
van onafbreekbaar vismateriaal 
verergert de situatie, concluderen 
de onderzoekers. Volgens ramin-
gen maken verloren gegaan of afge-
dankt materiaal circa tien procent of 
640.000 ton uit van de totale hoeveel-
heid afval in de oceanen. Maar de zo-
geheten spooknetten tasten ook het 

leefmilieu op de zeebodem aan en 
zijn gevaarlijk voor schepen.

Staande netten worden ook in de 
Noordzee gebruikt, maar daar ver-
oorzaken ze minder problemen als ze 
losraken. In de Noordzee staan vrij 
sterke stromingen, waardoor verlo-
ren gegane netten betrekkelijk snel 
oprollen en er geen vissen meer in 
terechtkomen.
De twee VN-organisaties pleiten er-
voor vissers financieel te stimuleren 
verliezen te melden en oud vistuig in 
te leveren. Staande netten gaan onder 
meer verloren doordat ze worden 
meegesleurd door sleepnetvissers. 
Een oplossing zou zijn beide ma-
nieren van vissen uit elkaars buurt 
te houden. Dat zou vrij gemakkelijk 
bereikt kunnen worden door een be-
tere onderlinge communicatie tussen 
vissersschepen op zee. (JS)

Haringkoningen spoelen aan
TEXEL

Voor het eerst zijn vorige maand haringkoningen of riemvissen aangespoeld 
op de Nederlandse kust. Het eerste exemplaar is gevonden op Vlieland 
door een schoolklas. Het tweede is gevonden op Texel. De oceaanvissen 
waren vijftien tot dertig jaar oud. Riemvissen komen in alle wereldzeeën 
op 300-1000 meter diepte in warme en gematigde delen van de oceaan. Ze 
leven van krill, inktvis en kwalletjes. De vis heeft een uitstulpende bek, die 
wel wat op die van een haring lijkt. Ze worden zo’n zeven meter lang. Van 
het dier is weinig bekend, er zijn vooral waarnemingen van aangespoelde 
en zieltogende exemplaren en een paar waarnemingen van duikers. Die 
hebben hem verticaal zwemmend gezien met de kop naar boven. Volgens 
de legende was deze vis de koning van de haring. Een visser die hem ving 
kon rekenen op een goede haringvangst. (Foto Ecomare)

• Directeur Nico de Jong kijkt met spanning uit naar het komende maatjesseizoen. (Foto W.M. den Heijer)

Nederlandse haringhandelaren reizen af naar Scandinavië

Kwaliteit Hollandse Nieuwe kan schommelen

EU van grote invloed 
op visserij
BRUSSEL

De invloed van de EU op de vis-
serijsector is groot en al van lan-
ge duur. Na de landbouw en de 
zware industrie was de visserij-
sector de derde bedrijfstak waar 
de EU en haar voorloper de EEG 
zich mee bezig ging houden.

Na de Tweede Wereldoorlog werd 
voor het eerst door de landen rond 
de Noordzee gesproken over  be-
perking van de visserij-inspanning. 
Dit gebeurde in de NEAFC (North 
East Atlantic Fisheries Council). De 
gesprekken in die commissie waren 
echter tamelijk vrijblijvend en veel 
lidstaten trokken zich weinig aan van 
de afspraken. Door het uitroepen van 
de 200-mijlszone van IJsland ont-
stond een compleet nieuwe situatie 
en het conflict met Engeland over de 
toegang van Engelse vissers tot de 
IJslandse wateren bracht de zaak in 
een stroomversnelling. Vanaf 1972-
‘73 ging de EEG zich actief met de 
visserij bemoeien. In 1971 werden de 
zogenoemde Producentenorganisaties 
opgericht die marktordenend moesten 
werken. In tijden van grote aanvoer 
moest de vis die de minimum markt-
prijs niet haalde uit de markt worden 
genomen en ongeschikt worden ge-
maakt voor menselijke consumptie. 
Dat was de eerste EU-verordening 
die de visserij betrof en er zouden 
er nog vele volgen.

EU-zee
Een veelgestelde vraag onder vissers 
is of ze niet veel beter af zouden zijn 
geweest als er geen EU was geweest? 
Europarlementariër Cornelis Visser 
(CDA) denkt van niet. ‘Begin jaren 
zeventig was er weinig geregeld op 
visserijgebied op de Noordzee. Er 
visten vloten fabrieksschepen uit 
de Oostbloklanden op de Noord-
zee die met fijnmazige netten grote 
hoeveelheden vis uit zee haalden. 
Toen de Noordzee een EU-zee werd, 
werd deze schepen de toegang tot 
de Noordzee ontzegd. Daar hebben 
de Europese vissersvloten ontegen-
zeggelijk van geprofiteerd.’
Ook de toegang tot elkaars kustwa-
teren werd dankzij de EU geregeld 
op basis van historische rechten. 
‘Of wij dat als Nederland op eigen 
kracht hadden kunnen realiseren is 
nog maar de vraag.’
Dat wil volgens Visser niet zeggen 
dat er geen punten van kritiek zijn. 
‘Het heeft bijvoorbeeld wel erg lang 
geduurd voordat er ook maar iets 
van een Europese visserijcontrole 
tot stand werd gebracht. De Neder-
landse vissers hebben dat meermalen 
aan den lijve ondervonden als ze 
weer eens werden opgebracht door 
de Engelse of Franse visserijcontro-
leurs en voor soms maar heel kleine 
overtredingen forse boetes opgelegd 
kregen. Ook is het frustrerend dat 
de rol van de visserijsector bij de 
bestandsopnames van de diverse vis-
bestanden zo klein is. De aanwezige 
knowhow bij de sector zou hiervoor 
prima kunnen worden ingezet.’
Visser houdt niettemin staande dat 
de grote open Europese markt een 
belangrijke impuls heeft gegeven tot 
de groei en bloei van de Nederlandse 
visverwerkende bedrijven. ‘Alle ex-
perimenten die op dit moment wor-
den gedaan om de Noordzeevisserij 
milieuvriendelijker en duurzamer te 
maken zijn allemaal mogelijk dank-
zij steun van de EU. Dat wil niet zeg-
gen dat we overal mee ingenomen 
zijn. Het blijft daarom noodzakelijk 
ook de komende jaren de vinger aan 
de pols te houden en daar waar nodig  
bij te sturen. Dat kan bij uitstek in 
het Europese Parlement.’

SCHEVENINGEN

Schipper Rems Cramer van de 
staandwantboot KW-2 heeft 
recentelijk de Regiegroep Be-
schermde Gebieden Noordzee 
aan boord ontvangen. Cramer 
deed zijn uiterste best om een 
duidelijk beeld te scheppen van 
de staandwantvisserij.

Tijdens de tocht langs de kust kon 
de regiegroep getuige zijn van de 
activiteiten van enkele vanuit Sche-
veningen opererende staandwant-
vissers.
De deelnemers van de regiegroep, 
waaronder vertegenwoordigers van 
onder andere Imares, Productschap 
Vis, Stichting De Noordzee en het 
Wereld Natuur Fonds, werden tijdens 
het bezoek begeleid door consul-
tant Ronald Lanters, in het recente 
verleden werkzaam bij onder meer 

het RIKZ en LNV Directie Visse-
rij. Dit bonte gezelschap moet in de 
komende twee jaar komen tot een 
gezamenlijk advies aan de Europese 
Commissie over de typen visserij en 
voorwaarden waaronder deze inpas-
baar zijn in de te beschermen gebie-
den. Daarnaast zal het gezelschap in 
bredere zin bezien op welke wijze 
de Noordzeevisserij een gezond 
perspectief voor de toekomst kan 
worden geboden. Het bezoek aan 
Scheveningen had tot doel die op-
dracht scherp in het vizier te krijgen 
en om de deelnemers meer als team 
te laten opereren. Het gezelschap 
zal gedurende het project regelmatig 
contact leggen met diverse (innova-
tieve) ondernemers in de visserij. 
Vorige week donderdag was het dus 
de beurt aan de staandwantvisserij 
en daarbij kregen de deelnemers 
een impressie van de zaken waar 

Vergroten van inzicht in visserijactiviteiten

Regiegroep aan boord KW-2

staandwantvissers tegenaan lopen. 
(WdH)

• Enkele deelnemers van de regiegroep hadden al snel een plekje veroverd 
aan boord van de KW-2. (Foto W.M. den Heijer)

Verloren vistuig zeer schadelijk
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In de droge-ladingmarkt gingen nogal wat handysizers en supramaxen 
in ballast uit het Verre Oosten naar de Atlantic. In het Verre Oosten 
lagen de huren en vrachten al geruime tijd onder wat op de Atlantische 
routes werd betaald. Het gevolg was uiteraard dat een verdere verbe-
tering op de Atlantische routes uitbleef. In het Verre Oosten werd het 
echter wel iets beter voor de handysizers en supramaxen.
De Magnum Power (53.500 dwt, 2008) werd gecharterd oplevering 
Hakata, teruglevering India voor $ 14.000 per dag.
De capesizers genieten van betere huren en vrachten. Vraag is op 
welk punt China zal beslissen dat de voorraad ijzererts groot genoeg 
is om wisselvalligheden van de prijzen op te vangen. Vrachten voor 
reizen met ijzererts van Australië naar China kwamen inmiddels op 
rond $ 11 per ton, van Brazilië naar China op ruim $ 21 per ton. De 
Cape Trust (177.000 dwt, 2006) werd gecharterd, oplevering Beilun, 
via Australië, teruglevering China voor $ 40.000 per dag en verdere 
stijgingen worden verwacht.
Meestal volgen de panamaxen de trend van de capesizers, maar daar 
is nu nog geen sprake van. De Yong Feng (74.000 dwt, 2000) werd 
gecharterd oplevering Xingang voor een reis in het Verre Oosten voor 
$ 16.000 per dag. De Glory Guangzhou (64.975 dwt, 1986) werd 

gecharterd oplevering Oostkust Zuid-Amerika, teruglevering Verre 
Oosten voor $ 11.000 per dag plus een ballast bonus van $ 600.000, 
maar de leeftijd van het schip zal waarschijnlijk een rol hebben ge-
speeld voor de lage huur.
In de tankermarkt leefde de hoop dat in 2010 een groot aantal enkel-
wandige tankers uit de vaart zullen worden genomen en de wereldeco-
nomie weer wat zal herstellen. Echter, er blijken in de wat moeilijk te 
begrijpen regels van de International Maritime Organisation (IMO) 
Marpol nogal wat ontsnappingsmogelijkheden te zitten. Zo mogen 
landen reders van met name genoemde schepen een ontheffing van 
het verbod van enkelwandige tankers geven tot 2015. Er zou daarvoor 
een soort conditie-survey nodig zijn. Een aantal voor de scheepvaart 
belangrijke landen als Japan, India, Hongkong en Singapore hebben 
al aangegeven van deze regels gebruik te zullen maken. En met de 
steeds maar dalende prijzen die slopers willen betalen daalt het animo 
voor veel reders om hun schepen nu al te slopen.
Overigens gingen er in minder dan vijf maanden dit jaar al meer schepen 
naar de slopers dan in heel 2008. De kans op een snelle verbetering 
van de vrachtenmarkt is echter nihil. Ondanks opbeurend bedoelde 
berichten dat het dieptepunt van de economische crisis is bereikt, blijft 
het keiharde feit dat de olieproducerende landen de vraag naar ruwe 
olie nog steeds zien dalen. Tot overmaat van ramp is er ook minder 
vraag naar vlcc’s voor drijvende opslag, waardoor nog meer schepen 
vechten om lading. De vrachten zijn er dan ook naar. Voor reizen van 
vlcc’s uit het Midden-Oosten liggen de daginkomsten rond $ 10.000 
per dag. Suezmaxen verdienden voor reizen van Nigeria naar de Ver-
enigde Staten iets onder $ 12.000 per dag, in de Middellandse Zee en 
voor reizen van de Zwarte Zee naar de Middellandse Zee verdienden 
de suezmaxen rond $ 8300 per dag.

Opnieuw minder beroerde week

vrachtenmarkt

Alle bemanningsleden stonden 
aan dek. Er werd even gevochten 
over wie mijn bagage de wal op 

mocht dragen. Sjakie won. Hij was 
het tenslotte geweest die mijn koffer 
bij mijn aankomst aan boord had 
gezeuld. Ik kuste iedereen vaarwel en 
wandelde de loopplank af. ‘We zien je 
vast snel weer’, schreeuwde Jesse met 
schorre stem.
‘Ik hou van je’, brulde Samuel.
‘Je hebt mijn boegroe (afl. 87) niet 
eens gevoeld’, riep Durai me na.
Zinck’s armen hingen slap langs zijn 
lijf. ‘Dag Roos’, waren de enige woor-
den die uit zijn van verdriet dichtzit-
tende keel hadden geklonken.
Halverwege de heuvel stond een 
kameelgele Ford. Bij de auto aangeko-
men keek ik om. Als matrozen op een 
marineschip hadden Anna en de man-
nen zich in een rij aan dek opgesteld. 
Met de armen om elkaars schouders. 
Tranen schoten in mijn ogen, en ik 
zwaaide. Vijf maanden van mijn leven 
had ik behoord tot een hechte familie 
die na mijn vertrek uiteen zou vallen. 
Ik keek naar mijn voeten die toch echt 
in het stof van de aarde stonden en 
realiseerde me met moeite dat ik vrij 
was. Terwijl ik naar het schip staarde 
opende zich achter me het portier 
van de auto. ‘Stap maar in’, klonk het. 
Geschrokken draaide ik me om. Die 
stem kende ik.
Voor de laatste maal zwaaide ik. De 
afstand was te groot om het te kun-
nen zien, maar ik wist dat de jongens 
huilden. Ik nam plaats op de zachtle-
deren bijrijdersstoel en keek naar de 
bestuurder.
‘Adam’, slaakte ik.
‘Eva!’ (Einde)

(Kijk voor ‘Adam’ in aflevering 6 t/m 9)

Fleur van der Laan

Australisch zout

92 (slot)

Van den Broek: ‘Piraterij staat bij 
ons hoog op de agenda. Het is een 
groot probleem, maar toch heeft 
het gros van de Nederlandse zee-
varenden er niet mee te maken. Het 
merendeel van de Nederlands vloot 
vaart namelijk in Noordwest-Euro-
pa. Dat neemt niet weg dat we, net 
als de reders, bij de staatssecretaris 
van Defensie en de Tweede Kamer 
hameren op maatregelen. Wij zijn 
voorstander van het idee om Neder-
landse mariniers te laten meevaren in 
risicogebieden. En wel op schepen 
die een laag vrijboord hebben en 
maar langzaam kunnen manoeu-
vreren. De staatssecretaris heeft een 
onderzoek toegezegd, prima. Want 
vóór dit kan, moeten nog wel allerlei 
vraagstukken worden opgelost op 
praktisch en juridisch terrein. Wie 
is aan boord bijvoorbeeld de eind-
verantwoordelijke?
‘Tot nu toe zijn wapens aan boord 
van Nederlandse schepen verbo-
den. Ik ben geen voorstander van 
meevarende huurlingen. Als een 
schip wordt bewapend, dan door 
de Nederlandse strijdkrachten. En 
de bemanning moet uiteraard ak-
koord zijn.’

Belangrijke verschillen
Van den Broek maakt met boven-
staande stelling meteen duidelijk dat 
de NL- en de UK-branche van de 
nieuwe bond in eigen land toch nog 

zelfstandig blijven opereren, omdat 
de culturen wel aardig aansluiten 
maar wet- en regelgeving nu een-
maal verschillen. Zo is het bedrijfs-
pensioenfonds voor de koopvaardij 
hier een nationale aangelegenheid en 
komen fiscale faciliteiten in Enge-
land ten goede aan de werknemers 
en in Nederland aan de werkgevers. 
Ook de sociale verzekeringen ver-
schillen.

‘Voor het gemiddelde lid verandert 
er ook niet veel’, zegt hij. ‘Op ons 
kantoor zitten dezelfde mensen als 
voorheen, alleen in internationaal 
verband treden we nu op als een 
sterkere bond met 24.000 leden. 
De Engelsen hebben 18.000 leden 
ingebracht, wij 6000. Toch moet je 
ons niet uitvlakken, want zeventig 
procent van de organiseerbare op-
varenden van de Nederlandse vloot 
is lid.’

‘Met deze fusie kunnen we onze 
eigen, maritieme identiteit behou-
den en voorkomen dat we opgaan 
in grotere, algemene bonden’, zei 
secretaris generaal Mark Dickinson 
bij zijn aantreden. 

Van den Broek: ‘De Duitse collega’s 
zijn opgenomen in de grote bond 
Verdi. Maar werken op het water 
maakt alles toch net even anders. 
Met name internationaal kunnen we 
als varenden nu sterker optreden.Tot 
voor kort moest één man of vrouw 
van kantoor Nautilus vaak vele pet-
ten dragen. Voor ons deed bijvoor-
beeld oud-voorzitter Ed Sarton het 

internationale werk, maar die kan 
ook niet alles tegelijk. Nu wordt het 
zo dat voor bepaalde onderwerpen 
en bij elke conferentie één persoon 
de vaste dossierhouder is. En die 
moet dan de kennis in huis hebben 

van zowel de Nederlandse als de 
Engelse wet- en regelgeving.’

Dossier binnenvaart
Nautilus NL houdt het dossier bin-
nenvaart in beheer. ‘In Engeland 
is gewoon minder binnenvaart. De 
binnenvaartwerkgevers in de EU 
krijgen een krachtige werknemersor-
ganisatie tegenover zich. Rob Pauptit 
van ons kantoor is net benoemd tot 
vice-voorzitter van de binnenvaart-
sectie van Europese Transportfede-
ratie ETF. Hoog op de lijst van de 
ETF staat de harmonisatie van de 
Europese vaarbevoegdheden. En 
wat dacht je van het dossier rust- 
en arbeidstijden in de binnenvaart? 
Kortom, we kunnen op vele borden 
meeschaken met de nieuwe bond. 
We draaien nog maar kort, maar ik 
ben  heel tevreden. Het is ook fijn 
dat je niet meer lijfelijk aanwezig 

hoeft te zijn op elke vergadering. We 
vergaderen veel via een videolink. 
Je houdt ineens een halve dag over 
voor andere zaken.’

Veranderingen
Nautilus International houdt eens 
per vier jaar een algemene leden-
vergadering. De jaarlijkse nationale 
ledenvergadering, zoals Nederland 
die kent, wordt nu ook ingevoerd in 
Engeland. De eerste ‘brancheverga-
deringen’ zijn in 2011. In juni houdt 
Nautilus NL nog als vanouds een 
jaarlijkse ledenvergadering in Rot-
terdam. Een nieuwe website staat in 
de steigers. Het maandblad Nautilus 
Maritiem Magazine voor de Ne-
derlandse leden maakt met ingang 
van juni plaats voor de algemene 
Engelstalige Nautilus International 
Telegraph, met enkele pagina’s in 
het Nederlands. (LR)

• Marcel van den Broek, kersverse assistent general secretary van de vakbond Nautilus International, hier tus-
sen directeur en voorzitter van de redersverenging KVNR. (Foto Lies Russel)  

Nederlands-Engelse vakbond Nautilus International telt 24.000 leden

‘In een klap een grote, machtige bond’
‘Nu piraterij in de Golf van Aden succesvol blijkt, 
mag je hopen dat dit elders in de wereld niet óók 
mensen op een idee brengt. Ik denk nu bijvoor-
beeld aan de westkust van Afrika.’ Dat zegt Mar-
cel van den Broek, de kersverse assistent general 
secretary van de net in werking getreden Neder-
lands-Engelse vakbond voor zeevarenden, Nautilus 
International. Deze nieuwe bond voor maritieme 
professionals, inclusief de binnenvaart, is na drie 
jaar proefdraaien op 15 mei aan het werk gegaan.

‘Zeventig procent Nederlandse
zeevarenden georganiseerd’

Doopcertificaten
Op bladzijde zestig van ons 
scheepsdagboek staat een bijzon-
dere aantekening: ‘Ship visited by 
Neptune and his wife Amalia’.
Als een ambtenaar van de scheep-
vaartinspectie dit zou lezen tijdens 
het controleren van het journaal, 
zal hij hoogstwaarschijnlijk mee-
warig zijn hoofd schudden en 
misschien zelfs wel driftig een 
aantekening maken: ‘Geconsta-
teerd: het oneigenlijke gebruik van 
een scheepsdocument, zijnde het 
scheepsdagboek, niet volgens arti-
kel I, onderdeel B van het voorstel 
van de Rijkswet tot wijziging…’ 
Want ambtenaren van de scheep-
vaartinspectie geloven in papieren 
en niet in Sinterklaas, Paashaas of 
de Kerstman. En al helemaal niet 
in Neptunus en zijn vrouw.
Dat terwijl elke zeevarende die ooit 
de evenaar is gepasseerd kan ver-
tellen dat Neptunus wel degelijk 
bestaat en dat Amalia ook echt is, 
hoewel er twijfel bestaat over haar 
werkelijke geslacht. Meestal toont 
ze als een aan lager wal geraakte 
travestiet die er zelf niet meer in 
geloofd. Haar lippenstift lijkt wel 
opgebracht met een watervaste 
markeerstift, maar wat moet je, 
altijd maar onder water… En haar 
boezem! Zo nu en dan verzakt de 
handel en wordt het hele zaakje 
door hulpvaardige matrozen weer 
recht gesjord. Amalia trekt daar-
bij dan een gekweld pruilmondje. 
Ach, ik ken haast geen vrouw die 
helemaal tevreden is over haar 
voorgevel…
Overigens toonde Neptunus op-
vallend gelijke trekjes met onze 
tweede stuurman, maar ik weet 
zeker dat het hem niet was: onze 
tweede heeft geen baard die lijkt 
op een zwabber…

De drie dopelingen, die voor de 
heerser van de zee moesten ver-
schijnen, was het om het even op 
wie de twee hoge bezoekers leken; 
zij waren allang blij dat de be-
proevingen na een uurtje ten einde 
waren. Na afloop zagen ze er niet 
florissant meer uit, alsof ze plotse-
ling een enge ziekte hadden die 
hun haar op willekeurige plekken 
deed uitvallen.

Bij een doop door Neptunus horen 
doopcertificaten. Daar de god van 
de zeven zeeën pas op het laatste 
moment liet weten ons schip met 
een bezoek te vereren, moest ik 
halsoverkop drie certificaten ma-
ken. Papierwerk is een klus voor de 
kapitein. Haast was geboden: het 
weerbericht was niet best. Zo was 
ik de afgelopen dagen druk in de 
weer met kleurpotloden, gummen 
en oude zeekaarten. Het resultaat 
mocht er zijn, al zeg ik het zelf. 
Een drietal certificaten, niet van 
echt te onderscheiden, een ambte-
naar van de scheepvaartinspectie 
zou er een warm gevoel bij heb-
ben gekregen. Ware het niet dat 
de ondertekening door een zekere 
Neptunus gedaan was.

Z WA R E  K E ES

AMSTERDAM

Het Stadsdeel Zeeburg in Am-
sterdam heeft de beeldengroep 
Amphitrite teruggehaald naar 
haar oorspronkelijke locatie: 
het KNSM-eiland. Tot een jaar 
geleden stonden de beelden 
nog in het Oosterdok bij het 
Scheepvaartmuseum waar ze 
twintig jaar hebben gestaan.

Amphitrite is een kunstwerk van Al-
bert Termote (1887-1978) en stelt de 
godin van de zee voor. Zij wordt ge-
flankeerd door haar zoon Triton, die 
op een schelp blaast, en een dolfijn. 
Het werd vijftig jaar geleden door het 
personeel geschonken aan de direc-
tie van de Koninklijke Nederlandse 
Stoomboot Maatschappij (KNSM) 
ter gelegenheid van het honderdja-
rig bestaan van de maatschappij. 

Na het vertrek van de KNSM naar 
Rotterdam en door de bouwplannen 
voor het KNSM-eiland, was er geen 
plaats meer voor de beeldengroep. 
De KNSM schonk het aan de ge-
meente Amsterdam.
De Stichting Herplaatsing Beel-
dengroep Amphitrite, die zich sterk 
heeft gemaakt voor de terugkeer van 
de beeldengroep naar het KNSM-ei-
land, bestaat uit oud-zeevarenden en 
walmedewerkers van de KNSM.

Zware last voor
Fairplayer
ANTWERPEN

De jongste aanwinst van Jumbo 
Shipping, de heavylifter Fairplay-
er, heeft in Antwerpen een flinke 
hoeveelheid zware componen-
ten aan boord genomen, waar-
onder als deklading een 1200 
ton wegende vacuümtoren. De 
componenten zijn bestemd voor 
het Motiva Project dat Shell in de 
Verenigde Staten uitvoert.

In Port Arthur is Shell bezig met 
een aanzienlijke uitbreiding van de 
Motiva-raffinaderij. Hiervan moet 
de doorzetcapaciteit in 2010 per dag 
met 325.000 vaten olie zijn vergroot. 
De raffinaderij produceert benzine, 
dieselolie en vliegtuigbrandstof voor 
de Amerikaanse markt. Voor de uit-
breiding zijn in diverse delen van 
de wereld grote, zware onderdelen 
besteld, waaronder in België. Jumbo 
Shipping werd ingehuurd om ver-
schillende componenten, waaronder 
drie reactoren, twee separatoren en 
twee 625 ton wegende vaten met een 
lengte van 42 meter en een diameter 
van tien meter te transporteren. Klap-
stuk was het in Antwerpen met het 
eigen hijsgerei laden van een 1200 
ton wegende vacuümtoren. De toren, 
met een lengte van vijftig meter en 
een diameter van zeventien meter, 
werd op een ponton aangevlet en 
tussen de vaste wal en de Fairplayer 
afgemeerd. Bij het aan boord hijsen 
moesten alle bemanningsleden die 
niet direct bij het hijsen betrokken 
waren, uit veiligheidsoverwegingen 
tijdelijk het schip verlaten. In ander-
half uur tijd stond de toren veilig 
aan dek en kon worden gezeevast. 
Hierna vertrok de Fairplayer richting 
Port Arthur.
De Fairplayer is sinds haar ople-
vering goed van werk voorzien. 
Dit geldt ook voor de andere twee 
J1800-klasse heavylifters die de 
afgelopen tijd de Jumbovloot zijn 
komen versterken. Dit zijn de Fair-
partner en de Jumbo Javalin, die net 
als de Fairplayer zijn gebouwd bij 
de Damen-werf in het Roemeense 
Galatz. In aanbouw is nog een vierde 
J1800-klasse schip, de Jumbo Jubi-
lee, die in juni dient te worden op-
geleverd. De schepen zijn uitgerust 
met twee 900-tons Huisman-kranen, 
die in tandem lasten tot 1800 ton 
kunnen tillen. (PAS)

ROTTERDAM

‘Jongeren kiezen maritiem’ is 
het motto van het symposium 
dat het vijftigjarig Zeekadet-
korps Rotterdam op vrijdag 5 
juni houdt in het gebouw van 
het Scheepvaart en Transport 
College (STC) in Rotterdam. Drie 
sprekers, onder wie voorzitter 
Tineke Netelenbos van de Task-
force Arbeidsmarkt Zeevaren-
den en de KVNR, moeten dui-
delijk maken dat het belangrijk 
is jongeren te interesseren voor 
een maritieme loopbaan.

Daarvoor zijn mensen uit vele ge-
ledingen van de maritieme wereld 
uitgenodigd. Waarom geen decanen 
van ‘gewone’ middelbare scholen? 
De maritieme wereld zelf hoeft toch 
niet meer van het belang te worden 
overtuigd? Een misverstand, vindt 
secretaris Jan Teerds van het jubi-
lerende Zeekadetkorps. Uiteraard 
wil het korps meer aspirantkadet-
ten trekken, maar behalve met een 
terugloop van jongeren heeft het 
momenteel ook te maken met een 
gebrek aan leidinggevenden (offi-
cieren), technische vrijwilligers en 
vooral ook sponsors. ‘En daarom 
hebben wij 1600 maritieme bedrij-
ven uitgenodigd, van koopvaardij 
en marine tot surveyors, bevrach-
ters, havenbedrijven als ECT en de 
waterpolitie.’

Kwijlen bij mk
De negentien zeekadetkorpsen in 
Nederland vormen nog steeds een 
belangrijke kweekvijver voor ma-
ritiem talent. Teerds: ‘Veel kadetten 
kiezen uiteindelijk voor een mari-
tieme loopbaan. Omdat ze nautisch 
geinteresseerd zijn, of omdat ze 
wegkwijlen bij een machinekamer. 
Vanouds hebben wij een band met de 
Koninklijke Marine. Ik ben zelf in 

1986 op mijn veertiende aspirant-ka-
det geworden. De minimumleeftijd 
is intussen steeds aangepast, die is nu 
tien jaar. Ook in mijn tijd vielen er al 
veel jongeren af. Ik begon met een 
groep van 22 jongens en we eindig-
den met tien. Je krijgt nu eenmaal te 
maken met een bepaald stramien en 
er heerst dicipline aan boord. Maar 
óók saamhorigheid.

‘Vroeger kon je je uniform inleveren 
als je een aantal keren zonder goede 
reden niet kwam opdagen. Maar de 

maatschappij is veranderd. De men-
sen hebben veel mogelijkheden in 
hun vrije tijd. Het is gewoon moeilijk 
om ze elke zaterdag vast te zetten. 
Dat geldt ook voor de volwassenen, 
voor leidinggevenden om wie we zit-
ten te springen. Vooral dus officieren 
voor de technische dienst.
‘Het komt ook doordat veel van onze 
leden inderdaad doorstromen naar 
een varend beroep. Die ben je dan 
dus kwijt voor officiersfuncties in 
het korps.’
Zelf is Teerds na twee en een half jaar 

vaartijd in de koopvaardij (Kornet, 
Werkendam) wél teruggekeerd naar 
het Rotterdamse korps. Het beroep 
van stuurman heeft hij inmiddels in-
gewisseld voor dat van psycholoog 
in de zorg.

Programma
Het symposium in het STC begint 
vrijdag 5 juni om 13 uur. Na oud-mi-
nister van V&W Tineke Netelenbos 
geven kapitein-luitenant ter zee J. 
Hubbelmeijer, personeelszaken 
Koninklijke Marine en bestuurs-

voorzitter Erik Hietbrink van het 
STC hun visie op het motto van de 
zeekadetten, ‘Wijst de jeugd de weg 
naar zee’.
Zaterdag 6 juni begint om 14 uur de 
jubileumviering met een reünie aan 
de Waalhaven in Rotterdam, op de 
vaste ligplaats Waalhaven Oostzijde 
111, haven 2219. Er is een foto-expo-
sitie en gelegenheid tot meevaren op 
het voormalig koninklijk jacht Piet 
Hein. Het Zeekadetkorps Rotterdam 
heeft zelf achttien vaartuigen, waar-
onder het korpsschip ms Betelgeuze 
en ook acht kano’s. (LR)

info@50jaar-zkkrotterdam.nl
www.zkkrotterdam.nl

• De godin van de zee en haar 
zoon zijn teruggekeerd naar het 

voormalige KNSM-terrein. (Foto 
Emiel van Lint)

Amphitrite terug op KNSM-eiland

• De P861, het eerste 
korpsschip van het 
Zeekadetkorps Rot-
terdam tijdens het 
eerste  Paaskamp, op 
het Brielsemeer. In 
de sloep op de voor-
grond onder anderen 
Nol Verhulst en daar-
achter, met bril Eric 
Buter. Zij hoorden bij 
de eerste zeekadetten. 
De commandant was 
Hans van der Wiele 
en de oudste officier 
was Ed Schmiedt. 
(Foto H. Bras, voor-
malig commandant)

Jubileum Zeekadetkorps in teken wervingsactie

DEN HELDER

De Helderse rederij SeaMar 
Shipping kan weer beschikken 
over een eigen werkschip. Het 
betreft het offshoresupport-
vaartuig Highland Sprite dat is 
overgenomen van GulfMark Off-
shore North Sea uit Aberdeen.

Het in SeaMar Splendid herdoopte 
vaartuig wordt op de Noordzee in-
gezet als duikondersteuningsvaar-
tuig. De zestig meter lange en bijna 
twaalf meter brede SeaMar Splendid 
is in 1986 als bevoorrader Wimpey 
Seasprite bij Cochrane Shipbuilders 
Ltd in het Engelse Selby gebouwd. 
Later is het overgenomen door 
GulfMark Offshore, herdoopt in 
Highland Sprite en omgebouwd tot 
bevoorrader annex safety-standby-
vaartuig. Volgens directeur Leo Bal-

kema was SeaMar Shipping al enige 
tijd op zoek naar een vervangend 
schip voor de naar Zuid-Amerika 
verkochte Inspector.

De Highland Sprite bleek prima te 
passen in de plannen van SeaMar. 
Het werd aangekocht en overgevaren 
naar de Oranjewerf in Amsterdam 
om voor haar nieuwe taak te wor-
den aangepast. Aansluitend werd 
koers gezet naar Den Helder, waar 
het werkdek vol kwam te staan met 
duikapparatuur van Noordhoek Di-
ving uit Zierikzee. Hiermee wordt nu 
onderhouds- en inspectiewerk ver-
richt aan gasproductieplatformen 
van GDF SUEZ E&P Nederland. 
Het schip vaart onder de vlag van 
Gibraltar. De voortstuwing bestaat 
uit twee MAN B&W Alpha diesels 
van 2640 kW. (PAS)

Nieuw schip voor SeaMar Shipping
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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

Manoeuvreer professionals gevraagd

Atlas Eurosailor brengt u graag in contact met haar wereldwijde klanten in 
de maritieme sector. Wij voorzien onze klanten van bemanningen voor elk 
type schip. Naast varend personeel leveren wij ook professionals voor de 
stationaire baggervloot. 

Voor verschillende projecten zijn wij op zoek naar kapiteins en stuurlieden
met uitstekende manoeuvreer capaciteiten. Daarnaast bent u bekend met 
een of meerdere van de onderstaande voortstuwingssystemen:
- Conventioneel dubbel en enkel schroef
- Azimut Stern Drive
- Jet aandrijving 
- Voight Schneider

Bent u een kapitein of stuurman met havenassistentie ervaring? 
Reageer dan ook. 

Heeft u interesse en voldoet u aan de gewenste eisen, stuur dan uw 
CV op naar pdewaal@atlasgroup.nl. Wilt u meer informatie? Neem dan 
telefonisch contact op met Pieter de Waal +31 (0)10 241 10 42

WWW.ATLASGROUP.NL

Om zijn positie verder uit te bouwen komt MarFlex 
graag in contact met kandidaten voor de volgende functies:

Commercial Manager M/V
WERKZAAMHEDEN

Area Sales Manager Offshore M/V
(FPSO/FSO-markt)
WERKZAAMHEDEN

Manager Services M/V
WERKZAAMHEDEN

fl

MarFlex is een bedrijf met een missie: wereldwijd moet de elektrisch aangedreven 
deepwell pomp de standaard worden voor de scheepvaart. Wij zoeken mensen 
die deze missie willen uitdragen. Voor alle functies geldt een technische en of 
bedrijfskundige opleiding op HBO-niveau en aantoonbare commerciële ervaring, 
bij voorkeur in de internationale maritieme sector.

MARFLEX BIEDT U:

Heeft u interesse in een van deze attractieve functies? 
Stuur dan zo spoedig mogelijk uw Curriculum Vitae en brief 
onder vermelding van de functie naar: MarFlex B.V., t.a.v. Aad Wijte, 
personeelsmanager, Louis Pasteurstraat 12, 3261 LZ  Oud-Beijerland. 
Telefoon: 0186-890256 of email awijte@marfl ex.com.

MarFlex produceert deepwell pompen voor de internationale maritieme 
sector. Met vestigingen in Oud-Beijerland, Singapore, Houston, 
Moskou, Japan en China heeft Marfl ex binnen de scheepvaartwereld 
een sterke positie opgebouwd op het gebied van elektrisch aangedreven 
pompsystemen.

www.marfl ex.com

P U M P I N G  E X C E L L E N C E

USG Innotiv zoekt werktuigkundigen aan wal!

USG Innotiv. Met 2000 specialisten 
in vaste dienst, actief bij onze 
opdrachtgevers in 12 verschillende 
vakgebieden. Van ICT tot grote 
civiele kunstwerken, van ruimte- 
en milieuvraagstukken tot 

mechatronica op microniveau. 

De functie
Je zorgt voor de opwekking van warmte en elektriciteit in centrales en de 
energievoorziening van bedrijven. Tijdens de wacht ben je verantwoordelijk 
voor het optimaal laten functioneren van de utilities en de bijbehorende 
processen en systemen. Je werkt voor verschillende opdrachtgevers in het 
hele land en kunt rekenen op afwisselend en uitdagend werk. 

Je profi el

A of B, Rewic A of B

turbines en/of dieselmotoren

systemen. Je kunt hierbij denken aan: WKC’s, WKK’s, elektriciteitscentrales, afvalverbrandingen en biocentrales.
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   ALLE VOORKOMENDE REPARATIES AAN BINNENVAARTUIGEN

   NIEUWBOUW EN REPARATIE VAN BAGGERMATERIAAL

   FABRICAGE VAN ALLE SOORTEN STAALCONSTRUCTIES

   DRAAICAPACITEIT TOT 7 M. T.D.C.

Dwarshelling 110 meter

MAASBRACHT NV
SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK

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

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

TurboblowersTurboblowers
GUNSTIGE
TARIEVEN!

24-UUR
SERVICE! 

BEL: 078
6772911

GEBR. VAN DONGEN
TURBOSERVICE BV

Gevraagd:
Eerste machinist(HWTK) 
op het multi-purpose zeeschip "ROELOF" ,

worldwide trade, 8000 TDW,4265 KW

Er wordt samengewerkt vanuit een christelijke
bedrijfsvoering 

Tel: 0653583940/0653883545   
email: PHFE@globeemail.com/famvanurk@live.nl 

p/a  Scheepvaartbedrijf R v Urk   m/s ROELOF
Moerman  BV
Boelewerf  16  

2987 VD Ridderkerk

Gespecialiseerd in:

• BINNENVAART • OFFSHORE
• ZEEVAART • BAGGERIJ

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

Tevens voor:

• rollenkluis
• verhaalrol
• panama  

kluizen
• blokken en 

schijven
• fairleads
• verhuur van 

lieren

Voor alle soorten lieren en kluizen

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

Gevraagd
2e Kapitein

Dient in het bezit te zijn van
Rijn- en radarpatent.

Werkschema:
14 dagen op / 14 dagen af.

Sollicitaties te richten:
Naviglobe nv

Noorderlaan 96
BE-2030 Antwerpen

Tel. 00-323-542.43.81
desk@naviglobe.be

Mediship AG
vraagt voor het M.P.S. Da Vinci

Kapitein
(vrije tijds regeling in overleg 

en geen continue vaart)

Vaargebied hoofdzakelijk Rijn, Moezel, 
Main en Donau.

Voor deze functie is/zijn gewenst:
• Ervaring in soortgelijke functie
• Goede technische kennis
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief uiterlijk
• Beheersing Engelse taal is een pré
• Bij de betreffende functie behorend een Rijnpatent

(patent op de Donau is een pré)

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Dhr. van Hengst. Tel.: 0653125546/0613001214

Gevraagd:
Bunkerkapitein

op MTS 'ANTON' 
- 3.200 T.

vaargebied  ARA,  
meestal Antwerpen e.o.

Tel.: +32(03)23.67.456

Gevraagd

Kapitein
op Motortankschip.

Belgische vaart.
Systeemvaart 14 op/14 af.

Luxemburgs salaris.

06-51324177

Te koop aangeboden: 
Motorvrachtschepen:

Nr. 2887: 3050 ton 3600 m³. 
Bj.' 94, 110 x 11,40 x 3,33 m. 1800 PK ABC, stalen buikdenning.

Nr. 2611: 2.949 ton 3.850 m³. 
Bj.' 04, 110 x 11,45 x 3,40 m.
2.000 PK Cummins, kopschroef 685 PK Cummins.
Luiken met hydr. Friese kap, 3 slaapkamers.

Nr. 2876: 2001 ton 2099 m³.
Bj.' 04, 85 x 11,40 x 3,33 m.
1104 PK ABC bj.' 03, kopschroef 250 KW Cummins.

Nr. 2709: 1075 ton 1450 m³. 
Bj.' 66, 73 x 8,20 x 2,62 m. ABC bj.' 00, kopschroef 272 PK DAF.
Luiken Friese kap.

Nr. 2784: 1020 ton 1296 m³. 
Bj.' 62, 71,10 x 7,21 x 2,82 m. 2 x 220 PK GM bj.' 96, kopschroef
220 PK. Luiken Friese kap.

Nr. 2476: 1010,783 ton 1.350 m³.
Bj.' 27, 67 x 8,20 x 2,65 m. 2 x 300 PK Detroit Diesel van 1986
gerev.' 07. Vlak en ijzeren buiting van bj.' 00. Zeer gunstige prijs.

Nr. 2424: 682 ton 980 m³. 
Bj.' 59, 61,92 x 7,40 x 2,40 m. 600 PK Deutz type 816 bj.' 81 rev.'
02. Alu. luiken., azobé buikdenning van bj.'00 + nieuwe T-ijzers.

Nr. 2895: 600 ton 850 m³.
Bj.' 61, 50 x 6,65 x 2,62 m. 230 PK Deutz rev.' 85, kopschroef 272
PK Ballegooy. Luiken Friese kap, 2 slk.

Nr. 2899: 493 ton 450 m³.
Bj.' 63, 52 x 5,05 x 2,50 m. 280 PK Scania rev.' 04, alu. Luiken.

Nr. 2904: 375 ton 417 m³.
Bj.' 63, 38 x 5,05 x 2,52 m. 200 PK Caterpillar, autokraan  7,50 m.
alu. Friese kap luiken, 2 ruimen.

Nieuwbouw 110 x 11,40 m. 
Scherpe prijs, levering 2009
Hoofdmotor nog vrij van keuze.
Nieuwbouw 105 x 10,00 m.
Inruil mogelijk.

Motortankschepen:

Nr. 2882: Bj.' 02, 110 x 11,40 x 5,90 m. 
1800 PK Wärtsilä, kopschroef 500 PK Verhaar.

Nr. 2877: Bj.' 02, 85,96 x 11,40 x 3,33 m.
1104 PK ABC, kopschroef 250 KW Cummins. Met vast werk!!

Duwboten:

Nr. 2361: Bj.' 97, 19 x 11,20 x 2,00 m.
2 x 1465 PK Caterpillar bj.' 97 koprev.' 03.
Zeer gunstige voorwaarden.

Duwbakken:

70 / 76 / 90 m.
3 x containerbakken.

+ niewbouw 110 m.
+ nieuwbouw  90 m.

Zoeken DUWBOTEN 2200 / 3000 PK  maxbreedte 11,45 m.
DUWBAKKEN 76 x 11,40 m.

Wij hebben nog meerdere schepen op aanvraag in ons
bestand aanwezig.
Op diverse schepen is inruil mogelijk, voor meer informatie of 
nieuwe verkoopaanbiedingen kan U ons vrijblijvend contacte-
ren. En voor starters hebben wij ook mogelijkheden om zelf-
standig te worden.

Ventrans N.V.

Personeel gezocht voor het nieuwe MTS Ventrans 
(110 x 11,40 m.).

Mob.:0032 475 274 579
Tel.  : 0032 3 290 54 10
Tel.  : 0032 3 213 83 51
Fax. : 0032 3 226 28 11

Scheepsbemiddeling
Kanaaldijk 35 - B - 2900 Schoten
e-mailadres: erwin@venneman-co.com
Website: www.venneman-co.com

Venneman & Co. BVBA

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

PIU ALLEGRO
SCHEEPSMAKELAARDIJ

Courtier en Bateaux

Meerdere Spitsen en Kempenaars in bemiddeling
350t,1956, 38x5,08, alu. Fr kap,st.vloer,300pk CCR2, alu. over-
zakbare hut, stuurwerk hydr, nautisch compleet, etc.  
357t, 1959, 38x5,06, alu.luiken, 410m3, st.vloer, 350 pk
240t op 1mtr80, stuurwerk dubbel elektrisch met piloot. 
604t, 1963, 57x6,62,friese kap,stalen vloer van 2000
900m3, 510pk, kopschr.220pk, mooie woning, snel schip
750t,1962, 55x7,22, alu.schuifl., st.vloer met zandgoten,
1000m3, 2x300pk, kopschr.220pk,grote woning,gestraald
999t, 1963 70x8,20,2x 564pk, st.vloer 2009, alu. luiken.
1145t, 1956, 82x8,24,fr. kap Blommaert,st.vloer,1700m3
Semi beun,940pk, kopschr.200pk CCR2,stuurh.alu. 2009  
1447t,1958, 85x9,50,Fr.kap alu. Blommaert,st.vloer 2004
1600m3, 1013pk 2004, kopschr.240pk, Alu.str.hut 2008  
1885t, 1962/81, 85x9.50,alu.schuifl, stalen vloer,1850m3
1200 pk 2004, kopschr. 320pk , lage kruiplijn, 81 TEU
2284t,1974,105x9,50,Fr.kap Blommaert, 2324m3, vlak + st.
vloer van 1985/2008, 1000 pk rev. 2005,lage kruiplijn 
Hotelschip Luxe motor 38x5,29, passengiers 24, eigen sani-
tair in de hutten, mooi strak verbouwd in 1988, 168pk,
kopschr.30 pk,met goede omzet/boekingen over te nemen.
Vaste beroepsligplaats in A'dam. Vraagprijs 295.000

Woonschepen en recreatieschepen:
Spits,1956, 39x5,08, 330pk, kopschr 220pk,stalen opbouw/dek-
ken,3xaggregraat,sfeervol varend schip
Luxe motor,31x5,168pk,compleet varend woonschip, 
inruil binnenvaartschip tot 55 mtr bespreekbaar. 
Luxe motor, 34x6,20,280pk,kopschr 100pk,2x220/380
Behalve stuurhut, ijzerwerk klaar voor museale status
Klipper 38x5,Cat 180pk. kopschr 120 pk, 12,5 kva stalen kap,
roef+12mtr ruim ingetimmerd+12mtr leeg 
Diverse Kastjes, Aken, Steilstevens en Luxe Motors.

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

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

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

Steun de natuur

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder druk. 
Natuurmonumenten stelt de natuur veilig. 
Uw steun is hard nodig. Word lid, dat kan 
al vanaf € 2,– per maand. Kijk voor meer 
informatie op www.natuurmonumenten.nl

www.schuttevaer.nl

Jaegers Shipping BV is een Nederlandse dochteronderneming
van Reederei Jaegers Groep uit Duisburg (Duitsland).

Al meer dan 50 jaar hebben wij ervaring als tankscheepvaart-
onderneming op de Europese waterwegen tussen de Noordzee
en de Zwarte Zee. Al onze schepen zijn ISO-gecertificeerd. 

Wegens herstructurering van onze interne organisatie zijn wij
voor de afdeling bedrijfsadministratie & financiën op zoek naar
een enthousiaste 

Administrateur m/v
Functieomschrijving
Een aantal van de voorkomende werkzaamheden zullen zijn:

• Verantwoordelijk voor de verwerking en invoering 
van dagelijkse   administratie 

• Verzorgen van de crediteurenadministratie
• Facturering en bewaking debiteurenadministratie
• Verzorgen van de betalingen
• Het controleren en bijhouden van 

tussenrekeningen
• Ondersteunen bij de periodieke financiële 

rapportages
• Onderhouden contacten met scheepseigenaren
• Overleg met diverse financiële instanties

Profiel
• Een afgeronde opleiding MBO

Bedrijfsadministrateur niveau 4. Met  bij voorkeur 
een MBA-diploma

• Kennis van de Duitse taal is een pre
• Affiniteit met automatisering 
• Flexibel
• Accuraat
• Gedreven
• Teamplayer

Geboden
• Uitstekend salaris en secundaire 

arbeidsvoorwaarden
• Opleiding- en trainingsmogelijkheden
• Persoonlijke begeleiding

Interesse?
Maak eens een afspraak om in een persoonlijk 
gesprek met elkaar over de mogelijkheden van 
samenwerken verder door te praten. Je kunt 
hiervoor contact opnemen met de heer 
C.W.J.M.A. de Rooij (010 - 24 12 291) of een reactie 
mailen naar c.derooij@combitank.nl. 

Adres
Van Vollenhovenstraat 3
3016 BE  ROTTERDAM

Ihr Wunschpartner in der Tankschifffahrt………….

personeelsgids
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Ervaar zelf de chemie van de Clearwater Group!
Op de HR & Crewing department zijn twee vacatures ontstaan. Wij zijn op zoek naar een:

Clearwater Group Postbus 361 • 2950 AJ Alblasserdam • t: +31(0)78 6410440 f: +31(0)78 6413891

HR manager en Crewing manager
De HR manager verzorgt zelfstandig het volledige
HR beleid en procedures, welke minimaal voldoen aan 
de eisen die de markt hieraan stelt. 
De HR manager is verantwoordelijk voor het opstellen
en uitvoeren van de arbeidsvoorwaarden en is het aan-
spreekpunt voor individuele aangelegenheden, arbeids-
voorwaarden en arbeidsrechtelijke zaken. 
Daarnaast adviseert de HR manager offi cieren aan 
boord wat betreft personele zaken.
Onder het takenpakket van de HR manager vallen
verder onder andere werving & selectie, ziekteverzuim, 
het opstellen van het budget, diverse administratieve 
taken, het zorg dragen voor de mutaties voor de salaris-
administratie.

De Crewing manager is verantwoordelijk voor de 
bemanningsplanning, welke moet voldoen aan de eisen 
van zowel autoriteiten als klanten. De Crewing manager 
verzorgt de uitvoer van de planning door het organiseren 
van de reizen van en naar het schip, visums etc.
Daarnaast is de Crewing manager verantwoordelijk voor 
het verzorgen van de benodigde documenten, zoals 
vaarbevoegdheden, monsterboek en certifi caten.
De Crewing manager zorgt voor het administreren en 
up-to-date houden van de documenten en certifi caten. 
Het opleidings- en trainingsbeleid behoort tot de verant-
woordelijkheid van de Crewing manager.  

Functie-eisen: Voor beide functies zijn de eigen-
schappen fl exibiliteit, sociaal vaardig, stressbestendig en
initiatiefrijk een must. In beide functie moet de bereid-
heid zijn ook buiten kantoortijden bereikbaar te zijn.
Vanwege het internationale karakter van het bedrijf is 
een goede kennis van de Engelse taal, zowel in woord 
als geschrift van belang.

De HR manager dient te beschikken over een HBO op-
leiding Personeel & Arbeid of vergelijkbaar en minimaal 
3 jaar werkervaring in vergelijkbare functie, bij voorkeur 
in de scheepvaart.

De Crewing manager dient te beschikken over een 
opleiding op MBO niveau, bijvoorbeeld een Maritieme 
opleiding. Een sterk probleemoplossend vermogen en 
een talent op het gebied van plannen is een must.

Voor beide functies geldt een marktconforme salariëring 
en een bedrijfsauto en telefoon.

Solliciteren is mogelijk via het sollicitatieformulier 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 reageren, stuur uw 
sollicitatiebrief en CV op naar: Clearwater Group, t.a.v. 
Leonie Waardeloo, Postbus 361, 2950 AJ Alblasserdam. 

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 HR & Crewing department voor het
bemannen van de schepen en het HR 
beleid.

Meer informatie?

www.clearwatergroup.nl

LEARWATER GROUP

advertentie

De schroef raakte beschadigd toen ik 
met harde wind een oppertje zocht 
achter het Paard van Marken. Ik 
was daar voor de nacht voor anker 
gegaan. ’s Nachts draaide de wind 
en plotseling voelde ik het achter-
schip op een onder water liggend 
dammetje stoten waarvan ik het 
bestaan niet kende. Om de schroef 
niet te verspelen ben ik heel voor-
zichtig draaiend weggevaren, maar 
ik raakte toch de stenen. De bladen 
van de schroef raakten daardoor bij 
de randen beschadigd en ingeslagen, 
maar ze braken niet af.’
De 72-jarige Van Ginkel is sinds 
1969 eigenaar van het oude beurt-
schip, dat als ms Verwachting bij 

Pannevis in Alphen aan den Rijn is 
gebouwd.

‘Er waren echt hapjes uit de schroef’, 
zegt Dymphina Jooren van Jooren 
Scheepsschroeven. ‘We hebben 
de randen schoongemaakt en er 
een bedding ingeslepen. Vanaf die 
bedding lassen we de bladen ver-
volgens op.’
Om op een gietijzeren schroef te 
kunnen lassen moet de hele schroef 
tot een bepaalde temperatuur wor-
den verhit, zodat het mangaanbrons 
waarmee de schroef wordt opgelast 
goed pakt op gietijzer. Het blad kan 
dan weer de juiste vorm, diameter 
en breedte krijgen.

Na het lassen wordt de schroef voor-
geslepen, zodat het bladoppervlak 
glad genoeg is om te meten op de 
richttafel. ‘De opgelaste bronzen 
randen worden dan bijgericht. Het 
gietijzeren deel kan niet worden ge-
richt of verzet.’ De scheepsschroef 
wordt vervolgens nagelopen, afge-
mald, afgewerkt, statisch uitgebalan-
ceerd en in een aluminium coating 
gezet.

Van Ginkel is goed te spreken over 
de restauratie. ‘De schroef had al 
jaren een onbalans. Bij bepaalde 
toerentallen ging hij echt een beetje 
wippen. Ik dacht altijd dat het bij 
zo’n oude schroef hoorde, maar nu 
draait het spul net zo rustig als op 
een jachtje.’

Paxham Ricardo
Van Ginkel heeft nooit geweten dat 
zijn schroef zo oud was. ‘Jooren 
belde me erover op. Zij hadden het 
oude gietnummer ontcijferd. Daaruit 
bleek ook dat de schroef is gegoten 
in Beverwijk.’

Hoewel het schip jaren in zout water 
voer, was het gietijzer nauwelijks 
door roest aangetast. ‘Er komt een 
beetje een rood laagje op, maar het 
roest niet door’, zegt Van Ginkel.
Toen Van Ginkel zijn schip kocht 
stond er nog een vooroorlogse, op 
lucht startende, driecilinder ABC 
Ricardo van 45 pk in. ‘Die motor 
kwam geloof ik uit Belgisch Congo. 
Op een gegeven moment kon ik er 

in Nederland geen onderdelen meer 
voor krijgen en moest ik helemaal 
naar Gent. Toen heb ik hem maar 
ingeruild voor een DAF 575.’
Van Ginkel voer jarenlang vanuit 
Den Oever met sportvissers over het 
Wad. ‘Ik deed dat naast mijn gewone 
werk om het onderhoud van het schip 
te bekostigen. Nu vaar ik alleen nog 
tijdens evenementen, met gehandi-
capten en met Sinterklaas.’
De ABC was waarschijnlijk van het 
type Paxham Ricardo RQ of MRQ. 
Die hadden een vermogen van vijf-
tien pk per cilinder met een maxi-
maal toerental van 1500. De door 

Paxham Ricardo ontwikkelde moto-
ren zijn vanaf 1935 in licentie door 
ABC gemaakt. Het is niet bekend 
wat voor motor daarvoor in het schip 
stond, mogelijk kwam die ook al uit 
Gent. Daar waren de met Rudolf 
Diesel bevriende Gebroeders Carels 
in 1899 begonnen met de productie 
van dieselmotoren. Later richtten zij 
met een aantal Belgische en Engelse 
compagnons ABC op. (HH)• De luxe motor Gerry op het IJsselmeer (Foto Max van Ginkel)

Heetgestookte gietijzeren bladen opgelast met mangaanbrons

Jooren repareert 107 jaar oude schroef
Jooren Scheepsschroeven uit Dordrecht heeft vo-
rige mand een ruim honderd jaar oude gietijze-
ren schroef gerestaureerd. Het betrof de in 1902 
gegoten driebladsschroef van de in hetzelfde jaar 
gebouwde luxe motor Gerry (22 x 4,80 meter, 67,5 
ton) van Max van Ginkel, die geen idee had dat de 
schroef al zo oud was.

Ms Gerry verdaagde op
stenen dam Marken

• De 107 jaar oude gietijzeren schroef van 
het ms Gerry voor hij werd opgelast. Een 
van de bladen is al schoongeslepen en van 
een voor het oplassen noodzakelijke bedding 
voorzien.

• Kees Jooren last hier één van de gietijzeren schroefbladen 
op met een mangaanbrons-mengsel. Jooren leerde het oplas-
sen van gietijzer van zijn grootvader. Ook John Vermeulen, 
echtgenoot van Dymphina Jooren, beheerst deze techniek nog. 
(Foto’s Jooren)

WANSSUM

Op de locatie van Linskens 
Shipyard in Wanssum is een 
nieuwe scheepswerf geopend. 
De nieuwe werf opereert onder 
vrijwel dezelfde naam, namelijk 
Linskens BV. Linskens Shipyard 
verdween van het terrein nadat 
de rechtbank in Roermond het 
bedrijf in januari failliet had ver-
klaard.

Het aan de Maas gelegen Limburgse 
bedrijf kwam in problemen omdat de 
orderportefeuille door de kredietcri-
sis opdroogde. Voormalig eigenaar 
Peter Linskens is nu bedrijfsleider 
van het nieuwe bedrijf, dat is opgezet 
met steun van een externe financier. 
‘Het gaat niet om een doorstart’, zegt 
Sander Emonts van Linskens. ‘Het 
is een nieuw bedrijf. Bij Linskens 
werken nu vijf mensen. Voor het 

faillissement werkten er veertien 
mensen. Het nieuwe Linskens wil 
zich onder meer bezighouden met 
refitwerk en interieurbouw op bin-
nenschepen en jachten.’
Linskens bouwde voor het faillisse-
ment vijf tot zes stalen motorjachten 
per jaar van het type Catfish, Classic 
Cruiser en Supercruiser, een 14,50 
meter lang klassiek vormgegeven 
motorjacht met waaiersteven, ont-
worpen door Bart Bouwhuis van 
Vripack. ‘We kunnen met de klei-
nere bezetting nog steeds nieuw-
bouwprojecten verzorgen, alleen 
is de capaciteit kleiner. Het zijn er 
nu maximaal één of twee per jaar in 
plaats van vijf of zes. Een hoop werk, 
zoals de cascobouw, besteden we bij 
nieuwbouwprojecten uit.’

Hoewel er wel interesse is voor de 

jachten van Linskens, ligt de focus 
op service, refit en interieurbouw. 
‘De nieuwbouwmarkt is nog erg 
instabiel en terughoudend en inte-
rieurbouw is vanouds een specialiteit 
van ons. Naast maritieme interieurs 
bouwen we interieurs voor winkels 
en kantoren’, zegt Emonts. Wat ser-
vice en onderhoud betreffen valt te 
denken aan laswerk, schroeven, de 
inbouw van pompen, vuilwatertanks 
en reparatie of aanpassing van elek-
trische installaties. ‘Schilderwerk 
doen we niet, we concentreren ons 
op interieur en techniek.’
Voor de beroepsvaart denkt Emonts 
aan het intimmeren en aanpassen van 
woningen en stuurhuizen. Linskens 
is gespecialiseerd in interieurs met 
leer, teak, kersenhout en rvs. Lins-
kens beschikt over een dertig tons 
kraan. (HH)

• Een van de door Linskens gebouwde Classic Cruiser 46 motorjachten (Foto Linskens)

Linskens weer boven water

DEN OEVER

De firma Luyt uit Den Oever, 
bekend bouwer van lieren voor 
vissersschepen, heeft nu twee 
reuzelieren gebouwd voor de 
offshore-industrie.

De lieren wegen elk 34 ton en zijn 
voorzien van twee trommels met 

een draadcapaciteit van 800 meter 
en een draaddiameter van 46 mil-
limeter. Het zijn de grootste lieren 
die ooit door de firma uit Den Oever 
zijn gebouwd en bestemd om te 
worden geïnstalleerd op zogeheten 

anchor-handling tug supply vessels 
ofwel bevoorradingsvaartuigen die 
ook sleep- en ankerbehandelings-
werk kunnen uitvoeren. De lieren 
worden geleverd aan Petroleum 
Marine Services uit Egypte en via 
Rotterdam naar Alexandrië ver-
scheept. (PAS)

Reuzenlier van Luyt
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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; sluis Straubing (kmr. 2322); waar-
schuwing. Ivm. afwezigheid veiligheidsinrichting 
benedenhoofd bijzondere voorzichtigheid afvaart 
sluis Straubung vanaf 9 juni tnb.
Donau; mededeling. De WSA Regensburg heeft 
een bekendmaking uitgegeven over geplande pas-
sagiersvaart bij de sluizen Jochenstein, Kachlet, 
Geisling, Regensburg en Bad Abbach in juni. 
Deze is aan te vragen bij het Infocentrum Bin-
nenwateren (2009.3686.0) of te downloaden via 
www.infocentrum-binnenwateren.nl
Donau; beperkingen. Tnb. aan de rechteroever 
tussen kmr. 2274.7 en 2275.1 keren, ontmoeten, 
voorbijlopen, stilliggen en ankeren verboden.
Dortmund-Ems-Kanal; evenement. Ivm. 
evenement bijzondere voorzichtigheid tussen 
kmr. 145.5 en 147.5 op 6 en 7 juni van 11 tot 
18 uur.
Elbe; stremming. Ivm. bezoek Amerikaanse 
president stremming tussen kmr. 48 en 66.9 op 
4 juni van 17 tot 23:59 uur en 5 juni van 5 tot 
15:30 uur.
Elbe; gedeeltelijke stremming. Gedeeltelijke 
stremming tussen kmr. 51.9 en 55.7 van 4 juni 
8 uur tot 6 juni 11 uur.
Elbe; stremming. Ivm. evenement stremming 
tussen kmr. 260.2 en 262.4 op 6 juni van 8:45 
tot 13 en van 14 tot 18:30 uur en 7 juni van 8:30 
tot 13 en van 14 tot 17:30 uur.
Elbe-Lubeck-Kanal; brug Basedow-Lanze 
(kmr. 55.6); brug Berkenthin (kmr. 13.3); brug 
Buchhorst-Lanze (kmr. 58.7); brug Bussau 
(kmr. 3.4); brug Horsterdamm (kmr. 59.7); 
brug Kronsforde (kmr. 4.9); werkzaamheden. 
Bijzondere voorzichtigheid brug Bussau op 10 
juni van 9 tot 17 uur, brug Kronsforde van 8 t/m 
9 juni van 9 tot 17 uur, brug Berkenthin op 15 
juni van 9 tot 17 uur, brug Basedow-Lanze op 
17 juni van 9 tot 17 uur, brug Buchhorst-Lanze 
op 18 juni van 9 tot 17 uur en brug Horsterdamm 
van 22 t/m 23 juni van 9 tot 17 uur.
Haven Neuss; beperkingen. Tot 23 juni 22 uur 
tussen hefbrug en becken 3 doorvaartbreedte be-
perkt en bijzondere voorzichtigheid.
Kustenkanal; oefeningen. Ivm. oefeningen 
bijzondere voorzichtigheid tussen kmr. 35.8 en 
36.2 op 13 juni van 8:30 tot 18 uur.
Luitpoldhaven (Ludwigshafen); brug Luit-
poldhafen; geen bediening. Geen bediening mid-
delste brug Luitpoldhafen tot 30 juni 15 uur.
Mittellandkanal; lokale scheepvaartvoor-
schriften. De WSD Mitte heeft een bekend-
making uitgegeven over verkeersregeling tus-
sen Haldensleben en Rothensee. Deze is aan 
te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2009.3732.0) of te downloaden via www.info-
centrum-binnenwateren.nl
Mittellandkanal; lokale scheepvaartvoorschrif-
ten. De WSA Uelzen heeft een bekendmaking 
uitgegeven over Regelungen bzw. Änderungen im 
Zuge der Ausbauarbeiten von MLK-kmr. 300,64 
- 302,29. Deze is aan te vragen bij het Infocentrum 
Binnenwateren (2009.3734.0) of te downloaden 
via www.infocentrum-binnenwateren.nl
Mittelweser; beperkingen. Ivm. baggerwerk 
linkeroever tot 19 juni 13 uur tussen kmr. 314.5 
en 315.2 bijzondere voorzichtigheid en snelheids-
beperking max. 9 km/u.
Neckar; beperkingen. Ivm. werkzaamheden 
Ladenburg tnb. ontmoeten verboden tussen 
kmr. 8.9 en 10.7 en tussen 11.2 en 12.3 en hin-
derlijke waterbeweging vermijden tussen kmr. 
8.9 en 12.3
Neckar; sluis Hirschhorn (kmr. 47.7); ge-
deeltelijke stremming. Stremming linkerkolk 
Hirschhorn tot 26 juni 16 uur.
Neckar; sluis Guttenbach (kmr. 72.2); strem-
ming. Stremming sluis Guttenbach van 15 tot 
23 juni van 22 tot 5:45 uur.
Oberweser; stremming. Ivm. oefeningen strem-
ming tussen kmr. 119.3 en 203.2 op 16 juni van 
15 tot 17 uur en van 21 tot 23 uur.
Potsdamer Havel; Langenbrücke (kmr. 25.5); 
stremming. Voor Langenbrücke ontmoeten ver-
boden van 8 t/m 26 juni maandag tot vrijdag van 
7 tot 13 uur. De werkzaamheden vinden plaats aan 
afwisselend de rechter- en linkeroever, waardoor 
er een engte ontstaat. Stremming van 15 t/m 19 
juni van 22 tot 6 uur. De werkzaamheden vinden 
plaats in het midden van de brug.
Rhein; spoorbrug Mainz-Sud (kmr. 496.4); 
doorvaarthoogte. Doorvaarthoogte verminderd 
met 100 cm thv. inspectiewagen spoorbrug Mainz-
Sud tnb.
Rhein; stremming. Ivm. vuurwerk stremming 
tussen kmr. 528.5 en 535 op 6 juni van 22:55 
tot 23:20 uur.
Verbindungskan. Nord zur Weser; sluis Min-
den (kmr. 0.5); stremming. Stremming sluis 
Minden van 15 juni 6 uur tot 27 juli 6 uur. Voor 
de schutvolgorde via Verbindungskanal Sud moet 
men zich tijdig melden via de marifoon of tel. 
0571/64 58 17 22.
FRANKRIJK
Canal de Neufosse; sluis Flandres (107); strem-
ming. Stremming sluis Flandres op 12 juni van 
13:30 tot 16 uur.
Canal de l’Oise a l’Aisne; sluis 13 Verneuil 
(kmr. 44.8); stremming. Stremming tussen kmr. 
38.3 en sluis 13 Verneuil tnb.
Canal de Roanne a Digoin; stremming. Ivm. 
calamiteit stremming tussen kmr. 32.8 (haven 
Chambilly) en 55.6 (samenkomst met Canal 
lateral a la loire) tot 15 juni 9 uur.
Canal de Saint-Quentin; sluis 26 Jussy (kmr. 
77.1); gedeeltelijke stremming. Stremming au-
tomatische kolk 26 Jussy van 8 juni 7 uur tot 
5 juli 18 uur.
Canal de l’Oise a l’Aisne; sluis 13 Verneuil 
(kmr. 44.8); oponthoud. Oponthoud sluis 13 
Verneuil tot 26 juni 19 uur.
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord; sluis 
78 Gerstheim (kmr. 111.7); sluis 79 Erstein-
Krafft (kmr. 144.7); stremming. Ivm. calamiteit 
stremming tussen sluis 78 Gerstheim en sluis 79 
Erstein-Krafft tnb.
Canal lateral à la Garonne; hellend vlak Mon-
tech (kmr. 43.8-44.3); gedeeltelijke stremming. 
Stremming hellend vlak Montech tnb.
Canal lateral à la Marne; sluis 9 Chalons en 
Champagne (kmr. 32.2); afmeerverbod. Ivm. 
evenement afmeerverbod linkeroever tussen kmr. 
31.6 en sluis 9 Chalons en Champagne van 13 
juni 19 uur tot 14 juni 10 uur.
Escaut; sluis 8 Denain (kmr. 8.7); oponthoud. 
Oponthoud sluis 8 Denain tot 3 juli 17 uur.
Escaut; afmeerverbod. Afmeerverbod rechter-
oever tussen kmr. 8.6 en 8.7 tot 2 juli 17 uur.
Grand Canal d’ Alsace; minimaal vermogen. 
Ivm. evenement met minimaal vermogen pas-
seren tussen kmr. 172 en 174 op 13 juni van 
10 tot 17 uur.
Oise Canaliseé; sluis 7 Pontoise (kmr. 13.4); 
gedeeltelijke stremming. Stremming kolk 125 
x 12 m sluis 7 Pontoise t/m 26 juni van 6 tot 
20 uur.
Oise Canalisée; stremming. Ivm. vuurwerk 
stremming thv. kmr. 3.3 op 6 juni van 22:30 tot 
23:59 uur.
Rhône; sluis Avignon (kmr. 239); sluis Bourg 
les Valences (kmr. 106.3); sluis Chateauneuf 
du Rhône (kmr. 164); stremming. Van 8 juni 
21 uur tot 9 juni 5 uur stremming sluis Avignon, 
sluis Chateauneuf du Rhône en sluis Bourg les 
Valences.
Scarpe; brug Conde (kmr. 59.1); scheeps-
hoogte. Doorvaarthoogte max. 270 cm brug 
Conde tnb.
Seine; brug Epinay (kmr. 32.3); brug Ile St. 
Denis (kmr. 28.3); stremming. Ivm. evenement 
tussen brug Ile St. Denis en brug Epinay strem-
ming op 6 juni van 10 tot 12, 14 tot 15, 16 tot 
17 uur en 7 juni van 9 tot 10, 11 tot 12, 13:30 
tot 14:10, 15:10 tot 16:30 uur.
Seine; brug Boieldieu (kmr. 242.2); brug 
Corneille (kmr. 241.9); afmeerverbod. Ivm. 
aanwezigheid passagiersschepen afmeerver-
bod rechteroever tussen brug Corneille en brug 
Boieldieu tot 5 juni 5 uur, van 8 juni 12 uur tot 
11 juni 19 uur, van 12 juni 13 uur tot 14 juni 7 
uur, van 16 juni 15:30 uur tot 18 juni 9 uur, van 
22 juni 18 uur tot 25 juni 19 uur en van 29 juni 
18 uur tot 3 juli 9 uur.
OOSTENRIJK
Donau; hinderlijke waterbeweging vermijden. 
Ivm. evenement hinderlijke waterbeweging ver-
mijden linkeroever tussen kmr. 2135 en 2133 op 
7 juni van 10:30 tot 13:30 uur.
Donau; brug Reichs Wien (kmr. 1928.9); werk-
zaamheden. Bijzondere voorzichtigheid brug 
Reichs Wien van 8 t/m 10 juni van 23 tot 4 uur 
en van 23 t/m 25 juni van 23 tot 4 uur.
Donau; beperkingen. Ivm. evenement op 5 juni 
van 8 tot 17 uur voor rechteroever tussen kmr. 
2134.2 en 2133.6 afmeerverbod en bijzondere 
voorzichtigheid.

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

congressen, beurzen
& evenementen

kielzog

‘We staan echt op het punt te beslis-
sen: het schip verkopen of doorvaren. 
Er schijnt momenteel nog handel te 
zijn. Het is moeilijk. Je weet het toch 
nooit en kan alleen achteraf bepalen 
of het een goede keuze was. Mijn 
man is 62. We weten ook niet of de 
overheid het ons gunt om op 65-jarige 
leeftijd te stoppen, omdat die leeftijd 
in de toekomst naar 67 gaat. Eigenlijk 
willen we naar de werf om het schip 
nog voor zeven jaar een certificaat 
te geven’, vertelt Marja.
Ondanks de crisis zien ze wel toe-
komst voor hun type schip, want 
dergelijke schepen zullen altijd 

nodig blijven. Ze baseren zich 
daarbij op de afmetingen van de 
vaarwegen die de Dandy bevaart. 
‘Er zijn nog zat plaatsen waar wij 
echt een groot schip zijn. We varen 
veel in voormalig Oost-Duitsland. 
Elk huis heeft daar een nieuw dak 
en interieur nodig en ze hebben daar 
op den duur nieuwe straten nodig. 
Dan heb je Polen en Tsjechië nog. 

Je tilt die landen niet in twintig jaar 
naar de 21ste eeuw.’
In dat vaargebied zijn de steden wel 
modern, maar mensen uit het Westen 

verkijken zich volgens Ronald en 
Marja op het eenvoudige bestaan 
op het platteland. Als voorbeeld 
noemen ze de haven van Stepnica, 
dat ongeveer tachtig kilometer 
voorbij Stettin ligt. ‘In Stepnica zit 
een ijzerhandel en het ijzer wordt 
daar naartoe gebracht op een fiets 
met een karretje of met het paard 
en wagen of per ezel. Het is daar 

nog allemaal handwerk. Maar ooit 
zullen de mensen op het platteland 
ook moderniseren en wat meer luxe 
willen.’

Jubileum
In de toekomst verwacht het echtpaar 
dat het gezinsleven zich in de bin-
nenvaart naar de wal verplaatst. ‘Wij 
denken dat het zakelijker wordt in 
de binnenvaart. Nu is het goedkoper 
om met je vrouw te varen, maar als 
de economie opbloeit is een andere 
exploitatievorm waarschijnlijk ef-
ficiënter.’
De binnenvaart is met de slooprege-
ling uiteindelijk niet veel opgescho-
ten, constateert Ronald. Hij vindt dat 
er vraagtekens mogen worden gezet 
bij de tarieven die in het verleden zijn 
betaald. ‘In de binnenvaart gooide 

iedereen zijn spits in de sloop en 
kocht zo onderhand een 3000-tonner. 
Dat draagt niet bij aan het beheersen 
van de capaciteit. En dan heb je de 
economische situatie. Ik denk dat het 
bedrijfseconomisch gezonder zou 
zijn een nieuw schip te bouwen als 
het vlak versleten is. Maar dat is 
nog nooit iemand in de binnenvaart 
gelukt en dat zegt wel iets.’
Ronald is van de wal. Hij woonde 
aan de Koningshaven en ging varen 
omdat een vriend van hem voer. Hij 
begon bij sleepdienst Volharding en 
stapte daarna over naar sleepdienst 
Eerland. Toen kocht hij op zeven-
tienjarige leeftijd een luxe motor, 
waarmee hij failliet ging. Hij ging 
weer in loondienst op een tanker en 
het echtpaar kocht een spits. Dat kon, 
omdat ze op huwelijkse voorwaar-

den zijn getrouwd. Als hij erover 
nadenkt hoopt hij nog vijf jaar te 
varen, omdat hij dan een jubileum 
heeft. ‘Dan vaar ik vijftig jaar en dat 
voor iemand die van de wal is.’
De ouders van Marja voeren op de 
Adriana en de Rea-Silvia. Haar opa 
voer nog onder zeil en later met een 
opduwer. Hij was de eerste bieten-
schipper van Puttershoek. ‘Ik weet 
niet of het er nog hangt, maar er 
hing een grote foto van hem in het 
kantoortje van de bevrachter in de 
fabriek daar.’ (HDJ)

• Marja en Ronald Gijsbers verwachten dat er nog decennia veel te vervoeren is voor Dortmunders. ‘We varen 
veel in voormalig Oost-Duitsland. Elk huis heeft daar een nieuw dak en interieur nodig en ze hebben daar op 
den duur nieuwe straten nodig.’ (Foto Henriette Driesen-Joanknecht)

Dortmunder Dandy vaart veel naar oost-Duitsland

Echtpaar twijfelt over bedrijfsbeëindiging
Ronald en Marja Gijs-
bers-De Rooy varen op 
de Dortmunder Dandy. 
Ze zijn op een leeftijd 
dat ze een keuze moe-
ten maken tussen naar 
de werf gaan en het 
schip nog voor zeven 
jaar een certificaat te 
geven of stoppen met 
varen en in hun huis in 
Duitsland gaan wonen. 
De huidige economi-
sche situatie maakt die 
beslissing niet eenvou-
diger, constateren ze.

‘over vijf jaar vaar
ik vijftig jaar’

DONDERDAG 4 JUNI
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
19.30 uur, bijbelbespreking/bidstond 
of gemeentekring.
Nijmegen, KSCC: 15.30 uur, verzor-
gen bulletin (oneven weken). 
Raamsdonksveer, KSCC: 13.30 uur, 
pergamano.

VRIJDAG 5 JUNI
Nijmegen, KSCC: 9.30 uur, bloem-
schikken (kerk).

ZATERDAG 6 JUNI
Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 
uur, H. Mis.
Brugge, Schippersschool: 18 uur, H. 
Mis.
Eisden, Schipperscentrum Betanië: 
19.30 uur, dienst.

ZONDAG 7 JUNI
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; Ge-
ref. Gem.: evangelisatiepost, Looiers-
gracht 70, 10.30 en 17 uur, evang. J. 
Krijgsman. Crèche aanwezig; Geref. 
Gem. Noord, Melkweg, 10 en 16 uur, 
student G.W.S. Mulder; Noorderkerk: 
Noordermarkt, 10 uur, ds. B.J. van 
der Graaf en 19 uur, ds. E.J. de Groot, 
Eemnes.
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
9.30 uur, F. Stalman en 19 uur, ds. Joh. 
Zijlstra, Diepenveen, HA; PKN, Farm-
sumerkerk: 9.30 uur, dienst; RK kerk, 
Singel, 11.30 uur, dienst; Chr. Geref. 
kerk, Huibertplaat 57: 9.30 uur, Z.P. 
Koning, Delfzijl en 14.30 uur, ds. P.C. 
de Lange, Uithuizen.
Groningen, Geref.  Oosterkerk: Ro-
zensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 
17 uur, dienst; Stadsparkkerk: Snel-
liusstraat 19, 9.30 uur, dienst; Pinkster 
Gem.: Nieuwe Boteringestraat 50, 9.30 
uur, dienst; Baptisten Gem.: Korreweg 
47, 10 uur, dienst.
Lemmer, Herv. kerk: 9.30 uur, P.J. 
Huiser; Geref. kerk: E. van der Sluis, 
gez. HA; Süderigge: 15.30 uur, gez. 
HA.
Meerssen, Gemeenschapshuis De 
Koel: Past. Geelenplein 6: 10 uur, J. 
Bayense.
Nijmegen, KSCC: 11 uur, eucharis-
tieviering.
Raamsdonksveer, KSCC: 10.30 uur, 
H. Mis.
Rotterdam, Koningskerk: 10 uur, 
J.Th.W. v/d Spek; 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.
Antwerpen: LO 10 uur Heer van Ber-
genstraat 1-3; M 10 uur, Lange win-
kelstraat 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, Begijnhof-
laan 31: 10 uur, dienst.
Hasselt, VPKB: Kuringersteenweg 
81, 10 uur, dienst (info: mw. ds. L. de 
Oude, tel. 011-812 381).
Luik, Kerkschip: 10.30 uur, H. Mis.
Brugge, Schipperschool: 9 en 11 uur, 
H. Mis.
Marchienne au Pont, Kerkschip: 10 
uur, H. Mis.
Parijs, Ned. Prot. Gem.: Lutherse 
kerk, Bld. Vincent Auriol 172 (metro: 
Place d’Italie); 9.45 uur, dienst. E-mail: 
eglise.neerlandaise@wanadoo.fr.  
Luxemburg: 10.45 uur, dienst. In-
fo : ds. A. van den Dries, tel. 00352 
26782943. E-mail : vddries@pt.lu.
Andernach, Christuskirche: 11 uur, 
ds. P.E.G. Wiekeraad. Info: J. Boer-
sema, tel. 030-6090386.
Duisburg/Ruhrort, Rheinallee 14: 
10.30 uur, ds. B.J. Veldhorst.
Frankfurt: Reformierte Kirche (bo-
venzaal), Freiherr von Steinstrasse 8: 
11.15 uur. Info: Jan Visser, tel. 069-
293952.
Mannheim, Ev. Hafenkirche, Kirchen-
strasse: 11 uur, ds. G. van Zeben.
Münster/Hamm, Hugo de Groot-
school, Gonowskistrasse 1, Münster-
Gievenbeck: 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 8 JUNI 
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, coör-
dinatievergadering; 14 uur, repetitie 
toneelgroep.
Rotterdam, KSCC: 14 uur, repetitie 
zangkoor.

DINSDAG 9 JUNI
Nijmegen, KSCC: 10 uur, gymnastiek; 
18 uur, repetitie zangkoor; 19.30 uur, 
cursus vaarbewijs.

WOENSDAG 10 JUNI
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, repetitie 
Shantykoor en 14 uur, bridgen (oneven 
weken).
Raamsdonksveer KSCC: 14 uur, 
handwerken en kaarten.
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twee maanden voor het einde van de abon-
nementsperiode, nadien vindt automatisch 
verlenging plaats.

ISSN: 0165-490X

Auteursrechten © voorbehouden. Niets uit 
deze opgave mag worden verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden door middel 
van druk, fotocopie, microfilm, elektronisch of 
op welke wijze dan ook, zonder vorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.
MYbusinessmedia bv legt uw gegevens vast 
voor de uitvoering van de (abonnements)-
overeenkomst. Uw gegevens kunnen door 
MYbusinessmedia, of zorgvuldig geselecteer-
de derden, worden gebruikt om u te infor-
meren over relevante producten en diensten. 
Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit 
melden aan MYbusinessmedia,
t.a.v. Afdeling Relatiebeheer,
postbus 58 7400 AB Deventer.

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.

Vorige week schreef ik over de Groene 
Draeck. Als toegewijd onderdaan van 
Hare Majesteit, haar trouw beloofd heb-
bend in de officierseed en met een bet-
overgrootvader, generaal te Antwerpen, 
die tijdens de Belgische afscheiding van-
wege een Orangistische samenzwering 
tot tweemaal toe ter dood werd veroor-
deeld (en uiteraard, zoals het een Smis 
betaamt, tijdig ontsnapte), schroomde 
ik om commentaar te leveren op de ko-
ninklijke zeilvoering en, nog erger, het 
koninklijk gevolg. Toch overwin ik mijn 
ingeboren ingetogenheid voor het be-
lang van de natie en kom uit de royalis-
tische kast.

Wie het fotootje van Hr Ms Groene Draeck 
- afgedrukt in plaats van mijn tronie - goed 
bekijkt, zal gruwen van de strakke dirk, het 
aan lij doorstaand bakstag en het zwaard op 
half zeven. Wat wij daar gewaar worden is ko-
ninklijk zakken; de teloorgang van de normen 
en waarden waar onze premier zo aan hecht, 
zolang het geen staatsrechtelijke zuiverheid 
of de brand in het Catshuis betreft. Men hoort 
de dirk en de bakstag aan lij proper te vieren 
en het loefzwaard goed op de steun te halen. 
Misschien moeten we dit door de vingers zien: 
de marine bezuinigt in bemanning voor recre-
atie - hoe belangrijk Hr Ms relatief bescheiden 
zeiljacht ook is voor de vaderlandse PR, waar 
‘s werelds overige royalty in ordinair grote mo-

torpaleizen rondstoomt - en men kruiste met 
dat bakbeest op de Fluessen; iedere boerelul 
zou hier de normen laten zakken.

Stijlbreuk
Edoch, majesteit is geen boerelul en er ontbrak 
nog meer aan het royaal silhouet: achter de 
doorluchtige Draeck bungelde niet een or-
dentelijke vlet in politiek-incorrect overnaads 
mahonie of een mooie twaalfvoetsjol, maar 
een ordinair condoom: zo’n grijs broeikas-
belagend oppompgeval met zetel en stuurtje 
in de midscheeps. De meeste Lemmeraken 
hebben tegenwoordig zo’n ding op sleeptouw; 
een schandvlek op ons maritiem erfgoed. 
Gegroeid als een soort kruising tussen de 
boeier en de Friese visaak, is de Lemmer-
aak al lang het favoriete type rondjacht voor 
de ‘great and the good’. Nadat de koningin 
de Groene Draeck had bekomen moest ie-
dere jonge plutocraat zo’n aak. Op de pad-
destoelwolk van de afgelopen economische 
groei explodeerde het aantal aken. Nu het te 
laat is om die ongebreidelde voortplanting te 
stoppen knopen ze allemaal zo’n wansmakig 
gemakzuchtcondoom achter de schuit.

Zo’n baal rubber valt alleen met buitenboord-
motor voort te bewegen, want roeien ermee 

blijft bagger: dollen te flexibel, boot te breed, 
kort en windgevoelig, zit ongunstig, etcetera. 
Zodat Nederlandse jachthavens zijn vergeven 
van te dikke jongetjes die de rust verstoren 
door gassend hun verveling te verdrijven. We 
lagen ooit van de natuur te genieten bij de 
Boschplaat, toen drie Lemmeraken, die al 
een week met elkaar opvoeren op de motor, 
ankerden. Vervolgens voeren ze de hele avond 
heen en weer om op de kwelder te barbecuen 
en voor elke scheet weer naar een aak te varen. 

Rust op asociale wijze verpest, je voelde de 
broeikas groeien.
Vissende Lemmeraken hadden vaak een vlet 
op sleeptouw voor de ansjovisvangst. Voor 
slepen en roeien op open water behoren vletten 
tot het meest doelmatige dat de Scandina-
visch-Nederlandse maritieme traditie heeft 
voortgebracht, laten we daar zuinig en trots 
op zijn. Vletten zijn bovendien buitengewoon 
geschikt om vette, verwende varensgastjes de 
logge lichaampjes te laten bewegen. Laat ze 
op de eb de haven uitvaren en een paar span-
nende uren zwoegen om weer op de ouderlijke 
aak te komen - spaart kapitalen aan fitness 
en geeft rust rond de ligplaats.
Ook elders in de watersport mis ik de orden-
telijke roeibare bijboot: de omgekeerd aan 
dek gevoerde jolletjes die de RORC vroeger 
voorschreef, gaven scherpe jachten cachet en 
de bemanningen beweging in de haven. Mocht 
de schuit wegzinken dan kun je met een goede 
jol naar de wal roeien; met zo’n zelfopbla-
zende contraptie kun je slechts wachten tot 
de koffiezettende uitkijk op de Liberiaanse 
substandaardtanker je ziet. Natuurlijk sleept 
het lastiger, een stevige vlet, en moet je voor-
zichtig manoeuvreren in de sluis, waar zo’n 
condoom als stootwil kan dienen. Maar het is 
net als met boegschroeven, rolfokken en GPS: 
hoe makkelijker je het maakt des te meer lol 
gaat er af. Geeft iets meer voldoening dan vol 
trots op je mooie volgboot kundig manoeu-
vreren bij havens en kunstwerken?

Maritieme Paus:
weg met het condoom

Column

Hans Vandersmissen

Scheepsgegevens
Scheepsnaam: Dandy. Lengte: 
67 meter. Breedte: 8,20 meter. 
Diepgang: 2,68 meter. Tonnage: 
1019. Europanummer: 3110065. 
Motor: MTU, 460 pk. Bouwjaar: 
1924. Thuishaven: Hellevoetsluis. 
Eigenaar: VOF Dandy.
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Kruiswoordpuzzel
Welk winwoord komt er in het balkje?

14 53 12 11 36 57 17 23 64 5 55 28 52

HORIZONTAAL: 1 fantasie; 6 dag van 
de week; 11 strekking; 12 stuurboord; 
13 Europese hoofdstad; 14 standplaats; 
15 kilovolt; 17 zangnoot; 19 aartsbis-
schop; 21 twist; 24 vaatwerk; 26 plaats 
in België; 29 melkklier; 30 strijkinstru-
ment; 32 slepend; 33 laatstleden; 34 
voorzetsel; 36 vogelproduct; 37 chef; 
38 ontsloten; 39 dyne; 41 familielid; 
43 voorzetsel; 45 nakomeling; 48 Eu-
ropeaan; 51 vogel; 53 bouwland; 55 
opstootje; 56 kring; 57 dreumes; 59 
Latijns voorvoegsel; 60 dierengeluid; 
61 plaats in Oost-Europa; 63 krokant; 
64 de oudere; 66 zenuwachtig; 68 re-
bellie; 69 meestal.

VERTICAAL: 1 materiaal; 2 maan-
stand; 3 rolgordijn; 4 bij; 5 een ze-
kere; 6 klap; 7 dwergbuffel; 8 plaats 
in Drenthe; 9 bovenbeen; 10 detentie; 
16 hoefdier; 18 kleur; 20 oliestaatje; 
22 bolgewas; 23 titel; 24 getalletter; 25 
tegenover; 27 reeds; 28 voegwoord; 30 
aanval; 31 plaats in Utrecht; 33 jong 
dier; 35 onbepaald vnw.; 40 iedere; 
42 beest; 44 gemeen; 46 maanstand; 
47 persoonlijk vnw.; 49 regeringsre-
glement; 50 oude maat; 51 gewicht; 
52 de onbekende; 54 bouwval; 56 
verkoophuisje; 58 maal; 59 maling; 
62 ongedwongen; 63 slaapplaats; 65 
nikkel; 67 lidwoord.

JARIG

8 juni:
- Kim Goudriaan, 8 jaar, ms Cas-
para, Krimpen a/d IJssel.

9 juni:
- Tanya Kranenburg, 3 jaar, a/b 
Westropa, Nieuwegein.

11 juni:
- Kimberly de Leeuw van Weenen, 
5 jaar, a/b Formosa, Maasbracht.

- Jaarcongres Koninklijke Schut-
tevaer, 4 en 5 juni, Zwartsluis
- Symposium 50-jarig bestaan 
Zeekadetkorps Rotterdam, 5 juni, 
STC Rotterdam 
- Aquakids, 6 juni, Rotterdam
- CCR-congres Rijnvaart en kli-
maatverandering , 24 en 25 juni, 
Bonn
- Havendagen Maasbracht, 27 en 
28 juni
- Offshore Energy 09, 8 oktober, 
Den Helder
- Mannheimer Tagung für Bin-
nenschiffahrtsrecht, 9 oktober, 
Schloss Mannheim
- Europort 2009, 3 t/m 6 november, 
Ahoy Rotterdam

oplossing

Winwoord: PASTEURISEREN
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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

www.jelmervalk.nl

050-3180321

Hydraulische
Lieren (4-35 Ton)

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

SLEEPDIENST EN DEKSCHUITENVERHUURDERIJ

Te huur
Pontons en

koppeldekschuiten
15 t/m 600 ton

sleepboten
Blom BV • ISO-9001-2000

Amsterdam
tel. 020-6866007
fax 020-6866082

www.dekschuitenenpontons.nl

Kraanscheepje/
Werkvaartuig voor export.
Afm: 18,64 x 6,08 x 1,20 m.
Hijsvermogen: 17 m/ton
DAF 185 pk SCHOTTEL
€ 92.500,-- www.bstdintelsas.
nl
0167-528023

Twin prop Pushboat/
Workboat voor export
Afm: 16,47 x 4,00 x 1,00 m.
500 pk / 373 kW Deutz
Vraagprijs € 52.500,--
www.bstdintelsas.nl 0167-
528023

Motortankschip/
Bunkerscheepje/bilgeboot
voor export. Afm: 19,25 x 3,73 
x 1,43 m.
105 pk / 88 kW DAF
Vraagprijs € 52.500,-- www.
bstdintelsas.nl
0167-528023 

Technische Handelsonderneming BV

THE RELIABILITY YOU REQUIRE: TURBO TWINTM AIR STARTERS

:

‘t Holland 24B, 6921GW Duiven

Phone: (+31) 316-280191

www.hatraco.com

airstarters@hatraco.com

TURBO TWINTM

TURBOTWINTM AIR STARTER RANGE:
Alco, Buda, CAT, Cummins, DAF, Deutz, Detroit Diesel, EMD, John Deere, Komatsu, 
MAK, MAN, MAN B&W, Mitsubishi, MTU, MWM, Perkins, Pielstick SEMT, Renault Marine,
Rolls Royce, Scania, Volvo Penta, Wärtsila
From 16kW up to 60kW we have it all!     

ALWAYS START AHEAD, INSTALL A TDI 

WAT ZORGT ERVOOR DAT U 
DE VAART ERIN HOUDT?

pon-cat.com/scheepvaart

PON POWER BV

Generating Powerful Solutions
T +31 (0) 78 6 420 420

CAT, CATERPILLAR, their respective logos, “Caterpillar Yellow” and the POWER EDGE trade dress, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. 
©2009 Caterpillar All Rights Reserved 

PON POWER SERVICE, 
GEEN ZORGEN

Stilstand is de grootste schadepost van een schipper, wij weten dat als geen ander. 
Wanneer u motoren bij Pon Power in onderhoud heeft, zijn deze zorgen voor u niet van 
toepassing. Een groot team van service technicians staat dag en nacht voor u klaar.

KONING TECHNISCH BEDRIJF B.V.

Prijzen revisie (andere types en merken op aanvraag):
Scania D 11 € 8.050,-
Scania DS 11 € 8.450,-    (incl. turbo)
Scania DS 14 € 10.850,-  (incl. turbo)
DAF DKA 1160 € 8.050,-
DAF       DKS 1160 € 8.425,- (incl. turbo)
Mercedes OM 402 € 9.970,-
Mercedes OM 442A € 10.755,-  (incl. turbo)
Volvo TD 100 A € 8.909,- (incl. turbo)
Volvo TD 120 A € 9.052,- (incl. turbo)

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

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

www.ktbkoning.nl info@ktbkoning.nl

• CCR fase 2 motoren 

• Revisie motoren

• Ruil motoren

• Onderdelen

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

* Kraanwerkschip voor bergingen en overslag
* Sleepboten 250 pk t/m 1150 pk
* Trilapparatuur voor het zetten van palen
* Drijvende bok (hefcapaciteit 50 ton)
* Ponton verhuur

BURG. VON GEUSAUWEG 36 / 4191 KW GELDERMALSEN
TEL. (0345) 580501 / FAX (0345) 580528 / MOBIEL (06) 54924649

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

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

containers , bj. 1993
4 stks:  76,50 x 11,40 x 4,00mtr.,  luiken, 2750 ton, bj. 1982.            
4 stks:  32,50 x   8,20 x 2,25mtr.,  open, 450 ton, bj. 1982.

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

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

Ankerpark 2 Tel.: 0223-616641

Postbus 114 Fax: 0223-615391

1780 AC Den Helder E-mail: info@visser -den-helder.nl

Schildersweg 253  Tel.: 0222 - 312661

1792 CJ Oudeschild, Texel. Fax. 0222 - 310249

E-mail: info@visser -texel.nl 

REINTJES - keerkoppelingen

ABC - dieselmotoren

* 24-uurs service

Newtonweg 9 - Spijkenisse        0181-614466

NIEUWBOUW
WERKSCHEPEN

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

div. keerkoppelingen, gereviseerde en
gebruikte motoren in voorraad

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

www.
schuttevaer
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