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HENRIETTE

Innovatie

Het schip vaart de voorste kolk van 
sluis Lemmer uit. In de achterste 
kolk liggen jachtjes. We kijken 
achterom en zien hoe de sluisdeur-
en en later de brug opengaan.
‘Ik snap niet waarom de beroeps-
vaart regelmatig een hoogte-
beperking heeft, terwijl voor al 
die jachtjes de weg gestremd kan 
worden, omdat de brug open moet’, 
zegt mijn man.
‘Het is lastig om die mast te laten 
zakken’, antwoord ik.
‘Het is een gebrek aan innovatie. 
Zij leven nog in 1900. De stuurhut 
handmatig laten zakken of afbrek-
en is ook lastig’, stelt hij.

Om te voorkomen dat de bunkersta-
tions kind van de rekening worden, 
is de brancheorganisatie van de bun-
kerstations NOVE deze week begon-
nen met het centraal registeren van 
de klanten van brandstofleveranciers 
aan binnenvaart en visserij die hun 
rekening niet meer betalen. De zo-
genaamde dubieuze debiteuren.

Juridische toetsing
De Nederlandse Organisatie voor de 
Energiebranche (NOVE) behartigt 
als brancheorganisatie de belangen 
van de onafhankelijke particuliere 
brandstoffenhandelaren. Vrijwel 
alle leden van de NOVE - van de 
105 bunkerboten in de binnenvaart 
zijn er 95 van NOVE-leden, van de 

40 bunkerwinkelbedrijven zijn dat 
er 35 - doen mee met het registreren 
van de dubieuze debiteuren. 
De NOVE toetste het meldingsys-
teem voor dubieuze debiteuren juri-
disch. Het College Bescherming Per-
soonsgegevens keurde het systeem 
vervolgens goed. De deelnemende 
bunkerbedrijven moeten daarom 
eerst een protocol accepteren voordat 
ze van het systeem gebruik kunnen 
maken. Op een afgezonderd deel op 
de internetsite van NOVE kunnen 
de leden op elk moment van de dag 
de actuele lijst raadplegen.

‘Een goede zaak’, vinden de ei-
genaren van de bunkerstations het 
centrale registratiesysteem van de 
NOVE. ‘Het is mooi als je het col-
lectief kunt regelen. Dan kun je de 
schippers die echt niet willen betalen 
op de zwarte lijst zetten en weten 
alle bunkerstations wie de dubieuze 
debiteuren zijn.’ 

Geen gasolie meer
De bunkerstations zien inmiddels het 
betaalbedrag van de schipper snel 
verslechteren. Veel willen ze er niet 
over kwijt, maar volgens iedereen 
die er door Schuttevaer naar werd 
gevraagd is het duidelijk dat de betal-
ing van de brandstofrekening steeds 
problematischer wordt. ‘Het betalen 
van de rekening gaat natuurlijk al-
lemaal wel wat moeizamer bij de 
klant. Het komt regelmatig voor dat 

schippers maanden wachten met het 
betalen van de rekening.’
Om er zeker van te zijn dat het geld 
toch binnenkomt, houden de bunker-
bedrijven zich steeds vaker strak aan 
de gestelde betalingstermijn. Omdat 
de uitstaande bedragen groot zijn 
en de marges volgens de bunker-
bedrijven laag, moet de schipper als 
puntje bij paaltje komt toch echt zijn 
rekening betalen. En hoewel het nog 
niet vaak voorkomt, krijgen de eerste 
binnenvaartschippers, zelfs als vaste 
klant, inmiddels geen brandstof meer 
van hun bunkerstation. De brand-
stofleverancier wacht dan met het 
leveren van nieuwe brandstof tot de 
rekening in zijn geheel is voldaan.
Hoewel de bunkerstations wel zien 
dat het weinig zin heeft als de schip-
per het geld echt niet heeft, sturen ze 
in het geval van een echte dubieuze 
debiteur toch maar een incassobu-
reau op de schipper af. Want als ze 
dat niet doen, dan kunnen ze zelf wel 
eens in de problemen komen.

‘Een drama’
Hoewel de bunkerstations er dus alles 

aan lijken te doen om achterstallige 
rekeningen te gaan innen, beseffen 
ze ook hoe moeilijk de meeste schip-
pers het nu in crisistijd hebben. Ze 
proberen de binnenvaartschipper die 
zijn rekening niet direct kan betalen 
zoveel mogelijk tegemoet te komen. 
Ook al lijkt dat in tegenspraak met 
het strakker hanteren van de betal-
ingstermijn, in individuele gevallen 
rekken ze de betaling nog wel eens 
een maandje op.
‘Het is toch vrij heftig wat er nu 
allemaal in de binnenvaart gebeurt’, 
vertelt een eigenaar van een bun-
kerstation. ‘Gewoon een drama. Het 
is voor iedereen moeilijk. Heel erg 
schrijnend natuurlijk dat wij een 
prachtig mooie nieuwbouwvloot 
hebben opgebouwd en dat er dan 
ineens een crisis overheen komt. 
Als je hoort waar de klant nu voor 
moet varen, hoe lang hij soms stil 
moet liggen en hoeveel hij nog aan 
financieringkosten en andere vaste 
kosten kwijt is, dan is het niet zo 
vreemd dat de schipper de oliehan-
delaar later gaat betalen. Ik begrijp 
best dat het een lastige tijd is voor de 
binnenschipper. Dat gaat je ook als 
oliehandelaar nauw aan het hart.  
‘En dan hebben wij volgens mij 
het ergste nog niet eens gehad. De 
echte betalingsproblemen verwacht 
ik pas na de bouwvak. Dan is ieder-
een weer terug van vakantie, is er 
waarschijnlijk nog minder lading en 
wil iedereen weer varen.’ (EvH)

Eerste schippers krijgen geen gasolie meer

Brandstofrekening steeds
moeilijker op te brengen
Binnenvaartschippers hebben vanwege de teruglo-
pende inkomsten in verband met de crisis steeds 
vaker problemen om de brandstofrekening van de 
bunkerstations te betalen. De eerste schippers kri-
jgen inmiddels van hun vaste bunkerstation geen 
gasolie meer. 

Bunkerbedrijven registreren
centraal dubieuze debiteuren
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WOUDSEND

De wedstrijd bij Earnewâld 
werd dinsdag 21 juli een drijf-
partij. Maandag 27 juli was het 
bij Woudsend niet veel beter. De 
wedstrijdorganisatie daar was 
verlegen met de schiftende, on-
betrouwbare wind.

In Stavoren lekten ze zaterdag de 
wonden na de derde afgelasting in 
successie wegens te harde wind. Er 
stond 5 tot 6 Bf en dat was, met de 
hoge baren na een paar winderige da-
gen, voor de skûtsjes niet vertrouwd. 
Schippers en bemanningen maakten 
er een leuke middag van met een se-
rieuze partij touwtrekken. Die werd, 
voor tweeduizend man publiek, door 

klassementsleider Grou gewonnen 
van Leeuwarden.
Na zes wedstrijden stond Grou 3 
punten voor op Heerenveen, ruim 5 
op Sneek en 13 op Joure. Schipper 
Dirk Jan Reijenga van dit skûtsje 
boekte twee overwinningen, maar 
ging bij Langweer de mist in. Over 
stuurboord liggend week hij niet 
voldoende voor Douwe Visser van 
Sneek. Die nam met een aanvaring 
en een protest wraak voor de ver-
nedering die dezelfde Reijenga hem 
vorig jaar liet ondergaan in zijn mis-
lukte finale op het Sneekermeer.
Omdat de afgelaste wedstrijd bij 
Stavoren op donderdag 30 juli bij 
Lemmer zou worden ingehaald, is 

er in het klassement nog van alles 
mogelijk. Nog zeker zes deelnemers 
hadden na Woudsend reëel kans op 
de titel. (KJ)
Tussenstand na zes wedstrijden: 
Grou 9,8; Heerenveen 12,8; Sneek 
15; Joure 22,8; Lemmer 24; Bols-
ward 25; D’Halve Maen Drachten 
33; Leeuwarden 35; Drachten 37; 
Earnewâld 38; Súdwesthoeke 46; 
Woudsend 50; Huizum 59; Lang-
weer 61.

Pagina 8: Wedstrijdverslagen 
van Klaas Jansma en -foto’s van 
Marten Sandburg
Pagina 9: Voorbeschouwing 
IFKS 

Nog zes titelkandidaten in SKS-skûtsjesilen

KOPENHAGEN

Rederij DFDS voert tot eind de-
cember een praktijkproef uit 
met een rookgaswasser voor 
scheepsdieselmotoren. De in-
stallatie is het resultaat van een 
project met de naam ’Partner-
schap voor schonere scheep-
vaart’ waarbij behalve DFDS ook 
Aalborg Industries, MAN Diesel, 
de Deense rijksmilieudienst en 
rederijbrancheorganisatie Dan-
marks Rederiforening betrok-
ken zijn. 

Zeebunkeraars 
hebben 
het moeilijk
DEVENTER

De bunkerbedrijven die de zeesche-
pen van stookolie voorzien maken 
een zware tijd door. Omdat flink wat 
minder zeeschepen de zeehavens 
binnenlopen, is er ook minder te 
bunkeren. 

Topman Oskar Slingerland van zee-
vaartbunkeraar Frisol spreekt in het 
NOVE-magazine over een teruggang 
van tegen de twintig procent voor 
de laatste twee maanden. Volgens 
hem lopen de bunkerbedrijven 
tegen hun grenzen aan. Door de 
zwakke situatie van de rederijen 
en het feit dat oliemaatschappijen 
strengere regels aan de bunkeraars 
opleggen, zien ze zich gedwongen 
om het kredietlimiet te beperken 
en een kortere betalingstermijn af 
te spreken. 
Volgens Lloyd’s List hebben vooral 
de kleinere bunkerbedrijven hun 
betalingstermijn teruggebracht. 
Soms tot veertien dagen, waar 
dertig dagen normaal is. Ook ei-
sen de bunkerbedrijven steeds vaker 
contante betaling. En in het geval 
dat de reder zijn kredietlimiet heeft 
overschreden, wordt niets meer ge-
leverd. (EvH)

KIEL

Het Nederlandse charterschip 
Pedro Doncker is vorige week 
donderdag in de Deense haven 
Sønderborg aangehouden, met 
32 passagiers aan boord. Omdat 
het volgens de Danish Port Aut-
horities (DPA) niet aan de Solas-
voorschriften voldeed, zou het 
schip met niet meer dan twaalf 
gasten mogen varen.

Met de havenmeester kwam een 
Deense surveyor aan boord. Bij de 
daarop volgende Port State Control 
werden geen gebreken vastgesteld. 
De bemanning moest met en zonder 
passagiers een zogenaamde ‘drill’ 
uitvoeren, die ook feilloos verliep, 
aldus de rederij V & S Charters in 
Amsterdam. Varen met 32 gasten 
is volgens het certificaat van In-
spectie Verkeer en Waterstaat voor 
de internationale vaart toegestaan. 
Daarnaast was het document EU 
98/18 aan boord.
Die papieren interesseerden de sur-
veyor niet. Hij nam contact op met 

zijn DPA-collega’s in Kopenhagen. 
Daar bleef men bij het standpunt dat 
de Pedro Doncker niet aan de So-
las-voorschriften voldeed en daarom 
maar maximaal twaalf passagiers aan 
boord mocht hebben. Verder moest 
als enige tekortkoming een nieuwe 
zeekaart worden aangeschaft omdat 
deze niet meer up to date was. 

Bus
Daarop besloot de rederij een bus 
te charteren. Deze bracht de gasten 
de volgende dag terug naar Kiel, 
terwijl de Pedro Doncker leeg naar 
Duitsland terugvoer. 

Sinds jaren liggen Nederland, Duits-
land en Denemarken in de clinch 
over de internationale regelgeving 
voor charterschepen. Nog geen 
maand geleden werd het charterschip 
Jan Huygen in Kiel gedurende tien 
dagen aan de ketting gelegd. De au-
toriteiten eisten toen het document 
EU 98/18, hoewel Brussel zegt dat 
dit niet nodig is. (MP) 

Charterschip Pedro Doncker 
aangehouden in Sønderborg

BREMERHAVEN

Bij de Motorenwerke Bremerhaven is zaterdag een 100 
meter lange scheepssectie van de Deense rorocarrier 
Tor Freesia omgekiept. De rond 30 werfarbeiders, 
die in het dok aan het werk waren, kwamen met de 
schrik vrij. 
Tijdens het ongeluk trok een onweersfront met zware 
stormbuien over Bremerhaven. De 200 meter lange 
rorocarrier van rederij DFDS was in het midden 
doorgesneden om er een 30 meter lange sectie tussen 
te zetten. Sleepboten wachtten buiten het dok reeds met 

de verlenging. Toen het voorschip naar buiten werd 
getrokken gebeurde het. Een bui drukte het met een 
slagzij van achttien graden tegen de dokwand. Nog 
dezelfde dag werd het schip weer opgericht en kon de 
verlenging worden afgesloten. 
Het is niet het eerste spectaculaire ongeluk in Bremer-
haven. In januari 2004 kantelde bij slecht weer het 282 
meter lange cruiseschip Pride of America in een dok 
van de Lloyd werf. Toen duurde het een maand voor-
dat Smit Salvage het cruiseschip weer had opgericht. 
(Tekst mare-press, foto mare-press/scheschonka)

Denen testen rookgaswasser
De rookgaswasser is ontwikkeld 
door Aalborg Industries op basis 
van bestaande technologie voor 
inertgas-installaties en reinigt de 
uitlaatgassen van de hoofdmotoren 
met zeewater of alternatief zoetwater 
waaraan natriumhydroxide is toe-
gevoegd. Het geïnjecteerde water 
bindt de zwaveldioxide (SOx) in de 
uitlaatgassen waardoor de emissie 
flink wordt beperkt. 

Grootste
De installatie is aangebracht op het 
roroschip Tor Ficaria dat vaart op 
de vaste dienst tussen Gotenburg 
en Immingham. De hoofdmachine 
van dit schip heeft een effect van 
21 MW. Uitgaande daarvan is de 
rookwasser meteen ook de grootste 
die tot dusver wereldwijd bekeken in 
de scheepvaart wordt toegepast. 

Volgens Aalborg Industries tekent 
zich voor de toepassing een groot 
milieupotentieel af. ’Onze tests aan 
land duiden erop dat de SOx-uitstoot 
met 98 procent kan worden geredu-
ceerd en de deeltjesuitstoot met 80 
procent’, licht directietopman Jan 
Vestergaard Olsen toe. (WV)

Pagina 7:  Uitlaatgassenspoeler 
slaat vier vliegen in één klap

Half roroschip kiept in dok om

Met pet, 
colbert en 
stropdas 
aan het 
helmhout

ENKHUIZEN

Zestig boeiers, 
bollen en jollen, 
aken, schouwen, 
schokkers en tjalk-
jes zeilden afgelo-
pen weekend naar 
Enkhuizen voor de 
jaarlijkse Reunie 
van de Stichting 
Ronde en Platbodem jachten. Prachtige scheepjes, geïnspireerd op de oude werk en vissersscheepjes van een 
eeuw terug. Een paar echt oud, de meesten later gebouwd volgens de strenge voorschriften, polyester mag niet. 
Admiraal Franx, loco-burgemeester van Enkhuizen en voorzitter Kees van der Heuvel namen de vlootschouw 
af. Uniek, de schippers stonden met pet, colbert en stropdas aan het helmhout. Bij een pittige wind, Zuidwest 
vijf, sneuvelde één zwaard en scheurden enkele zeilen. De zeilwedstrijd op zondag verliep rustiger. (Tekst en 
foto Hajo Olij)
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 VerwacHte HoeVeeLHeid neersLag Van dinsdag tot en met aanstaande maandag. LucHtdruk en windkracHt Voor aanstaande zaterdag.

VerwacHting per district Voor komend weekeinde:
nederlandse binnenwateren: Zaterdag: zuid- tot zuidoost, 3-4 Bft. Zondag: zuidwest 4-5 Bft. 
nederlandse kust: Zaterdag: zuid tot zuidoost 4 Bft en golfhoogte ca. 1 meter. 

Zondag: zuidwest 4-6 Bft en 1,5 meter.
oostzee: Zaterdag zuidwest tot west, 4-6 Bft. Golfhoogte 1-2,5 meter. 

Zondag verschillende richtingen, 3-4 Bft. Golfhoogte 0,5 meter.
ierse zee: Zaterdag: zuidoost tot zuidwest 4-6 Bft. Golfhoogte 1-2 meter. 

Zondag: zuidwest 4-5 Bft. Golfhoogte afnemend tot ca. 1 meter.
Het kanaal: Zaterdag zuid tot zuidwest 4 Bft. Golfhoogte 0,5-1 meter. 

Zondag zuidwest 5 Bft. Golfhoogte ca. 1,5 meter.
golf van Biskaje: Zaterdag tussen noordwest en zuidwest, 3-4 Bft. Golfhoogte 1-2 meter. 

Zondag variabel 3-4 Bft. Golfhoogte 1,5-2 meter.
westelijk deel middellandse zee: Zaterdag Z-ZW, 2-4 Bft. 

Zondag verschillende richtingen, regionaal mogelijk mistral tot 6 Bft 
+ golven tot 2,5 m, verder ca. 0,5 m.

weeroVerzicHt:
Het stuivertje wisselen tussen 
warme en minder warme lucht met 
op de overgang regen- en onweers-
buien houdt nu al een flink aantal 
weken stand in West- en Midden-
Europa. Tijdens het weekeinde is 
het niet anders. Een hogedrukge-
bied beweegt via Centraal-Europa 
naar het oosten. Een depressie trekt 
via de noordwestflanken van de 
Britse eilanden richting IJsland. 

Tussen beide weersystemen in 
wordt warme lucht van boven 
Zuid-Europa aangevoerd. Op zater-
dag domineert in de gebieden rond 
de belangrijkste vaarwegen het 
hogedrukgebied met flinke zon-
nige perioden en 21 tot 24 gra-
den op de Nederlandse en Duitse 
kust tot dichtbij 30 graden in de 
buurt van het Alpenmassief. In het 
centrale deel van de Alpen bevin-
den zich nog de restanten van een 

eerdere buienzone. Nieuwe buien-
zones behorende bij de lagedruk-
gebieden voor de Europese noord-
westkust beginnen via het westen 
van Frankrijk het continent op te 
dringen. Zondag overdag hebben 
ook alle andere regio's in West- en 
Midden-Europa alweer met (zware) 
onweersbuien te maken, en dalende 
temperaturen.

scheepvaartberichten

hydrografische kaarten

In beide gevallen gaat het om de 
voormalige ligplaats van de snelboot 
Koegelwieck van Rederij Doeksen. 
Door de komst van de Tiger nam de 
reder vorig jaar in beide havens een 
ruimere plek in gebruik met betere 
logistiek.
De directie van EVT gaf onomwon-
den blijk van zijn vreugde over dit 

behaalde resultaat, dat weer een stap 
verder lijkt in de concurrentiestrijd 
tegen de gevestigde rederij. 

Dienstregeling
EVT begon vorig jaar naast Doeksen 
een passagiersdienst met de snel-
boot ‘Willem Barentsz’. Het open-
baar dienstcontract dat Doeksen, 
de gemeente en Rijkswaterstaat in 
december 2007 sloten als overbrug-
ging naar de concessieverlening, 
bood daartoe de mogelijkheid.
Tot nu toe had EVT zich te schik-
ken naar de aankomst- en vertrek-
tijden van de schepen van Doek-
sen. Omdat deze reder zeker in de 
zomer veelvuldig de oversteek van 
Harlingen naar de waddeneilanden 
maakt, bleef er voor EVT tot nu toe 
weinig tijd over om heen en weer 
te varen. De verkoop bleef tot nu 
toe steken op 25.000 enkele ritten. 

Met eigen faciliteiten kan EVT 
straks - onafhankelijk van de plek 
aan de rijksbruggen - een volwaar-
dige dienstregeling uitvoeren, stelt 
directielid Erwin Rob.

Hoop mitsen en maren
Met de nieuw toegewezen plekken 
lijkt dat nu dus mogelijk. Lijkt, 

want aan beide locaties zitten een 
hoop mitsen en maren, zeker aan 
de Harlingse.
Daar moet de hele infrastructuur van 
getijdenbrug en vloedpalen, die vo-
rig jaar bij het opheffen van die plek 
door Doeksen is weggehaald - en 
deels is hergebruikt op Terschelling 
- op eigen kosten worden herbouwd. 
Rijkswaterstaat, het Waterschap en 
de gemeente Harlingen moeten daar 
vergunningen voor verlenen. Indien 
baggeren noodzakelijk is, komt dit 
voor rekening van de nieuwe gebrui-
ker. Ook moet de reder zorgen dat 
de veiligheid van de in- en ontsche-
pende passagiers is gewaarborgd: 
ze kruisen namelijk het autoverkeer 
dat van en naar de veerboten van 
Doeksen rijdt. Als EVT dat oplost 
door bijvoorbeeld zebrapaden aan te 
leggen, gaat Waterstaat op dat punt 
akkoord. 

Maar bovenal zal ‘onderhuurder’ 
EVT tot overeenstemming moeten 
komen met verhuurder Domeinen 
en de huidige hoofdhuurder van het 
terrein, rederij Doeksen. Zolang een 
van beide partijen daar niet aan wil 
meewerken, geeft Waterstaat ook 
geen toestemming, staat onomwon-
den in de voorwaarden.
Als het aan Rederij Doeksen ligt zal 
de bereidheid er ook niet komen. 
‘We zijn zeven jaar met Domeinen 
bezig geweest om de contracten rond 
te krijgen’, zegt Doeksen-directeur 
Paul Melles, ‘dus zal het ook wel 
even duren voor het weer herzien 
is.’
Melles denkt dat Waterstaat met 
het ‘aanbod’ voor de Harlinger lig-
plaats slechts een gebaar richting 
EVT heeft willen maken om niet 
het verwijt te krijgen dat ze de me-
dedinging beperkt. 
Volgens hem heeft Waterstaat slechts 
opgesomd aan welke voorwaarden 
EVT moet voldoen om een ligplaats-
vergunning te krijgen. ‘Dat is heel 
wat anders dan het gunnen van een 
ligplaats. Het beeld dat nu is ontstaan 
dat EVT daar eerdaags daadwerke-
lijk passagiers kan laden en lossen, 
is ver bezijden de realiteit.’

Investeren
Erwin Rob ziet het echter allemaal 
veel positiever. Hij verwacht dat de 
ligplaatsen voor volgend seizoen 
operationeel zijn. ‘We gaan zeker 
investeren in palen en een brug in 
Harlingen’, zegt Rob stellig. ‘Daar 
zijn we ondernemer voor. En komen 
we er niet uit met de huurcontracten, 
dan kunnen we altijd uitwijken naar 
de Willemshaven. Wat dat betreft is 
Harlingen een goede gastheer.’
Na de uitspraak van de rechtbank 
in Leeuwarden verwacht Erwin 
Rob dat er op Terschelling al hele-
maal geen obstakels meer zijn. De  
rechter besliste vorige week dat de 
gemeente Terschelling haast moet 
maken met het aanwijzen van een 
ligplaats voor EVT, anders wordt de 

voormalige ligplaats van de Koegel-
wieck tijdelijk door de rechter aan 
hen toegewezen.
Melles verbaast zich over deze uit-
spraak van de rechter, die EVT nu 
een plek aanwijst waarvan Doeksen 
vorig jaar moesten vertrekken, om-
dat het er onveilig was en niet paste 
in het havenbeleid van de gemeente. 
‘Nu moest de rechter toetsen of de 
gemeente het beleid goed toepast, 
en dan gaat hij ook in dat beleid 
zitten wroeten.’
Burgemeester Jurrit Visser noemt 
het teleurstellend dat er door de 
rechtspraak een gat is geschoten in 
het havenbeleid.

Schadeclaims
Vorige maand heeft EVT zowel bij 
de gemeente Terschelling als bij 
het Rijk claims wegens financiële 
schade aangekondigd. Paul Melles 
denkt dat daar weinig aanleiding 
voor is. ‘Bij de zitting in de Tweede 
Kamer over de concessiewet begin 
deze maand werd nog gezegd: EVT-
directeur Bernard Haantjes kan wel 
roepen dat hij gaat claimen, maar de 
spelregels waren heel helder. 
‘Er is een openbaar dienstcontract 
waar beperkt ruimte is voor derden. 
Dat wist hij en vanuit die positie is 
hij begonnen. Dan moet je achteraf 
niet zeggen dat je zo weinig ruimte 
hebt gekregen - die zelfs niet eens 
volledig door hem wordt ingevuld. 
En dan ook niet steeds maar blijven 
roepen dat de concessieverlening 
nog wel jaren kan duren, want dat 
is absoluut niet zo. Alles is nu glas-
helder, de wet ligt bij de Raad van 
State. Die zal zeker nog een keer 
kijken of het wel Brusselproof is.’
De concessie, die staatssecretaris 
Tineke Huizinga straks – met brede 
steun van de Eerste en Tweede Ka-
mer – voor de eerste vijftien jaar 
onderhands aan de zittende rede-
rij geeft, moet concurrentie op de 
bootdienst uitsluiten en de rust op 
het vaarwater tussen Harlingen en 
Terschelling terugbrengen. (JH)

Weg vrij voor ligplaatsen Harlingen en Terschelling 

Vlag uit bij veerdienst EVT
Voor de Terschellinger passagiersrederij Eigen 
Veerdienst Terschelling (EVT) was er de afgelopen 
weken twee keer aanleiding de vlag uit te steken. 
Eerst wees Rijkswaterstaat EVT een eigen plekje 
toe in de Harlinger veerhaven. Tien dagen later 
verplichtte de Leeuwarder rechtbank de gemeente 
Terschelling hetzelfde te doen in de eilander ha-
ven. 

Rederij Doeksen ziet ‘aanbod’ 
slechts als gebaar richting EVT
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Overzicht van wijzigingen (rigmoves) in verplaatsbare booreilanden, die thans 
werkzaam zijn op de Noordzee.  De opgegeven posities zijn in WGS 84. Geplaatste 
booreilanden hebben een veiligheidszone van 500m (0,27 zM). De vermelding van een 
booreiland dat verplaatst is nabij een gekarteerd platform wordt niet herhaald
(ACP - Adjacent to Charted Platform).

Naam Ligging 
Ensco 101 57-14,30 N 001-46,80 E

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

havens & vaarwegen

LEER

Dat de Meyer werf in Papenburg 
steeds grotere cruiseschepen 
bouwt, zorgt voor toenemende 
problemen bij het overbrengen 
van Papenburg naar de Noord-
zee via de Ems. Onlangs lekte 
een plan uit om evenwijdig aan 
de Ems een vijftien kilometer 
lang kanaal te graven zodat 
Meyer nog grotere schepen kan 
bouwen.

Oude sluis Evergem 
helpt nieuwe 
uit de nood 
EVERGEM

De oude sluis van Evergem is tij-
delijk opnieuw in gebruik nadat 
de nieuwe sluis, door een tech-
nisch defect aan de beneden-
deur, maar op halve capaciteit 
kan schutten. 

Door het defect ontstonden in Ever-
gem opnieuw wachttijden die, tot 
grote ergernis van de schippers, 
wel tot vijf uur konden oplopen. 
Om de vertragingen te beperken 
besloot Waterwegen & Zeekanaal de 
oude sluis opnieuw in te schakelen. 
Sinds de nieuwe sluis op 3 juni 2009 
officieel werd geopend, waren de 
legendarisch geworden wachttijden 
in Evergem verdwenen als sneeuw 
voor de zon. 
Enkele weken geleden werden er 
helaas technische problemen bij de 
nieuwe sluis vastgesteld en sindsdien 
worden de schepen geschut in een 
halve sluis, wat mogelijk is door het 
gebruik van de middendeuren. Dit 
betekent wel een halvering van de 
capaciteit van de nieuwe sluis en 
opnieuw wachttijden.
De afdeling Bovenschelde is volop 
bezig met het herstellen van de be-
nedendeuren maar nu blijkt dat deze 
herstellingswerken langer zullen du-
ren dan verwacht. Dit heeft te maken 
met de leveringstijd van bepaalde 
onderdelen. 
Om te voorkomen dat er opnieuw 
wachttijden aan het sluizencomplex 
van Evergem ontstaan, werd ook de 
oude sluis opnieuw ingeschakeld. 
Ondanks dat de vakbonden klaag-
den over te weinig personeel te 
beschikken om twee kunstwerken 
te bedienen. De oude sluis wordt 
bediend van 6u tot 18u, behalve 
op zondag. Schippers kunnen ook 
nog steeds de halve, nieuwe sluis 
gebruiken. (JG)

Onderzoek naar 
recreatievaart
door nevengeul Waal
NIJMEGEN

Het college van Burgemeester en 
Wethouders van Nijmegen heeft 
de Raad van Nijmegen, Gedepu-
teerde Staten en het algemeen 
bestuur van het Waterschap, het 
bevoegd gezag, voorgesteld om 
de mogelijkheid te onderzoeken 
voor waterrecreatie op de ne-
vengeul op de Waal bij Lent.

B&W deed het voorstel tot onder-
zoek naar aanleiding van de Start-
notitie Milieu Effect Rapportage 
(MER) voor het project Ruimte voor 
de Waal Nijmegen (dijkteruglegging 
Lent). Belangrijk onderdeel van 
het onderzoek is de aanleg van een 
doorvaarbare drempel, waardoor 
doorgaande recreatievaart door de 
nevengeul mogelijk is. 
  Het Watersportverbond is in het 
land nauw betrokken bij Ruimte 
voor de Rivierprojecten. Zo ook 
bij het Ruimte voor de Waalproject 
Dijkteruglegging Lent. Als reactie 
op de Startnotitie MER Dijkterug-
legging Lent heeft het Watersport-
verbond in nauw overleg met haar 
regionale vertegenwoordigers een 
zienswijze gepresenteerd aan de 
Raad van de gemeente Nijmegen. 
In deze zienswijze heeft het Water-
sport de mogelijkheid van een door-
vaarbare nevengeul omschreven.  
In een officieuze mededeling heeft 
het College van B&W van Nijme-
gen nu laten weten om het bevoegd 
gezag voor te stellen om de door 
het watersportverbond ingediende 
zienswijze te honoreren en de mo-
gelijkheid van een doorvaarbare 
nevengeul te onderzoeken. 
Volgens planning stelt het bevoegd 
gezag op 30 september de richtlijnen 
voor de MER vast. Hierna wordt de 
zogenaamde reactienota gestuurd, 
waarin het Watersportverbond na-
der over het genomen besluit wordt 
geïnformeerd. (EvH)

Britse kanalennetwerk
wordt verder uitgebreid
LONDEN

Het Britse kanalennetwerk is 
de afgelopen maanden al op 
enkele plaatsen uitgebreid en 
daar komen de komende jaren 
nieuwe bevaarbare trajecten bij. 
Mede door deze verbeteringen 
komen er steeds meer schepen 
op de Britse waterwegen. Zo is 
het aantal vracht- en werksche-
pen met een vaarvergunning de 
afgelopen tijd toegenomen met 
20 procent naar het nog altijd 
bescheiden totaal van 936. 

Dat meldt British Waterways, de 
Britse ‘natte’ Rijkswaterstaat, in het 
verslag over het financiële jaar tot 
eind maart 2009. In dat jaar werd de 
haven van Liverpool weer verbonden 
met het Leeds & Liverpool Canal, 
werd de vaarverbinding tussen de 
Theems en de kanalen rond de lo-
katie voor de Olympische Spelen in 
Londen in gebruik genomen en werd 
het Monmouthshire & Brecon Canal 
in Wales heropend. Bovendien kon 
British Waterways met de Schotse 
autoriteiten een afspraak maken over 
verdere verlenging van het Forth & 
Clyde Canal dat uiteindelijk de oost- 
en de westkust van Schotland met 
elkaar moet verbinden.  

Ontduiking
Behalve aan de waterwegen zelf 
doet British Waterways ook veel 
aan het verbeteren van de havens, 
jaagpaden en andere voorzieningen 
langs de kanalen en rivieren. Door al 
deze verbeteringen nam het aantal 
bezoekers aan de waterwegen, slui-
zen en havens van British Waterways 
met zeven procent toe tot ruim 262 
miljoen. Bovendien kon de water-
dienst de inkomsten uit bootgelden 
met 13 procent opvoeren. Dat is niet 
alleen te danken aan een duurdere 
vaarvergunning maar ook aan een 
reeks gerichte acties om ontduiking 
van de heffingen te voorkomen.
Het totale aantal schepen met een 
vaarbewijs voor de Britse water-
wegen is nu toegenomen tot bijna 
33.900, vier procent meer dan een 
jaar geleden. Voor het overgrote deel 
gaat het om pleziervaartuigen, waar-
van er nu meer dan 31.000 zijn gere-
gistreerd. Het aantal geregistreerde 
woonschepen in Groot-Brittannie 
blijft beperkt tot 87.  
Directeur Robin Evans: ‘Vijftig 
jaar geleden kon haast niemand 
bevroeden dat de waterwegen aan 
het begin van de 21e eeuw druk-
ker zouden zijn dan ooit en dat we 
zelfs nieuwe verbindingen zouden 
aanleggen. Dit is een verbazingwek-
kende transformatie en ook één die 
ieder met gevoel voor de waterwegen 
graag wil voortzetten.’ 

Evans denkt wel dat er een paar 
moeilijke jaren in het verschiet lig-
gen ‘omdat de economische crisis 
begint te bijten’. British Waterways, 
dat weliswaar een overheidsbijdrage 
krijgt maar toch grotendeels zelf in 
de financiële behoeften moet voor-
zien, zal daardoor flink op de begro-
ting moeten bezuinigen. (RP)

Kanaal voor Meyer werf

• De Emspassage mit grote cruiseschepen is veel natuurbeschermers een door in het oog. (Foto: mare-press) 

Vijf jaar geleden werd bij Gander-
sum een stuw in gebruik genomen. 
Zodra een cruiseschip naar zee moet 
wordt de stuw gesloten, zodat de 
waterstand op de Ems stijgt en het 
schip naar zee kan. Hoewel door re-
ders steeds grotere cruiseschepen 
worden besteld, loopt de Meyer werf 
tegen grenzen aan. 
Het idee van een parallel kanaal wekt 
bij natuurbeschermers en deelstaat-
regering grote interesse. Daardoor 
kan de stuw bij Gandersum overbo-

dig worden. Deze werd van het begin 
aan door het WWF en de BUND 
(Bund für Naturschutz Deutschland) 
als schadelijk voor de natuur gezien. 
Volgens hen is door de stuw de ri-
vier over een lengte van ongeveer 
30 kilometer practisch dood. Voor 
elk cruiseschip van de Meyer werf 
moet gebaggerd en het slik ergens 
worden opgeslagen. 
Een verhuizing naar de kust wijst 
directeur Bernhard Meyer als alter-
natief van de hand. Dat is volgens 

hem geen oplossing. Omdat plan-
ning en bouw van een kanaal min-
stens tien tot twintig jaar kan gaan 
duren, houdt Meyer zich nog op de 
vlakte. Niemand weet volgens hem 
wat voor schepen over tien of vijtien 
jaar zullen worden besteld. 

Scherpe protesten tegen de kanaal-
plannen komen intussen van de be-
woners, die niet alleen veel overlast 
maar ook eventuele onteigening vre-
zen. Het regionale iniatief ; Rettet 
die Ems’ wijst zowel het opstuwen 
alsook een alternatief kanaal cate-
gorisch van de hand. (MP) 

Zeedoksluis 
Den Helder

DEN HELDER

Burgemeester en Wethouders van 
Den Helder hebben besloten de be-
dieningstijden van de Zeedoksluis 
voor augustus aan te passen. 
Vanaf maandag 3 augustus tot en 
met 31 augustus gelden de volgende 
bedieningstijden: Maandag tot en 
met vrijdag bediening van 08.00 tot 
10.00 uur, van 13.00 tot 15.00 uur 
en van 18.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 
en zondag van 07.00 tot 10.00 uur, 
van 13.00 tot 15.00 uur en van 18.00 
tot 21.00 uur.
De Zeedoksluis is oproepbaar via 
VHF 14 of telefonisch via 0223-
619 189.

GRONINGEN
Reitdiep; Dorkwerdersluis; Reitdiep, Binnen-
haven te Zoutkamp; Reitdiepbrug; bericht 
ingetrokken. Objecten tussen Reitdiepbrug en 
Dorkwerdersluis worden weer bediend.
Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep 
en Lauwersmeer; Robbengatsluis; bericht 
ingetrokken. Stremming Robbengatsluis is 
opgeheven.
Winschoterdiep; Knijpsbrug; oponthoud. 
I.v.m. werkzaamheden oponthoud max.2 uur 
Knijpsbrug van 3 t/m 14 augustus dagelijks 
tussen 8 en 16 uur.
FRIESLAND
Algemeen; gedeeltelijke stremming. I.v.m. eve-
nement vanaf 13:30 tot na de wedstrijd op 31 
juli stremming ten zuidoosten van de betonde 
vaargeul van het Prinses Margrietkanaal. Het 
is niet toegestaan om in/door het afgebakende 
gebied te varen, ankeren of te meren.
Dokkumerdiep; gewijzigde markering. Ro-
de steekbaken in positie 53° 21.6454’ N - 006° 
10.7506’ E vervangen door een rood/groen hori-
zontaal gestreepte recreatiebaken. Rode steekba-
ken in positie 53° 21.5474’ N - 006° 10.6406’ E 
vervangen door een rood/wit horizontaal gestreep-
te recreatiebaken. Rode steekbaken in positie 53° 
21.4705’ N - 006° 10.4856’ E vervangen door 
een rood/wit horizontaal gestreepte recreatieba-
ken. Rode steekbaken in positie 53° 21.4005’ N 
- 006° 10.3714’ E vervangen door een rood/wit 
horizontaal gestreepte recreatiebaken.
GELDERLAND
Kanaal Zutphen-Enschede; Sluis Eefde; be-
richt ingetrokken. Stremming Sluis Eefde is 
opgeheven
Maas-Waalkanaal; Weurt, sluis; oponthoud. 
Oponthoud oostkolk Weurt van 19 april t/m 8 juni 
2010 maandag t/m vrijdag tussen 8 en 17 uur.
Maas-Waalkanaal; Weurt, sluis; gedeeltelijke 
stremming. I.v.m. herstelwerkzaamheden strem-
ming oude kolk sluis Weurt tot nader bericht.
NOORD-HOLLAND
Achterzaan of Binnenzaan; Coenbrug; Julia-
nabrug, Zaandijk; Prins Bernhardbrug, Zaan-
dam; Prins Clausbrug, Wormerveer; Prins 
Willem Alexanderbrug, Koog aan de Zaan; 
Zaanbrug; Zaandam, spoorbrug; bericht inge-
trokken. Bediening bruggen Wormerveer Prins 
Clausbrug t/m Zaandam Prins Bernhardbrug is 
weer normaal 
Achterzaan of Binnenzaan; Zaandam, spoor-
brug; geen bediening. I.v.m. werkzaamheden 
gelden t/m 31 juli dagelijks van 0:43 tot 1:30 
voor spoorbrug Zaandam geen bediening en 
doorvaarthoogte KP+323 cm
Amstel; Magere Brug; Binnen Amstel; Blauw-
brug; oponthoud. I.v.m. evenement oponthoud 
tussen Magere Brug en Blauwbrug op 1 augustus 
tussen 12 en 18 uur.
Natte Dok; Zeedoksluis; beperkte service. 
Bediening Zeedoksluis van 3 t/m 31 augustus: 
maandag t/m vrijdag van 8 tot 10, van 13 tot 15, 
van 18 tot 22 uur; zaterdag en zondag van 7 tot 10, 
van 13 tot 15 en van 18 tot 21 uur. Info: Zeedok-
sluis, mar.kan. 14 of tel. 0223 61 91 89.
Schinkel; Schinkelspoorbrug; geen bedie-
ning. I.v.m. werkzaamheden geen bediening 
Schinkelspoorbrug t/m 31 juli dagelijks van 
0:30 tot 6 uur.
Tap- of Tochtsloot; Beatrixbrug, West-Knol-
lendam; bericht ingetrokken. Bediening West-
Knollendam Beatrixbrug is weer normaal.
Voorzaan; Beatrixbrug, Zaandam; Dr. J.M. 
den Uylbrug; Wilhelminabrug, Zaandam; be-
richt ingetrokken. Bediening bruggen tussen 
Zaandam Beatrixbrug en Dr. J.M. den Uylbrug 
is weer normaal
ZUID-HOLLAND
Boven-Merwede; Merwedebrug, Gorinchem; 
geen bediening. I.v.m. herstelwerkzaamheden 
geen bediening Gorinchem Merwedebrug van 31 
juli 21 uur tot 1 augustus 21 uur. Info: RVC Dor-
drecht, mar.kan. 71 of tel. 0800 023 62 00.
ZEELAND
Binnenhaven Noordland, Roompotsluis; 
Roompotsluis; bericht ingetrokken. Strem-
ming Roompotsluis is opgeheven. 
Everingen; Honte; gewijzigde markering. T.b.v. 
vooroeververdediging vinden bestortingswerk-
zaamheden plaats t.h.v. de Schone Waardin en 
de Total zeesteiger. De werkzaamheden vinden 
plaats buiten de vaargeul. T.b.v. het ankerponton 
Pados worden de ankers als volgt uitgezet: Bij 
het bestortingsvak West van de Schone Waardin 
liggen de zuidelijke ankers en kettingen ca. 200 m 
in de vaargeul: ZW-anker in positie 51° 26’.309 N 
- 003° 37’.252 E; ZO-anker in positie 51° 26’383 
N - 003° 37’.945 E. Bij het bestortingsvak Oost 
van de Schone Waardin liggen de zuidelijke an-
kers en kettingen ca. 50 m in de vaargeul: ZW-
anker in positie 51° 26’.492 N - 003° 37’.407 E; 
ZO-anker in positie 51° 26’.537 N - 003° 37’.862 
E. Bij het bestortingsvak West van de Total zee-
steiger liggen de zuidelijke ankers en kettingen 
ca. 200 m in de vaargeul: ZW-anker in positie 
51° 24’.768 N - 003° 43’.295 E; ZO-anker in 
positie 51° 24’.648 N - 003° 43’.584 E. Al deze 
ankers worden blind, dus zonder neuringtonnen 
weggezet. De werkzaamheden vangen aan op 27 
juli en duren tot medio november, gedurende 
werkdagen van 6 tot 22 uur. Vaartuigen komende 
uit de buitenhaven Vlissingen en de Sloehaven 
dienen via de groene boeienlijn in de opvaart 
te gaan. De werkzaamheden moeten ruim en 
voorzichtig gepasseerd worden.
Kanaal Gent-Terneuzen; lokale scheepvaart 
voorschriften. Gelet op artikel 38, vierde lid 
van het Scheepvaartreglement voor het Ka-
naal van Gent naar Terneuzen en mede gelet op 
artikel 5.5 van de Havenverordening Zeeland 
Seaports 1999.
Voor zeeschepen die afmeren, vertrekken en/of 
zwaaien bij YARA (Sluiskil), gelden de volgende 
voorschriften: Voor schepen met een lengte over 
alles tot 190 m en een diepgang minder dan 9,00 
m gelden geen extra voorwaarden. Schepen > 190 
m mogen niet zwaaien indien er op Yara Alpha 
een IMO-2 gastanker ligt afgemeerd. Schepen 
die bij vertrek een verwachte diepgang hebben 
van > 10,00 m dienen te zwaaien bij aankomst. 
Maximale scheepslengte bij zwaaien bedraagt: 
a. 205 m bij dg tussen 9,50 m en 10,00 m. b. 210 
m bij dg tussen 9,00 m en 9,50 m. c. 225 m bij 
dg minder dan 9,00 m. Van deze lengte dient de 
breedte van een eventueel afgemeerd schip op 
Yara Alpha afgetrokken te worden. Gebruik van 
sleepboten: a. Conventionele schepen > 190 m 
dienen bij aankomst gebruik te maken van drie 
sleepboten. b. “Lakers” en andere schepen met 
een goed werkende boeg- en hekschroef kunnen 
volstaan met voldoende sleepboothulp. c. IMO-2 
schepen dienen bij aankomst gebruik te maken 
van ten minste één sleepboot. d. IMO-2 schepen. 
E. Er dient gebruik te worden gemaakt van het 
sleepmateriaal van de sleepboten. F. Moet een 
schip zwaaien tijdens het laden dan handelen:  
a. Wat betreft lengte en diepgang vol-
gens punt D.  b. Wat betreft gebruik 
van sleepboten volgens punt E. G. Indien een 
schip ammoniak ligt te laden aan de kade van 
YARA Sluiskil gesitueerd aan het begin van Zij-
kanaal C, dan: a. Zal de Verkeerscentrale Terneu-
zen dit op VHF-kanaal 11 bekend maken aan de 
scheepvaart. b. Dient de scheepvaart in verband 
met de veiligheid, zijn vaarsnelheid zoveel als 
nodig en / of mogelijk is aan te passen. Alle 
voorgaande berichten betreffende dit onderwerp 
Bass 008/90 en 043/97 komen hierbij te verval-
len. Informatie bij: Verkeerscentrale Terneuzen 

op mar.kan. 11 of via tel.: 0115 68 24 01.
Kanaal Gent-Terneuzen; Sluiskil, brug; geen 
bediening. I.v.m. werkzaamheden wordt brug 
Sluiskil niet bediend op 1 augustus van 9 tot 11:45 
en van van 12:15 tot 15:15 uur. I.g.v. onvoorziene 
omstandigheden worden de werkzaamheden uit-
gesteld naar 8 augustus.
Nauw van Bath; gewijzigde markering. De 
volgende betonningswijziging, t.b.v. de bagger-
werkzaamheden, wordt als volgt uitgevoerd: Ver-
leggen: Boei 75 richting 238º, afstand 190 m, 
naar positie 51° 23’,711 N - 004° 10’,976 E. 
Boei 75A richting 275º, afstand 400 m, naar 
positie 51° 23’,839 N - 004° 11’,361 E. Boei 
77 richting 035º, afstand 75 m, naar positie 
51° 23’,756 N - 004° 12’,152 E. Uitleggen: Boei 
75B met karakter QG in positie 51°23’,849 N 
- 004° 11’,753 E. De betonning wordt op 30 juli 
2009 uitgelegd. De baggerwerkzaamheden zul-
len ca 4 tot 6 weken duren.
Schelde-Rijnverbinding; gewijzigde mar-
kering. Boei SRK 9A, groen en spits met 
lichtkarakter ISO 4 positie: 51°29,97’ 
N - 004°13,27’ E, is verlegd in de positie, van 
getrokken lichtopstand 59 SRK,  51°29,99’ 
N - 004°13,28’ E.
Springergeul; gewijzigde markering. De vol-
gende betonningswijziging, t.b.v. hoofdzake-
lijk recreatievaart, wordt als volgt uitgevoerd: 
Uitleggen: Oost-Cardinale ton Sper 1 in positie 
51° 22’.861 N - 003° 42’.338 E. Oost-Cardi-
nale ton Sper 2 in positie 51° 22’.839 N - 003° 
42’.356 E. Beide boeien dragen het extra op-
schrift “Shallows”.
Tholensche Gat, Zoommeer; Bergsediepsluis; 
bericht ingetrokken. Stremming Bergsediepsluis 
is opgeheven.
Voorhavens Grevelingensluis; Grevelingen-
sluis; bericht ingetrokken. Stremming Greve-
lingensluis is opgeheven.          
Westerschelde; gewijzigde markering. Een 2-tal 
stroommeters worden uitgelegd in de volgende 
posities: OSM 3- t.h.v. ton ZG 3 51° 25’,31 N 
- 004° 01’,21 E MP7 - t.h.v. boei 23 
51° 21’,33 N - 003° 45’,59 E. Beide stroomme-
ters liggen verankerd aan de bodem en worden 
gedekt door een gele ton met rare. De stroomme-
ters worden in week 36 opgenomen. Het uitleg-
gen/opnemen van de stroommeters wordt door 
de Frans Naerebout uitgevoerd.
NOORD-BRABANT
Mark-Vlietkanaal; Commissaris van der Har-
tenbrug; hinderlijke waterbeweging vermij-
den. I.v.m. evenement hinderlijke waterbeweging 
vermijden tussen kmr 5.1 en 5.3 (Commissaris 
van der Hartenbrug) t/m 31 juli.
Zuid-Willemsvaart; Sluis 10; stremming. I.v.m. 
herstelwerkzaamheden stremming Sluis 10 tot 
nader bericht
Zuid-Willemsvaart; Sluis 13, brug over bene-
denhoofd; bericht ingetrokken. Bediening brug 
over benedenhoofd Sluis 13 is weer normaal.
Zuid-Willemsvaart; Erpsebrug; gewijzigde 
bediening. I.v.m. werkzaamheden gewijzigde 
bediening voor de Erpsebrug: van 31 juli t/m 
16 augustus dagelijks van 9 tot 17 uur. Van 17 
augustus t/m 11 september maandag t/m don-
derdag van 6 tot 22 uur. Van 17 augustus t/m 11 
september vrijdag t/m zondag van 9 tot 17 uur. 
Info: Centrale bediening Schijndel via mar.kan. 
20 of tel. 073 549 83 19.
BELGIË
Haven van Antwerpen; Boudewijnsluis; strem-
ming. I.v.m. werkzaamheden stremming Boude-
wijnsluis op 1 augustus van 8 tot 14 uur.
Maas; sluis Andenne-Seilles (kmr 63.1); 
scheepslengte. I.v.m. herstelwerkzaamheden 
max. lengte 105 m sluis Andenne-Seilles (kmr 
63.1) tot nader bericht.
DUITSLAND
Donau (Duitsland); afmeerverbod. I.v.m. 
evenement afmeerverbod rechteroever tussen 
kmr 2227.0 en 2226.8 op 8 augustus van 20 tot 
23:59 uur.
Donau (Duitsland); mededeling. De WSA 
Regensburg heeft een bekendmaking uitgege-
ven betreffende de vaargeultoestand tussen kmr 
2201.8 en 2414.7. Deze bekendmaking is aan 
te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2009.0723.1).
Donau (Duitsland); sluis Jochenstein (kmr 
2203.2); beperkingen. De beperkingen i.v.m. 
baggerwerkzaamheden tussen kmr 2202.5 en 
2202.7 (benedenstrooms sluis Jochenstein) 
zijn opgeheven
Donau (Duitsland); bericht ingetrokken. Het 
traject tussen Isarmonding en Hofkirchen is weer 
vrij en de betonning is herlegd.
Donau (Duitsland); sluis Bad Abbach (kmr 
2397.2); bericht ingetrokken. De eventuele sto-
ringen aan de luidsprekerinstallatie sluis Bad Ab-
bach (kmr 2397.2) zijn vervallen.
Donau (Duitsland); beperkingen. I.v.m. drijf-
hout (bomen) bijzondere voorzichtigheid tussen 
Isarmonding en Hofkirchen tot nader bericht. De 
betonning is onbetrouwbaar.
Donau (Duitsland); bericht ingetrokken. Hin-
derlijke waterbeweging vermijden tussen kmr 
2279.5 en 2281.0 is opgeheven.
Dortmund-Ems-Kanal; beperkingen. I.v.m. 
bouwwerkzaamheden tot 31 december dage-
lijks van 14 tot 22 uur voor rechteroever tussen 
kmr 223.3 en 224.6 ontmoeten en voorbijlopen 
verboden.
Elbe; evenement. Ivm. evenement bijzondere 
voorzichtigheid tussen kmr. 50 en 53.3 op 9 au-
gustus van 10 tot 11 uur.
Haven WÜrzburg; Main; stremming. Ivm. 
vuurwerk stremming Oude Haven Wurzburg 
op 16 augustus van 21 tot 22 uur.
Lahn; brug Nievern-Fachbach (kmr 128.1); 
doorvaarthoogte. I.v.m. herstelwerkzaamheden 
tot 31 augustus 19 uur voor brug Nievern-Fach-
bach (kmr 128.1) doorvaarthoogte verminderd 
met 130 cm.
Main; sluis Kitzingen (kmr 284.0); strem-
ming. I.v.m. bouwwerkzaamheden stremming 
sluis Kitzingen (kmr 284.0) t/m 31 juli dagelijks 
van 10 tot 12 uur.
Main; stremming. Ivm. vuurwerk stremming 
tussen kmr. 179.7 en 180.1 op 16 augustus van 
22 tot 22:30 uur.
Main; stremming. Ivm. evenement stremming 
tussen kmr. 286.2 en 288 op 15 augustus van 
11 tot 13 uur.
Main-Donaukanal; sluis Eibach (kmr 72.8); 
sluis Leerstetten (kmr 84.3); stremming. I.v.m. 
werkzaamheden stremming tussen sluis Eibach 
(kmr 72.8) en sluis Leerstetten (kmr 84.3) tot 
nader bericht. Met beide sluizen wordt niet ge-
schut.
Mittellandkanal; stremming. I.v.m. werkzaam-
heden tussen kmr 300.6 en 303.6: stremming 
afvaart op 17 augustus van 6:30 tot 20 uur, strem-
ming opvaart op 17 augustus van 7:30 tot 21 uur. 
De haven Bülstringen en Haldensleben blijven 
vanuit het westen bereikbaar. Haven Vahldorf 
blijft vanuit het oosten bereikbaar.
Mittelweser; Bremer Wesersluis (kmr. 362.2); 
gedeeltelijke stremming. Stremming Bremer 
Wesersluis op 3 augustus van 9 tot 15 uur. De 
recreatiesluis is niet gestremd.
Mosel; beperkingen. I.v.m. evenement bijzon-
dere voorzichtigheid tussen kmr 176.0 en 180.0 
op 31 juli van 20 tot 21:30 uur.
Mosel; stremming. Ivm. vuurwerk op 9 augus-
tus van 22 tot 22:20 uur tussen kmr. 57.7 en 
58.3 in Bruttig stremming en afmeren en an-
keren verboden.

Lees verder op pag. 11.
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Roemer verwijt de staatssecretaris 
te weinig initiatief en wil met het 
uitgebreide onderzoek de noodzaak 
en de ernst aantonen van de crisis 
onder de schippers. ‘Ze doet echt 
helemaal niets. Ze wacht nog steeds 
waar de binnenvaartsector nu precies 
mee gaat komen en ziet dan wel ver-
der. Maar ik verwacht meer van een 
staatssecretaris. Zij moet niet gaan 
zitten wachten, maar het voortouw 
nemen. Veel binnenvaartschippers 
hebben door de teruglopende vraag 
naar transport en dalende vrachtprij-
zen grote financiële problemen. Fail-
lissementen liggen dus op de loer. 
Daarom moet er snel iets gebeuren. 
Ik hoop dat een gezamenlijk woord 
van de binnenvaartschippers haar op 
andere gedachten brengt.’

Over de kop
Volgens Roemer raakt de crisis de 
binnenvaart keihard. ‘Net als de rest 
van de transportsector is de vraag 
bij de binnenvaart door de crisis 
ingezakt. Er zijn op dit moment te-
veel schepen voor te weinig vracht. 
Steeds meer schippers raken in ern-
stige problemen en dreigen failliet 
te gaan. Maar na de crisis hebben 
we ze weer hard nodig. De vraag is 
of er dan geen onherstelbare schade 
is opgelopen in deze sector. 
‘Op dit moment varen alle schippers 
ver onder kostprijs en vaak met een 
half leeg schip. In een normale markt 
zorgt dit voor pijnlijke faillissemen-
ten en vervolgens voor een nieuwe 
balans. In de binnenvaart komen na 
een faillissement vooral de grotere 
schepen gewoon weer terug op de 
markt. Dit maakt dat de overcapa-
citeit gewoon blijft bestaan, waarop 
geen bedrijf meer gezond kan blijven 
opereren.’
Volgens Roemer zijn vooral de fami-
liebedrijven de klos. ‘Bij de kleine 
schepen voor de kleinere kanalen be-
staat de grote kans dat deze schepen, 
na een faillissement van de eigenaar, 
een nieuw leven als woonboot begin-
nen, of op de schroot belanden. Als 

de markt weer aantrekt komen die 
dus niet meer terug op de markt. Dit 
is funest voor het vervoer over water 
op de kanalen waar grotere schepen 
niet terecht kunnen. 
‘Wanneer nu niet wordt ingegrepen 
zijn er straks geen schepen meer over 
voor de kleine kanalen en rivieren. 
Die hebben we wel hard nodig om 
de filedruk op de wegen en het mi-
lieu te verminderen. En dan hebben 
we het nog helemaal niet over de 

gezinnen die met een faillissement 
ook over de kop gaan. Zij zijn vaak 
alles kwijt. En je lost de crisis echt 
niet op door deze familiebedrijven 
failliet te laten gaan.’
Wat Roemer nog het meeste stoort 
is dat het erop lijkt of de staatsse-
cretaris de ernst van de crisis in de 
binnenvaart nog steeds niet inziet. 
Hij vroeg haar al verschillende ma-
len om ingrijpen. In het debat net 
voor het zomerreces kwam de SP’er 
met acht voorstellen. Hij vroeg on-
dermeer of Huizinga bereid was te 

Kamerlid verwijt staatssecretaris laksheid

SP-enquête moet ernst crisis aantonen
Hij is de afwachtende houding van staatssecreta-
ris Huizinga van Verkeer en Waterstaat zat en wil 
dat ze snel met maatregelen komt om de crisis 
in de binnenvaart te beteugelen. Daarom begon 
Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij (SP) 
Emile Roemer vorige week een grote enquête on-
der binnenvaartschippers met als thema de crisis 
in de binnenvaart. Binnen 24 uur reageerden 174 
binnenvaartschippers.

Met antwoorden van Lilian van Hiele 
Steunpunt Binnenvaart

1. Kan de overheid nog iets voor me doen als ik in financiële 
problemen kom? 

Gevestigde zelfstandigen met een levensvatbaar bedrijf, die (tijde-
lijk) financiële problemen hebben, kunnen een beroep doen op het 
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz). Zo kun je tijdelijk 
extra bedrijfskapitaal lenen en/of een maandelijkse uitkering krijgen 
om in je levensonderhoud te voorzien. 

2. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor dat extra bedrijfs-
kapitaal ?

Een Bbz-lening kan alleen worden aangevraagd als de bank niets 
meer wil doen. Het bedrijf moet levensvatbaar zijn. Je vermogens-
positie wordt uitgebreid bekeken en je moet minstens 1225 uur per 
jaar in je eigen bedrijf werken. 

3. Hoeveel extra krediet kan ik krijgen?

Het maximum is nu 178.019 euro. Het gaat dan om een rentedra-
gende lening (nu  8%), die je in principe binnen tien jaar terug moet 
betalen. Als de financiële situatie tegenvalt, kan een deel van de 
lening/rente worden kwijtgescholden.  

4.Hoe zit dat met die uitkering levensonderhoud?  

Wie door financiële problemen niet in z’n levensonderhoud kan 
voorzien en onvoldoende reserves heeft, kan tijdelijk een uitkering 
krijgen. Die vult je inkomen aan tot bijstandsniveau. Voor een gezin 
is dat 1295,07 euro per maand, voor een alleenstaande 647,54 euro. 
Eventueel plus woonkostentoeslag en verschuldigde premies voor 
een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
Het gaat in principe om een renteloze lening voor zes tot twaalf 
maanden. Als de jaarcijfers bekend zijn, wordt bekeken of uw in-
komsten onder of boven bijstandsniveau lagen. In dat laatste geval 
moet u wellicht een deel terug betalen. 

5. Zijn er aparte regelingen voor ouderen?

Ja. Bedrijven van 55+ ers hoeven niet te voldoen aan levensvat-
baarheideis. Je moet wel, voorafgaand aan de aanvraag, tien jaar 
onafgebroken een eigen bedrijf hebben gehad. Je bruto-inkomen 
moet de komende jaren gemiddeld minimaal 7.070 euro per boekjaar 
zijn. Dat wordt dan aangevuld tot bijstandsniveau. Je kunt ook nog  
maximaal 8901 euro krijgen voor bijvoorbeeld investeringen in het 
schip. Of dat later terugbetaald moet worden, is afhankelijk van het 
eigen vermogen. Bij 55+ ers wordt daarbij rekening gehouden met 
de benodigde oudedagsvoorziening. 

 6. Kan ik een uitkering krijgen als ik moet stoppen met varen? 

Ja, mits u dat doet vóór het bedrijf beëindigd wordt. U kunt dan, 
afhankelijk van uw financiële situatie, twaalf maanden een (aanvul-
lende) uitkering tot bijstandsniveau krijgen. Dat geeft u de tijd zaken 
af te handelen. Dat moet zo snel mogelijk, maar als dat niet binnen 
twaalf maanden lukt, is verlenging mogelijk. Wie na de bedrijfsbe-
eindiging geen werk kan vinden en een ‘gewone’ uitkering (Wet werk 
en bijstand/ Wwb) wil aanvragen, mag niet meer eigen vermogen 
hebben dan 5.455 euro. Voor een echtpaar is dat 10.910 euro. 

7. Wat is de IOAZ? 

Die is bedoeld voor oudere ( 55+) en arbeidsongeschikte zelfstan-
digen. Je moet dan tien jaar zelfstandig gevaren hebben (of drie 
jaar en de zeven jaar daarvoor in loondienst), en voldoen aan de 
zelfstandigeneis (1225 uur). Of de ene partner 875 uur en de ander 
525 uur. Een extra eis is dat de winst uit het bedrijf de laatste drie 
jaar, gemiddeld, bruto, maximaal 20.335 euro geweest mag zijn. 
Voordeel van de IOAZ is de hoge vermogensgrens (119.929 euro). 
Daarnaast wordt een pensioenvoorziening tot maximaal 113.954 
euro buiten beschouwing gelaten. 
De IOAZ is zeer geschikt voor ouderen die de laatste jaren, bij-
voorbeeld door ziekte, een laag inkomen hadden. In een aantal 
gevallen kan het ‘slechte jaar 2009’ wellicht net voor het vereiste 
winstgemiddelde zorgen. De IOAZ is dan een mooie overgang tot 
de AOW. Of een prettig vangnet als het niet meer lukt een baan aan 
de wal te vinden. Let op! IOAZ moet je in je domicilie  aanvragen 
vóór het bedrijf beëindigd is. 

8. Hoe en waar kan ik zo’n Bbz-uitkering aanvragen?

Voor de uitvoering van het Bbz in de binnenvaart heeft de overheid 
negen gemeenten aangewezen: de sociale diensten in Groningen, 
Zwolle, Nijmegen, Amsterdam, Nieuwegein, Rotterdam, Geertrui-
denberg, Terneuzen en Maasgouw. Bepalend is de plaats/provincie 
waar het schip op dat moment ligt. Een uitkering aanvragen is niet 
eenvoudig en u zult financieel volledig openheid van zaken moeten 
geven. Het is aan te raden de formulieren samen met uw boekhouder 
in te vullen.  

9. Moet ik me schamen als ik zo’n uitkering aanvraag?

Nee. Het is natuurlijk niet leuk ‘je hand op te houden’, maar de 
kans is groot dat dat veroorzaakt is door de slechte economische 
situatie. Wellicht is een extra krediet nog de enige mogelijkheid 
uw bedrijf te redden. 
Ook mensen die tijdelijk een (aanvullende) uitkering nodig heb-
ben voor levensonderhoud hoeven zich niet te schamen. Het is be-
paald geen pretje om met een gezin rond te moeten komen van een 
bijstandsuitkering. Wie moeite heeft met het aanvragen van een 
uitkering, moet maar denken dat je ook daar altijd (veel) belasting 
voor hebt betaald…!   

10. Zijn er verder nog dingen waar ik aan moet denken?

Het is altijd verstandig na te denken waar je wilt wonen als er iets 
gebeurt en je niet meer aan boord kunt blijven. Bijvoorbeeld bij 
ziekte, een ongeval of door financiële problemen. De wachttijd voor 
huurwoningen varieert per plaats, van enkele maanden tot een paar 
jaar. Inschrijven als  woningzoekende gaat bijna overal via internet. 
De systemen zijn heel verschillend. Er zijn plaatsen waar je van de 
wachtlijst wordt gezet als je niet elk jaar een keer reageert. 

Lilian van Hiele van Steunpunt Binnenvaart (www.amvv.nl) is bereik-
baar op 0620-112319 of via e-mail: steunpuntamvv@hetnet.nl

De website www.crisisberaadbinnenvaart.nl is in de lucht, met 
de mogelijkheid vragen te stellen, nieuws te volgen, in te 
schrijven voor vervolgbijeenkomsten en een enquête. Schut-
tevaer publiceert wekelijks vragen en antwoorden.
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Frankrijk heeft een borgstellings-
fonds opgezet voor beginnende 
binnenvaartondernemers, ‘Flu-
vial Initiative’ genaamd. Voor de 
komende drie jaar is een bedrag 
van 4,5 miljoen euro uitgetrok-
ken. 

Starters kunnen een renteloze lening 
van tien tot negentig duizend euro 
krijgen, met een looptijd van vijf 
jaar. 
Die kan weer als eigen vermogen 
dienen om het afsluiten van een 
hypotheek bij een bank te vereen-
voudigen. De starters worden ook 
nog twee jaar zakelijk begeleid. 
De regeling geldt voor projecten 
van maximaal drie miljoen euro. 
Het fonds is een initiatief van de 
organisatie ‘Entreprendre pour le 
Fluvial’, die in 2007 is opgericht 
door de Franse binnenvaartsector 
om instroom te bevorderen en de 
vloot te vernieuwen.

Kwaliteitslabel
De door Fluvial Initiative geïnves-
teerde bedragen worden voor ze-

• Entreprendre pour le Fluvial zet zich ook in voor schaalvergroting van de Franse vloot. (Foto Annemarie van 
Oers)

‘Entreprendre pour le Fluvial’ voor 200 nieuwe schippers

Frankrijk steunt starters met borgstellingsfonds

ventig procent gegarandeerd door 
‘Oséo’. Deze overheidsinstantie 
bevordert, mede in het kader van 

het economisch herstelplan, starten, 
groeien en innoveren in het midden- 
en kleinbedrijf door het toegankelij-

ker maken van zakelijke kredieten. 
Fluvial Initiative is de eerste sector-
gebonden borgstellingsregeling in 

Frankrijk. Startende binnenvaarton-
dernemers, en schippers die willen 
vernieuwen, kunnen daarnaast hun 
ondernemingsplan van een kwali-
teitslabel laten voorzien door En-
treprendre pour le Fluvial, ook om 
gemakkelijker een hypotheek af te 
sluiten.

Entreprendre pour le Fluvial wil 
door zo’n 200 nieuwe schippers 
op gang te helpen ook de Franse 
vloot vernieuwen en vergroten. Die 
bestaat momenteel uit 1393 sche-
pen, goed voor 6000 werkplekken. 
De komende tien jaar gaat naar 
verwachting dertig procent van de 
Franse schippers met pensioen. 

Slechts een kwart van de Franse 
schepen is groter dan duizend ton 
en hun gemiddelde leeftijd is zestig 
jaar. Frankrijk heeft zich in het kader 
van de ‘Grenelle’ milieutop tot doel 
gesteld het aandeel van het vervoer 
over water de komende vijftien jaar 
te verdubbelen. (AO)

www.entreprendre-fluvial.com 

CCR ziet nog geen einde
aan crisis in binnenvaart
STRAATSBURG

Het einde van de crisis in de binnenvaart is nog steeds niet 
in zicht. Dat meldt de Centrale Commissie voor de Rijnvaart 
(CCR) in haar recente marktobservatie voor de binnen-
vaart. Ondanks een lichte opleving in het containervervoer 
en het vervoer van chemische producten in het voorjaar 
verwacht de CCR dat nog veel binnenvaartondernemers 
in moeilijk vaarwater kunnen belanden. 

De CCR gaat ruim twee jaar terug om het begin van de 
crisis in de binnenvaart te duiden. ‘Vanaf 2007 en ook in 
de drie eerste kwartalen van 2008 was de conjunctuur in 
de Europese binnenvaart nog zeer goed. Met uitzondering 
van de aardoliesector lag in alle overige sectoren de 
vervoersvraag op een hoog peil. De vrachtprijzen lagen 
vanwege de grote vraag meestal op een hoog niveau.’
Volgens de CCR werden aan het einde van de zomer 
van 2008 de eerste gevolgen van de economische crisis 
zichtbaar. ‘De verschillende industrietakken werden niet 
allemaal even sterk getroffen. Eind 2008 werd aan de 
hand van de vervoerde hoeveelheden duidelijk dat, met 
uitzondering van de aardolie- en landbouwproducten, 
alle andere segmenten met dalingen werden gecon-
fronteerd. De instortende vraag naar vervoer leidde 
tegen het einde van 2008 en in de eerste maanden van 
2009 ondanks goede waterstanden toch tot kelderende 
vrachtprijzen.’ 

Overcapaciteit
De goede conjunctuur die tot 2008 heerste, zorgde vol-
gens de CCR voor een ware golf van investeringen. ‘In 
de laatste jaren zijn veel nieuwe en zeer productieve 
scheepseenheden op de markt gebracht. In 2008 werden 
bijvoorbeeld meer dan honderd nieuwe motorvracht-

schepen op de markt gebracht, en wel uitsluitend grote 
eenheden. Hiermee werd een nieuw record gevestigd.
‘Tegelijkertijd werden er aanzienlijk minder en alleen 
kleinere eenheden uit de vaart gehaald. Het gevolg is 
dat de transportcapaciteit op de markt fors toenam. Op 
korte termijn en in het licht van de momenteel extreem 
zwakke vervoersvraag is er sprake van een conjuncturele, 
ernstige overcapaciteit in de drogeladingvaart. De huidige, 
zeer lage vrachtprijzen, die vaak niet eens voldoende zijn 
om de bedrijfskosten van de schepen te dekken, zijn een 
rechtstreeks gevolg daarvan. Onder deze omstandigheden 
zijn verschillende scheepsexploitanten gedwongen hun 
schepen vanwege een tekort aan transportopdrachten 
tijdelijk stil te leggen.’

Hoge lasten
De omvangrijke investeringsgolf in vrijwel alle segmen-
ten van de binnenvaart veroorzaakt volgens de CCR 
in bepaalde delen van het bedrijfsleven relatief grote 
financiële lasten. ‘De in het gehele segment van de dro-
gelading sterk gedaalde omzet kan de ondernemingen 
die hun investeringen met kredieten hebben gefinancierd 
in moeilijk vaarwater brengen. Deze duistere vooruit-
zichten hebben er bij de nationale bedrijfsorganisaties 
aanleiding toe gegeven, met de desbetreffende banken 
algemene regelingen voor een soepelere terugbetaling 
van de kredieten te treffen. Maar als meerdere binnen-
vaartondernemingen er niet in slagen het hoofd boven 
water te houden en van de markt verdwijnen, heeft dit 
al snel structurele gevolgen voor de markt. 
Door gedwongen verkoop van schepen in een markt zon-
der kopers dalen de prijzen van schepen sterk, waardoor 
nieuwbouw en innovatie jarenlang moeilijk wordt. 
‘Toch moet de binnenvaart in staat blijven na het einde 
van de crisis en bij een herstel van de transportvraag, de 
haar toekomende plaats naast de andere vervoersdragers 
in te nemen.’ (EvH)

onderzoeken hoe de nieuwe vloot 
van nieuwbouwschepen die nog in 
aantocht is, voorlopig aan de wal is 
te houden totdat de economie weer 
aantrekt en de transportvraag weer 
voldoende groot is. Ook wilde hij 

weten of de staatsecretaris bereid 
was met de branchevertegenwoor-
digers in overleg te treden over hun 
voorstel voor coöperatieve solidari-
teit en een vrijwillige toerbeurt en 
of ze met verladers in overleg wil 
treden over minimumprijzen van 
transport. Dit laatste om te voor-
komen dat het korte termijnvoordeel 
dat binnenschippers het faillissement 
in drijft, op lange termijn leidt tot 
grote transportproblemen vanwege 
gebrek aan binnenschippers. 
Op deze vragen kreeg Roemer 

volgens eigen zeggen nietszeg-
gende antwoorden. ‘Of ze ging er 
helemaal niet op. Ze bleef maar zeg-
gen dat er geen draagvlak voor was 
in de sector. En als ik in gesprek 
ga met de binnenvaartorganisaties, 
dan vinden ook zij dat de toerbeurt 
niet kan terugkeren. Maar dat vraag 
ik ook helemaal niet. Ik vraag om 
solidariteit in de binnenvaart en 
een vorm van regulering. Iedereen 
denkt aan de oude toerbeurt, maar 
dat systeem hoeft natuurlijk hele-
maal niet. Het systeem dat de bin-
nenvaartorganisaties nu voorstellen 
is toch ook een soort van toerbeurt? 
Met de enquête wil ik nu wel eens 
onderzoeken waar in de binnenvaart 
echt draagvlak voor is.’ 

Gevaar
Kantoor Binnenvaart heeft de bin-
nenvaartschippers op haar site in-
middels gewezen op de enquête. 
‘Wij waarderen natuurlijk alle in-
spanningen, maar een enquête heeft 
afhankelijk van de vraagstelling en 

het aantal mensen dat meedoet, altijd 
het gevaar van eenzijdigheid in zich. 
Wij wijzen er met nadruk op geen 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
de inhoud van de enquête, de manier 
waarop deze opgesteld, de wijze van 
vraagstelling en de interpretatie van 
de uitkomsten.’ 
Roemer moet een beetje lachen om 
het afwijzen van verantwoordelijk-
heid door Kantoor Binnenvaart. ‘Na-
tuurlijk is de SP verantwoordelijk. 
Wij hebben de vragen zo objectief 
mogelijk opgesteld en maken de 
uitkomsten straks zo transparant 
mogelijk bekend. Daar kan Kantoor 
Binnenvaart op rekenen. Het is wel 
belangrijk dat zoveel mogelijk schip-
pers de enquête invullen.’
Schippers kunnen de enquête tot 1 
september insturen. Half september 
hoopt Roemer de resultaten te kun-
nen presenteren. ‘Dan kan ik in het 
debat van 1 oktober over de binnen-
vaart in ieder geval goed beslagen 
ten ijs komen.’ (EvH)

www.sp.nl/binnenvaart

ROTTERDAM

Het Crisisberaad Binnenvaart 
heeft een eigen website ge-
opend: www.crisisberaadbin-
nenvaart.nl. Op de site wisselt 
het crisisberaad (Kantoorbon-
den en CBRB) rechtstreeks 
nieuws en wetenswaardighe-
den uit met binnenvaartonder-
nemers.

‘Er is ruimte voor discussies en u 
kunt ook uw suggesties en vragen 
op de site kwijt. De deelnemers 
aan het crisisberaad zullen zo goed 

mogelijk trachten vragen te beant-
woorden, suggesties voor mogelijke 
oplossingen van de economische 
problemen zullen serieus worden 
meegenomen’, meldt het crisisbe-
raad bij de lancering van crisisbe-
raadbinnenvaart.nl .
Om een beeld te krijgen van de 
mening van de schipper is ook de 
mogelijkheid opgenomen om polls te 
houden over specifieke onderwerpen 

of stellingen. Twee lopende peilingen 
gaan over de stellingen ‘Maatregelen 
zijn alleen op Europees niveau zin-
vol’ en ‘We hebben het ergste achter 
de rug, de markt trekt weer aan’. Om 
de discussie en meningsvorming zo 
open mogelijk te houden is registra-
tie op de site verplicht.
Bezoekers die reageerden op de stel-
ling ‘We hebben het ergste achter 
de rug, de markt trekt weer aan’, 

vrezen dat de crisis in de binnen-
vaart nog lang niet achter de rug 
is. De een wijst erop dat nu ook de 
klad in de contractschepen komt, 
een ander vraagt zich af of het niet 
altijd zo is dat het vervoer net voor 
de bouwvak even beter is. Een derde 
merkt er niets van dat dat de markt 
aantrekt. ‘Na de vakantie gaat het 
nog wel voor de asfaltmolens, maar 
de betonmolens hebben nog weinig 
opdrachten. ’ (EvH)

www.crisisberaadbinnenvaart.nl

Crisisberaad opent eigen website

‘Ik vraag om solidariteit en
een vorm van regulering’

ROTTERDAM

Het Onderwijs Centrum Bin-
nenvaart (OCB) gaat samen met 
werkgevers- en werknemersor-
ganisaties verenigd in de stich-
ting CAO cursussen aanbieden 
die deeltijd-WW’ers kunnen 
volgen. Ook de binnenvaarton-
dernemer kan van de regeling 
gebruik maken en bijvoorbeeld 
deeltijd-WW voor de matroos 
aanvragen. 

 
Vanaf 20 juli kunnen bedrijven ge-
bruik maken van de nieuwe aange-
scherpte deeltijd-WW. Doel van de 
regeling is dat bedrijven de deeltijd-
WW gebruiken om een substantiële, 
tijdelijke terugval in orders op te 
vangen. De regeling is niet bedoeld 
om pijnlijke beslissingen over een 
reorganisatie vooruit te schuiven. 
Het budget voor de regeling werd 
verhoogd van 375 miljoen euro naar 
950 miljoen euro. 

Aangescherpt
Een van de zaken die in de regeling 
werd aangescherpt is de scholings-
bepaling. Bedrijven kunnen geen 

deeltijd-WW meer aanvragen als 
het niet duidelijk is dat de deeltij-
ders ook echt scholing krijgen. Bij 
onjuiste opgave van scholing door 
het bedrijf de frauderegeling van 
toepassing. Dat betekent in het ge-
val van fraude dat de deeltijd-WW 
in het hele bedrijf wordt stopgezet. 
Ook moeten alle, ook de terecht 
ontvangen, uitkeringen worden te-
rugbetaald. De werknemer betaalt 
de uitkering terug waarvan is vast 
komen te staan dat die onterecht is 
verkregen. De werkgever moet alle 
overige uitkeringen terug betalen. 
UWV en de Arbeidsinspectie gaan 
strenger controleren op fraude met 
de deeltijd-WW. 

Ook werd een mogelijkheid gecre-
eerd voor een meester-gezel-rege-
ling. De deeltijders mogen in het 
bedrijf scholing geven aan stagiaires 
en werknemers die korter dan een 
jaar in dienst zijn. Op die manier 
wordt iets gedaan aan het tekort aan 
stageplaatsen en de deeltijders heb-
ben de mogelijkheid toch van nut te 
zijn voor het eigen bedrijf. 
Volgens Onderwijs Coördinator 

Binnenvaart Han van Roozendaal 
speelt het scholingsaanbod dat hij 
ontwikkelt in op de vraag vanuit de 
branche. ‘Door een aanbod op maat 
zorgen we ervoor dat vakkrachten 
zich kunnen ontwikkelen en behou-
den blijven voor de branche. En de 
scholingsverplichting vraagt ook om 
rekening te houden met onverwachte 
periodes van werk. Er wordt om die 
reden een leerweg ontwikkeld die 
ten opzichte van de reguliere oplei-
dingen minder gebonden is aan tijd 
en plaats. Om studie en onregelmatig 
werk optimaal te kunnen combineren 
wordt een belangrijk deel van de 
scholing aangeboden in een elek-
tronische leeromgeving. Dat biedt 
werkgevers en werknemers de mo-
gelijkheid een flexibele planning te 
maken waarin onverwacht gemaakte 
reizen de voortgang niet verstoren. 
Cursussen die niet via de elektroni-
sche leeromgeving kunnen worden 
aangeboden vinden op verschillende 
locaties in het land plaats. Om een 
zo groot mogelijke groep te kunnen 
bedienen, worden de cursussen op 
verschillende niveaus ontwikkeld. 
Zo sluiten ze aan bij de individuele 

OCB gaat verplichte cursussen voor deeltijd-WW aanbieden 
wensen en mogelijkheden van de 
cursist.’ 

Certificaat
Het aanbod bestaat in eerste instan-
tie uit de cursussen communicatie, 
management, stabiliteit, Arbo vei-
lig werken, voortvarend besparen, 
Wet- en regelgeving en de talen 
Nederlands, Duits en Engels. Van 
Roozendaal hoopt een deel van de 
cursussen 1 oktober klaar te heb-
ben. 
Omdat de studieverplichting tijdens 

de deeltijd-WW niet vrijblijvend is 
wordt de deelname gevolgd en het 
resultaat gemeten. Voor met goed 
gevolg afgelegde cursussen worden 
certificaten uitgereikt.
Binnenvaartondernemers die per-
soneel in de deeltijd-WW willen, 
moeten het perosneel aanmelden bij 
het UWV. Voor de cursussen kun-
nen ze zich melden bij het OCB. 
(EvH) 

www.uwv.nl
www.onderwijs-binnenvaart.nl

Brand hektrawler
IJMUIDEN 27/7 - Op de hektrawler 
Zeeland aan de Haringhaven in IJmui-
den heeft maandagochtend korte tijd 
brand gewoed. Die ontstond bij on-
derhoudswerkzaamheden aan het 
schip dat eigendom is van Jaczon. 
Geen van de bemanningsleden raakte 
gewond. 

www.haarlemsdagblad.nl

Scheepsafvalstoffen
ROTTERDAM 20/7 - Ondanks het feit 
dat het definitieve ‘groene licht’ nog 
niet is gegeven is het erg waarschijnlijk 
dat het Scheepsafvalstoffen-verdrag 
(SAV) op 1 november 2009 van 
kracht wordt. Vorig jaar heeft België 
als laatste land het verdrag onderte-
kend waardoor het verdrag in werking 
kon treden. 

www.gevaarlijke-lading.nl

Brug minder open
NIEUWEGEIN 22/7 - Het is op mooie 
dagen met veel mensen die er met 
hun boot op uittrekken een van de 
grootste ergernissen van automobi-
listen: bruggen die lang openstaan. 
Het Watersportverbond kan zich de 
irritatie goed voorstellen en heeft 
onderzocht hoe bruggen, maar ook 
sluizen, sneller en veiliger bediend 
kunnen worden. 

www.telegraaf.nl

Onbemande taxi
ROTTERDAM 22/7 - In de Rotter-
damse haven komt mogelijk een 
automatisch taxisysteem dat 24 
uur per dag zonder chauffeur men-
sen op de plaats van bestemming 
brengt. De elektrische shuttles rijden 
op een eigen baan en kunnen vier 
tot zes personen vervoeren. De TU 
Delft onderzoekt in opdracht van het 
Havenbedrijf Rotterdam of zo’n sy-
steem rendabel is. 

www.ad.nl

Beurtschip honderd
IJLST 27/7 - Dit jaar is het 100 jaar 
geleden dat de Johanna Jacoba als 
stoomschip van de helling kwam en als 
beurtschip tussen Workum en Bolsward 
begon aan een bewegelijk leven. De 
Johanna Jacoba, beter bekend als het 
‘Drylster Boatsje’, heeft het grootste ge-
deelte van haar leven als beurtscheepje 
gevaren tussen IJlst en Sneek. 

www.deweekkrant.nl 

DSM Agro verplaatst
VELSEN 26/7 - Salpeterzuurfabriek 
5 van kunstmestfabriek DSM Agro 
uit Velsen-Noord wordt eind dit jaar 
volledig verplaatst naar DSM Agro in 
Geleen. De enorme fabriek wordt in 
stukken voornamelijk per schip naar 
Limburg gebracht. Ook worden vracht-
wagens ingezet. Het transport duurt 
enkele maanden. In Geleen wordt de 
fabriek weer in elkaar gezet en gaat 
daar functioneren onder de naam 
salpeterzuurfabriek 6. 
www.noordhollandsdagblad.nl

Weert-Cranendonck
WEERT 26/7 - Een overslaghaven 
met containerterminal aan de Kem-
penweg is haalbaar, zo blijkt uit een 
proefvaart. Met een containerschip 
uit de grootste categorie voor Zuid-
Willemsvaart, werden de bruggen en 
sluizen op dit traject probleemloos 
gepasseerd. Ook de vaardiepte van 
het kanaal bleek genoeg. 

www.limburgsecourant.nl

Innovation Award
ZOETERMEER 22/7 - De jury van de 
Maritime Innovation Award draagt Da-
tema Delfzijl, IHC Merwede Parts & 
Service, Promac BV en VSTEP voor 
als genomineerde voor de Maritime 
Innovation Award 2009. De winnaar 
van de Maritime Innovation Award 
2009 wordt tijdens het Maritime 
Awards Gala op woensdag 28 okto-
ber 2009 in De Doelen in Rotterdam 
bekendgemaakt.

www.hme.nl

Meyer Werf
PAPENBURG 23/7 - Op 22 augustus 
2009 vindt de tweede Regiodag van 
MEYER WERFT in Papenburg plaats. 
Wegens het grote succes van vorig 
jaar nodigt Meyer Werft weer de on-
dernemers uit die gevestigd zijn in 
de provincies Friesland, Groningen 
en Drenthe.  Zeshonderd onderne-
mers worden van harte uitgenodigd 
om de Informatie- en Netwerkbeurs 
te bezoeken. 

www.liwwadders.nl

Sleepboot verwoest
ZAANDAM 24/7 - De sleepboot Port de 
Bayrouth is vrijdagochtend rond 5.00 
uur door brand verwoest. Het schip lag 
aan de wal bij een scheepswerf aan de 
Uiterdijk in Zaandam. De brandweer 
had in eerste instantie moeite om op 
het terrein te komen, omdat grote hek-
ken de toegang blokkeerde. 

www.webregio.nl

IJsstokjesboot brandt
EMMELOORD 24/7 - Een van de 
motoren van de ijsstokjesboot van 
de Emmeloordse Amerikaan Robert 
McDonald is woensdagavond opge-
blazen. De motor vatte vlam maar 
kon op tijd worden geblust door de 
bemanningsleden, vertelt de kapitein 
“Het schip raakte stuurloos en voer 
recht op een paar vissersbootjes af. 
Dus er was even flink paniek.” 

www.destentor.nl
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Het wordt zo langzamerhand een 
eentonig verhaal in deze rubriek. 

Ook vorige week was er weinig lading-
aanbod en de prijzen bleven laag. Op veel 
plaatsen was helemaal niets te beleven. 
Zo was het erg rustig op bijvoorbeeld 
de Ruhr. Schippers liggen nog steeds 
lang leeg voordat ze aan de reis kunnen 
komen. 

‘Nu kan echt helemaal niets meer van de 
prijs af’, wil een schipper de bevrachters 
meegeven. Zij krijgen van veel schippers 
de schuld van de lage prijzen. Een schip-
per ziet ook de positieve kant van de lage 
prijzen. ‘Zo verlies je tenminste niet zoveel 
als je op vakantie gaat.’

De EMO verwacht deze week 5 sche-
pen met kolen en een met erts. De 

Safe Voyager lag maandag en dinsdag 
kolen te lossen en de Dong-a-Hermes van 
dinsdag tot vrijdag. De Maganari lost van 
woensdag tot vrijdag kolen en de Sandra 
wordt vrijdag verwacht met kolen. De 
Hyundai Cont. komt zaterdag binnen met 
kolen en de Mona Pegasus wordt die dag 
verwacht met erts. 

Peterson Amsterdam verwachtte zon-
dag de Nueva Esperanza met soja-

schroot en -pellets. Dinsdag kwam de 
Crystal Pioneer met sojaschroot en -pel-
lets. De Mary H. komt 4 augustus met 
palmpitschilfers. Op 11 augustus komt 
de Freesia met kokosschroot en -pellets 
en palmpitschilfers. Die dag komt ook de 
Sea Prince met sojaschroot en -pellets. 
De Keoyang Noble komt 14 augustus met 
sojaschroot en -pellets. De Forestal Espe-
ranza wordt 17 augustus verwacht met 
sojaschroot en -pellets en 18 augustus 
komt de Antwerp Max met sojaschroot 
en -pellets. De Gulf Riad wordt 20 augus-
tus verwacht met palmpitschilfers. 
Peterson Rotterdam verwachtte zondag de 
Briljant Pioneer met palmpitschilfers. De 
Princess Vanya werd woensdag verwacht 
met sojabonen. Op 3 augustus komt de 
Growth Ring met sojaschroot en -pellets 
en 10 augustus wordt de Medi Baltimore 
verwacht met sojaschroot en -pellets. Die 
dag komt ook de Taiho Maru met sojas-
chroot en -pellets. 

Nederland

Sojapellets werden van Amsterdam 
naar Düsseldorf gebracht voor 4 euro 

per ton. Sojapellets gingen eveneens 
van Amsterdam naar Bülstringen voor 
5,50 euro per ton, voor sojapellets van 
Amsterdam naar Heilbronn werd 5,25 
euro per ton gebodene. Sojaschroot ging 
van Rotterdam naar Deventer voor 3,50 
euro per ton en van Amsterdam naar 
Deventer voor 3,40 euro per ton.
Een partij stenen ging van Moerdijk naar 
Altbach voor 7,25 euro per ton. Zon-
nebloempellets gingen van Rotterdam naar 
Delden voor 4,40 euro per ton. Kunstmest 
werd van IJmuiden naar Haldensleben ge-
bracht voor 5,80 euro per ton. 

Duitsland

Een partij mout ging van Gelsenkir-
chen naar Antwerpen voor 3,25 euro 

per ton. Raapschroot werd van Schwein-
furt naar Mannheim gebracht voor 6,25 
euro per ton. Voor raapschroot van Mainz 
naar Ooigem werd 8,50 euro per ton 
betaald. Van Regensburg naar Spyck ging 
raapschroot voor 10 euro per ton.
Tarwe werd voor 2,25 euro per ton van Ott-
marsheim naar Beinheim gebracht. Tarwe 
ging van Kelheim naar Wormerveer voor 
9,35 euro per ton. Mais van Ottmarsheim 
naar Genemuiden leverde 4,25 euro per 
ton op.
Kolen gingen van Ibbenbüren naar Peru-
welz voor 6,25 euro per ton. Zout ging van 
Heilbronn naar Moerdijk voor 5 euro per 
ton. Een partij lava ging van Andernach 
naar Hasselt voor 3,75 euro per ton. Zand 
ging van Gent naar Valenciennes voor 3,10 
euro per ton.

België/Frankrijk

Peterson Gent verwacht 5 augustus de 
Hamburg Team met palmpitschilfers 

en 11 augustus komt de Obelix Bulker 
met sojaschroot en -pellets. In Antwer-

pen komt 1 augustus de Saga Navigator 
erwten lossen. Op 15 augustus wordt de 
Kaliru Patronicola verwacht met tarwe. 

Een partij tarwe ging van Metz naar Leeu-
warden voor 8,25 euro per ton, van Metz 
naar Beinheim voor 4,75 euro per ton en 
van Metz naar Rotterdam voor 4,25 euro 
per ton. Tarwe werd van Straatsburg naar 
Den Bosch gebracht voor 10 euro per ton. 
Brouwgerst ging van Frouard naar Gelsen-
kirchen voor 10 euro per ton. Mais ging 
van Gent naar Ravenstein voor 3,25 euro 
per ton. Meststoffen gingen van Gent naar 
Hauconcourt voor 6,75 euro per ton.

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

Goedkoop op vakantie

Ronduit slecht, zo typeert een bevrachter de huidige markt. ‘De 
tarieven gaan steeds verder onderuit.’ ‘De klad zit er de laatste 

twee weken helemaal in’, constateert een ander. ‘Sinds de bouwvak 
is begonnen, is de hoeveelheid werk drastisch gedaald.’ 

Bevrachters zijn in de huidige markt een beetje huiverig om 
tarieven door te geven. ‘Als wij een tarief bekend maken, gaat er 

meteen weer iemand onderdoor en dan zakt de markt nog verder weg 
en daar wordt niemand vrolijk van.’

Het water daalde deze week weer, na de golf regenwater van vorige 
week. Pfelling gaf begin deze week bijna 4 meter aan en Kon-

stanz stond op 4,20 meter. De pegel van Maxau stond op 5,64 meter. 
Kaub stond begin deze week op 2,65 meter, 1,20 meter minder dan 
een week eerder. Koblenz zakte ook met een meter naar 2,39 meter en 
Keulen gaf 43,32 meter aan. Ruhrort stond op 4,39 meter. 

Naar Sedelsberg werd 4,25 betaald en een reisje naar Oldenburg deed 
4,50 euro per ton. Retour waren er brammen naar Gent voor 5 euro. 

Tankvaart

De olieprijzen zijn op de termijnbeurzen in Londen en New York 
de afgelopen week verder gestegen als gevolg van optimisme 

over het herstel van de economie, stijgende aandelenindexen en een 
dalende dollar. Inmiddels is de 70 dollargrens voor ruwe olie uit de 
Noordzee (Brent crude) alweer gepasseerd. Hiermee lijken de finan-
ciële markten zich niet veel aan te trekken van de realiteit. 
Vanuit alle hoeken worden bedrijfscijfers en persberichten van oliege-
relateerde bedrijven bekend gemaakt die wijzen op verder verminderde 
consumptie van ruwe olie, olieproducten en verslechterde raffinage-
marges. Zo kwam BP met kwartaalcijfers die een daling van de winst 
lieten zien van 66%. 
Ook in Azië, de groeimarkt bij uitstek, kwamen vanuit Japan, China 
en Korea berichten van oliebedrijven die aangaven dat voorraden flink 
gestegen waren, raffinagecapaciteit teruggeschroefd wordt en vraag 
naar olieproducten nog steeds laag is. Hetzelfde beeld geldt voor Eu-
ropa. Het enige wat hier de markt nog bezig houdt is de voortdurende 
contango en leveringen tegen het einde van de maand als gevolg van 
hogere productprijzen.

Wat de Rijnvrachtenmarkt betreft is er niet veel veranderd. Door-
dat olieproductprijzen zijn gestegen in de afgelopen dagen, is 

het voor veel importeurs interessant om voor het einde van de maand 
nog wat product af te nemen en dit te transporteren naar hun depots. 
Verder worden nog wat transporten geboekt door handelaren die 
product opslaan in schepen en tanks. Door het grote verschil tussen 
prijzen van opeenvolgende termijncontracten voor gasolie is het in 
sommige gevallen de moeite waard om product te kopen, voor een 
periode op te slaan en vervolgens tegen een hogere prijs te verkopen. 
Echter doordat opslagcapaciteit steeds schaarser en dus duurder is 
geworden, is dit in veel gevallen niet meer rendabel. He is verder 
relatief stil op de binnenvaart tanker markt. Spot wordt bijna niks 
geboekt richting Duitsland doordat daar weinig vraag is naar gasolie. 
Bijna alles wat stroomopwaarts de Rijn opvaart valt onder contractu-
ele verplichtingen. Binnen het ARA-gebied is het ook niet heel druk. 
Hierdoor blijven vrachttarieven min of meer onveranderd.

Rijnvrachttarieven per 28 juli 2009  
© pjk international b.v./www.pjk-international.com. Basis 1000-
1200mton partijen van Amsterdam/Rotterdam in euro/pmton en voor 
Bazel in Zw.fr./pmton.

Bestemming Gasolie Benzines
Duisburg 3,50/3,80 3,80/4,10
Dortmund 5,25/5,55 5,55/5,85
Keulen 5/5,30 5,30/5,60
Frankfurt 6,55/6,85 6,85/7,15
Karlsruhe 7,50/7,80 7,80/8,10
Bazel 12/12,50 12,50/13

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van bevrachters. Samen 
vormen zij een panel, dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niet-
temin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u 
zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-504364. Uw 
gegevens worden anoniem verwerkt.
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’s Nachts en in de weekeinden wor-
den alleen containers van rederijen 
die een overeenkomst hebben voor 
24/7-behandeling gelost of geladen. 
Het gaat om de Antwerpse kaaien 
408, 869, 913 en 1742. Inmiddels 
hebben de rederijen Evergreen, Ha-
pag-Lloyd, Irisl, Maersk, OPDR, 
Safmarine en ZIM overeenkomsten 
met PSA HNN gesloten voor een 
24/7-behandeling. 

Irritatie
Volgens woordvoerder Caroline Cre-
ve van PSA HNN is het een kwestie 
van het volgen van de contracten. 
‘We hebben binnenvaartklanten 
met een contract voor behande-
ling in twee ploegen. Uit goodwill 
hebben we deze klanten altijd ook 
’s nachts en in de weekeinden be-
handeld, terwijl ze daar eigenlijk 
niet voor betaalden. Het was zeg 
maar historisch gegroeid. Maar in 
deze tijd probeert iedereen meer 

dan ooit de kosten onder controle 
te houden en wij doen dat ook. Als 
wij weekendploegen inhuren, heb-
ben wij te maken met meerkosten 
en die gaan we vanaf nu aan onze 
klanten doorberekenen. We hebben 
besloten dat we die niet meer voor 
eigen rekening nemen.’ 
Creve kan zich voorstellen dat dat 
leidt tot irritatie bij klanten. ‘Als de 
rederijen het er niet mee eens zijn, 
kunnen ze extra gaan betalen voor 
de nacht- en weekendbehandeling. 
We houden ons aan de bestaande 
contracten, het is gewoon even wen-
nen en aanpassen.’

Bargeoperators
‘Onze Belgische collega’s, de Inter-
national Container Barge Operators 
(ICBO), hebben namens ons en de 
Duitse binnenvaartbelangenorgani-
satie BDB met PSA gepraat’, zegt 
Maira van Helvoirt van het CBRB. 
‘Tot nu toe blijven ze bij hun besluit. 

Wij hebben daarop voorgesteld om 
de schema’s van de vijf of zes groot-
ste bargeoperators naast elkaar te 
leggen om te kijken of dat allemaal 
in de twee shifts past. We zijn ervan 
overtuigd dat dat niet gaat en dat 
avond- en weekendopeningen een 
bittere noodzaak zullen zijn. 
‘Het is vooral voor de bargeopera-
tors lastig, want die trekken aan het 
kortste eind. Ze hebben containers 
van reders die wel toeslag betalen 
en die het niet betalen door elkaar 
staan. Enkele reders die niet betalen 
hebben al laten weten dat ze in de 
eerste twee shifts behandeld willen 
worden en geen overtime willen 
betalen. De wel betalende reders 
willen uiteraard zo snel mogelijk 
behandeld worden. Dat botst en 
dan trekt de bargeoperator aan het 
kortste eind. Ik denk dat verladers en 
reders geen zin hebben in dit gezeur 
en dat ze wellicht op zoek gaan naar 
een andere Antwerpse terminal of 
een andere haven.’  

Daarnaast heeft PSA HNN ook alle 
bestaande overeenkomsten met bar-
geoperators over fixed windows, die 
in verband met de congestie werden 
gemaakt, opgezegd. Dat houdt in dat 
er voortaan per dag wordt ingedeeld. 
‘Ik ben benieuwd of ze soepel of star 
gaan omgaan met de nieuwe regels’, 
zegt Van Helvoirt. ‘We houden het 
in de gaten.’ 

Bargeoperator Rhinecontainer heeft 
sinds vorige week nog geen proble-
men ondervonden bij de terminals 
van PSA in Antwerpen. ‘We hebben 
twee tot drie keer meer contact met 

de planningsafdeling’ zegt managing 
director Matthieu van Roermund. 
‘We zijn wel bezorgd, maar ik kan 
niet anders zeggen dan dat ze onze 
schepen tot nu toe keurig afwikke-
len. En verder wil ik me er niet mee 
bemoeien want ik zie dit als een zaak 
tussen stuwadoor en rederij, waar 
wij buiten staan.’ 

Wachttijden
Volgens de Duitse containerrede-
rij Contargo worden in Antwerpen 
tussen 30 en 50 procent van de 
binnenvaartcontainers buiten de 
eerste en tweede shift behandeld. 
Contargo gaat er van uit dat de 
maatregel zal leiden tot congestie 
en langere wachttijden, ook al zijn er 
vanwege de crisis minder containers. 
De meerprijs voor 24/7-behandeling 
schat Contargo tussen de 10 en 30 
procent. Creve kan die percentages 
niet bevestigen. 
De maatregel zal er volgens Heinrich 

Kerstgens, directeur van Contargo, 
toe leiden dat het aandeel van de 
binnenvaart aan de modal shift in 
Antwerpen kleiner wordt. ‘En dat 
schaadt iedereen, de verladers, de 

terminals, de binnenvaart en de 
bevolking.’ De maatregel staat vol-
gens Kerstgens lijnrecht tegenover 
de Europese doelstelling om meer 
met de milieuvriendelijke binnen-
vaart te vervoeren.

Ruim 80 procent
Hesse-Noord Natie (HNN) ontstond 
in 2002 uit een fusie van Hessenatie 
en Noord Natie. Meteen na de fusie 
werd HNN overgenomen door PSA 
International uit Singapore, een van 
de grootste havengroepen ter we-
reld. PSA HNN behandelde in 2008 
zeven miljoen teu in de terminals 
Deurganck, Noordzee en Europa 
Terminal. Achter de sluizen liggen 
nog de MSC Home Terminal (50 
procent eigendom) en de Churchill 
Terminal. 
Volgens PSA HNN passeert ruim 
80 procent van de containers die 
Antwerpen aandoen via één van 
deze terminals. (MdV)

PSA HNN: ‘Wij houden ons aan contracten’

Bijbetaling voor nachtwerk Antwerpen
De terminals PSA HNN in Antwerpen behandelen 
sinds 22 juli ’s nachts en in het weekeinde alleen 
nog binnenvaartcontainers al de rederijen daar-
voor een toeslag betalen. Binnenvaartcontainers 
worden alleen nog in de eerste en tweede shift 
behandeld op werkdagen van maandag tot en met 
vrijdag tussen 6 en 22 uur. 

‘Aandeel binnenvaart in modal 
shift Antwerpen wordt kleiner’

Ingezonden Mededeling

Admiral 
in de vaart
GORINCHEM

In Gorinchem is medio juni de 
tanker Admiral (110 x 11,45 meter) 
door VeKa Shipbuilding overgedra-
gen aan schipperse Ingena IJssels. 
Zij is met haar voormalige werk-
gevers Ronald Versloot en Hans 
Buitendijk de eigenaar van het 
schip. 
De Admiral is afgebouwd bij 
VeKa/Bijlsma in Lemmer. IJssels’ 
vriend, Richard Peters werkt op de 
Commander, waarvan hij mede-
eigenaar is. De Commander is 
de andere tanker van Versloot en 
Buitendijk.   
Hoofdmotor op de Admiral is een 
zes cilinder ABC met een vermogen 
van 1500 pk bij 800 toeren. De 
Admiral heeft acht ladingtanks, 
allemaal uitgerust met een deep-
wellpomp. De voor de kanalen-
vaart geschikte tanker neemt op 
2,80 meter 2200 ton mee. (HH/foto 
Arie Jonkman) 

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

ZWIJNDRECHT

Rhinecontainer heeft vanaf juli 
2009 haar vaarschema uitge-
breid met Bonn. De voormalige 
Duitse hoofdstad was een van 
de ontbrekende schakels op de 
afvaartlijst. 

Er zijn twee (v.v.) afvaarten per week 
op Rotterdam, en een op Antwer-
pen. Rhinecontainer heeft tevens een 
extra koppelverband aan de vloot 
toegevoegd. 

Bonn heeft hiermee een snelle 
verbinding met de Noordzeeha-
vens, omdat het de eerste en laat-
ste aanloophaven is geworden in 
de Rhinecontainer-lijndienst op de 
Midden-Rijn. 

‘Het is nu de meest noordelijke 
aanloophaven in onze Rhein-Main/
Neckar dienst. Voorheen was dat An-
dernach. Bonn vult daarmee perfect 
de leemte op tussen Andernach en 
Neuss - de meest zuidelijke aanloop-
haven in onze dienst op de Beneden-
Rijn’, vertellen Rhinecontainer-di-
recteuren Matthieu van Roermund 
en Marcel Hulsker. 

De terminal, Am Zehnhoff-Söns, 
heeft zich de afgelopen jaren ont-
wikkeld tot een toonaangevende 
logistieke locatie in de betreffende 
regio. Rhinecontainer had al vastge-

steld hoe goed de commerciële en 
operationele afhandeling er is, en 
wilde deze terminal graag in haar 
vaarschema’s opnemen. 
‘Am Zehnhoff-Söns heeft een uitge-
breid netwerk opgebouwd in onder 
andere China, en levert zeer goede 
service bij een breed palet aan logis-
tieke diensten. Er wordt zowel veel 
merchant lading als carrier’s lading 
behandeld; meerdere rederijen welke 
al klant bij ons zijn, hebben hun de-
pot op de terminal’, aldus Hulsker.  
‘Door de samenwerking met deze 
strategisch gelegen en neutrale ter-
minal kunnen wij het servicepakket 

aan onze klanten verder uitbreiden, 
en is bovendien onze reikwijdte een 
stuk groter geworden.’

Marktsituatie
Ondanks de huidige marktsituatie 
blijft Rhinecontainer investeren in 
verbetering van haar service en af-
vaartfrequenties. Het nieuwe extra 
koppelverband vormt een bevesti-
ging van deze aanpak. 

‘Het past in onze strategie om niét 
te werken met de grootst mogelijke 
Rijnmax-schepen. Wij kiezen daar-
entegen voor diversiteit van scheeps-

types in onze vloot, waarmee we nog 
wél flexibiliteit kunnen bieden. De 
koppelverbanden sluiten daar perfect 
bij aan; ook zij kunnen de zijrivie-
ren bevaren, maar zijn daarnaast in 
capaciteit te vergroten door het inzet-
ten van extra duwbakken. Daarmee 
kunnen zij in capaciteit variëren van 
368 tot circa 720 TEU bij volledig 
behoud van de flexibiliteit dankzij 
de mogelijkheid om te ontkoppelen’, 
aldus Van Roermund en Hulsker.  
‘Zo slagen wij erin om op elk van 
onze drie Rijndiensten een uitgebreid 
vaarschema én een optimale dienst-
snelheid, frequentie en schemabe-
trouwbaarheid te garanderen.’

www.rhinecontainer.com

Rhinecontainer: naar Bonn en vlootuitbreiding

Kapitein krijgt voor
iedere liter gelekte 
olie een euro boete
VLISSINGEN

Een kapitein van een Deens zeeschip 
heeft zondag 26 juli een boete van 
2000 euro gekregen voor een wa-
terverontreiniging in de Sloehaven 
in Vlissingen. Tijdens het laden van 
zware stookolie was vanaf zijn schip 
ongeveer tweeduizend liter stookolie 
in het water terecht gekomen.

Tijdens het onderzoek van de wa-
terpolitie bleek dat vanuit een bin-
nenvaartschip zware stookolie werd 
overgepompt naar het zeeschip. 
Daarbij liep een tank door een de-
fecte afsluiter over. Daardoor kwam 
ongeveer 2000 liter van de zware 
stookolie via het dek in het water 
terecht. Het bunkeren werd direct ge-
stopt en aan boord van het schip werd 
begonnen met het schoonmaken. In 
de haven werd rond het schip een 
zogenaamde oilboom op het water 
gelegd waardoor werd voorkomen 
dat de hele haven door de olie werd 
bevuild. Een opruimingsvaartuig 
zoog de olie van het water.
In overleg met het Openbaar Minis-
terie heeft de waterpolitie de kapitein 
een boete van 2000 euro opgelegd. 
Deze werd direct contant betaald. 
(EvH)

IVW waarschuwt voor
falen mechanische
overvulbeveiliging
DEN HAAG

De Inspectie Verkeer en Water-
staat (IVW) waarschuwt de bin-
nenvaartsector voor het falen van 
mechanische overvulbeveiligingen 
op tankschepen. De IVW wijst op 
andere mogelijkheden om te meten 
hoe vol een tank zit, zoals laser, so-
nar en ultrasoon geluid. Het is aan 
de branche om te bepalen in welke 
gevallen welke manier van meten 
het meest geschikt is.

De Inspectie komt tot deze waar-
schuwing na onderzoek naar een 
overloper op een tankschip op 7 
augustus 2007. Bij het overpompen 
van stookolie van de ene naar de 
andere tank bleek de overvulbeveili-
ging niet te werken omdat de vlotter 
door oude olie zat vastgekoekt aan de 
geleiderstang. Door de opgebouwde 
druk scheurde de ladingtank open 
en gingen honderden liter stookolie 
overboord. De schipper pompte de 
lading intern over om het schip een 
gunstigere ligging te geven, maar 
zag daarbij over het hoofd dat de 
te vullen tank al bijna vol was. De 
Inspectie is van mening dat bij de 
voorbereiding van het overpompen 
aan boord de schipper door de grote 
hoeveelheid werkzaamheden niet al-
leen te werk mag gaan of minimaal 
moet werken met een checklist om 
het risico van fouten zo klein mo-
gelijk te houden. 

In 2008 waren er tenminste negen 
incidenten met falende mechanische 
overvulbeveiligingen. (EvH)

Gasterminal in 
Travemünde
LÜBECK

Aan de Skandinavienkai in Tra-
vemünde zal uiterlijk over vier jaar 
een gasterminal in gebruik worden 
genomen. Deze moet niet alleen gas 
aan huishoudens gaan leveren maar 
ook aan schepen. In eerste instan-
tie zal het een pompstation voor de 
scheepvaart worden die hier LNG 
kunnen tanken. Het energiebedrijf 
in Lübeck wil daarmee na de gas-
strijd tussen Rusland en de Oekraine 
onafhankelijker worden. Op een op-
pervlakte van 3000 vierkante meter 
zullen zes tanks worden opgesteld. 
Volgens Ralf Giercke, projectleider 
bij het energiebedrijf willen ook 
Bergen, Göteborg, Stockholm en 
Swinoujscie (Polen) pompstations 
voor LNG bouwen. 
Omdat de eisen voor de scheepsmo-
toren steeds strenger zijn kan gas 
een alternatief worden. Verschillende 
reders overwegen reeds nieuwe sche-
pen te laten bouwen die op LNG 
varen. Anderen overwegen ook om-
bouw van bestaande schepen. 
De brandstof zal uit Noorwegen ko-
men waar deze bij de productie van 
olie in de Noordzee ontstaat. Tot nut 
toe wordt dit hoofdzakelijk afgefak-
keld. Dit gas zal over een paar jaar 
tot 161 graden Celcius worden afge-
koeld. Daardoor wordt het vloeibaar 
en enorm gecomprimeerd. Kleine tan-
kers brengen dit product dan naar de 
diverse pompstations. Het Lübecker 
energiebedrijf wil vijf miljoen euro 
in het project investeren. (MP) 

Bijna acht miljoen
voor havenspoor
BRUSSEL

Nederland krijgt 7,9 miljoen euro uit 
Brussel voor het spoor in het Am-
sterdamse havengebied. Minister 
Eurlings van Verkeer en Waterstaat 
is blij met de bijdrage: ‘Europa laat 
hiermee zien dat duurzame mobili-
teit over de landsgrenzen heen van 
groot belang is.’

In het Amsterdams havengebied 
wordt een nieuw goederenempla-
cement aangelegd dat verbonden 
wordt met het reguliere spoor bui-
ten de haven. 
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Ze zullen enkele onderzeese ver-
deelstations en pijpleidingen onder-
steunen die deel uitmaken van een 
complexe productiefaciliteit voor 
verschillende oliebronnen tegelijk. 
Het project werd uitgevoerd in het 
White Rose olieveld, in opdracht 
van een groot Canadees energie-
bedrijf. De kraancapaciteit van de 
Jumbo Javelin vormde de basis van 

de operatie, die met behulp van 
ROV’s (remotely operated vehicle) 
werd aangestuurd vanuit Technip’s 
‘Offshore Support Vessel’ Deep Pi-
oneer. De coördinatie lag in handen 
van Technip’s Offshore Constructie 
Manager. Om een optimale samen-

werking tussen de twee schepen te 
garanderen, werd de crew van de 
Jumbo Javelin tijdelijk aangevuld 
met een kernploeg van Technip.

Heien onder water
De voorbereidingen en het laden van 
de Jumbo Javelin vonden plaats in 
de haven van Bay Bulls. Het gewicht 
van de onderwater constructies va-

rieerde tussen de 30 en 150 ton en 
de grootste waren uitgerust met 
heipaalgeleiders om, in een later 
stadium, onderwater heien moge-
lijk te maken.
De Jumbo Javelin gebruikte zijn 
twee 900-tons Huisman mastkra-

nen zowel voor het laden als voor 
het onderwater installatiewerk. Om 
gemakkelijk 120 meter diepte te 
kunnen bereiken, werden de kranen 
omgeschoren van 16 naar 4 parten. 
Zodra de weersomstandigheden het 
toelieten, voer het schip naar het 
White Rose veld. 

Precisieklus
Bij aankomst op de offshore loca-
tie werden de zeevasten verwijderd 
en het hijsgerei aangekoppeld. In 
nauwe samenwerking met de Deep 
Pioneer, die onder water reeds posi-
tioneringsbakens had geplaatst, werd 
de eerste fundatie probleemloos 
overboord gehesen en neergelaten 
op de zeebodem. 
Tijdens deze precisieklus zond de 
Deep Pioneer real-time positiege-
gevens en beeldmateriaal naar het 
team op de Jumbo Javelin. Aange-
zien de schepen zeer dicht bij elkaar 
werkten, gebruikten beide hun GPS 
gestuurde DP2-systemen. De ove-
rige constructies werden op dezelfde 
wijze geplaatst, waarvan enkele op 
tijdelijke ‘wet storage positions’. De 
eerste olie van het North Amethyst 
project wordt eind 2009 verwacht. 

Technip’s uitvalbasis in St. Johns, 
Canada, was al geruime tijd be-
trokken bij de ontwikkeling van 
het White Rose veld. Samenwer-
king met Jumbo Offshore paste 

ook dit keer in de installatiestra-
tegie van Technip, aangezien er 
al sterke banden waren gesmeed 
tussen beide bedrijven in eerdere 
projecten, waaronder offshore en 
onderwater projecten in Zuidoost-
Azië. De bemanningen van Deep 
Pioneer en Jumbo Javelin voltooiden 
het project in nauwe samenwerking 
en in zeer korte tijd. 

Jumbo Offshore
Jumbo Offshore heeft 14 heavy 
lift schepen tot haar beschikking, 
waarvan twee uitgerust met DP2: de 
Jumbo Javelin en de Fairplayer. De 
DP2 schepen zijn inzetbaar voor on-
derwater installatie werk, waaronder 
de installatie van offshore construc-
ties op de zeebodem en anker- en 
afmeersystemen voor drijvende 
productiefaciliteiten in de olie- en 
gasindustrie. In augustus 2009 wor-
den speciale diepwaterlieren geïn-
stalleerd op de Fairplayer. Met deze 
lieren kan Jumbo Offshore zelfstan-
dig grote en/of zware constructies 
van dek hijsen en op de zeebodem 
neerlaten. ‘Subsea transfers’ (het on-
der water overdragen van de lading) 
kunnen dan achterwege blijven. Met 
behulp van de diepwaterlieren kan 
onder meer 600 ton op 1500 meter 
diepte en 200 ton op 3000 meter 
diepte worden geïnstalleerd.

www.jumbo-offshore.nl 

Kraancapaciteit basis voor operatie

Jumbo Javelin zet constructies
op zeebodem Newfoundland
Technip voltooide vorige week met hulp van 
Jumbo Offshore de installatie van vier onderwa-
ter constructies, waaronder twee ‘Module Support 
Frames’ van elk ongeveer 150 ton. De fundaties 
werden op de zeebodem van de Grand Banks voor 
de kust van Newfoundland geplaatst op 120 meter 
diepte.  

Twee 900-tons Huisman mastkranen
voor laden en installatie onder water

Nieuwbouw: alle typen bedrijfsvaartuigen
Reparatie
Dokcapaciteit tot 110 meter

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

email: info@scheepswerfgrave.com

DEN HELDER

De eind vorig jaar in Den Helder 
gelanceerde M-3 KennisClus-
ter krijgt langzaam maar zeker 
vorm. Hiervoor is nu de Stich-
ting Energy Port opgericht die 
het M-3 concept verder gestalte 
gaat geven onder de noemer 
Maritime Campus Netherlands. 
Een maritiem kenniscentrum 
dat gezien het aantal partici-
panten uniek is in de wereld.

De Maritime Campus Netherlands is 
een samenwerkingsverband met als 
doelstelling het duurzaam vergroten 
en versterken van de economische 
infrastructuur in Noord-Holland 
Noord. Dit wordt vorm gegeven 
door het opzetten en uitbouwen in 
Den Helder van een internationaal 

gezaghebbend Marien, Maritiem en 
Milieutechnologisch kenniscentrum 
(M3). Hieraan nemen tal van onder-
zoeksinstellingen, onderwijsinstitu-
ten, ondernemingen en overheden 
deel, waaronder TNO, IMARES, 
ATO, AMC, ROC Kop van Noord-
Holland, Tetrix, Scholen aan Zee, 
Noordelijke Hogeschool Leeuwar-
den (NHL), Nederlandse Defensie 
Academie (NLDA), ECN, BviT, Pe-
terson SBS, Bluewater Energy Ser-
vices, Multimetaal, Vroon Offshore 
Services, SMT Systems, DMO, IRO, 
Gemeente Den Helder en Provincie 
Noord-Holland.
Doelstelling hierbij is het duurzaam 

aanwenden van de zee en haar om-
geving op een technisch vooruitstre-
vende, ecologisch verantwoorde en 
economisch rendabele wijze. Met de 
activiteiten van de Maritime Cam-
pus Netherlands wordt ingespeeld 
op de internationale behoefte vanuit 
diverse industriesectoren om ken-
nis en onderzoek in het kader van 
Marien, Maritiem en Milieu op één 
plaats te bundelen en te vergroten. 
Uit te voeren onderzoek zal zich 
onder meer richten op de sectoren 
offshore farming, offshore energy 
(olie, gas, wind, etc.) en clean sea 
shipping. Nieuwe opleidingen zullen 
worden ontwikkeld op zowel mbo-, 

hbo- als wo-niveau ten aanzien van 
techniek, onderhoud on- en offshore 
en op het gebied van wind en andere 
duurzame energiebronnen.
‘De Stichting Energy Port’, zegt di-
recteur Marja Doedens, ‘gaat namens 
de Maritime Campus Netherlands 
het projectmanagement uitvoeren, 
de financiële middelen organiseren, 
het samenwerkingsverband zowel 
nationaal als internationaal op de 
kaart zetten, informatie verstrekken, 
nieuwe partijen aantrekken en nieu-
we projecten opzetten.’ Het bestuur 
van de Stichting Energy Port bestaat 
uit vice-admiraal b.d. Cees van Duy-
vendijk, directeur Rob Tompot van 

Peterson SBS, directeur Operations 
Kees Eberwijn van TNO Industrie 
en Techniek en Jan Steenmeijer, di-
recteur Techniek van de Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden en tevens 
directeur van Maritiem Instituut Wil-
lem Barentsz op Terschelling. 
Ondertussen zijn al een samen-
werkingsverband met het Center 
for Marine Policy in Leeuwarden 
en een lectoraat met de Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden opgericht 
en gaat het ROC Kop van Noord-
Holland binnenkort met een kopklas 
Petrochemie & Offshore op mbo-ni-
veau van start. Verder is door Mari-
time Campus Netherlands op 10 juli 
jongstleden een eerste, succesvolle 
workshop over chemicaliënbestrij-
ding op zee gehouden.

Maritime Campus Netherlands krijgt vorm

KORCULA

Leda Shipyards in het Kroa-
tische Korcula heeft vorige 
maand het casco van het ms 
Cristina (bouwnummer 1017) te 
water gelaten. 

Geassisteerd door haar moeder Netty 
heeft de tweejarige Ellis Doorduin 
het schip gedoopt. Opdrachtgever 
voor de bouw is Willem Doorduin 
uit Kampen.
De Cristina is de dertiende op rij van 
de serie Super Saimax shortsea con-
tainercarriers die Peters Shipyards 
in Kampen voor Wagenborg en 
gelieerde reders en kapitein-eige-
naren bouwt. Deze schepen zijn 
gebouwd voor de Saimaa-meren. 
De containercapaciteit is 132 teu, 
waarvan 36 teu op de luiken. In het 
ruim zijn stelplaatsen aangebracht 

voor het transport van 48 feu. De 
algemene gegevens van deze serie 
luiden: lengte over alles 82,50 meter, 
lengte tussen de loodlijnen 80,86 
meter, breedte 12,50 meter, holte 
naar de mal midscheeps tot het bo-
vendek 8 meter, diepgang naar de 
mal 5,41 meter, dwat circa 3700 ton. 
De Caterpillar 3512B-HD-DITA van 
1250 kW levert een snelheid van 
11,5 knopen. Het meest bijzondere 
aan dit type schip, dat een ruimin-
houd heeft van 162.000 cbft, is het 
gebruik van de steilsteven. Dit, in 
combinatie met het boxed shaped 
ruim, zorgt ervoor dat de schepen 
op het Saimaacomplex 2600 ton la-
ding kan meenemen in plaats van de 
gebruikelijke 2250 ton. 
Daarnaast is de Super Saimax door 
aanpassingen aan het dek en aan de 
constructie ook uitermate geschikt 

voor het vervoer van projectlading 
en voor het aanlopen van Engelse 
getijdehavens.

Bij de werf in Korcula is de helling 
vrijgekomen voor het bouwnummer 
1018, de laatste van de serie Sai-
maa Traders, dat in februari 2010 
als Adamas in de vaart komt voor 
de Combinatie van Donderen in 
Delfzijl.  Voor de afbouw en inge-
bruikstelling wordt de Cristina bin-
nenkort door de Wagenborgsleper 
Waterman naar Peters in Kampen 
gesleept. De verwachte oplevering 
is eind oktober. (HZ)

• De Cristina op haar 
Kroatische helling. Inzet: 

Willem en Netty Doorduin 
en hun kinderen. (Foto 

Izak van Rhijn)

Vakantie versterkt daling aanvoer

Het aantal aanvoerders was met 
55 opnieuw aanmerkelijk klei-
ner dan vorige week, de aanvoer 
ging met 1.300 kisten omlaag 
naar 10.901. Was vorige week 
de daling vooral merkbaar bij 
de schol, deze week waren het 
vooral de tong, tarbot, poon en 
schar waarvan het aanbod klei-
ner was. 

De tonghandel reageerde met wat 
hogere prijzen voor de grote en 
kleinere soorten. Merkwaardiger-
wijs bleef de prijs van de op één 
na grootste soort vrijwel onge-
wijzigd. Zoals al wekenlang het 
geval is, was er vrijdag de meeste 
tong (23.000 kilo). De kleine hoe-
veelheid op maandag gaf nogal 
wat prijsverschillen te zien bij 
het begin van de veiling, maar 
al snel ontstond er een dalende 
tendens die vooral de midden-
soort trof. Die eindigde aan het 
eind van de ochtend met 11,05 
euro na eerst te zijn opgelopen 
tot 12,20 euro. 
De tarbot aanvoer was ruim 6.000 
kilo kleiner, ondanks de soms 
flinke hoeveelheden die waren 
gevangen. Net als bij de tong 
was het kleine aantal aanvoerders 
de oorzaak. Een prijsverhoging 
vooral bij de grote soorten was 
het gevolg. Maandag verliep de 
verkoop van de tarbot nogal gril-
lig, vooral die van de soorten 3, 
4 en 5 die een forse prijsverla-
ging moesten incasseren waarbij 
vooral de tarbot 5 op een beden-
kelijk prijsniveau terechtkwam. 
De tarbot 3, de middensoort die 
tussen 2 en 3 kilo per stuk wegen, 
gaat al maandenlang wat moei-
zaam van de hand, de grotere 
partijen  worden maar zelden 
tegelijk afgenomen en dat werkt 
een negatieve prijsontwikkeling 
in de hand. Kennelijk had ook de 
tarbot 4 te lijden van een gebrek 
aanvraag, want de maandagmarkt 
begon met 10,53 euro en eindigde 
met 7,76 euro.
De griet was vrijdag al duur en 
die opwaartse beweging zou zich 
maandag nog voortzetten, vooral 
de griet 2 die eindigde met bijna 
14,00 euro per kilo. 
Tongschar was er relatief weinig. 
Wat er was werd vrijwel verkocht 
voor prijzen die even boven het 
minimum lagen. De prijs van de 
schar werd enkele eurocenten ho-
ger en, in tegenstelling met vorige 
week, toen het grootste deel van 
de aanvoer uit de markt moest 
worden genomen, werd vrijwel 
de gehele aanvoer door de handel 
opgenomen, zij het voor een nog 
steeds matige kiloprijs. 
De scholmarkt vertonde bij een 
gelijk aanbod enige opleving bij 
de kleine soorten, zij het dat die 
opleving bepaald niet voor goede 
prijzen zorgde. Opvallend was 
de prijsval van de schol 1 op 
maandag, zelfs de partijen van 
de echte scholvissers kwam ver 
beneden de 3,00 euro terecht ter-
wijl het juist die schol is die de 
gemiddelde dagprijzen nog wat 
opschroeven. De schol 2 verging 
het niet veel beter. Van de schol 
4 werd overigens nog een flink 
deel verhandeld voor 0,91 tot 
0,98, niet zovel beter dus dan 
de voorgaande weken. 
De aanvoer van kabeljauw bleef 
gelijk, vooral de wat grotere par-
tijen kabeljauw 1 en 2 waren ij 
trek en daardoor belandden de 
prijzen van ge grote soorten 
boven de 4,00 euro, heel wat 
beter dan vorige week. Uit de 
Oostzee was er alleen vrijdag 
nog een partijtje. 
Voor 45 kisten schelvis werden 
vrijdag redelijke prijzen betaald, 
althans voor een vissoort die om 
wat voor reden dan ook gewoon-
lijk wat moeilijk in de markt ligt. 
Van de flyshooters ontbraken er 
ook een tweetal en dat deed het 
aanbod van poon op vrijdag flink 
dalen. De prijzen van de rode 
poon liepen wel wat op met als 
hoogste noteringen 7,37 (1), 6,64 
(2), 4,54 (3) en 2,51 (4). 
Er was wat meer mul, van de be-
langrijkste soort (mul 2) liepen 
de prijzen op tot 7,43 euro. Het 
aanbod van Noorse kreeft ging 
wel flink omhoog; dat deed de 

handel kennelijk opleven, want 
de gootste soorten 1 en 2 werden 
wat duurder.

Door de toch wat hogere note-
ringen kwam de weekomzet toch 
nog uit op ruim 1,3 miljoen euro, 
de weekresultaten van de aan-
voerders gaven hetzelfde beeld 
te zien van de laatste maanden: 
goede tot zeer goede besom-
mingen voor de scholvissers met 
400 tot 650 kisten; de overigen 
moesten het met een matige of 
(voor een kleiner deel van de 
aanvoerders) met een redelijke 
visweek doen.

De aanvoer bestond o.a. uit: 
36.330 kilo tong, 15.294 kilo 
tarbot, 3.330 kilo griet, 4.909 
kilo tongschar, 1.897 kilo mul, 
21.309 kilo kreeft, 928 kilo ham/
zeeduivel, 7.040 kisten schol, 481 
kisten schar, 53 kisten bot, 312 
kabeljauw (Noordzee), 119 kis-
ten kabeljauw (Oostzee), 39 kis-
ten wijting, 45 kisten schelvis, 76 
kisten heek, 19 kisten makreel, 
507 kisten poon, 4.553 krabben 
enz., 789 kilo wulken, 109 kilo 
pijlstaartinktvis.

Gemiddelde prijzen: vrijdag  maandag
tong:           
groot  21,14 21,10
grootmiddel  14,33 14,44
kleinmiddel  12,42 11,49 
klein I  9,53  9,77 
klein II  7,57  7,58  
tarbot: 
super  21,73 21,88
1  19,20 19,74
2  15,87 15,64   
3  11,91  10,29
4  11,25 9,42 
5  7,76 6,36 
6   4,30 4,67
griet:
super  12,65 12,47
1  10,93   11,90 
2  10,72 12,23
3  3,85  3,53 
tongschar:
1  4,50 -,--
2  2,92 3,56
3  2,25  2,18
mul:  
1  9,99 -,--
2  7,34 2,45 
3  4,51 1,08
Noorse kreeft:
1  -,-- 6,00
1 kl.  5,27 -,--
2  4,24 4,92
2 kl.  3,23 -,--
3  3,57 3,72
staartjes  6,77 -,--
zeeduivel:
1  4,48 5,34
2  434- 4,67
3  4,09 4,68
4  3,57 2,47
5  3,11 3,00
schol: 
1  3,41  2,58
2  2,20 2,00
3  1,36  1,34
4  1,12 1,01
schar:  0,53   0,57
bot:  0,42 0,35
kabeljauw (Noordzee):  
1  4,13 4,37
2  3,74  4,15
3  3,00 4,25 
4  2,81 3,10
5  2,70  2,80
6  2,22 -,--
kabeljauw (Oostzee):
1  1,97 -,--
2  2,50 -,--
3  2,78 -,--
4  2,71 -,--
5  2,51 ---
6  2,04 -,--
wijting  
gestript  0,61 0,82
dicht  0,65 -,--
schelvis:
1  1,79 -,--
2  1,55 2,14
3  1,42 1,33
4  1,06 -,--
heek:
1  1,97 1,65
2  1,58 1,39
3  1,26 1,40
rode poon:
1  6,67 3,72
2  5,46 3,08
3  3,05 0,81
4  1,87 -,--
grauwe poon:  0,39 0,32
makreel  1,39 -,--

URK

Vissers met vakantie
STELLENDAM 

Hoewel een deel van de vissersvloot gedurende de 
zomermaanden gewoon doorvist, gaat een groot aan-
tal kotters voor een aantal weken voor de kant. Als de 
bemanningen vakantie vieren hebben de scheepswer-
ven het druk met onderhoud aan de schepen. Zo ook 

Machinefabriek en Dokmij. Padmos in Stellendam. In 
het dok staat de boomkorkotter ARM 15 ‘De Vrouw 
Jannetje’ van Visserijbedrijf P. Meulmeester & A. 
Schaier uit Arnemuiden voor onder andere knippen 
en scheren. Padmos bouwde de kotter zelf in 1988 
en met een lengte van 45,50 meter en een vermogen 
van 3.500 PK is het de grootste boomkorkotter van de 
Nederlandse vloot. (Tekst en foto Bram Pronk)

Kaalslag dreigt in 
Noorse offshore-
toeleveringsindustrie
OSLO

De orderportefeuilles in de Noorse 
offshoretoeleveringsindustrie begin-
nen in een snel tempo leeg te raken. 
Dat constateert de sectie olie en gas 
van industriewerkgeversfederatie 
Norsk Industri. Volgend jaar wordt 
de situatie nijpend en in 2011 zo 
mogelijk nog nijpender, waarschuwt 
de bond, die een forse kaalslag vreest 
waardoor de tot dusver opgebouwde 
competentie in de sector verloren 
dreigt te gaan. 
Bij elf van de grootste door Norsk 
Industri onder de loep genomen be-
drijven in de offshorewerfindustrie 
zijn al ontslagrondes aan de orde, 
ondermeer bij Aker Verdal dat de 
personeelsbezetting reduceert met 
150 man. De elf bedrijven bieden 
momenteel werk aan in totaal 11.000 
man. Volgend jaar benutten de be-
drijven volgens de prognoses nog 
maar 50 procent van de productieca-
paciteit. In de eerste helft van 2011 
is dat cijfer naar verwachting zelfs 
gedaald naar 12 procent. 
Alleen de oliemaatschappijen kun-
nen soelaas bieden. Die worden dan 
ook door Norsk Industri opgeroepen 
gebruik te maken van de overcapa-
citeitssituatie. De hoop is daarbij ge-
vestigd op uitbouw- en renovatiepro-
jecten op de velden Goliat, Gudrun 
en Ekofisk. ’De remmen moeten 
losgegooid worden’, aldus directeur 
Rolf Hestenes van Norsk Industri. 
De oorzaken van de orderdroogte 
liggen overigens niet alleen bij de 
economische crisis en de gedaalde 
olieprijs, erkent hij. ’Grote projecten 
als Snøhvit en Ormen Lange zijn 
klaar, de uitbouw van Skarv door 
BP is in hoofdzaak uitbesteed aan 
de buitenlandse concurrentie en de 
uitbouw van satellietvelden gebeurt 
meestal met onderwateroplossingen 
die minder capaciteit vergen van het 
bedrijfsleven.’ De offshoretoeleve-
ring is van substantieel belang voor 
Noorwegen. De sector telt bij elkaar 
zo’n 1400 bedrijven met 85.000 ar-
beidsplaatsen. De in eigen land gere-
aliseerde omzet kwam vorig jaar uit 
op ruim 13 miljard euro. Nog eens 
ruim 10 miljard euro werd buiten 
Noorwegen gehaald. (WV)

MÜNCHEN/HAMBURG

Opnieuw is MAN Ferrostaal in 
het nieuws wegens verdenking 
van omkoperij. Deze keer betreft 
het een order voor de bouw van 
een serie zeeslepers voor Ulrich 
Harms. Hiervan zijn er inmid-
dels door de Mützelfeldtwerft 
al zeven opgeleverd. Hierbij zou 
voor een bedrag van 15 miljoen 
euro aan steekpenningen zijn 
betaald.

Het omkoopschandaal wordt onder-
zocht door het Openbaar Ministerie 
in München. Deze heeft invallen la-
ten doen bij de kantoren van MAN 
Ferrostaal in Essen, Harms Bergung 
in Hamburg en de Mützelfeldtwerft 
in Cuxhaven. Ook zijn huiszoekin-
gen verricht bij individuele mede-
werkers van deze bedrijven. 
De omkopingsactiviteiten hebben 
betrekking op de afgelopen vier jaar. 
Een periode waarin Harms Bergung, 
via MAN Ferrostaal als projectma-
nager, opdracht gaf voor de bouw 
van een serie zeeslepers. Van deze 
serie zijn er intussen zeven opgele-
verd en twee nog in aanbouw. 

Het nieuws over de omkoperij komt 
net na de oplevering van de sterke 
zeeslepers Pegasus en Centaurus 
die over een trekkracht van 100 
ton beschikken en in de offshore- 
en windenergiesector actief zijn. 
Directieleden van Harms zouden 
zijn omgekocht om de orders voor 
de bouw te plaatsen bij de Müt-
zelfeldtwerft, een dochter van MAN 
Ferrostaal.
Vorig jaar waren er ook al berich-
ten over omkoperij bij de levering 
van drie Duitse onderzeeboten 
aan Zuid-Afrika. MAN Ferrostaal 
maakte toen deel uit van het Ger-
man Submarine Consortium die de 
U-boten aan dit land leverde. Ook 
zijn er vraagtekens geplaatst bij de 
deal die het moederbedrijf MAN 
begin dit jaar sloot. Hierbij kreeg 
International Petroleum Investment 
Company uit Abu Dhabi 70 procent 
van de aandelen van MAN Ferros-
taal in handen. Woordvoerders van 
de betrokken bedrijven geven geen 
commentaar zolang het onderzoek 
naar de vermeende omkoperij nog 
voortduurt. (PAS)

DEN HELDER

Met het vrachtruim volgestouwd 
met grote delen van een enorme 
sloopkraan is de coaster Little 
Jane vanuit Den Helder naar Sta-
vanger vertrokken. De 345 ton 
wegende kraan zal in Noorwe-
gen, na assemblage, worden in-
gezet voor het slopen van oude 
offshoreplatformen, waaronder 
zes platformen van Shell.

Terwijl de coaster uit Urk aan de ka-
de Het Nieuwe Werk lag afgemeerd, 
reden grote trailers reden af en aan 
met onderdelen van de kraan. Op de 
kade stond een grote mobiele De-
mag-telescoopkraan opgesteld, die 
alle delen nauwkeurig in het vracht-
ruim van de Little Jane installeerde. 
De sloopkraan, uitgerust met een 30-
tons schaar, is gebouwd door Rush 
Special Products, een zusterbedrijf 
van Rush Kraantechniek uit Zwaag. 
Als basis is hiervoor een Caterpillar 
5130 shovel gebruikt. 
De kraan heeft een werkhoogte van 

34 meter en is in opdracht van AF 
Decom Offshore gebouwd. Deze 
Noorse firma gaat de krachtpatser, 
die tot de grootste in haar soort 
ter wereld behoort, inzetten in de 
Noorse plaats Vats. Daar worden 
grote modules aangeland van oude 
offshoreplatformen die rijp zijn voor 
de sloop. AF Decom Offshore heeft 
hiervoor een moderne sloopwerf 
aangelegd, waar onder andere al 
25.000 ton aan delen van het Ekofisk 
2/4T platform zijn verwerkt. 
Het bedrijf heeft onlangs een contract 
gesloten met Shell voor de sloop van 
zes oude platformen uit het Britse 
Indefatigable-veld. Dit bezorgt de 
werf ongeveer drie jaar werk. Rush 
staat bekend om het ontwerpen en 
bouwen van speciale kranen. Vorig 
jaar augustus is ook al een 90 met 
hoge, 220 ton wegende sloopkraan 
geleverd aan Euro Demolition uit 
Beverwijk. Dit bedrijf gebruikt deze 
kraan onder meer voor het slopen 
van schepen. (PAS) 

Ellis Doorduin doopt Cristina

• De nieuwste zeesleper van Ulrich Harms, de Centaurus, is verwikkeld in 
een omkoopschandaal. (Foto PAS Publicaties/maritimephoto.com)

Omkoperij bij bouw zeeslepers

• Een deel van de enorme sloopkraan wordt nauwkeurig in het vrachtruim 
van de coaster Little Jane geïnstalleerd. (Foto: PAS Publicaties)

Sloopkraan naar Noorwegen
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Zeekaarten hebben niet altijd bestaan en zeker niet 
in de vormen waarin ze nu voorkomen (papier en 
elektronisch). Volgens onderzoeker prof. J. Keuning 
is de cartografie bij uitstek de wetenschap die liet 
zien welk land vooraan stond in de wereldwijde 
ontwikkeling. In de oudheid maakten de Grieken 
de beste kaarten. In de middeleeuwen waren dat de 
Arabieren, vervolgens de Italianen met daarna de 

Duitsers wat betreft landkaarten en de Portugezen 
en Spanjaarden wat betreft de zeekaarten. In de 16e 
eeuw nam Nederland de leiding, in de 17e eeuw op-
gevolgd door de Fransen. Maar hoe navigeerde men 
eigenlijk toen er nog geen zeekaarten bestonden?

Op de Marshall-eilanden werden zelfs tot circa 1850 con-
structies gemaakt van gekruisde nerven uit palmbladeren. 
Op de kruispunten werden schelpjes aangebracht die de 
eilanden aangaven. Uit 3800 vC dateert een schema van 
de rivier de Eufraat met aan beide zijde bergketens.
Maar op veel plaatsen was niemand in staat om kaarten 
te fabriceren en werd er louter gevaren op routebeschrij-
vingen. Dit waren overleveringen over hoe lang je welke 
koers moest aanhouden, over welke eilanden je dan zou 
aantreffen, getooid met wat voor soort rotsformaties en 
zo verder. Deze werkwijze had voordelen omdat een geo-
grafische afbeelding niet altijd precies vermeldt hoe lang 
de tocht zal duren. Stroom en wind kunnen maken dat een 
kort stukje op een kaart in werkelijkheid langer neemt. 
Nadelen zijn er ook. Bij het missen van een rotsforma-
tie is het onduidelijk hoe de reis nu verder gaat. Bij een 
kaart is het veel gemakkelijker om van het voorgebakken 
reisplan af te wijken.

Romeinse Rijk
In onze streken was het in het begin slecht gesteld met de 
cartografie. De Oude Grieken waren grote wiskundigen 
geweest, denkzij Archimedes, Pythagoras en hun vrienden, 
maar de Romeinen die hierna de macht kregen waren eerder 
soldaten dan filosofen of wiskundigen. Onder de Romei-
nen ging de kunst om kaarten te maken zo ver achteruit 
dat hier niets meer van over was toen het Romeinse Rijk 
ten onder ging. De middeleeuwen begonnen dus zonder 
kaarten. De Romeinen hadden slechts een aantal verhalen 
over griffioenen en basilisken nagelaten, vreselijke dieren 

die je als zeeman maar liever niet moest tegenkomen.
De cartografie werd door monniken van de grond af aan 
opgebouwd en daartoe keken zij natuurlijk naar de Bijbel. 
Cosmus, een monnik in Alexandrië beschikte wel over 
geschriften waarin stond dat de wereld een bol was, maar 
wees dat idee resoluut van de hand. Omdat er in de Bijbel 
‘de vier hoeken van de Aarde’ worden genoemd, ging hij 
uit van een platte vierkante Aarde, waaromheen zich oce-
anen bevonden. Op grond van Ezechiel 5:5, waarin staat 
dat Jeruzalem het middelpunt van de aarde is, werd deze 
stad in het midden van het vierkant geplaatst. Later werd 
ditzelfde idee in een platte maar ronde vorm gegoten.
De grote doorbraak kwam echter toen de boekdrukkunst 
werd uitgevonden en velen over de oude en juistere ge-
schriften van de Egyptische Ptolemeus konden beschikken. 
Pas toen konden de Engels ‘rutters’, de Franse ‘routiers’ 
en de Duitse ‘Seebücher’ die slechts routebeschrijvingen 
bevatten, plaats maken voor echte zeekaarten. In 1490 was 

in Italië het eerstbe-
kende boek met zeil-
aanwijzingen uitge-
geven, gevolgd door 
een dergelijk werk 
in 1532 in Antwer-
pen. 

De Spiegel 
der Zeevaart
In Nederland werd 
De Spiegel der 
Zeevaart van Lucas 
Jansz Wagenaar erg 
geliefd. Ook dit laat-
ste werk bevatte in 
eerste instantie nog 
geen zeekaarten, 
slechts beschrijvin-
gen. In 1584 publi-
ceerde de beroemde 
Antwerpse drukker 
Plantijn een nieuwe 
versie van de Spie-
gel der Zeevaart die 
wel van afbeeldin-
gen was voorzien. 
De Engelse uitgave 
ervan werd Wagon-
ner genoemd, een 
verbastering van Wagenaar. 
Vreemd genoeg was er in het boekwerk ook veel lege ruimte 
te vinden. Het was namelijk zo dat er nog veel onbekend 
was en de gebruiker had zo de gelegenheid dit gemis op 
eigen manier aan te vullen. Bij het aandoen van een haven 
diende de gebruiker ‘op de merken te letten, schetsen te 

maken van de kust en de stromen ondiepten en bakens te 
noteren’. Deze gegevens werden dan in nieuwere uitgaven 
van de Spiegel of de Wagonner netjes verwerkt. Maar deze 
boeken gingen alleen over de redelijk bekende kusten van 
est Europa. De beroemde ontdekkingsreizigers hadden er 
niet al te veel aan om het verre Indië te bereiken.

als het werkt...
           dan werkt het zo:

Kaarten en 
routebeschrijvingen (1)

tekst
Jaap Gestman Geradts

Illustraties/beeldbewerkingen
Jeroen Bons

Gaastra kledingsponsor Sneker Pan
SNEEK

Gaastra International Sportswear, onderdeel van de McGregor Fashion 
Group BV, is de officiële kleding supplier geworden van het skûtsje 
‘De Sneker Pan’.

Vanuit roots met de zeilmakerij van Douwe Gaastra in Sneek (1897), 
is Gaastra International Sportswear uitgegroeid tot een internationaal 
lifestylemerk, dat trouw blijft aan haar heritage. Om dit te benadruk-
ken is er besloten naast het officiële sponsorschap met de Koninklijke 
Watersportvereniging Sneek en de Sneekweek ook een overeenkomst 
te sluiten met de Sneker Pan.
De bemanning, de wedstrijdcommisie en het bestuur van De Sneker 
Pan is geheel in Gaastra Pro en Gaastra Sportswear gestoken. Voor 
de zeilers is naast het GX-03 zeilpak een speciale overall ontwikkeld 
met IBQ op de slijtgevoelige plaatsen, omdat het zeilen op een skûtsje 
nu eenmaal andere eisen stelt aan de kleding dan het zeilen in andere 
klassen zoals maxi yachts of olympische open boten.
Het gehele team van De Sneker Pan heeft daarnaast een outfit gekre-
gen voor alle officiële gelegenheden als palavers, prijsuitreikingen 
etc. De eenheid van het gehele team is nu zowel op het water als op 
de kant goed zichtbaar.
De officiële kledingoverdracht en tekening van de overeenkomst heeft in 
juni bij het thuishonkvan De Sneker Pan in Sneek plaatsgevonden.

www.gaastra.eu

Speedheat bereikt landelijke dekking
SCHOONDIJKE

Speedheat Nederland breidt haar dienstverlening aan schippers uit. Met 
de komst van een nieuwe vestiging in Friesland, heeft de leverancier 
van vloerverwarming een landelijk netwerk van servicepunten.
 
Een landelijke dekking is altijd al een belangrijk speerpunt geweest 
voor Speedheat Nederland BV, dat leverancier is van de 1 mm dunne 
vloerverwarming in schepen. Die dekking betekent dat schippers altijd 
terug kunnen vallen op een monteur in de buurt, waar in Nederland 
zij ook varen.
‘Een goed functionerende vloerverwarming is essentieel voor een 
schipper’, vertelt Ronny Prang, directeur van Speedheat Nederland. 
‘Met name de wat oudere schippers weten nog wel hoe het voelt als 
het buiten koud werd: een stuurhut die maar niet warm wilde worden, 
verkleumde handen, tocht over de vloer. Als zich dan nu een probleem 
voordoet, wil je dat dit snel wordt opgelost. Wij doen dat.’
 
Ook in het buitenland
Speedheat is een internationale onderneming, met vestigingen in meer 
dan tien landen. De Nederlandse tak, die is opgezet als franchiseorga-
nisatie, heeft in de scheepvaart een naam hoog te houden: anno 2009 
worden vier van de vijf nieuwbouwschepen uitgerust met de 1 mm 
dunne vloerverwarming van Speedheat.

De nieuwe vestiging opent onder de naam van Speedheat Friesland 
in Surhuisterveen. Eigenaar is Gerben Postma. Het is de vijftiende 
vestiging van Speedheat in Nederland. Nu zij een landelijke dekking 
heeft bereikt, richt Speedheat zijn vizier wat nadrukkelijker op de 
landen om ons heen. “Ook daar willen we op strategische plaatsen 
servicepunten instellen”, aldus Ronny Prang.

Speciaal voor schippers heeft Speedheat Nederland BV een Dekatel-
servicenummer ingesteld: 06 – 202 507 29.

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.

• Ptolemeus wist al in het Oude Egypte dat de aarde rond 
was en volgens deze latere afbeelding had hij dat gemeten 
met een soort voorloper van een sextant.

• De eerste kaarten waren alles behalve betrouwbaar. Op deze kaart is de Indische Oceaan een 
binnenzee en zat Afrika vast aan een onbekend continent.

My home is my castle

Enige tijd geleden las ik op Vaart.nl de volgende kop: “CBRB 
wil ‘huisrecht’ voor scheepswoning in Binnenvaartwet ge-
handhaafd zien”. Het CBRB vreesde toen  namelijk dat de 
nieuwe Binnenvaartwet die enkele wetten op binnenvaart 
gebied vervangt aan elke opsporingsambtenaar, dus niet 
alleen de politie, maar ook inspecteurs van de Arbeidsin-

spectie, belastingsdienst etc de mogelijkheid gaat bieden 
om, zomaar zonder te kloppen, een woning aan boord van 
een schip binnen te stappen. (Natuurlijk wel eerst even de 
vuile sloffen uitschoppen svp!).

Mijn eerste reactie was al gelijk: Dat kan toch niet! We 
hebben toch onze Grondwet en daarin wordt de integri-
teit van onze woning bijna heilig verklaard. Wat staat er 
in Grondwet-artikel 12? ‘Het binnentreden in een woning 
zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd 
in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die 
daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen’. 
Nu maakt het niet uit of je praat over het Wetboek van Straf-
recht, de Arbo-wet of de nieuwe Binnenvaartwet. Overal 
staat wel iets waardoor het  er op lijkt dat de ambtenaar, 
inspecteur/ toezichthouder of politieagent bevoegd is om 
een woning binnen te gaan zonder toestemming van de be-
woner. Ook artikel 24 derde lid van de Arbo-wet kent zo’n 
bepaling. Toch blijft echter artikel 12 van de Grondwet altijd 
elke andere wet overrulen. 
Laat ik nu even bij mijn eigen vak blijven. De inspecteur van 
de AI die denkt dat in een woonhuis een (illegaal) naaiatelier 
is gevestigd heeft het recht om daar binnen te gaan. Hij moet 
zich echter houden aan een speciale wet die gemaakt is om 
te voldoen aan de Grondwet en waarin wordt voorkomen dat 
iedere politieagent zomaar je slaapkamer kan binnenstap-

pen. Die wet heet: ‘De Wet op het binnentreden’. Er worden 
daarin drie functionarissen genoemd die een schriftelijke 
machtiging kunnen afgeven, waarmee de opsporingsambte-
naar een woning tegen de wil van de bewoner kan betreden. 
Dat zijn:
a. de advocaat-generaal bij het gerechtshof;
b. de officier van justitie
c. de hulpofficier van justitie ( meestal een hoger politie-
functionaris, inspecteur of hoger)
En geloof mij maar, die geven zo’n machtiging echt niet 
zomaar af. Je moet als diender wel een heel goed verhaal 
hebben voor je zo’n briefje meekrijgt.  Dat heet in wette-
lijk jargon: ‘Gebaseerd op feiten en omstandigheden’. Met 
andere woorden de soep wordt echt niet zo heet gegeten als 
ze wordt opgediend en naar mijn mening maakt de CBRB 
zich zorgen om niets.

Er zijn echter wel punten van discussie. Zo waren er vroeger 
nogal wat kleinere schepen (bijvoorbeeld spitsen), waar de 
stuurhut als huiskamer gebruikt werd. In het algemeen werd 
altijd aangenomen dat de stuurhut een bedrijfsruimte is. Zelf 
zou ik als een schipper mij de toegang tot de stuurhut/woon-
kamer zou hebben geweigerd, daar geen drukte om gemaakt 
hebben.  Zo iemand komt dan toch wel aan de beurt. Maar 
wie niets te verbergen heeft zal zo snel geen ambtenaar de 
toegang weigeren.

Peter de Leeuw

Met de ogen van
een inspecteur

Peter de Leeuw was matroos op bin-
nentankers, elektricien in de koopvaar-
dij, bedrijfsleider van een scheepswerf 
en inspecteur bij de inspectie van de 
havenarbeid/arbeidsinspectie.

de arbeidsinspecteur

techniek

Het systeem is volgens de ontwik-
kelaars efficiënter dan eerder ont-
wikkelde uitlaatgassenreinigers en 
er zijn geen additieven nodig, zoals 
ureum of caustic soda, om de NOx 
en SO2 te neutraliseren. Ecospec 
presenteerde het systeem 16 juni op 
de 59e bijeenkomst van de Marine 
Environment Protection Committee 
(MEPC) van de IMO in Londen. 
 
Slechts een fractie
In antwoord op schriftelijke vragen 
van Schuttevaer schrijft directeur 
Chew Hwee Hong van Ecospec 
dat het CSNOx systeem slechts een 
fractie kost van tot nu toe ontwik-
kelde nabehandelingssystemen voor 
uitlaatgassen op schepen. ‘Een con-
tainership met een motorvermogen 

van vijftig MW is nu vijf tot tien 
miljoen dollar kwijt aan een uitlaat-
gassenreiniger voor zwaveldioxide 
(SO2), NOx en fijn stof, waarbij de 
CO2 uitstoot dan vaak nog toeneemt. 
Een CSNOx systeem kost rond twee 
miljoen dollar.’
De werking van het CSNOx systeem 
berust op een verhoging van de ba-
sische (of alkaline) waarde van het 
zeewater, dat voor het schoonspoelen 
van de uitlaatgassen wordt gebruikt. 
Daardoor neemt het water veel NOx, 
SO2 en CO2 op, zonder dat het een 
verhoogde zuurgraad krijgt. Om dit 
te bereiken worden er eerst zeer laag-
frequente magnetische golven door 
het water gestuurd, waarna het in 
een tank stroomt waarin rijen anodes 
en kathodes hangen, voor de elek-

trolytische behandeling (illustratie 
3). Daardoor valt een deel van de 
H2O moleculen uiteen in OH’tjes 
en H’tjes. Deze OH’tjes verhogen 
de pH waarde van het water sterk 
en neutraliseren zo het verzurende 
effect van de op te nemen schadelijke 
stoffen uit de uitlaatgassen. 

Testlocatie
Voorlichter Boo Puay Yang van 
Ecospec stelt in een reactie dat de 
schadelijke gassen zeer goed worden 
opgenomen, waarbij de zuurgraad 
weer stijgt tot het normale niveau. 
‘Een belangrijk deel van de CO2 
wordt als koolzuur (H2CO3) in het 
water opgenomen.’ 
Koolzuur of waterstofcarbonaat is 
echter een instabiel zuur dat weer 
makkelijk uiteen valt in CO2 en 
H2O. Volgens Yang gebeurt dat hier 
niet omdat het waterstofcarbonaat 
zich weer grotendeels bindt met 
vrijgekomen ionen uit calcium-
zouten die van nature in zeewater 
voorkomen, zodat het stabielere 
calciumcarbonaat ontstaat. ‘Tenzij 
die verbinding direct met zuur in 
contact komt blijft het CO2 daarin 
opgesloten.’
Volgens metingen op een in april 
geopende testlocatie, neemt het 
behandelde zeewater gemiddeld 
95 procent van de SO2 op, 70 tot 
95 procent van de NOx, 50 tot 95 
procent van de NO2 en 30 tot 70 
procent van de CO2. Deze cijfers 
zijn gemiddelde waarden, die onder 
toezicht van het American Bureau 
of Shipping (ABS) op de testsite 
in Singapore zijn gemeten, waar-
bij gebruik is gemaakt van estuair 
zeewater. ‘Er zijn inmiddels 200 
vertegenwoordigers van maritieme 
bedrijven en instanties wezen kij-
ken’, zegt Yang. 

Zeeproeven
In december 2008 zijn al proeven ge-
daan op de tanker Coral Sea (105666 
BRT), van Tanker Pacific, waarin 
een 11,3 MW hoofdmotor staat. Voor 
die testen werd zware olie gebruikt 
met 1,5 procent zwavel.  Aan de uit-
laat werd de uitstoot gemeten, met 
en zonder gebruik van de CSNOx 
scrubber. 

De uitstoot van zwaveldioxide 
(SO2) daalde daarbij van 669 naar 
47 deeltjes per miljoen, een afname 
van 92,9 procent. De stikstofoxide 

uitstoot (NOx) daalde van 158 naar 
28 deeltjes per miljoen, een daling 
van 82,2 procent. Het CO2 gehalte 
in de uitlaatgassen daalde van 5,16 
procent naar 1,32 procent, een daling 
van ruim 74 procent. 
 
Productierijp
De CSNOx scrubber is produc-
tierijp. Kern van het systeem is de 
ULFELS Generator (Ultra Laag 
Frequent Elektrolyse Systeem), 

waarvan de eerste generatie, de 
ULF01, een typegoedkeuring heeft 
van ABS. ‘We willen de ULF01 ook 
laten certificeren door andere IACS 

leden, zoals Lloyd’s Register’, zegt 
Yang. ‘We zijn nu bezig met het ver-
krijgen van een IMO type approval 
voor het CSNOx systeem.’
Het buitenwater krijgt in de ULFELS 
Generator de elektrolysebehande-
ling, waardoor de pH waarde stijgt 
en de zuurgraad daalt. Het water 
krijgt ook een behandeling om bi-
ologische vervuiling in de buffertank 
te voorkomen. Het basische water 
wordt naar een soort drietraps uit-

laatgassenketel gepompt, waar het 
via boven elkaar geplaatste rijen 
verstuivers met het uitlaatgas wordt 
vermengd (zie tekening). Het be-
handelde water is reactief en bindt 
zich daardoor gemakkelijk met CO2, 
SO2 en NOx. Na het spoelen stroomt 
het water naar beneden, waar het 
zich mengt met onbehandeld zee-
water, dat in het onderste deel van 
de ketel wordt verstoven. 
Het water stroomt vervolgens door 
een cycloonfilter, dat de roetdeeltjes 
eruit slingert voor afvoer naar een 
sludgetank. Vervolgens wordt het 
water weer overboord gezet. Het vol-
doet dan aan de daarvoor geldende 
IMO normen. Het zuurgehalte (de 
pH waarde) is dan weer vergelijkbaar 
met die van het omringende water. 
Het systeem is volgens Ecospec ook 
te gebruiken in combinatie met zoet 
water. (HH)   

CSNOx systeem vermindert ook CO2 emissies 

Uitlaatgassenspoeler slaat 
vier vliegen in één klap
Ecospec Global Technology uit Singapore heeft 
in Shanghai de Seatrade Asia Award gewonnen 
met de CSNOx uitlaatgassenspoeler. Die haalt met 
elektrolytisch behandeld zeewater in één proces 
zwaveloxide, stikstofoxide, roet en CO2 uit het uit-
laatgas. Uniek is de verlaging van de CO2 uitstoot. 
De CO2 lost, net als de zwavel- en stikstofoxiden, 
op in het behandelde zeewater, dat voor het reini-
gen van de uitlaatgassen wordt gebruikt. 

Nieuwe zeewaterbehandeling kost 
fractie van bestaande nabehandeling

• De CSNOx installatie van Ecospec. (tekening Ecospec) 

• Processtroom 
van uitlaatgas-

sen en zeewater 
in de voor testen 
gebruikte scrub-
ber van de tan-
ker Coral Sea. 
(tekening ABS) 

• Doorsnede 
van de testlo-

catie in Singa-
pore. Hierop 

zijn de plekken, 
waar de utra 

lage frequentie 
en elektroly-

sebehandeling 
van het zeewa-

ter plaatsvin-
den, goed te 

zien. (tekening 
ABS) 

BRUSSEL

De Europese Binnenvaart Unie 
(EBU) maakt zich grote zorgen 
over het feit dat Euromot, de 
Europese organisatie van mo-
torenfabrikanten en de Centra-
le Commissie voor de Rijnvaart 
(CCR) verschillende voorstellen 
hebben geformuleerd voor de 
maximaal toegestane emissies 
van off the road motoren en 
binnenvaartmotoren voor fase 
IIIB en fase IV van de emissie-
wetgeving. 

De emissienormen voor fase IIIB 
komen nog wel met elkaar overeen, 
maar voor fase IV stelt de CCR 
veel scherpere normen voor de 
binnenvaartmotoren dan Euromot 
voor de off the road motoren. De 

voorstellen van Euromot komen 
overeen met die van de Verenigde 
Staten. De CCR legt de emissie-
lat voor fase IV hoger. Volgens de 
EBU jaagt de CCR de binnenvaart 
daarmee op zeer hoge kosten en 
is het risico groot dat een aantal 
motorenfabrikanten uit de markt 
voor binnenvaartmotoren stapt. Die 
maakt in Europa 15 procent van het 
‘off the road’ segment uit.

Niet realistisch
‘Wij vinden het niet realistisch 
om voor de Europese binnenvaart 
aparte standaarden te ontwikkelen’, 
schrijft EBU-secretaris-generaal 
Resi Hacksteiner in een brief aan 
ir Vasileios Chrysafidis, de emis-
siespecialist van de Europese Com-

missie. De voorstellen van de CCR 
verdrievoudigen volgens EBU de 
kosten van een binnenvaartmotor. 
Die hoge kosten zullen een meet-
bare modal shift richting weg en 
trein tot gevolg hebben, iets wat 
te allen tijde moet worden voor-
komen. 
Wanneer de voorstellen van Eu-
romot worden aangenomen vallen 
de meerkosten voor de schonere 
motoren aanzienlijk lager uit. 

Daar komt volgens de EBU nog 
bij dat de CO2-uitstoot, bij de in-
voering van fase IV volgens CCR-
voorstellen, met drie procent stijgt. 
(HH) 

www.ebu-uenf.org

EBU fel tegen ‘alleingang’ 
CCR bij emissienormen 
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Bouke Roorda uit Drachten heeft in 1915 
‘voor eigen risico’ een verbluffend veelzij-
dig, welgevormd en snel schip gebouwd. 
Maar ‘De Jonge Pieter’, die als vracht-
schip iedereen voorbijsnelde, bracht haar 
opvarenden geen geluk, noch fortuin. De 
eerste eigenaar Rienk van der Veen stierf 
jong, zijn vrouw kwam in een armenhuisje 
op de wal. 

Nu staat het beste hout en het mooiste 
doek op de ‘Gerben van Manen’, hetzelfde 
schip. En schipper Pieter Brouwer en zijn 
bemanning hebben grote kwaliteiten. Die 

combinatie van deugden maakte het voor 
de regerend kampioen mogelijk om met 
zeer weinig wind, 1 tot 2 Beaufort van ozo 
tot zw, de wedstrijd bij Earnewâld te win-
nen, een dag nadat hij bij windkracht 6 op 
de Veenhoop al indruk had gemaakt.

Sleepstart
Uit de sleepstart kozen Heerenveen en 
Joure op de Sânemar als enige twee voor 
de stuurboordslag naar de wal, waar de 
luwte van de begroeiing was en de droogte 
onder water. Ze verloren er niet eens veel 
vaart ten opzichte van de rest, maar hadden 
daarna wel het voordeel van bakboord en 
een ruime invaart naar de Folkertssleat.
Daar ging de als eerste gestarte Jappie 
Meeter de mist in, omdat hij in de stilte 
een slagje extra moest. Gerhard Pietersma 
van Earnewâld kon er langs en ook Pieter 
Brouwer schoof voorbij.
Wie het lichtst dreef, en secuur oplette, 
had de beste kansen. Pieter Meeter van 
Bolsward deed dat meermalen. Hij ging 

Sneek voorbij, blokkeerde in de zeer 
nauwe Ulekrite (bijna) onreglementair 
een opkomende Douwe Visser van Grou 
en bleef tot aan de finish zelfs de weer 
goed zeilende kampioenskandidaat Dirk 
Jan Reijenga voor.

Boeiende strijd
De betere zeilers maakten er in de nauw-
ten, met putsen en banden als rem, en 
goed functionerende bemanningsteams 
een boeiende strijd van. Dat geluk betrek-
kelijk is, bewezen enkele schippers die 
ondanks de stilten vaart hielden door elk 

vlaagje te vangen.
Ype van der Meulen, Woudsend, viel na 
een goede beginfase zomaar terug, Auke 
de Groot van de Súdwesthoek kwam naar 
voren, Jitze Mink van d’Halve Maen was 
er weer niet bij. Het wordt wat zorgelijk 
voor het Philipsskûtsje, dat het na een 
slechte dag met harde wind dinsdag ook 
drijvend niet deed. Terwijl het toch, vol-
gens de metingen, tot de snellere van de 
vloot behoort. (KJ)

Uitslag: 
1. Pieter Brouwer, Heerenveen; 2. Gerhard 
Pietersma, Earnewâld; 3. Pieter Meeter, 
Bolsward; 4. Dirk Jan Reijenga, Joure; 5. 
Douwe Visser, Grouw; 6. Douwe Visser, 
Sneek; 7. Auke de Groot, Súdwesthoek; 
8. Johannes Meeter, Lemmer; 9. Albert 
Visser, Drachten; 10. Jappie Meeter, Leeu-
warden; 11. Eildert Meeter, Huizum; 12. 
Ype van der Meulen, Woudsend; 13. Je-
roen Pietersma, Langweer; 14. Jitze Mink, 
d’Halve Maen.    

Dinsdag 21 juli bij Earnewâld

Heerenveen 
wint drijfpartij

‘Gelukszeilen’, noemden de schippers vroeger een 
wedstrijd bij omstandigheden als dinsdag bij Earne-
wâld. De geringe wind schiftte voortdurend en tussen 
riet en bosjes waren de vlagen onberekenbaar. Maar 
Pieter Brouwer van Heerenveen won en bij de eerste 
zes zaten weer de vijf snelsten van deze eeuw. 

Combinatie van deugden geeft
‘Gerben van Manen’ voorsprong

Bij de start vergokten Drachten, Sneek en 
Grou zich. Ze lagen laag over bakboord. 
Als je dan niet snel uitloopt, moet je over 
stuurboord maar door de rest van het veld 
zien te komen. Daar lagen, met een paar 
scheepslengten verschil in hoogte, Hee-
renveen en Lemmer als snel bewegende 
hindernissen. 
Zij rondden als 1 en 2 de eerste hoge boei 

in de zandloper. Woudsend zat er toen nog 
goed bij, maar schip en bemanning van 
Ype van der Meulen zochten gauw de 
middenmoot op, waar ze zich thuisvoe-
len. De snel varende Jappie Meeter van 
Leeuwarden werd bij de volgende laagste 
boei afgestraft. Een mislukte poging om 
binnendoor te slippen leidde ertoe dat 
hij de ton langs de verkeerde kant pas-
seerde en een extra rondje moest maken. 
Gerhard Pietersma schuurde, wel langs 
de goede kant, langs Drachten, zodat na 
enige onvriendelijkheden de protestvlag 
in het Drachtster want wapperde.

Start afgebroken
Dit alles gebeurde een kwartier te laat, 
omdat de start was afgebroken. Het vast-
lassen van de losgebroken overloop bij 
de Súdwesthoek duurde namelijk iets 

langer dan was verwacht, en een wed-
strijd met Auke de Groot is mooier dan 
zonder hem.
Voorin verliep de wedstrijd verder een-
zijdig. Koploper Heerenveen liep steeds 

verder uit. Sneek verdrong de knap naar 
voren geschoven d’Halve Maen van Jitze 
Mink van de tweede plaats. En Grou, 
Douwe Visser, kwam naar voren ten koste 
van Lemmer. Daarop werden, in de mid-
denmoot, de duels tussen Auke de Groot 
(SWH), Pieter Meeter (B) en Johannes 
Meeter (L) boeiend, zeker toen een weer 

snel oprukkende Jappie Meeter zich daar 
ook nog in mengde.

Stormvlagen
En toen wakkerde de wind aan tot hard 

en bij vlagen stormachtig. Van vijf werd 
het meer dan zes, een heel ander beeld 
dan wat de computer van Piet Paulusma 
op het scherm had getoverd. Maar geluk-
kig hadden de meeste schippers op eigen 
waarneming vertrouwd. Toch vielen er 
nog brokken. Bij Bolsward knapte de gaf-
felklauw. Pieter Meeter stond voor een 

dilemma: doorzeilen zonder gaffelsteun of 
stoppen en 14 punten accepteren. Omdat 
hij niet wist dat op dat moment de finish 
er vanwege de harde wind in werd gelegd, 
koos hij voor het laatste. Hij wilde, zei hij, 
zijn mooie zeil niet vernielen. Het klonk 
bijna aandoenlijk ouderwets. (KJ)      

Uitslag
1. Pieter Brouwer, Heerenveen; 2. Douwe 
Visser, Sneek; 3. Jitze Mink, d’Halve 
Maen; 4. Douwe Visser, Grou; 5. Johan-
nes Meeter, Lemmer; 6. Jappie Meeter, 
Leeuwarden; 7. Auke de Groot, Súdwest-
hoek; 8. Ype van der Meulen, Woudsend; 
9. Albert Visser, Drachten; 10. Dirk Jan 
Reijenga, Lemme; 11. Gerhard Pieter-
sma, Earnewâld; 12. Jeroen Pietersma, 
Langweer; 13. Eildert Meeter, Huizum. 
Bolsward uitgevallen met averij.

Woensdag 22 juli bij Terherne

Heerenveen bij elke wind sterk
De voorspelde wind-
kracht 4 Bf werd een 
6, de wedstrijd begon 
een kwartier te laat 
wegens technische 
problemen en Bols-
ward viel met averij uit. 
Toch was de skûtsjesi-
lerij woensdag bij Ter-
herne een toonbeeld 
van rust en orde. Bijna 
té.

Wedstrijd met Auke de Groot
is mooier dan zonder hem

Douwe A. Visser van Grou, weer scherp 
gestart, lag onbedreigd op kop. Pieter 
Brouwer van Heerenveen, op een tweede 
plaats, kwam binnen bereik. Douwe J. 

Visser van Sneek had na een zeer matige 
start - de derde, na twee algemene valse 
starts - een inhaalrace dwars door het veld 
gemaakt.

Waarom protest?
Het kraakte even bij de aanvaring en er zal 
wel enige verfschade aan beide schepen 
zijn ontstaan. Maar voor Douwe Visser 
was het niet verkeerd dat hij even het 
Jouster skûtsje aantikte. Het hielp hem 
snel overstag. Waarom dan nog protest 
indienen? 
Misschien zijn er onvriendelijke dingen 
gezegd die een over stuurboord liggend 
schipper niet passen. Maar waarschijnlijk 
was het vooral een afrekening voor vorig 
jaar, toen in de finale dezelfde schipper 
van Joure zijn opponent van Sneek van 
een tweede plek en daarmee van een bi-
jna zeker kampioenschap beroofde. Het 
protest daartegen van Douwe Visser werd 
toen afgewezen. 

Dat Reijenga zelf protesteerde, was niet 
eens absurd. Douwe Visser had welli-
cht een aanvaring kunnen vermijden en 

deed dat niet. Daar staat een straf van 14 
punten op. Op deze confrontatie volgde 
een adembenemende finale bij de laatste 
hoogste boei.

Daarbij legde Douwe Visser zijn Sneker 
Pan vlak voor de kop van Heerenveen op 
de bakboordsboeg, zodat Pieter Brouwer 
snel overstag moest. 
Bij de finish bleef Sneek Joure voor. 
Reijenga manoeuvreerde zich in een 
bakboordslagje naar de laatste meters. 
Hij versloeg in dit schaakspelletje op 
het nippertje Brouwer, die zo in een paar 
minuten twee plaatsen verspeelde. Wie 
weet hoe kostbaar die nog zijn in de strijd 
om de titel. Datzelfde geldt voor de straf 
die Reijenga zich bij dat ene moment in 
de vorige route op de hals had gehaald. 
(KJ)

Uitslag
1. Douwe A. Visser, Grou; 2. Douwe J. 
Visser, Sneek; 3. Pieter Brouwer, Heeren-
veen; 4. Pieter Meeter, Bolsward; 5. Jo-
hannes Meeter, Lemmer; 6. Jitze Mink, 
d’Halve Maen; 7. Albert Visser, Drachten; 
8. Auke de Groot, Súdwesthoek; 9. Ype 
van der Meulen, Woudsend; 10. Jappie 
Meeter, Leeuwarden; 11. Gerhard Piet-
ersma, Earnewâld; 12. Jeroen Pietersma, 
Langweer; 13. Eildert Meeter, Huizum.

Piet Paulusma verwachtte een begin met 
2 Bf en later op de middag 3, 4. Het was 
iets meer dan 1 en werd nog minder. De 
wedstrijdleiding zag de eerste valse start 
niet goed. Met vertraging kwamen van 
het contra-schip drie nummers van te 
vroege starters, van wie de terugroep-
borden werden getoond. Terwijl ze een 

nieuwe start maakten, kwam het vierde, 
waarmee het een algemene valse start was. 
Herstarten dus.

Krimpende wind
Het gedrang bij de verste bakboordboei 
was veroorzaakt door de krimpende wind. 
Die ging binnen een kwartier van wnw 
naar wzw. Desondanks werd de route niet 
aangepast, zodat de bovenste ton vanaf 
de laagste startboei vrijwel bezeild was. 
Daar wilde iedereen dus wel zijn.
Bij de tweede start, zeven minuten later, 
werd het nog gekker. Lemmer en d’Halve 
Maen Drachten konden niet op tijd te-
rug zijn, andere deelnemers, waaronder 
Joure, waren te vroeg. Hoewel dat vanaf 
het contraschip werd doorgegeven, vond 

de wedstrijdleiding de start acceptabel en 
liet doorzeilen.
Joure, Grou, Lemmer en d’Halve Maen 
profiteerden daarvan. Sneek en Drachten 
sloten zich bij hen aan. De jarige kam-
pioenskandidaat Pieter Brouwer van 
Heerenveen, die wel goed was gestart, 

lag zevende.
Ondanks de zeer zwakke wind werd er 
op de vlaagjes nog wel boeiend gezeild. 
Vooral Douwe Visser van Sneek laveerde 

behendig naar voren. Debutant Eildert 
Meeter van Huizum zat nu eens volop 
in de strijd.

Doldrum
En toen kwam de bui, waarvan het wind-
stille oog de Hegemer Mar als tijdelijke 

rustplaats had uitgekozen. Voor de wind 
dreef het nog wind, aan de wind was het 
ellendig voor wie door de doldrum was 
getroffen. Johannes Meeter van Lemmer 

had het geluk van een vlaagje, zodat hij 
Sneek weer voorbij schoof naar een derde 
plek.De wedstrijdcommissie besloot de 
finish er vervroegd in te leggen. Terwijl 
de boeitjes op hun plaats vielen, wak-
kerde de wind aan. De vier van Piet kwam 
inderdaad, bij de finishschoten.
Dirk Jan Reijenga nam sportief wraak 
voor de uitschakeling op donderdag met 
een overwinning, Douwe Visser van Grou 
werd tweede, Pieter Brouwer beperkte de 
schade met een vijfde plaats. Verder was 
het een wedstrijd om niet te lang over na 
te praten. (KJ)

Uitslag
1. Dirk Jan Reijenga, Joure; 2. Douwe Vis-
ser, Grou; 3. Johannes Meeter, Lemmer; 
4. Douwe Visser, Sneek; 5. Pieter Brou-
wer, Heerenveen; 6. Jitze Mink, d’Halve 
Maen; 7. Albert Visser, Drachten; 8. Pieter 
Meeter, Bolsward; 9. Gerhard Pietersma, 
Earnewâld; 10. Eildert Meeter, Huizum; 
11. Jappie Meeter, Leeuwarden; 12. Auke 
de Groot, Súdwesthoek; 13. Ype van der 
Meulen, Woudsend; 14. Jeroen Pietersma, 
Langweer.    

Grou won bij Langweer met 
royale voorsprong en staat 
nu eerste in het algemeen 
klassement. Heerenveen 
(rechts) staat met even-
veel punten op de tweede 
plaats. 

Donderdag 23 juli bij Langweer

Sneek vereffent 
oude rekening

Het was de ingang van de laatste route bij Langweer. 
Sneek naderde de bovenste boei over bakboord, 
Joure over stuurboord, plaatsen drie en vier. Zo’n 
tien meter beneden de boei troffen ze elkaar. Dirk 
Jan Reijenga stuurde nog ijlings de kop op de wind, 
maar kon een aanvaring niet vermijden. Even later 
wapperden er twee protestvlaggen.

Het kraakte even bij aanvaring
tussen skûtsjes Grou en Sneek

• Een beslissend moment 
voor de wedstrijd en het 
klassement. Joure (links) 
verleent het over bakboord 
liggende Sneek geen voor-
rang bij het ronden van de 
onderste ton. Een aanva-
ring en veertien niet aftrek-
bare punten voor Joure zijn 
het gevolg. Een ereplaats 
zit er voor het tot dan toe 
knap presterende Joure niet 
meer in. (Foto’s Marten 
Sandburg / Penn Commu-
nicatie)

• Douwe Visser van Grou kijkt achterom naar naaste 
concurrent Heerenveen. Dankzij zijn overwinning staat 
Grou eerste in het algemeen klassement. Heerenveen 
staat met evenveel punten op de tweede plaats. 

Maandag 27 juli bij Woudsend

De sportieve wraak
Onbetrouwbare wind, 
verkeerde verwach-
ting en een foute start. 
Voor sommigen waren 
er maar twee dingen 
goed aan de maan-
dag gezeilde wedstrijd 
bij Woudsend: dat het 
doorging en dat er een 
uitslag was.

De vier van Piet Paulusma kwam
inderdaad, bij de finishschoten

• Joure, Grou en Lemmer (rechts) op weg naar de eerste hoge ton. De koplopers liggen nog dicht bijelkaar. foto’s: Marten Sandburg/Penn Communicatie

• Een Abraham op het schip van Pieter 
Brouwer van Heerenveen. De binnen-
schipper werd vijftig jaar.
De man met het kopje omhoog is oud 
voorzitter van SC Heerenveen Riemer 
van der Velde.

• Een bemanningslid van winnaar Joure 
zoekt met behulp van sigarenrook de 
wind. Op de achtergrond Lemmer, die 
dankzij een paar gelukkige vlaagjes 
uiteindelijk derde werd. • Súdwesthoek op de ton.
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Schuttevaer
70 jaar geleden
Uit Weekblad Schuttevaer van
30 juli 1939

Eind jaren dertig bouwde de werf Bodewes en Dutmer 
in Groningen negen gelijke sleepboten in serie. Ze kre-
gen allemaal een tweetakt Deutz s.o.m.d. van 105 pk bij 
300 toeren in de machinekamer. De kosten bedroegen 
achttienduizend gulden per boot. Acht bestaan nog, één 
ging in de oorlog verloren. Van één van de sleepboten, 
die voor Rijkswaterstaat heeft gevaren, is met de nodige 
moeite nog een werktekening achterhaald. De werf is er 
niet meer en er is ook niets meer van te vinden, zelfs niet 
in het Noordelijk Scheepvaart museum. Ook de plaats, 
ergens achter het station van Groningen, is onduidelijk, 
op een foto van een tewaterlating staat ‘Hoornsche Diep’ 
geschreven.

In 1938 kocht de familie Driessen uit Maasbracht één van 
deze sleepboten en noemde haar Elda. Er werd gesleept in 
Nederland, België en Duitsland, vooral met sleepschepen. In 
het begin woonden de Driessens aan boord, later kon er een 
woning in Maasbracht af. In de oorlog stond een houtgasge-
nerator op het achterdek. In 1953, tijdens de Watersnoodramp 
in Zeeland, hielp de Elda caissons in de gaten van de dijken 
bij Kruiningen te leggen. In 1956 gaat de Deutz eruit en komt 
een sterkere Stork-Ricardo type AR 214 voor in de plaats, 176 
pk bij 600 toeren. 
Ricardo was een Engelse ingenieur, die de indirecte inspuiting 
uitvond. De diesel werd eerst in een voorkamer gespoten en 
ging daarna de cilinder in, de motor liep daardoor rustiger. Het 
is een enorme motor. Over de machinekamer werd een grote 
koekoek geplaatst, anders was er geen ruimte genoeg. In 1975 
stopte de heer Driessen met varen.
De heer Lensveld kocht de sleepboot en noemde haar Ellie. Zijn 
vader had als kapitein op een sleepboot gevaren, zelf gebruikte 
hij haar alleen voor recreatie. Hij onderhield de boot en motor 
goed en hij stond bekend als degelijk. Wanneer er een kraan 
vervangen moest worden, zette hij er twee voor in de plaats. 
In 1984 bood hij de sleepboot te koop aan.

Derde eigenaar
‘Ik ben pas de derde eigenaar’, vertelt de heer P.L. van Gent, 
architect in het dagelijks leven. ‘De boot was nog in goede staat. 

Ik noemde haar Wilhelmina Maria, ter ere van mijn toenmalige 
vrouw. Al die jaren is er niet veel aan de boot veranderd. Op een 
oude foto ontdekte ik, dat vroeger de toegang tot de stuurhut 
een opstapje met reling en trapje had en de deuren niet klapten, 
maar schuifdeuren waren. Dat heb ik weer zo teruggebracht. 
Ook de pijp was gemoderniseerd, die is nu weer nieuw ge-
maakt naar het oude model. Het vooronder is ook in de oude 
stijl gebleven. Jammer, de heer Lensveld had het granieten 
aanrechtje er uitgegooid. Later heb ik er nog slingerkielen 
onder laten zetten.’
‘Ik heb altijd heerlijk met de boot gevaren, nooit geduvel gehad. 
Eerst pomp ik de olie voor tot 1 Bar, dan draai ik de decom-
pressiehendels los en toorn het vliegwiel op stand. Met een 
klap perslucht van 30 atmosfeer start de motor. Om de twee 
uur loop ik naar beneden om de tuimelaars, kleppen en sto-
terstangen te smeren, de rest gaat automatisch. Zo om de vier, 
vijf jaar ververs ik de olie. Dat was in het begin schrikken, in 
het enorme carter gaat wel 160 liter Shell Gardinia SAE 30, 
een licht gedoopte smeerolie.’

Echte paardenkrachten
‘Van de winter heb ik zelf een klein overnaads sloepje gebouwd. 
Het past prachtig, net achter de stuurhut naast de pijp. Hier in 

de oude voorraadschuur van de boomgaard, kan ik prachtig 
klussen. Alleen heb ik teveel liefhebberijen: oude sportwagens, 
motoren en nu ook een opduwer met een Hercules motor. Ik 
heb de sleepboot nu al vijfentwintig jaar, elk jaar maken we 
wel een tocht over IJsselmeer en Wad. 

‘Oh ja, dit is wel leuk om te vertellen. Drie jaar geleden lagen 
we op Marken, toen de reddingboot werd opgeroepen. De drie-
master Admiraal van Kinsbergen was op de dam bij het Paard 
van Marken vastgelopen. Of we wilden komen helpen trekken. 
De reddingboot had natuurlijk veel meer pk’s, maar kreeg het 
niet voor elkaar. Toen wij tien minuten vol aan mee trokken, 
begon het schip heel langzaam van de dijk te schuiven. Zo’n 
oude motor levert echte paardenkrachten.  We hebben het tot 
in de kleine uurtjes gevierd. De volgende dag liep de Stork, 
van binnen mooi schoon gebrand, als een zonnetje!’ 

Scheepsgegevens
Sleepboot Wilhelmina Maria, gebouwd in 1938 op de werf Bo-
dewes en Dutmer, Groningen.
Lengte 15,94 meter, 4,19 breed, gemiddelde inzinking 1,31. Mo-
tor Stork-Ricardo, 176 pk bij 600 toeren. Koppeling Brevo 112, 
reductie 1:2.

Andere nog varende sleepboten uit deze serie: de Mon Desir, 
Volharding 4, Energie, Esma en Orion.   

 

• De Elda als ijsbreker, maart 1942, Doesburg.

De Sleepboot Wilhelmina Maria
Tekst en foto’s: Hajo Olij

• De Elda met sleepschip Celebes, Vreeswijk.

waterkant

Dé verrassing van het voorseizoen 
was Jelle Talsma, in een paar jaar 
uitgegroeid tot de drukste scheeps-
bouwer van het Noorden. Hij nam 
drie jaar geleden ‘De Jonge Jan’ 
over van Merward Syperda, werd 
in 2007 kampioen in de C-klasse, 
vorig jaar bij de B’s en doet nu mee 
in de kampioensklasse A-groot. Hij 
won de proloog op 13 juni op de Bur-
gumer Mar, deed het uitstekend bij 
Lemmer Ahoy en hoort nu zomaar 
bij de favorieten.

Piipster Werf
‘De Jonge Jan’ is in 1911 door de 
Roorda’s op ‘De Piipster Werf’ in 

Drachten gebouwd terwijl ze in 
staat van faillissement verkeerden. 
Oude Berend Roorda had namelijk 
nog veel geld onder een zeeschip 
dat buiten het verzekerde gebied 
verging. Opdrachtgever was Sytze 
Jiskes Sytema uit Eastermar, die op 
62-jarige leeftijd een snel schip voor 

wedstrijden nodig had. Hij ruilde 
zijn nog maar negen jaar oude Bark-
meijerskûtsje in. Of misschien was 
dat zeventien jaar oud en werd er bij 
de scheepsmeting een verkeerd jaar-
tal ingevuld, dat gebeurde ook. Met 
het schip wonnen hij en zijn kinderen 
Jan en Jeltje voor een vermogen aan 
prijzen, dankzij een overmaats tuig 
en goede gastschippers. Tot op zeer 
hoge leeftijd voeren Jan en Jeltje er 
vrachtjes mee: modder en bieten, 
meestal in sleep.
Het schip kwam in handen van de 
SKS-commissie van Earnewâld, 
werd voor de Emanuel ingeruild 
bij Lodewijk Meeter, gekocht door 

Allard Syperda en verhuurd aan de 
Commissie Langweer van de SKS. 
Alleen Jappie en Klaas Meeter won-
nen er nog wel eens een prijsje mee, 
alle anderen waren teleurgesteld.
Talsma’s geheim is, zegt hij, liefde. 
Hij heeft het na tientallen reparaties 
verbroken verband in het plaatwerk 

hersteld, de spanten wat opgeknapt 
en het roefje gerestaureerd. Nu is het 
schip hem bijna net zoveel waard als 
zijn vrouw Hilda.

Zorgen
Maar bij alle vreugde over de her-
leving van oude glorie heeft Talsma 
ook zijn zorgen. De buren naast zijn 
bedrijf Osingahuizen maken hem 
het werken lastig in verband met ge-
luids- en stofoverlast. Ook andere 
deelnemers hebben zorgen, of ze nu 
in de chartervaart zitten, de weg- en 
waterbouw of de kleine vrachtvaart. 
Alleen regerend kampioen Tony 
Brundel, recreatie-ondernemer, 
deelt niet in de malaise. Want met 
de huisjes- en botenverhuur ging het 
in de vroege zomer goed.
Een tegenslag voor de IFKS en de 
deelnemende schippers is het teleur-
stellend geringe aantal boekingen 
voor de Bedrijvencompetitie van Pro 
Sport, waar de organisatie financieel 
grotendeels op drijft.
Het is soberheid troef. En toch ver-
schijnt een voltallige vloot van zestig 
schepen aan de start in Hindeloopen, 
als de IFKS op zaterdag 1 augustus 
los gaat. Het is als met de vrachtskût-
sjes rond 1930, toen de belangstel-
ling voor de wedstrijden ook bleef, 
terwijl de economie inzakte.

Wedstrijdleiding
Er komt, nadat Harry Klein uit 
Workum twee jaar de organisatie 
voor zijn rekening heeft genomen, 
een nieuwe wedstrijdleiding. Klein 
had Sieb Bandstra vervangen, die 
na een dienstverband van meer dan 
twintig jaar moest vertrekken omdat 
hij de ‘Nynke’ niet van deelname 

wilde uitsluiten. Dit schip is ook bij 
Roorda gebouwd, volgens de werf-
boeken als bolschip. Eigenaar Karel 
Kuiper heeft er een prachtig skûtsje 
van laten maken, dat aanvankelijk 
werd goedgekeurd en daarna uitge-
sloten omdat het niet origineel zou 
zijn. Daarmee daalde het een ton in 
waarde. Na een voor Kuiper posi-
tieve gerechtelijke uitspraak werd 
het schip dit jaar in juni opnieuw 
afgekeurd, nu wegens afwijkingen 
van het originele lijnenplan. Kuiper 
lijkt deze beslissing niet te accepte-
ren en beraadt zich op een juridisch 
vervolg. De nieuwe voorzitter van 
de IFKS, burgemeester Willem 
Hoornstra van de noodlijdende ge-
meente Gaasterlân-Sleat, heeft het 
er druk mee.
Waarschijnlijk krijgt de nieuwe 
wedstrijdleiding opdracht om ‘span-
nender’ wedstrijdbanen uit te leg-
gen dan Klein placht te doen. Voor 
grote driehoeksroutes met weinig 
boeirondingen komt het publiek niet 
en worden de media niet enthou-
siast. Vorig jaar kwam het om die 
reden al tot schermutselingen met 
de plaatselijke organisatie van Ech-
tenerbrug-Delfstrahuizen, en ook in 
Stavoren en Hindeloopen zochten 
teleurgestelde toeschouwers al vroeg 
de terrasjes op.

Grote zeven
De grootste favoriet lijkt momenteel 
Siebo Zysling, die in voorgaande 
jaren net naast de titel greep en nu 
met zijn ‘Striidber’ in het voorsei-
zoen al een paar mooie prijzen in de 
wacht heeft gesleept. Waarschijnlijk 
gooit ook Jacob Huisman hoge ogen. 
De chartervaart-ondernemer, ruim 

25 jaar geleden op 17-jarige leeftijd 
als jongste schipper begonnen, heeft 
zijn schip ‘Ut ‘e Striid’ in Lemmer 
op kosten van de SKS-commissie 
Langweer grondig laten opknappen. 
Het vlak is ontdaan van een katten-
rug, de boorden zijn rechtgetrokken. 
Langweer zal er volgend jaar mee 
zeilen, Huisman mag het nog één 
jaar voor zichzelf proberen. Daarna 
richt hij zich helemaal op zijn be-
drijf, waar vernieuwingen worden 
doorgevoerd om nieuwe klanten te 
trekken.
Als het een beetje waait, kunnen ook 
de gebroeders Delmer en Jelle Los 
met hun ‘Grutte Pier’ zich naar de 
kop van het klassement zeilen. De 
sportieve Henk Regts, zo is vorig 
jaar opnieuw gebleken, is evenzeer 
kanshebber. Met Sieb Meijer met de 
Jonge Jasper, Tony Brundel met de 
‘Lytse Lies’, kampioen 2007 Walter 
de Vries met ‘De Goede Verwach-
ting’ en Jelle Talsma zijn er al zeven 
favorieten. Die weelde heeft de IFKS 
in jaren niet gekend. 
In de B-klasse is de sportieve span-
ning ook groot, omdat daar promo-
tie naar de kampioensklasse op het 
spel staat. Bij de klasse a-klein 
dreigt, net als in voorgaande jaren, 
de competitie beheerst te worden 
door slechts een paar deelnemers. 
Rinze Pieter Herrema lijkt met de 
‘Engelina Smeltekop’ de beste pa-
pieren te hebben.
Het belangrijkste bij de IFKS is dat 
er competitie is en dat de wedstrijden 
om het weer kunnen doorgaan. Dan 
overleeft de organisatie, is de stellige 
overtuiging van zo’n duizend actief 
betrokkenen, de magere jaren met 
glans. (KJ)

Voltallige vloot van zestig schepen 1 augustus aan de start in Hindeloopen

Grote investeringen zijn door de meeste IFKS’ers 
in de aanloop naar het skûtsjesilen niet meer ge-
daan. De crisis slaat ook toe in deze vloot, waar 
veel ondernemers orders, klanten en omzetten 
zien teruglopen. Toch houden ze vol.

Scheepsbouwer Jelle Talsma 
dé verrassing van voorseizoen

Deel 408
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 1932 in Harlingen. Op de steiger bij de 
veerboot staat het zwart van het volk: Er is een 
zeilwedstrijd gaande. 
De veerboot Minister Kraus ligt klaar om naar 

Terschelling te vertrekken. In de Nieuwe Wil-
lemshaven liggen geladen klippers voor de wal. 
Wie meer van de foto weet mag zich melden op 
redactie@schuttevaer.nl

• Tewaterlating, Bodewes en Dutmer, Hoornsche Diep, 
1938.

• De heer Van Lent met kleinzoon bij de enorme Stork-
Ricardo.

Stoomsleepboot Noordzee op Harlinger werf

• Stoomsleepboot Noordzee in dok bij scheepswerf Shipdock Harlingen (Foto: Bemanning Noordzee)

HARLINGEN

De legendarische stoomsleepboot 
Noordzee ligt momenteel in Har-
lingen in het dok bij scheepswerf 
Shipdock Harlingen (v/h Welgele-
gen). Het complete onderwaterschip 
wordt onderhanden genomen, de 
romp wordt opnieuw geschilderd 
en er worden de nodige reparaties 
verricht. 
De vrijwillige bemanning van de 
Noordzee spreekt in een persbe-
richt haar dank uit aan de directie 
van de werf en van Welsec Schil-

ders- en Classificeerbedrijf, ‘die 
het mogelijk gemaakt hebben om 
in een korte periode en onder gun-
stige omstandigheden de Noordzee 
weer tot het paradepaardje van de 
vereniging Stoomvaart te maken’. 
De stoomsleepboot, van 22,80 x 5,75 
x 2,90 meter, werd in 1922 gebouwd 
in opdracht van Blohm & Vos bij de 
werf Janssen & Schmillinsky, beide 
in Hamburg.  Blohm & Vos bouwde 
de compound machine die 320 ipk 
leverde bij maximaal 140 omw/min 
met een vierblads schroef.

Half augustus vertrekt de Noordzee 
naar Duisburg (Ruhrort) om daar 
tijdens de Havenfeesten acte de pré-
sence te geven. Daarna stoomt zij op 
terug naar Harlingen om tijdens de 
Visserijdagen zich te presenteren om 
haar representatieve en educatieve 
taken te verrichten. Zaterdag 29 au-
gustus zijn bezoekers welkom aan 
boord voor bezichting en - tegen een 
kleine vergoeding - een rondvaart 
door de Harlinger haven.

www.stoomvaart.nl

• Jelle Talsma, schipper en eigenaar van de Jonge Jan tijdens Lemmer 
Ahoy ‘09 op 21 mei. (Foto Marten Sandburg/Penn Communicatie)

• Siebo Zijsling won in het voorseizoen al enkele mooie prijzen. Op de achtergrond Eelke Dijkstra. (Foto Marten 
Sandburg/Penn Communicatie)

IFKS trotseert 
de crisis
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Op de Atlantische routes verbeterde de markt voor de panamaxen 
flink. De charterhuren stegen tot boven $ 40.000 per dag en dat was 
dit jaar nog niet voorgekomen. Fijn voor de schepen die toevallig op 
de juiste plaats en tijd waren want een blijvertje zal het niet zijn. 

Schepen in het Verre Oosten accepteren slecht betalende reizen om 
in de buurt van de Atlantic te komen. Zoals de Acnaos (72.413 dwt, 
1998). Dit schip werd gecharterd voor $ 20.625 per dag voor een reis 
oplevering Taichung, via Oostkust Zuid Amerika, teruglevering Mid-
den Oosten. Sommige schepen gingen zelfs in ballast van het Verre 

Oosten naar de Oostkust van Zuid Amerika. De Giovanni Battistia 
Bottiglieri (75.265 dwt, 1999) werd gecharterd oplevering Kaapstad, 
via Brazilië, teruglevering Taiwan voor $ 40.000 per dag. 
De capesizers beleefden eveneens een opleving, maar meer nog dan 
bij de panamaxen was dat alleen weggelegd voor de capesizers die 
zich toevallig in een goede positie bevonden en konden profiteren 
van een onverwacht vraag. De SA Fortius (172.100 dwt, 2001) werd 
gecharterd oplevering Zhoushan, via Australië, teruglevering China 
voor $ 64.500 per dag. 
Bij periode charters liggen de huren voor de capesizers behoorlijk lager. 
Een nieuwbouw schip van 180.000 dwt werd bij oplevering voor 22/24 
maanden gecharterd voor $ 33.000 per dag, een ander nieuwbouw 
schip van eveneens 180.000 dwt werd voor 35/37 maanden gecharterd 
voor $ 31.000 per dag. De importen door China van ijzererts lopen 
via een aantal grote licentiehouders die het erts doorverkopen, voor 
hogere prijzen, aan zo’n 1.200 staalproducenten. Het systeem blijkt 
erg corruptie gevoelig. De Chinese overheid geeft de bestrijding van 
corruptie prioriteit en heeft ook enige werknemers van het Australische 
Rio Tinto gearresteerd, waarmee de diplomatieke betrekkingen tussen 
de twee landen onder druk kwamen te staan. 
Om minder afhankelijk te zijn van Braziliaanse en Australische erts 
producenten spant China zich in om meer ijzererts uit Afrika te betrek-
ken. Niet onbelangrijk voor de capesizers en panamaxen, minder erts 
uit Australië en meer uit Afrika betekent langere vaartijden. 
De zomer veroorzaakt een betere bezetting van de containerschepen 
op de Azië/Europa route en daardoor kunnen de lijnoperators een 
hoog nodige verhoging van de tarieven doorvoeren. Maar de langere 
termijn ziet er niet vrolijk uit. De wereldhandel belandde inmiddels 
op het laagste niveau in 30 jaar en voor 2010 wordt er geen ver-
betering verwacht. Internationale organisaties blijven waarschuwen 
tegen protectionisme dat regelmatig de kop opsteekt en waardoor de 
economische crisis langer zal duren. 
De tankers voelen de slechte stand van de wereldhandel. De olie-
maatschappijen spelen de reders met succes tegen elkaar uit. Voor 
de suezmaxen daalden de daginkomsten tot onder $ 8.000 per dag. 
Voor de vlcc’s is het nog erger. De ongeveer 40 vlcc’s die voor varende 
opslag werden gebruikt zijn inmiddels weer in de markt. Voor reizen 
vanuit het Golfgebied naar Japan daalden de vrachten tot net onder 
worldscale 30 of $ 3.270 per dag. Enerzijds komen er nog steeds nieuwe 
tankers in de vaart terwijl de vraag naar ruwe olie naar verwachting 
voor 2010 niet zal stijgen. Een somber vooruitzicht.

Verbetering geen blijvertje 

vrachtenmarkt

Door de grotere flexibiliteit die dit 
geeft weet het bedrijf een aanzienlij-
ke vermindering van het brandstof-
verbruik en de emissies te realiseren. 

De motoren zijn in overleg met de 
fabrikanten aangepast om proble-
men met vervuiling en plaatselijke 
oververhitting te voorkomen.

‘Slow steaming’
‘We proberen onze milieuafdruk zo 
klein mogelijk te maken en duur-
zame zaken te doen’, zegt Søren Stig 
Nielsen, directeur duurzaamheid bij 
Maersk Line. ‘We zijn daarom erg 
blij met de prijs. We hebben met 
een onderzoek aangetoond dat de 
potentiële besparingen die met ‘slow 
steaming’ kunnen worden gehaald, 
groter zijn dan werd gedacht. Wan-
neer het schip in staat is om elke 

gewenste snelheid te varen, vanaf 
een minimale motorbelasting van 
tien procent, is een veel flexibeler 
reisplanning mogelijk. Met brand-

stofbesparingen van tien tot dertig 
procent. Voor een post-Panamax 
containerschip levert dat jaarlijks al 
snel een miljoen dollar brandstof-
besparing op. Dan praat je over een 
jaarlijkse besparing van 3.500 ton 
stookolie en 10.000 ton CO2.’ 
Het idee om langzamer te gaan varen 
ontstond al voor de kredietcrisis. In 
2007 startte Maersk Line een studie 
op 110 schepen waarmee kon wor-
den aangetoond dat het mogelijk is 
om (iets aangepaste) tweetaktmoto-
ren langdurig op slechts tien procent 
van hun nominale vermogen te laten 
draaien, aanzienlijk minder dan de 
tot dan toe voorgeschreven minimale 

langdurige belasting van veertig tot 
zestig procent. 
Bij een belasting van tien procent 
is het mogelijk de containerschepen 
op de helft van de ontwerpsnelheid 
te laten varen. Dat is in verhouding 
tot de motorbelasting een hoge snel-
heid en levert dus een aanzienlijke 
besparing op de brandstofkosten 
op en de daaraan gekoppelde CO2 
uitstoot. 

Schroefrendement
De vermogensvraag daalt bij lang-
zamer varen veel sneller dan de 
snelheid omdat het rendement van 
een schroef stijgt wanneer de draai-
snelheid daalt. Daarnaast neemt de 
weerstand van een schip kwadratisch 
toe wanneer sneller moet worden 
gevaren. Zo kan het dat een schip 
met 10.000 pk een snelheid van 
12 knopen haalt en met 100.000 
pk een snelheid van 25 knopen.  
Maersk Line werkte tijdens het on-
derzoek samen met de leveranciers 
van de motoren (Wärtsilä en MAN 
Diesel). Zij pasten naar aanleiding 
van het onderzoek hun aanbevelin-
gen op het gebied van lage motor-
belasting aan. 
Meer dan 100 schepen van Maersk 
Line hebben nu ervaring met het 
‘nieuwe varen’ en de hele vloot Van 
Maersk Line is in staat om de lage 
snelheden met de zeer lage motor-
belasting aan te houden. Om daarbij 
problemen met de verbranding en 
vervuiling van kritische onderdelen 
als turbo’s te voorkomen, zijn de mo-
toren aangepast. Het vermogen is 
daarbij niet verlaagd.

Upgrade kit
Voor andere scheepseigenaren die 

hun motoren geschikt willen maken 
voor het nieuwe varen heeft Wärtsilä 
inmiddels upgrade kits op de markt 
gebracht voor haar RTA en RT-flex 
tweetaktmotoren. Het is daarmee 
mogelijk de motor volcontinu op 
twintig procent van het vermogen 
te laten draaien. De upgrade maakt 
het mogelijk om één van de turbo’s 
volledig af te schakelen wanneer 
langdurig langzaam wordt gevaren. 
De tweede turbo kan dan voldoende 
druk opbouwen om de cilinders van 
de tweetaktmotoren goed te vullen 
tijdens de spoeling. Dat voorkomt 
bij lage belasting problemen met de 
verbranding en zorgt voor een betere 
temperatuur van de motor. 
Bij de upgrade wordt onder meer 
een afsluitklep geplaatst in de uit-
laatleiding, vóór de turbine en een 
in de luchtinlaat, voorbij de turbine. 
De op afstand bestuurbare kleppen 
worden geleverd met een controle-
systeem. Zonder deze modificatie 
is het volgens Wärtsilä niet goed 
mogelijk de belasting voor een lan-
gere periode te verlagen tot onder de 
vijftig procent. Er is dan een groot 
risico op vervuiling van de motor 
en sommige onderdelen kunnen dan 
oververhit raken. 
MAN Diesel introduceerde op de 
SMM 2008 een ‘verstelbare’ turbine, 
de VTA turbine. De lamellenring 
waarlangs de uitlaatgassen naar de 
turbinebladen stromen kan bij deze 
turbo zo worden versteld dat de stand 
(spoed) van de lamellen verandert en 
de uitlaatgassenstroom de turbine-
bladen onder een andere hoek raakt. 
Zo kan de opbrengst van de turbo bij 
lage belasting worden verhoogd en 
een te hoge drukopbouw bij zware 
belastingen worden voorkomen. De 

lamellen zijn elektronisch verstel-
baar. 
Tijdens langzaam varen blijft de 
turbo zo beter op toeren, waardoor de 
motor beter presteert. Bij een aantal 
motoren van MAN Diesel is het ook 
mogelijk de helft van de cilinders 
af te schakelen bij een langdurig 
lage belasting. Een twaalf cilinder 
verandert dan in een zes cilinder. 
De meewerkende cilinders worden 
dan beter belast.

Duurzaamheidsprijzen
Alfa Laval en Wallenius kregen van 
Sustainable Shipping een duurzaam-
heidsprijs voor het ontwikkelen van 
een ballastwaterzuiveringsinstalla-
tie. De havens van Long Beach en 
Los Angeles wonnen de prijs voor 
de haven met de zuiverste lucht en 
Skysails won met zijn vliegers de 
prijs voor de milieutechniek van 
het jaar. 
Sustainable Shipping maakt deel uit 
van Petromedia, de in tankvaart en 
petrochemie gespecialiseerde uit-
gever van bladen als Bunkerworld 
en Tankerworld. 
De aan de titel verbonden prijzen 
zijn 15 juni door BBC milieure-
porter Roger Harrabin uitgereikt op 
een congres in Londen. Harrabin 
wees er daarbij op dat er nog een 
lange weg te gaan is om de zeevaart 
schoon te krijgen. ‘De wereldwijde 
scheepsemissies zijn sinds 1990 met 
85 procent toegenomen. De scheep-
vaart stoot nu 870 miljoen ton CO2 
per jaar uit, meer dan de hele Britse 
economie.’ (HH)

 
www.sustainableshipping.com

www.maerskline.com 

• Vier schepen van Maersk Line liggen tegelijk te lossen in Bremerhaven. Van voor naar achter de Emma Maersk, de Gudrun Maersk, de Maersk Seoul en de Lars Maersk. (Foto 
Maersk) 

Op halve snelheid stomen scheelt tot negentig procent vermogen 

Maersk wint duurzaamheidsprijs
Maersk Line is door een lezerspanel van Sustai-
nable Shipping gekozen tot duurzaamste scheep-
vaartonderneming van 2009. De containerrederij 
won omdat ze er in slaagde tweetaktmotoren op 
de grote containerschepen langzamer en met min-
der belasting te laten draaien dan voor mogelijk 
werd gehouden. Dit maakt een nieuwe manier 
van varen voor grote containerschepen mogelijk, 
waarbij ze tot de helft langzamer varen wanneer 
dat qua planning mogelijk is. 

Minder brandstof en emissies
op zee met het ‘nieuwe varen’

Zomer in New 
Foundland
Weekend, er wordt niet gewerkt 
en we liggen in een baai te New 
Foundland. En hoewel je het niet 
direct ziet - het is mistig - is het 
zomer. De omgeving leent zich om 
een flinke wandeling te maken. 
Trui aan, tenslotte zijn we in het 
hoge noorden. 
Nadat we honderd meter gegaan 
zijn moet de trui al weer uit. Het 
is om te stikken, zo warm. Maar 
niet voor lang: een wolk schuift 
voor de zon en degenen die in T-
shirt lopen hebben nu kans op een 
stevige verkoudheid. Drie minuten 
later vallen tropisch dikke drup-
pels uit de lucht. Onder een soort 
armetierige kerstboom, zoals die 
hier veelvuldig groeien, trachten 
we droog te blijven. Tevergeefs. 
Gelukkig duurt de regen niet erg 
lang. Net voordat ook ons onder-
goed nat is wordt het droog. Nou 
ja, droog, er valt geen regen meer 
maar nu lopen we door mistban-
ken die opstijgen van de asfaltweg. 
Klamme trui maar weer uit.
Nadat we een helling beklommen 
hebben staat het zweet ons op de 
rug, de luchtvochtigheid heeft iets 
weg van een regenwoud. Het be-
gint weer te regenen en de zon 
laat zich niet meer zien. Gelukkig 
staat er geen wind maar binnen 
vijf minuten zakt de temperatuur 
zo’n graad of tien. 
We stappen goed door om warm 
te blijven en net als dat gaat luk-
ken, steekt er een zeewindje op. 
Aangezien het zeewater een graad 
of vijf is is dit geen verbetering. 
De mannen in een T-shirt houden 
het voor gezien. Toevallig zijn we 
richting de enige kroeg van het 

dorp gelopen waarvan de deur 
uitnodigend openstaat. Zomer 
nietwaar.
Slechts vergezeld van de meester, 
ook een die-hard, volharden we in 
onze wandeling. Bergopwaarts, 
om een mooie overzichtsfoto te 
maken. De weg verandert in een 
pad en later een nauwelijks waar-
neembaar karrenspoor. Dan staan 
we aan de rand van een naaldbo-
menbos. Een modderig smal pad, 
bezaait met stenen, slingert om-
hoog. We zijn nu boven de mist 
waardoor de zon ook weer te zien 
is. De temperatuur loopt snel op tot 
een graad of vijfentwintig. 
De wind is hier verdwenen zodat 
het zweet onze klamme rug koud 
maakt. Net zo onvoorspelbaar als 
het weer houdt het pad plotseling 
op. De bomen staan hier zo dicht 
op elkaar dat doorgaan onmoge-
lijk wordt. Dan maar geen foto. 
Terug. Weldra lopen we door een 
dikke mist en bieden onze natte 
truien geen bescherming meer. 
Mijn voeten soppen in mijn 
schoenen. Beneden in het dorp 
waar een koude wind waait wor-
den we nagestaard door een paar 
lokalen in korte broek. Zomer in 
New Foundland.

Z WA R E  K E ES

Zware aanvaring 
Gotland-ferries 
op Oostzee
NYNÄSHAMN

Twee ferries met in totaal ruim 1800 
passagiers varend tussen het vaste-
land en het eiland Gotland in de 
Zweedse Oostzeewateren kwamen 
donderdag 23 juli bij mistig weer 
met elkaar in aanvaring. 
Vijf passagiers raakten door het 
ernstige incident dusdanig zwaar 
gewond dat ze per ambulance naar 
het ziekenhuis moesten worden ver-
voerd. Nog eens zeven personen wer-
den met een bus naar het ziekenhuis 
gebracht. Een groot aantal anderen 
liep lichtere kwetsuren op, zo bleek 
uit de eerste door de brandweer in 
Nynäshamn opgemaakte balans. 
De twee getroffen ferries zijn het ms 
Gotland en de catamaran HSC Got-
landia. Laatstgenoemde snelle ferry 
is de kleinste van de twee. Deze liep 
aanzienlijke schade op in de vorm 
van een 20 meter lange scheur bij het 
passagiersdek. De aanvaring gebeur-
de dicht bij de haven. De schepen 
konden daar na het ongeval op eigen 
kracht afmeren. Nader onderzoek 
moet nog opheldering geven over 
de toedracht. (WV)

Doordat hij nooit zijn Nederland-
se vaarbevoegdheid heeft aan-
gevraagd ontsprong de Deense 
tweede stuurman Mikael B. be-
gin juli de dans bij de Raad voor 
de Scheepvaart in Amsterdam. 
Hij werd daar samen met de 
Deense kapitein van de Neder-
landse sleephopperzuiger Sif R 
als betrokkene gehoord over de 
gronding van dit vaartuig op 16 
maart 2008 voor de Deense ha-
ven Thyboron. 

De raad acht hem schuldig aan het 
ongeval, maar kon hem door het 
ontbreken van zijn Nederlandse 
vaarbevoegdheid geen tuchtrechteli-
jke maatregel opleggen. Waar niets 
is, valt ook niets in te trekken. De 
Nederlandse papieren waren er niet 
omdat stuurman noch rederij RN 
Dredging te Kopenhagen en Burgh-
Haamstede, hieraan had gedacht. De 
stuurman vaart nu weer onder de 
Deense vlag bij dezelfde rederij. Een 
klein geluk bij het ongeluk, dat forse 
schade opleverde, was dat de stuur-
man op het kritieke moment boven 
de sterkte voer. Het was zijn eerste 
reis met deze sleephopper. Hij was 
net een paar dagen ingewerkt. De 
andere, ook Deense stuurman zou 
met verlof gaan, maar was nog aan 

boord. B. had op dat moment twee 
jaar ervaring als baggerstuurman. 
Volgens de raadsman van de 
twee Denen had de Raad voor de 
Scheepvaart de stuurman zonder 
Nederlandse papieren moeten 
oproepen als getuige en niet als 
betrokkene. 
De voorzitter van de raad, mr U.W. 
baron Bentinck, antwoordde daarop 
afgemeten: ‘Dat is ónze bevoeg-
dheid’. 

Een raadsel
Dit gebeurde er in de vroege ochtend 
van 16 maart 2008: de Sif R (80 m 
lang, 1574 brt) werkte aan het uit-
diepen van de haven van Thyboron 
en ging om 05.10 uur op weg naar 
de stortplaats buitengaats. De tweede 
stuurman stond alleen op de brug. 
Een matroos en machinist waren 
elders aan het werk, de rest van de 
zevenkoppige Deense bemanning 
lag te kooi. Het vaarwater naar open 
zee maakt op het laatst een bocht 
naar bakboord, aangegeven door 
twee groene tonnen plus een rode. 
De vaart van de Sif R bedroeg 6,9 
knopen bij 2 knopen uitgaand tij. 

Bij het ronden van deze bocht ging 
het fout. De Sif R liep op een hard-
stenen strekdam, waardoor twee 
compartimenten en twee ballast-
tanks lek raakten en de bemanning 
vanzelf werd gepord. Daarbij viel 
de stroomvoorziening uit. Er waren 
geen gewonden.
Het was de stuurman tijdens de zit-
ting nog steeds een raadsel waarom 
het schip niet reageerde op zowel 
de autopilot als zijn handsturen bij 
het ronden van de bocht. Er waren 
nooit problemen, ook tijdens en na 
de laatste baggerbeurt werkte alles 
als altijd. Ook inspectie na het ge-
beuren wees uit dat er niets man-
keerde aan de stuurinrichting. 

Vol achteruit
In een eerdere verklaring had de stu-
urman gezegd dat hij op weg naar de 
stortplaats een koersverandering van 
30 graden bakboord voorstond. Toen 
het schip tweemaal niet reageerde, 
sloeg hij uiteindelijk vol achteruit op 
beide schroeven. Voorzitter Bentinck 
wilde weten of het schip overbeladen 
was geweest. ‘Ik lees hier in een ee-
rdere verklaring van u dat u probeert 

de stoppen bij het maximale belad-
ingspunt. Wat betekent dat?’ 
Stuurman, via tolk: ‘We laden tot 
iets over het merk, twee, drie of vier 
ton teveel vanwege het meekomend 
water. Dat loopt er vanzelf en heel 
snel weer af. We gebruiken het 
DLM-systeem dat de hoeveeheid 
geladen zand en water aangeeft, 
plus de diepgang. Wij proberen alles 
binnen de wet te doen.’
Voorzitter: ‘ Proberen is mooi, maar 
het móet ook.’
 
‘Een heel kunstwerk’ 
Raadslid en oud-vice admiraal J. van 
Aalst: ‘Op weg naar de stortplaats 
moest u eerst opsturen in verband 
met boei en ebstroom. En wel vrij 
veel, om vrij van de boei te blijven. 
Bij een pitch van 6 knopen …. - 
‘Tussen 5 en 7 en een half’, inter-
rumpeerde de stuurman - en bij  2 
knopen stroom, moet je dan toch 
ongeveer 15 graden opsturen. Dan 
had uw koersverandering naar bak-
boord toch rond 45 graden moeten 
zijn?’
Stuurman: ‘Een gevoelskwestie. Ik 
zat tussen  30 en 40 graden.’

Van Aalst: ‘De draairuimte is hier 
beperkt. Met 8 knopen over de grond 
voorstrooms hier draaien, dat is een 
heel kunstwerk. Heeft u nooit over-
wogen langzamer te gaan varen?’
Stuurman: ‘Met zo’n groot schip 
moet je vaart houden.’ 
Van Aalst: ‘Is het u nooit opgevallen 
dat zo’n koersverandering met een 
dergelijk schip betrekkelijk lang-
zaam verloopt?’
Stuurman: ‘Twee uur voordien had 
ik precies hetzelfde gedaan.’

In luchtbellen malen
Van Aalst: ‘Is het gebruikelijk om te 
varen zonder uitkijk op de brug?’
Stuurman: ‘We hebben meestal een 
uitkijk, maar op dat moment deed 
die ander werk.’
Van Aalst nogmaals over de stu-
urinrichting: ‘Ik zie maar twee mo-
gelijkheden. Deze was kapot ofwel 
u heeft niet de koers ingezet die u 
bedoelde.’
Stuurman: ‘Daar doe ik geen uit-
spraak over. Ik weet dat ik een koers 
van 30-40 heb ingezet.’
Van Aalst, terugkomend op de 
vaart van het schip: ‘Als je bij deze 

snelheid vol achteruit slaat, gaan 
de schroeven kaviteren. Je zit in 
luchtbellen te malen, het effect 
gaat compleet verloren.’ De stuur-
man zegt dat hij dit weet, waarop 
enige verwarring ontstaat.
Het schip heeft, na contact met re-
derij en autoriteiten, de 1660 kub 
zand gedumpt en kwam op eigen 
kracht los. Met assistentie van een 
reddingboot kon de Sif R naar repa-
ratiehaven Esbjerg.

‘ Stuurfout gemaakt’ 
De Raad voor de Scheepvaart hoo-
rde ook kapitein Jens Pederson, mét 
Nederlandse vaarbevoegdheid, als 
betrokkene. De raad achtte hem, 
comform het advies van inspecteur 
voor de scheepvaart E. van Leeuwen, 
niet schuldig aan de gronding om-
dat de kapitein de stuurman goede 
instructies had gegeven.
Voorzitter Bentick zei in de mon-
delinge uitspraak tegen de stuurman: 
‘Wat betreft de stuurman zijn er twee 
mogelijkheden. Eén: een plotseling 
uitval van stuurautomaat en stuur-
machine. Maar het rapport van na de 
ramp zegt dat alles in orde was. Ook 
zijn er geen alarmen gaan werken. 
Er is niets wat uw verklaring onder-
steunt. Conclusie: het kan niet anders 
of er is een stuurfout gemaakt met 
de gronding als gevolg. En omdat 
u stuurman van de wacht was, moet 
dit wel uw schuld zijn.
‘Wij gaan door op deze zaak. U zegt 
dat je met zo’n schip flink vaart 
moet houden. Maar daardoor zou 
het kunnen dat de draaiing te scherp 
is geworden of dat de draaiing te laat 
is ingezet. Of er was sprake van een 
combinatie van deze twee.’ 
De schriftelijke uitspraak volgt over 
enige weken. (LR)

Raad voor de Scheepvaart: Schuldig, maar geen Nederlandse vaarbevoegdheid

Deense stuurman ontspringt de dans na gronding Sif R

Donkere wolk
De Deense stuurman keek er wel een beetje van 
op dat de Raad voor de Scheepvaart hem schuldig 
verklaarde aan de gronding van de Sif R. De Danish 
Maritime Administration had geen aanleiding gezien 
om deze gronding te onderzoeken. En een onderzoek 
is in Denemarken alleen ter lering, zo zei hij eerder 

in de wandelgangen (wel kan daarnaast een gang 
naar de rechter volgen – LR).
Of de zaak impact op hem heeft (gehad)? ‘Het is 
vreselijk dat zoveel schade is ontstaan, zeker voor 
de maatschappij. En voor mezelf, om hier in Am-
sterdam te moeten verschijnen….’ Hier kwam de 
vertegenwoordiger van de rederij uit Kopenhagen 

tussenbeiden. Praten buiten de raad mag niet van 
de maatschappij, nee, hij ook niet.

De kapitein van de sleephopperzuiger maakte na 
de zitting wel duidelijk dat de behandeling door de 
raad in Amsterdam al die tijd wel als een donkere 
wolk boven hem had gehangen. (LR)

Hapag Lloyd heeft veel geld nodig
HANNOVER

De raad van toezicht van 
TUI heeft besloten de nood-
lijdende containerrederij 
Hapag Lloyd te helpen. Na 
besprekingen met de andere 
eigenaars – het Hamburger 
consortium Albert Ballinn 
– moet begin augustus de 
beslissing vallen. 

Als gevolg van de economi-
sche crisis heeft de rederij de 
afgelopen tijd enorme verliezen 
geleden. Volgens onbevestigde 
berichten heeft TUI voor de komende jaren een financiele injectie van 
1,75 miljard euro voorgesteld. Daarvan moet een miljard door de banken 
en de rest door de eigenaars worden gefinancieerd. Voor de kredieten van 
de banken wil men proberen een garantie van de regering (ofwel belas-
tingbetalers) te krijgen. Naar rato zou TUI in dat scenario 325 miljoen op 
tafel moeten leggen en het consortium Albert Ballinn 425 miljoen. Dit 
consortium bestaat de Zwitserse expediteur Klaus-Michal Kühne, HSH 
Nordbank, Warburg Bank en de verzekeringsconcernen Hansa Merkur en 
Signal Iduna. Hoewel de eigenaars staatshulp als laatste redmiddel zien, 
schijnt dit de enige mogelijkheid te zijn. (MP) 

• Hapag Lloyd zakt diep in de schul-
den. (Foto: mare-press)

Deense handelsvloot 
groeit tegen crisis in
KOPENHAGEN

De Deense handelsvloot hield in 
het eerste halfjaar de groei vast. 
Het aantal schepen van 100 bruto-
ton en meer groeide met 12 naar 
545, met een totaalbrutonnage van 
10,56 miljoen tegen 10,14 miljoen 
ton per begin dit jaar. 
Dat blijkt uit de statistieken van re-
dersorganisatie Danmarks Rederi-
forening. Het laadvermogen groeide 
met enkele honderden ton naar ruim 
12,9 miljoen dwt. 
Het nieuwbouwprogramma van de 
reders is onder druk van de wereld-
wijde crisis wel enigszins geslon-
ken. In juli stonden 333 orders uit 
ter waarde van 10,7 miljard euro. 
Een half jaar eerder ging het om 363 
bestelde schepen ter waarde van 12,2 
miljard euro. (WV)

Noors paal en perk 
lozen ballastwater
OSLO

Noorwegen voert voor het interna-
tionaal scheepvaartverkeer regels 
in voor het lozen en innemen van 
ballastwater. Vuistregel is dat bal-
lastwater dat ingenomen is buiten 
bepaalde, door het milieuministe-
rie in een verordening aangegeven 
regio’s alleen mag worden geloosd 
bij een zeediepte van minstens 200 
meter en 200 nautische mijl van de 
kust. 
Als het ballastwater aan boord kan 
worden gereinigd moet ook aan be-
paalde voorwaarden worden voldaan. 
Alle schepen moeten voortaan een 
behandelingsplan en een logboek 
voor ballastwater kunnen tonen. De 
regels zijn gebaseerd op de door de 
IMO in 2004 opgestelde conventie, 
maar die is nog niet internationaal 
van kracht. Noorwegen claimt één 
van de eerste landen te zijn die de 
zaak in de praktijk omzet en beoogt 
daarmee een voorloper te zijn in de 
strijd tegen de verspreiding van exo-
tische en het ecologische evenwicht 
verstorende organismen.  (WV)
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voor de boegburgerlijke stand
Vermeldingen in deze rubriek

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

scheepvaartberichten
Vervolg van pag. 2
Mosel; evenement. I.v.m. evenement bijzondere 
voorzichtigheid waterskigebied Hohe Poltersdorf 
rechteroever tussen kmr 62.0 en 62.9 van 7 au-
gustus 9 uur tot 23 augustus 18 uur.
Mosel; brug Bruttig (kmr 57.5); beperkingen. 
I.v.m. inspectiewerkzaamheden van 10 t/m 12 
augustus dagelijks van 7 tot 18 uur voor brug 
Bruttig (kmr 57.5): doorvaarthoogte verminderd 
met 200 cm thv. Inspectiewagen, bijzondere voor-
zichtigheid.
Mosel; brug Neef (kmr 77.5); beperkingen. 
I.v.m. inspectiewerkzaamheden van 13 t/m 14 
augustus dagelijks van 7 tot 18 uur voor brug 
Neef (kmr 77.5): doorvaarthoogte verminderd 
met 200 cm thv. inspectiewagen, bijzondere 
voorzichtigheid.
Mosel; evenement. Ivm. evenement bijzondere 
voorzichtigheid tussen kmr. 93.8 en 94 (vaarwater 
Pünderich) op 15 augustus van 14 tot 17 uur en 
16 augustus van 10 tot 17 uur.
Mosel; gedeeltelijke stremming. Ivm. evene-
ment in Koblenz stremming rechteroever tussen 
kmr. 0.4 en 0.7 op 14 augustus van 15 tot 21 uur 
en 15 en 16 augustus van 9 tot 20 uur.
Mosel; afmeerverbod. Ivm. evenement in Ko-
blenz afmeerverbod tussen kmr. 0.5 en 0.7 van 
14 augustus 9 uur tot 16 augustus 21 uur.
Mosel; stremming. Ivm. evenement en vuurwerk 
Rhein in Flammen van 8 augustus 18 uur tot 9 
augustus 0:30 tussen kmr. 0 en 0.5 stremming 
en afmeerverbod.
Neckar; ontmoeten verboden. I.v.m. werkzaam-
heden ontmoeten verboden linkeroever tussen 
kmr 162.5 en 163.1 tot 1 september 12 uur. 
Neckar; sluis Aldingen (kmr 172.0); beperkin-
gen. I.v.m. werkzaamheden gelden de volgende 
beperkingen t/m 15 september 20 uur in pand 
Aldingen tussen kmr 173.5 en 174.0 Hinderlijke 
waterbeweging vermijden, ontmoeten verboden, 
onderling afspraken maken via de marifoon.
Oberweser; oponthoud. I.v.m. evenement geldt 
een oponthoud tussen kmr 182.0 en 184.0: op 8 
augustus tussen 7:30 en 18 uur en op 9 augustus 
tussen 14:30 en 16:30 uur.
Oberweser; beperkingen. Ivm. bijzondere voor-
zichtigheid tussen kmr 133.9 en 134.6 op 15 
augustus van 7 tot 20 uur.
Oberweser; beperkingen. Bijzondere voor-
zichtigheid rechteroever tussen kmr. 152 en 
152.1 in Grossenwieden op 1 augustus van 8 
tot 23 uur. Passagiers gaan via een steiger aan 
en van boord.
Oberweser; stremming. Ivm. oefeningen strem-
ming tussen kmr. 199.3 en 203.2 van 11 t/m 13 
augustus van 10 tot 11 en van 14 tot 15:30 uur.
Rhein; oponthoud. I.v.m. vuurwerk bijzondere 
voorzichtigheid tussen kmr 813.0 en 816.0 tot 1 
augustus 23 uur. Stilligverbod tussen kmr 813.0 
en 816.0 op 1 augustus van 21:30 tot 22:30 uur. 
Oponthoud tussen kmr 809.0 en 816.0 op 1 au-
gustus tussen 21:30 en 22:30 uur. In- en uitvaren 
van Wesel-Datteln kanaal verboden.
Rhein; gedeeltelijke stremming. I.v.m. vuur-
werk stremming beroepsvaart gevaarlijke stoffen 
tussen kmr 612.8 en 613.5 op 1 augustus van 
22:30 tot 22:50 uur.
Rhein-Hernekanal; sluis Wanne-Eickel (kmr. 
31.2); stremming. Ivm. vuurwerk op 7 en 16 
augustus van 22 tot 23:30 uur stremming sluis 
Wanne-Eickel en beneden voorhaven, stremming 
delen haven Wanne West en afmeerverbod tus-
sen kmr 30.2 en 31.
Saar; stremming. Ivm. evenement stremming 
tussen kmr. 43.5 en 44.2 op 1 augustus van 12 tot 
16:30 uur en 2 augustus van 9:30 tot 15 uur.
Saar; stremming. Ivm. evenement stremming 
tussen kmr. 11 en 12 op 5 september van 20:30 
tot 22 uur.
Untere Havel-Wasserstrasse; beperkingen. 
I.v.m. oefeningen bijzondere voorzichtigheid 
thv kmr 108.0 (Gottlin) van 25 t/m 27 augustus 
en 15 en 19 september.
Verbindungskan.Nord zur Weser; sluis Min-
den (kmr 0.5); bericht ingetrokken. Stremming 
sluis Minden (kmr 0.5) opgeheven.
Wesel-Dattelnkanal; beperkingen. I.v.m. bouw-
werkzaamheden tot 14 augustus 18 uur tussen kmr 
22.0 en 27.0 ontmoeten verboden en bijzondere 
voorzichtigheid.
Wesel-Dattelnkanal; stremming. I.v.m. eve-
nement voor de beroepsvaart tussen kmr 59.7 
en 60.2 stremming op 14 augustus van 20 tot 
22:30 uur, op 15 augustus van 16:30 tot 18:30 
en van 20 tot 23 uur en op 16 augustus van 13:30 
tot 17:30 uur. Afmeerverbod beroepsvaart van 
14 t/m 16 augustus. Hinderlijke waterbeweging 
vermijden van 14 t/m 16 augustus.
Wesel-Dattelnkanal; sluis Ahsen (kmr. 55.9); 
gedeeltelijke stremming. Stremming kleine kolk 
Ahsen van 17 augustus 6 uur tot 11 september 
14 uur en grote kolk Ahsen van 21 september 6 
uur tot 9 oktober 14 uur.
Wesel-Dattelnkanal; afmeerverbod. Ivm. eve-
nement van 29 augustus 9 uur tot 30 augustus 
19 uur tussen kmr. 27 en 27.8 afmeerverbod re-
creatievaart, afmeerplaats verminderd met 200 
m voor de beroepsvaart en hinderlijke waterbe-
weging vermijden.
FRANKRIJK 
Aisne; sluis 2 Vauxrot (kmr 68.2); waarschu-
wing. Vaarverbod langs rechteroever in pand 
Vauxrot thv. kmr 67.3 tot nader bericht. De rode 
boei ligt niet meer op de juiste plaats. 
Canal lateral a l’Oise; sluis 1 St.Hubert (kmr 
9.0); bericht ingetrokken. Stremming rechter-
kolk sluis 1 St.Hubert (kmr 9.0) is opgeheven.
Canal de Neufosse; spoorbrug Fontinettes 
(kmr. 106.5); beperkingen. Thv. spoorbrug 
Fontinettes stremming rechteroever t/m 7 ok-
tober, stremming linkeroever van 8 oktober t/m 
14 december en ontmoeten verboden t/m 14 de-
cember en hinderlijke waterbeweging vermijden 
t/m 14 december.
Canal de Roanne a Digoin; sluis 7 Bourg le 
Comte (kmr 36.6); sluis 8 
Canal du Rhône à Sete; keersluis Vidourle 
(nieuwe kmr 26.6); stremming. I.v.m. inspec-
tiewerkzaamheden stremming keersluis Vidourle 
(nieuwe kmr 26.6) op 3 augustus van 9 tot 12 uur. 
Info: sluis St-Gilles 04 66 87 75 30. 
Canal du Rhône à Sete; brug Franquevaux 
(kmr 35.4); stremming. I.v.m. werkzaamheden 
stremming brug Franquevaux (kmr 35.4) op 7 
augustus van 14 tot 16 uur.
Oise Canalisée; sluis 6 Isle-Adam (kmr. 28.3); 
sluis 7 Pontoise (kmr. 13.4); gedeeltelijke strem-
ming. Van 28 september t/m 23 oktober strem-
ming kolk 185 x 12 m sluis 6 Isle-Adam en 
stremming kolk 185 x 12 m sluis 7 Pontoise. 
Max. diepgang 250 cm via kolken 125 x 12 m.
Rhône; stremming. Stremming tussen kmr. 0 
en 317 van 14 maart 21 uur tot 25 maart 2010 
5 uur.
Saône; keersluis Heuilley (kmr. 257.3); sluis 5 
Port s/Saône (kmr. 364.4); stremming. Strem-
ming tussen keersluis Heuilley en sluis 5 Port 
s/Saône van 1 maart 7 uur tot 31 maart 2010 
7 uur.
Saône; stremming. Stremming tussen kmr. 0 
en 220 van 14 maart 21 uur tot 25 maart 2010 
5 uur.
Sarre Canalisee; bericht ingetrokken. Strem-
ming tussen sluis 27 Sarreguemines (kmr 63.4) en 
de Duitse grens (kmr 75.6) is opgeheven.
Seine; brug Ile St. Denis (kmr 28.3); beper-
kingen. I.v.m. werkzaamheden van 3 augus-
tus 8 uur tot 31 augustus 2010 16:30 uur voor 
brug Ile St. Denis (kmr 28.3) petit bras door-
vaarthoogte verminderd met 90 cm, minimale 
doorvaarthoogte is 690 cm tov. RN, bijzondere 
voorzichtigheid en stremming linkerdoorvaart 
en rechterdoorvaart.
Seine; sluis 1 Suresnes (kmr. 16.8); gedeeltelijke 
stremming. Stremming kolk 185 x 18 m sluis 1 
Suresnes van 7 t/m 11 september.
Seine; sluis 4 Andresy (kmr. 72.6); gedeeltelijke 
stremming. Stremming kolk 185 x 24 m sluis 4 
Andresy van 24 augustus t/m 25 september.
Seine; sluis 6 Notre Dame de la Garenne (kmr. 
161.1); gedeeltelijke stremming. Stremming 
kolk 185/160 x 12 m sluis 6 Notre Dame de la 
Garenne van 28 september t/m 23 oktober.
OOSTENRIJK
Donau (Oostenrijk); sluis Abwinden-Asten 
(kmr 2119.6); beschikbare waterdiepte. I.v.m. 
verondieping beschikbare waterdiepte minimaal 
200 cm t.o.v. laagwaterpeil Donau-commissie 
rechteroever benedenvoorhaven sluis Abwinden 
tussen kmr 2119.1 en 2119.3 tot nader bericht.
Donau (Oostenrijk); sluis Aschach (kmr 
2162.9); beschikbare waterdiepte. I.v.m. ver-
ondieping gelden de volgende beperkingen bene-
den voorhaven sluis Aschach tussen kmr 2162.4 
en 2162.6 tot nader bericht: - Beschikbare wa-
terdiepte minimqaal 200 cm t.o.v. laagwaterpeil 
Donau-commissie rechteroever - Beschikbare 
waterdiepte minimaal 170 cm t.o.v. laagwater-
peil Donau-commissie linkeroever.

oplossing

Het gezegde is: ONDER VIER OGEN

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

Het idee om een duikvaartuig voor 
de binnenvaart te beginnen ontstond 
vanuit zijn eigen beroepspraktijk als 
duiker. Winnen is zelf duiker en zag 
dat het op klussen op binnenwater in 
havens, niet vanzelfsprekend is om 
van een voor de duiker goed uitge-
rust vaartuig duikwerkzaamheden 
te verrichten, in tegenstelling tot de 
offshore waar vaak wel de werkom-
standigheden en accommodatie in 
orde zijn.

Anderhalf jaar geleden besloot hij 
de Nixe aan te kopen. Zijn bedrijf 
bestaat dus in deze hoedanigheid pas 
anderhalf jaar. Daarvoor was hij be-
roepsduiker. Hij legt nu de laatste 
hand aan zijn vaartuig. Op de Nixe 
kunnen twee duikteams van drie man 
verblijven, zodat op langere klussen 
het ene team het andere aflost. 
‘Een duikteam bestaat uit drie dui-
kers, waarvan er steeds één duikt, de 
ander de duiker tendert en de derde 
als duikleider fungeert. 
‘Hier aan boord kan het ene team 
douchen, zitten, koken, eten en sla-

pen, terwijl het andere team door-
werkt. Er is 25 KW stroom en een 
hoge- en lagedrukcompressor. Aan 
boord is voldoende stroom om alle 
duikapparaten te gebruiken. Ik ex-
ploiteer nu een duikvaartuig, waar 
een duikbedrijf zijn duikers op kan 
zetten’, legt Winnen uit.

Stoere mannen
In zijn visie wordt er in de duikwe-
reld te gemakkelijk gedacht over hoe 
een duiker zijn geld verdient, want 
in de duikwereld heerst een stoere 
mannen cultuur. Ondanks de stoere 
mannen cultuur verwacht Winnen 
dat er vraag is naar zijn bedrijf. Hij 

gaat ervan uit dat de meerwaarde 
van zijn vaartuig de extra kosten 
teniet doet. 

‘Ik denk dat mijn bedrijf een meer-
waarde oplevert in de duikindustrie. 
Je kunt een duikteam op een pon-
ton zetten met niks erop, maar dit 
vaartuig geeft een meerwaarde voor 
het duikteam. De Nixe maakt het 
werk gemakkelijker voor de duiker, 
want het werk op zich is al zwaar 
genoeg. Zware uitrusting, weinig 
of geen zicht onder water, op alle 
mogelijke tijdstippen onder water, 
vaak ’s nachts. Natuurlijk, als je 25 
jaar jong en fit bent kan je de hele 
wereld aan en is het geen probleem 
als je na een klus van 20 uur je pers-
luchtflessen van 50 liter nog even 
van een bootje een metershoge ka-

demuur op moet trekken. Maar als 
je de 60 in goede gezondheid wilt 
halen zonder versleten te zijn, moet 
je het jezelf niet moeilijker maken 
dan nodig. Dit geldt trouwens voor 
meerdere bedrijfstakken. Ik denk 
dus dat het uiteindelijk niet duur-
der is. Daarnaast denk ik een uniek 
product te leveren. Ik denk dat er in 
de binnenvaart geen duikvaartuig is 
als de Nixe.’

Netwerk
Duikwerkzaamheden in de bin-
nenwateren omvatten meer dan het 
gebruikelijke werk als touwen uit 
scheepsschroeven halen. Het gaat 
volgens Winnen om een breed scala 
aan werk als damwandreparaties, 
scheepsreparaties, bergingswerk-
zaamheden en divers las- en con-
structiewerk onder water. De klanten 
voor zijn duikvaartuig haalt Winnen 
- die voorheen alleen beroepsduiker 
was - uit zijn bestaande netwerk en 
hij hoopt dat de mond-tot-mondre-
clame hem een grotere klantenkring 

oplevert. In de anderhalf jaar dat hij 
aan zijn duikvaartuig werkte nam 
Winnen tussendoor freelance duik-
klussen aan. Het echte werk met de 
Nixe moet daarom nog beginnen, 
erkent hij.

Winnen werd beroepsduiker, toen 
hij zijn leven aan de wal een nieuwe 
wending wilde geven. ‘Ik was ver-
huizer en had een eigen verhuisbe-
drijf met personeel. Dat werk be-
gon me tegen te staan. Ik dacht ik 
moet iets gaan doen wat niet teveel 
mensen kunnen, zodat je voor rede-
lijke prijzen je geld kunt verdienen, 
zonder personeel te hebben. Ik heb 
achttien jaar personeel gehad en als 
kleine zelfstandige word je daarvan 
niet vrolijk in Nederland.’

Klein vaarbewijs
Het halen van nautische binnenvaart-
papieren leverde weinig problemen 
op, want de Nixe is zeventien meter 
lang en valt daarom onder de vaar-
tuigen die met een klein vaarbewijs 

bevaren mogen worden. ‘Een schip 
met een lengte tussen de vijftien 
en twintig meter dat bedrijfsmatig 
wordt gebruikt of voor bedrijfsma-
tig gebruik is bestemd mag je met 
een klein vaarbewijs besturen. De 
Nixe heeft wel een SI-certificaat met 
ADNR en kan dus in alle havens 
waaronder de petroleumhavens z’n 
werk verrichten. Zelfs over zee naar 
andere havens in Europa is geen pro-
bleem voor de Nixe aangezien het 
een zeebootje betreft dat voorheen 
voor de Duitse overheid toezicht 
hield op de visserij op de Oostzee.’ 
(HDJ)

• Peter Winnen op zijn binnenvaartduikvaartuig Nixe. (Foto Henriette Driesen-Joanknecht)

Schipper/duiker Peter Winnen biedt duikteams meerwaarde

Uniek duikvaartuig op binnenwater
Schipper/duiker Peter 
Winnen exploiteert het 
binnenvaartduikvaartuig 
Nixe. Duikbedrijven 
kunnen de Nixe inhuren 
om er met hun eigen 
duikers vanaf te wer-
ken. 

‘Ik dacht ik moet iets gaan doen 
wat niet teveel mensen kunnen’

DONDERDAG 23 JULI
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
19.30 uur, bijbelbespreking/bidstond 
of gemeentekring.
Nijmegen, KSCC: 15.30 uur, verzor-
gen bulletin (oneven weken). 

VRIJDAG 24 JULI
Nijmegen, KSCC: 9.30 uur, bloem-
schikken (kerk).

ZATERDAG 25 JULI
Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 
uur, H. Mis.
Brugge, Schippersschool: 18 uur, 
H. Mis.
Eisden, Schipperscentrum Betanië: 
19.30 uur, dienst.

ZONDAG 26 JULI
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 en 19 uur, dienst.
Delfzijl, Baptisten Gem. Haven-
licht: 9.30 uur, ds. G. Bosveld; PKN, 
Farmsumerkerk: 9.30 uur, dienst; 
RK kerk, Singel, 11.30 uur, dienst; 
Chr. Geref. kerk, Huibertplaat 57: 
9.30 en 14.30 uur, ds. P.C. de Lange, 
Uithuizen, Lichtbaken gez. dienst 
met GKV.
Groningen, Geref.  Oosterkerk: Ro-
zensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 
17 uur, dienst; Stadsparkkerk: Snel-
liusstraat 19, 9.30 uur, dienst; Pink-
ster Gem.: Nieuwe Boteringestraat 
50, 9.30 uur, dienst; Baptisten Gem.: 
Korreweg 47, 10 uur, dienst.
Lemmer, Geref. kerk: E. van der 
Sluis, gez. dienst.
Meerssen, Gemeenschapshuis De 
Koel: Past. Geelenplein 6: 10 en 18 
uur, ds. M. Pronk.
Nijmegen, KSCC: 11 uur, eucharis-
tieviering.
Raamsdonksveer, KSCC: 10.30 uur, 
H. Mis.
Rotterdam, Koningskerk: 10 uur, 
ds. J. Buitenhuis; KSCC: 11 uur, eu-
charistieviering; Zeemanshuis: Wil-
lemskade 13, 10.30 uur, oec. dienst, 
voertaal Engels.

Terneuzen, Opstandingskerk: 10 
uur, pastor mw. J.F. v/d Vlies-Takke; 
Goede Herderkerk: 10 uur, ds. R. 
Wasterval. 
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, Begijn-
hoflaan 31: 10 uur, dienst.
Hasselt, VPKB: Kuringersteenweg 
81, 10 uur, dienst (info: mw. ds. L. 
de Oude, tel. 011-812 381).
Luik, Kerkschip: 10.30 uur, H. 
Mis.
Brugge, Schipperschool: 9 en 11 
uur, H. Mis.
Marchienne au Pont, Kerkschip: 10 
uur, H. Mis.
Parijs, Ned. Prot. Gem.: Lutherse 
kerk, Bld. Vincent Auriol 172 (me-
tro: Place d’Italie); 9.45 uur, dienst. 
E-mail: eglise.neerlandaise@wana-
doo.fr.  
Luxemburg: 10.45 uur, dienst. In-
fo : ds. A. van den Dries, tel. 00352 
26782943. E-mail : vddries@pt.lu.
Andernach, Christuskirche: 11 uur, 
A.W. de Ronde. Info: J. Boersema, tel. 
030-6090386.
Duisburg/Ruhrort, Rheinallee 14: 
10.30 uur, ds. L.J. Rasser.
Köln/Bonn: 10.15 uur in de Aufer-
stehungskirche, Köln-Sürth, Aufer-
stehungskircheweg 7.
Mannheim, Hafenkirche, Kirchens-
trasse 15: 11 uur, ds. T. Koelewijn.
Stuttgart, Evang. Kirche Amstetterstr. 
Hedelfingen: 10 uur, dienst.
Bazel: St. Peterskirche, Petersgraben 
t.h.v. de Mittlere Rijnbrug: 16 uur, info: 
H. van Riezen, tel.: 062/683 33 99.

MAANDAG 27 JULI 
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, staf-
vergadering.
Rotterdam, KSCC: 14 uur, repetitie 
zangkoor.

WOENSDAG 29 JULI
Raamsdonksveer KSCC: 14 uur, 
handwerken en kaarten.
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Specials: Renée Kooke, tel. 06 20 - 41 60 79.

Op de advertentiecontracten of overeenkom-
sten tot plaatsing van losse advertenties zijn van 
toepassing de Regelen voor het Advertentiewe-
zen van de Stichting ROTA zoals gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam 
onder nummer 41198699. De Regelen voor het 
Advertentiewezen zijn beschikbaar op www.
stichtingrota.nl.’

Media adviseurs
René Enkelaar; Noord-Holland, Flevoland, 
Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Friesland, 
Drenthe, Overijssel en Gelderland. 
Tel. 06 20 - 49 70 56.
Renée Kooke, Rotterdam, Zeeland, Noord-
Brabant, Limburg en België. Tel. 0187-63 05 82 
of 06 20 - 41 60 79. Fax 0187-63 05 85

colofon

TARIEVEN
Los 1,93 euro per mm per kolom, contract 
aanzienlijk lager. 
Sluitingstijd advertenties: dinsdag 12 uur.

INFORMATIE ABONNEMENTEN
Voor vragen over abonnementen:
tel. 0172-47 60 85, (van 09.00 tot 17.00 uur) 
fax 0172-65 33 07, Postbus 58 7400 AB De-
venter. Adreswijzigingen en informatie ook 
mogelijk via e-mail: 
marketinggroup@mybusinessmedia.nl.

Abonnementstarieven excl. btw: 
Nederland: Jaarabonnement 145,90 euro.
Proefabonnement 8 weken voor 13,50 euro.
België: Jaarabonnement 145,90 euro. 
Overig buitenland: Jaarabonnement 248,90 
euro.
Abonnementstarieven incl. btw: 
Studentenabonnement Nederland 72,50 euro.
65+abonnement Nederland 95,75 euro. 
Staffelkortingen: 2 - 9 abonnementen 10%, 
bij 10 en meer abonnementen op aanvraag. 
Voor staffeltarieven geldt dat abonnementen 
op één adres worden gefactureerd.
Nieuwe abonnees ontvangen na aanmelding 
een acceptgirokaart. Men wordt verzocht 
voor betaling van het abonnementsgeld van 
deze kaart gebruik te maken. Een abonne-
ment kan ieder gewenst moment ingaan. Be-
eindiging van het abonnement kan uitsluitend 
schriftelijk geschieden, uiterlijk drie maanden 
voor het einde van de abonnementsperiode, 
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, J. Bons, 
M. Bremmer, Bureau Journalistieke Werken,
Aector Dooms, H. Driesen-Joanknecht, M. Evers,
J. Gestman Geradts, J. Gleissner, G. Gort,
W. van Heck, H. Heeresma jr., W. den Heijer, 
I. Heuff,  A. Jonkman, T. Kars, S. Klos, J. Kok, 
B. Koning, A. van Krimpen, J. Kraaijeveld, 
P. de Leeuw, H. Magnee, Mare Press, 
Meteo Consult, W. Moojen, 
G. Muiser, Persbureau Noordoost, 
A. van Oers, H. Olij, 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.

David Barnouw (RIOD) keert zich tegen de 
gewoonte om in vragen van goed en kwaad 
steeds alles te toetsen aan de oorlog: ‘Zonder 
Auschwitz dien je je ook behoorlijk tegenover 
je medemens te gedragen, haal die oorlog en er 
dan niet steeds bij’ (NRC 11 juli jl). Aanhalend 
hoe de slag op het Merelveld (1389) werd 
misbruikt om zinloos geweld op de Balkan 
te rechtvaardigen, Thom de Graaf het dag-
boek van Anne Frank tegen Pim Fortuyn in 
stelling bracht en thans alles wordt misbruikt 
om Geert Wilders aan de NSB te koppelen, 
maakt Barnouw korte metten met dergelijke 
historische tinnegieterij. 
We hebben in de Benelux en Frankrijk het 
nadeel dat het verzet pas na de oorlog goed 
op gang kwam, zodat men erg zijn best moest 
doen om de eigen goede kant te benadrukken. 
Ware helden kunnen vergeven na afloop van 
een conflict; de pielemanzen moeten blijven 
roepen wie er allemaal fout waren, in de hoop 
dat hun eigen lafheid nooit is opgemerkt.
Een ware oorlogsheld was wijlen Jaap Drijf-
hout van Hooff, die onder andere als com-
mandant van de onderzeeboten O9, KXIV en 
O19 in Indië zich zeer offensief betoonde, met 
veel Japanse scheepsruimte op zijn kerfstok. 
Successen wentelde hij af op zijn bemanning, 
blunders van zijn officieren nam hij zelf op 
zich. Daarnaast was hij geslaagd componist 
en altviolist. Hij eindigde als directeur-ge-
neraal van het Loodswezen. Bovenal was hij 

een ongelooflijk aardige, 
tot op hoge leeftijd onver-
schrokken zeiler, wiens 
echtgenote Mea altijd ver-
tederd fotootjes nam van 
ons gezin als wij uitvoeren 
in Pride. Jaap toetste nooit 
iemand aan wat ’ie tijdens 
de oorlog deed. 
Vergelijkbaar was wijlen 
Jan van Dulm (RMWO), 
die, geïnterviewd voor 
het KMJC-jubileumboek, 
vertelde hoe hij tijdens de 
oorlog in de Middellandse 
Zee een torpedo lanceerde op een U-boot, die 
echter dook vóór hij vuur kon zeggen. Na de 
oorlog bleek dat de commandant Jürgen Öessen 
was, ‘één van mijn beste Duitse zeilvriendjes, 
dus dat heeft zo moeten zijn..’. In de jaren ’30 
werd tijdens de Kielerwoche intensief wed-
strijdgezeild tussen Europese marinezeilers. 
Na de oorlog zag men de zeilvriend, niet de 
- door verdwaasde politici gecreëerde - vijand. 
En dat waren de mannen die de oorlog hadden 
gevoerd, geen na-oorlogse salon-verzetters. 
Wilders was tijdens de Cuba-crisis nog niet 

eens verwekt!
Behalve als metafoor voor 
eigen (onbewezen) goed-
heid weerspiegelt dat oor-
logsenthousiasme ook een 
necrofiel verlangen naar 
spanning dat ooggetuigen 
bindt aan verkeersonge-
lukken. Sommige lieden 
- vooral die geen oorlog 
hebben meegemaakt - 
gaan zelfs gebukt onder 
oorlogsverlangen. Mar-
joleine de Vos haalde in 
haar NRC-column van 

20 juli jl. het boek aan over oologscultuur, 
van de Israëlische krijgshistoricus Martin van 
Creveld. Hij vindt het gevaarlijk dat oorlogs-
cultuur - liefde voor uniformen en parades, 
rangen, onderscheidingen, autistische omgang 
met minderen, etc. - tegenwoordig zo wei-
nig gewaardeerd wordt. Dat zou de bereid-
heid verminderen om te vechten wanneer het 
werkelijk nodig is. 
De Vos is verbijsterd over het genot van het 
gevecht waarover van Creveld schrijft en over 
de rol die vrouwen daarbij moeten spelen: de 

mannen aanmoedigen. Hun mannen en zonen 
aanmoedigen te sneuvelen voor God, de Ko-
ningin en het Vaderland? Volgens Van Creveld 
worden oorlogen soms zelfs gevoerd om de 
eerbaarheid van vrouwen te beschermen; in 
oorlogsculturele kring gelden vrouwen vooral 
als bezit van mannen.
Van Creveld heeft vermoedelijk nooit zelf 
onder vuur gelegen, want of je nou wint of 
niet: oorlog is en blijft drek, maar hij onder-
schrijft wel mijn stelling dat kwieke militaire 
marsjes, martiale uniformen, ritueel respect 
voor rangen, speldjes voor dapperheid en zéér 
eenvoudige commandoteksten onmisbare fol-
klore vormen om in oorlogstijd de troepen 
gaande te houden. 
Het is als met geloof: je hebt eenvoudige 
dogma’s nodig om het aan eenvoudige lie-
den over te brengen. Zodra echter de leiders 
in hun eigen dogma’s gaan geloven worden 
zij doel in plaats van middel en perverteren. 
Generaals die elkaar Nederlandse Leeuwen 
opspelden, ayatholla’s die aangerande kleine 
meisjes laten stenigen en legerpredikanten die 
homosexuele soldaten willen gebedsgenezen, 
zijn evident het spoor bijster.
Van Crefeld leert ons dat alle hoop op voor-
uitgang van menselijke instincten ijdel is: er 
hoeft, zelfs in ons vrije Westen, maar íets mis 
te gaan en we hebben Afrikaanse of Balka-
nese toestanden. Dát maakt  haatzaaiers zoals 
Wilders zo onaangenaam.

Oorlogsmoe

Column

Hans Vandersmissen

SCHEEPSGEGEVENS:
Scheepsnaam: Nixe
Lengte: 17 m
Breedte: 5 m
Diepgang: 1,7 m
Tonnage: 45 ton
Europanummer: 02330270
Motor: MAN 300 pk bj 1986
Bouwjaar: 1972
Thuishaven: Rotterdam
Eigenaar: Sub Sea Works

WOORDZOEKER A443

De woorden staan in alle richtin-
gen. Sommige letters worden vaker 
gebruikt. Na oplossing vormen de 
overgebleven letters, van boven naar 
beneden gelezen, een gezegde.  

ACTIEF – ALTAAR – BEREIK – 

EVENALS – EVENMIN – FORUM 

– GEREEDSCHAP – GOBELIN – 

GROEP – HOTEL – IDIOOM – IER-

SE – IVOOR – KROOS - LEZING 

– LIAAN – LUNCH – MUILEZEL 

– MUZIEK – OBOOL – OMZIEN 

– PER SE – REACTIE – REISGIDS 

– REPRESAILLE – ROBBEDOES 

– ROZEN – TOBBE - TOEZEG-

GING – VERKENNEN - VITRAGE 

– VOORNEMEN – WALES – WES-

TENWIND – WETENSCHAP 

– WIMPEL – ZEEUW – ZITTEN 

– ZUIDWESTER – ZWAARD

- DelfSail 2009, 22 t/m 25 au-
gustus
- Ecomobiel, vakbeurs groe-
ne mobiliteit, 23/23 september, 
Cruise Terminal R’dam
- Holland Intermodaal 2009,  29 
september, SS Rotterdam
- Offshore Energy 09, 8 oktober, 
Den Helder
- Mannheimer Tagung für Bin-
nenschiffahrtsrecht, 9 oktober, 
Schloss Mannheim
- Europort 2009, 3 t/m 6 novem-
ber, Ahoy Rotterdam
- Spiegeldag Rijkswaterstaat, 
7 november, Zaantheater, Zaan-
dam

Jarig

2 augustus
- Sander Dijkstra, 18 jaar, ms Dijla, 
Groningen.

8 augustus
- Lieke Schouwstra, 1 jaar, Alblas-
serdam.

14 augustus
- Kimberly van der Wijk, 13 jaar, 
Zwijndrecht.
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Een Nederlandse rederij met eigen schepen varend onder
NL-vlag opererend in NW-Europa.

Wegens uitbreiding van onze vloot zoeken wij:

Kapiteins

1e / 2e stuurlieden

Hoofdwerktuigkundigen

Stagiaires

Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden conform CAO.
Vaar/verlof periodes in goed overleg met uitstekende car-
rieremogelijkheden, een plezierige, collegiale sfeer aan
boord gesteund door een goede walorganisatie voor de
juiste performance.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op:
Arklow Shipping Nederland BV, 
Hoofdweg 18, 3067 GH Rotterdam, tel. 010-4434360  

Arklow Shipping Nederland BV

Arklow Shipping Nederland B.V.  
P  +31 10 4434360
F  +31 10 4434361
E  crew@arklowshipping.nl
W www.arklowshipping.nl

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

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

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

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

Groningen : Onderhoud en reparatie van woon- en werkschepen.

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

Coöperatie NPRC U.A. is het grootste commerciële samenwerkingsverband 
van particuliere binnenvaartondernemers in de Rijn- en binnenvaart.

Op de transportafdeling is een vacature voor een: 

DISPONENT / JUNIOR DISPONENT  M/V
het behartigen van de commerciële belangen 

van onze binnenvaartondernemers. 

Wij denken aan kandidaten met:
• Middelbaar of hoger voortgezet onderwijs
• Opleiding 'Scheepvaart, vervoer en expeditie' / Logistiek
• Beheersing van de Duitse taal (Franse taal is een pre)
• Goede communicatieve en administratieve vaardigheden
• Commercieel vaardig
• Teamworker

Reacties dienen binnen 14 dagen te worden gestuurd naar:
NPRC, T.a.v. Directie, Postbus 292, 3330 AG ZWIJNDRECHT
NPRC, Telefoon (078) 78 90 910

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.

425

ZWARTSLUIS

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

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. overzakbare 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 
Gevraagd: scherp schip met SI van ongeveer 40 x 5,80
woning onbelangrijk,bijvoorkeur met kopschr.+luiken

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.

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

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

www.jelmervalk.nl

050-3180321

Biedt zich aan

vrouw
voor betaald werk 

op een
droogladingschip/
containerschip/

tanker
(geen chemicaliën) of

MPS
in Nederland of België.

0032-495532486

ORANJEWERF SCHEEPSREPARATIE bv

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

DWARSHELLING 100 M

SCHEEPS- EN MACHINEREPARATIE

DRIJVEND DOK 130 M

SCHEEPS-
REPARATIEBEDRIJF

‘MISTI’
o.a. autokranen, 

motorinbouw, elektra,
laswerk, hydrauliek

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem

Gevraagd
Matroos
op MTS Milagro

06-53667937

Nautisch personeel 
(Fulltime, Parttime)

Werkgebied: Randmeren, IJsselmeer, Friesland en Noord Holland

• Brugwachters/Sluismeesters
- Werkgebied Randmeren en IJsselmeer
- In bezit van minimaal Nautop 1 en marifoon. 
- Nautisch Duits en EHBO zijn een pré.

• (Ass.) Gezagvoerders
- Vaargebied Randmeren en IJsselmeer
- In bezit van Nautop 1, Groot Vaarbewijs AB,

Radar patent (bij voorkeur) en marifoon. 
- Nautisch Duits en EHBO zijn een pré.

Wij bieden:
• uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• diverse opleidingsmogelijkheden.

Vrijblijvend meer informatie? 
Neem dan contact op met Evert Jan van Slooten (Atlas Eurosailor BV,
Urk) tel. +31 (0)527 200250 of evanslooten@atlasgroup.nl 
of pzeeman@atlasgroup.nl

WWW.ATLASGROUP.NL

www.
schuttevaer

.nl

Voor kartografen, eigenaren bruine vloot en (kunst) historici;

Voor wonen en werken:
Te koop aangeboden:

Blaeu Erf 7 - het atelier van Joan Blaeu - in Amsterdam.

430 m2 over 4 verdiepingen - 4 keukens - 4 badkamers.

Omschrijving op Funda. Inl. Keizerskroon - 020 - 420 2222


