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HENRIETTE

Kanoërs

Op zondag passeren we Konings-
winter in de afvaart. De WSP roept 
op om op te passen voor de kanoërs 
die in Niederdollendorf te water 
gaan en de Rijn afvaren. De Rijn 
krioelt voor het schip daadwerke-
lijk van de kano’s, want ze moeten 
vrijwel gelijk de hele rivier overste-
ken en doen dat nog steeds onder 
de Südbrücke van Bonn.
We passen zo goed mogelijk op 
en gelukkig verdwijnt er geen 
kanoër onder het lege schip. Dit 
zijn nou van die onbegrijpelijke 
dingen, vinden we eensgezind. 
Want waarom laat de organisatie 
die kanoërs niet aan de andere kant 
van de Rijn te water gaan? Bad 
Godesberg heeft namelijk ook een 
prachtige veerstoep.

Aanleiding voor het experiment zijn 
het personeelstekort, de verregaande 
automatisering van het machineka-
merbedrijf en de sterk verbeterde 
communicatiemogelijkheden met 
de wal. Wereldwijd zijn er 34.000 
vacatures bij reders en dat aantal kan 
over een paar jaar zijn opgelopen tot 
90.000. Uit Brits onderzoek blijkt dat 
een essentieel deel van deze onver-
vulde werkplekken machinekamer-
personeel betreft. Een van de redenen 
voor de slechte vervulbaarheid van 
die banen is dat de functie minder 
interessant is geworden. De HWTK 
heeft, dankzij de technische vooruit-
gang, minder te doen en dat doet zijn 
arbeidsvreugde geen goed.

In de machinekamers uit de tijd dat de 
huidige bemanningswetgeving werd 
gemaakt, stond de automatisering nog 
in de kinderschoenen. De bewaking 
van de systemen was volledig in han-
den van het machinekamerpersoneel, 
dat regelmatig rondes moest lopen 
en de toestand van het bedrijf beoor-
deelde door ‘kijken, horen en voelen’. 
Hier was niet alleen veel kennis en er-
varing voor nodig, het werk was ook 

behoorlijk arbeidsintensief. Diverse 
geautomatiseerde besturings- en con-
trolesystemen hebben deze taak in 
feite overgenomen.
Ook was het zo dat een schip op 
volle zee helemaal op zichzelf was 
aangewezen. De communicatietech-
niek was nog niet zover dat men 24 
uur per dag, waar ook ter wereld, 
kon e-mailen, internetten, bellen 

en faxen. Tegenwoordig kan de be-
manning overal beschikken over een 
betrouwbare communicatielijn met 
de wal, waardoor advies van een 
specialist aan de wal kan worden 
ingewonnen.
Verder was het machinekamerperso-
neel zelf verantwoordelijk voor het 
onderhoud aan de motoren. Tegen-
woordig komen daar met vaste inter-
valtijden specialisten van een walbe-
drijf voor aan boord. Voordeel is, dat 
de bedrijfszekerheid van de machines 
is toegenomen. Daar staat tegenover 
dat de sleutelkennis en ervaring bij 
het machinekamerpersoneel lang-
zaamaan verdwijnt. Ook werden in 
het verleden storingen op zee ver-
holpen door bijvoorbeeld een kop of 
zuiger te trekken. Die reservedelen 
waren toentertijd ook aan boord. Op 
nieuwe schepen is daar geen sprake 
meer van.

Al met al is de functie van de HWTK 

behoorlijk uitgekleed. De WTK op 
een modern shortseaschip dat op des-
tillaatbrandstof vaart, bestaat primair 
uit tanks peilen, filters schoonmaken 
en het invullen van het journaal.

Voorstel
Een commissie van genoemde reders, 
de Koninklijke Vereniging van Neder-
landse Reders (KVNR), de vakbond 
Nautilus NL en de Inspectie Verkeer 
en Waterstaat (IVW) is op zoek ge-
gaan naar nieuwe mogelijkheden en 
heeft een voorstel geformuleerd. In de 
huidige situatie is de bemanningssa-
mentelling aan boord: kapitein, eerste 
stuurman, HWTK en twee gezellen. 
De voorkeur gaat echter uit naar: ka-
pitein, twee marofs en twee gezellen. 
In deze nieuwe samenstelling wordt 
de jonge officieren de kans gegeven 
hun duale opleiding volledig te benut-
ten. De twee marofs wisselen de nau-

tische en technische taken met elkaar 
af. Doordat er geen volledige dagtaak 
meer is weggelegd voor de technische 
marof, kan hij in de resterende tijd 
bijspringen aan de nautische kant. 
Hierdoor neemt de werkdruk bij de 
kapitein en de stuurman af. Dit kan 
niet bij de monodisciplinaire WTK. 
Zeker niet als die is opgeleid in het 
buitenland. Doordat de marof nog in 
het begin van zijn carrière staat, is het 
beheer van een eenvoudige machine-
kamer een goede uitdaging en geeft 
hem het gevoel echt ergens verant-
woordelijk voor te zijn, zo oordeelt 
de commissie.

Randvoorwaarden
Uiteraard kan de ervaring van de 
HWTK niet zomaar worden ver-
vangen door twee schoolverlaters. 
Daarom zijn er randvoorwaarden ge-
steld om de veiligheid te waarborgen. 
Zo moet het machinekamervermogen 
zich beperken tot maximaal 3000 kW, 

moet het schip varen op destillaat-
brandstof (MDO of gasolie) in plaats 
van residubrandstof (HFO of IFO), 
beperkt het vaargebied zich tot de 
Europese wateren, moet de machine-
kamer volledig zijn geautomatiseerd, 
dient er te allen tijde een commu-
nicatiemogelijk met de wal te zijn, 
moet er dag en nacht ondersteuning 
zijn vanaf de wal, een ‘shore based 
maintenance-contract’ zijn afgesloten 
met een motorenspecialist (bijvoor-
beeld de fabrikant) en moet met twee 
marofs worden gevaren.

Om in de toekomst daadwerkelijk 
in de nieuwe samenstelling te gaan 
varen, dient echter nog wel grondig 
te worden onderzocht of de veilig-
heid en continuïteit van het bedrijf 
niet in het geding komen. De reders, 
KVNR, Holland Marine Equipment, 
TNO, Pon Power, Wärtsilä en overige 
toeleveranciers gaan dit de komende 
twee jaar proefondervindelijk vast-
stellen. Er gaan 23 schepen varen 
met de nieuwe bemanningsamenstel-
ling. TNO onderzoekt vervolgens of 
er verschillen zijn in ‘down time’, 
veiligheid en werkdruk. Na afloop 
brengt TNO rapport uit en afhankelijk 
daarvan wordt bekeken of de beman-
ningswetgeving (internationaal) kan 
worden aangepast. 

Interactief
De voortgang van het proefproject 
is te volgen op www.shoresupport.
nl. Hier wordt alle relevante infor-
matie gepubliceerd en kan worden 
gereageerd op stellingen en praktijk-
voorvallen. Het project is interactief 
van opzet. Iedere zeevarende wordt 
daarom uitgenodigd zijn of haar  me-
ning en kijk op het idee kenbaar te 
maken. Dat kan via info@shoresup-
port.nl. (HZ)

Opstap naar nieuwe vorm van machinekamerbezetting in shortsea

Machinist zeeschip straks aan wal

Omdat niet alleen in de luchtvaart maar ook op zee de functie 
van hoofdwerktuigkundige ter discussie staat, staat een aantal 
reders in de startblokken voor een interessant experiment: 
twee jaar lang een alternatieve machinekamerbezetting en ‘op 
afstand’ de motor in de gaten houden. Om de proef te laten 
slagen wordt geprobeerd draagvlak in het maritieme cluster 
te creëren. Gepland is in januari met de proef te beginnen. De 
rederijen Wagenborg, Amasus en Flinter stellen daarvoor 23 
schepen beschikbaar.

Werk in machinekamer is
al lang geen uitdaging meer
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• Ook de coaster Ashley van de Wagenborgvloot doet mee aan het experiment. (Foto Henk Zuur)

MTU Detroit Diesel Benelux

Tel. 078 - 639 57 77 / info@mtudd-benelux.com

M
ar

in
e 

an
d

In
du

st
ri

al
 a

pp
lic

at
io

ns

• Krukas slijpen
• Nokkenassen repareren
• Boren, honen, vlakken 
cilinders en motorblokken
• Nieuwe motoren/revisie

• Brandstof inspuit systemen

Tel. 0527-69 92 92
www.dieselserviceemmeloord.nl

www.tos.nl
Crewing Solutions

.NL
Dit is de nieuwe

De maritieme

nieu
ws-s

ite
Ontdek het zelf op

schuttevaer.nl

Her
motor iseren?

24-uurs storingsdienst

INBOUW

binnenkalkhaven 17
3311 JC Dordrecht

telefoon 078-6138277
fax 078-6144887

info@dolderman.nl
www.dolderman.nl

Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht

Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025

www.koedood.nl - info@koedood.nl

Mosselkwekers
Padmos wijken uit
naar Duitsland
BRUINISSE/DAGEBÜLL
Gebrek aan vertrouwen dat de Ne-
derlandse overheid mosselzaadin-
vangvergunningen zal verstrekken is 
de reden dat enkele mosselkwekers 
uitwijken naar Duitsland, waar ze 
van harte welkom zijn.
De neven Rinus en Marinus Pad-
mos (BRU-8, BRU-36 en BRU-40) 
hebben met collega Kees Verspoor 
(BRU-48) het bedrijf WYK-8 Mu-
schelfischereibetriedb GmbH in 
Dagebüll gekocht. Dagebüll ligt in 
Sleeswijk-Holstein aan de Duitse 
Waddenzee tegen de Deense grens 
aan. Het bedrijf lag al enige tijd stil 
en kwam in de verkoop. Padmos 
bleek de hoogste bieder. Na de koop 
werd samenwerking gezocht met 
de Duitse collega Adrie Leuschel 
(WYK-3). ‘We doen al vanaf 1999 
zaken met hem en hij is daar bekend, 
ook met de regelgeving.’
Behalve een schip en een vergun-
ning beslaat het Duitse bedrijf 170 
hectare mosselpercelen, die optimaal 
kunnen worden benut, zowel voor de 
invang van zaad als voor de kweek 
van de mosselen. ‘In Duitsland mag 
je sowieso op je eigen percelen je 
zaadinvanginstallatie gebruiken.’
Het is het eerste buitenlandse avon-
tuur van de neven Padmos, die stam-
men uit een familie die al vanaf de 
tijd van Napoleon leeft van de mos-
selvangst. ‘We waren al langere tijd 
op zoek naar mogelijkheden die goed 
bij ons bedrijf zouden aansluiten, om 
ons risico te spreiden. Laat ik voorop 
stellen dat wij het als Nederlander 
liever hier in Nederland voor elkaar 
krijgen. We hebben hier de beste 
mogelijkheden, de beste percelen 
en de mosselveiling. Ik zou liever 
niet vluchten uit Nederland, maar 
tot nu toe hoor ik alleen maar mooie 
woorden en zie ik geen daden’, aldus 
Marinus Padmos. (ME)

Wat kan je gebeuren…
WESTERSCHELDE
Daar gaat ‘ie over de Westerschelde, de duwboot Mantra uit Maasbracht. 
Afgeladen bakje met zwaargoed ervoor, de luiken opgestapeld voorop. 
Prachtig weer, dus wat kan je gebeuren. Dit is nu precies waar de Schel-
deloodsen op de zeeschepen zich zo over opwinden: ‘De binnenvaart neemt 
onverantwoorde risico’s door met open ruimen en nauwelijks vrijboord 
de zeearm te bevaren.’ Reden voor de loodsen zich met klem te verzet-
ten tegen elke maatregel die de zeevaart tot voorzichtigheid dwingt. En 
de binnenvaart maar volhouden dat de zeevaart zich onverantwoordelijk 
gedraagt. (PN / foto Adri van de Wege)

Vissers winnen
van Greenpeace
HAMBURG
Nederlandse en Duitse vissers heb-
ben een kort geding tegen Green-
peace gewonnen. De Wasser- und 
Schiffahrtsdirektion Nord in Kiel 
heeft de milieuorganisatie 9 sep-
tember opgedragen de actie met 
het werpen van granietblokken in 
de Noordzee te stoppen.
Bovendien mag Fehn Bereederung 
uit Leer het onder de vlag van 
Antigua en Barbuda varende ms 
Noortland niet meer voor dit doel 
aan Greenpeace ter beschikking stel-
len. Tot nu toe werden in het Sylter 
Rif op een gebied van 300 vierkante 
kilometer drie scheepsladingen met 
totaal 322 granietblokken gestort om 
de vissers het vissen in het natuur-
beschermingsgebied voor het wad-
deneiland Sylt onmogelijk te maken. 
Ook wilde Greenpeace daarmee 
zandwinning verhinderen.
Greenpeace heeft zich bij de uit-
spraak neergelegd en heeft de laatste 
lading in Papenburg laten lossen. 
Iris Menn van Greenpeace reageert 
teleurgesteld. ‘Het is een schande 
dat uitgerekend diegenen worden 
beschermd die de zee schade toe-
brengen.’
De advocaat van de vissers is daaren-
tegen blij met de beslissing. Volgens 
hem is het slechts een eerste stap. De 
volgende is dat Greenpeace wordt 
gedwongen de stenen weer van de 
zeebodem te halen. (MP)

Duwstel vaart op 
ankerligger
BIMMEN
Het duwstel Hercules 4 is maandag-
ochtend vroeg op de Waal bij het 
Vossengat (kmr 864,7) achterop het 
voor anker liggende koppelverband 
Janna-Maria / Janna-Maria 2 geva-
ren. Het schip liep zware schade op 
en maakte water, persoonlijke onge-
vallen deden zich niet voor.
Het duwstel was met zes geladen 
duwbakken opvarend en raakte 
de ankerligger even na twee uur ’s 
nachts door nog onbekende oorzaak. 
Door de aanvaring raakte de ach-
terpiek van de Janna Maria lek en 
door een gescheurd schot liep water 
in de machinekamer. De wakkerge-
schrokken schippersfamilie stelde 
uit voorzorg kostbare bezittingen in 
veiligheid. Een Duitse blusboot, de 
Wasserschutzpolizei, Rijkswaterstaat 
en de blusboot Gelderland waren na 
een half uur ter plaatse. Het ms An-
tonia drukte de Janna-Maria zoveel 
mogelijk tegen de linkeroever. Met 
negen pompen en een reddingskleed 
werd zinken van het schip voorko-

men. ‘s Ochtends rond zes uur was 
het grootste gevaar geweken. De 
WSP Emmerich stelt een onderzoek 
in naar de oorzaak van het ongeval. 
(DvdM) 

SLUISKIL
De 44-jarige Ronald van Pelt, 
schipper-eigenaar van de duw-
boot Why Not, is dinsdag 9 sep-
tember om het leven gebracht 
in Sluiskil. Een zakelijk geschil 
rond de verbouwing van zijn 
duwboot Why Not heeft waar-
schijnlijk geleid tot een ruzie met 
fatale afloop.

De politie trof het slachtoffer dins-
dag 9 september om 9.30 uur aan 
in een loods op het bedrijventerrein 
Kanaaleiland bij Sluiskil. Een half 
uur daarvoor had een hevig geëmo-
tioneerde 56-jarige man zich gemeld 
op het politiebureau in Terneuzen. 
Hij vertelde dat hij iemand iets had 
aangedaan en was volgens de mede-
werkers die hem te woord stonden 
zeer ontdaan over wat was voorge-
vallen. 
De loods op het bedrijventerrein 
aan de Drogerijweg, waar het mis-
drijf plaatshad, werd volgens een 
medewerker van Zeeland Seaports 
gehuurd door scheepvaartbedrijf 
Bieleveld uit Sluiskil. De politie-
woordvoerster wil uit oogpunt van 
privacy niet bevestigen dat de huur-
der van de loods ook degene is die 
de 44-jarige Rotterdammer heeft 
vermoord. Het verhaal gaat dat het 
slachtoffer zijn duwboot bij Biele-
veld liet verbouwen en er onenigheid 
ontstond over de betaling. Daarop 
werd de duwboot vastgehouden. Het 
slachtoffer kwam zijn duwboot opei-

sen, waarop ruzie zou zijn ontstaan 
tussen de afbouwer en zijn zoons 
en Van Pelt.
De vermoedelijke dader legde een 
volledige bekentenis af en werd 
door de politie opgesloten. Vrij-
dag 12 september werd hij voorge-
leid aan de rechter-commissaris in 
Middelburg en werd het voorarrest 
verlengd. Op 23 september wordt 
hij voorgeleid aan de Raadkamer. 
Volgens een woordvoerder van het 
Openbaar Ministerie wordt de dader 
primair moord en subsidiair dood-
slag ten laste gelegd.
Nader verhoor van de verdachte en 
onderzoek van de recherche moet de 
precieze achtergrond van het mis-
drijf duidelijk maken. Er was dins-
dagmiddag gelegenheid om afscheid 
te nemen van Ronald van Pelt in 
crematorium Rotterdam. (MdV)

Eigenaar timmerbedrijf Sluiskil
verdacht van moord op schipper

Noodlottig ongeval
PARIJS
Twee opvarenden van een plezier-
vaartuig zijn dit weekend om het 
leven gekomen bij een ongeluk in 
hartje Parijs. Het jacht met twaalf op-
varenden zonk zaterdagavond onder 
de Pont de l’Archevêché, net achter 
de Notre Dame.
Een 45-jarige man en een kind van 
zes moesten uit het wrak worden 
gehaald en overleden in de loop van 
de nacht. De overige opvarenden 
raakten licht gewond. Volgens een 
woordvoerder van de brandweer wa-
ren de reddingswerkers binnen vijf 
minuten na de melding ter plekke. In 
totaal waren 160 brandweermannen 
en een veertigtal vaar- en voertuigen 
bij de reddingsoperatie betrokken. 
Het jacht is inmiddels geborgen. De 
oorzaak van het ongeluk is nog niet 
duidelijk.  (AvO)
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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: Matige noordoostelijke wind, 3 tot 4 Bft.

nederlandse kust: Eerst een matige noordoostenwind, 4 Bft. Zondag iets in kracht
 toenemend; 4-5 Bft. Golfhoogte van 0,5 naar bijna 1,0 meter.

oostzee: Matige tot vrij krachtige wind uit oost tot noordoost, 4-5 Bft.
 Golven rond 1 meter, zaterdag in het zuiden iets hoger.

ierse zee: Veelal matige winden, 3 Bft. Zaterdag vanuit het zuiden, zondag
 draaiend naar noord. Golven rond 0,5 meter.

Het kanaal: Oostelijke tot noordoostelijke winden, veelal 4 Bft. Golven van
 0,5 tot 1,0 meter hoogte.

golf van Biskaje: Vrij krachtige tot krachtige oostelijke wind, 5-6 Bft. Golven
 rond 2 meter, Nabij de kust van Noordwest-Spanje rond 3 meter.

westelijk deel middellandse zee: Eerst een noordenwind, 4-6 Bft, en golven van 1,5 tot 2 meter.
 Zondag 3 Bft uit variabele richtingen. Golven rond 1 meter.

weeroVerzicHt:
Een aanzienlijk deel van Europa 
bevindt zich onder de invloedssfeer 
van een hogedrukzone. Die gehele 
gordel strekt zich zo’n beetje uit 
vanaf Ierland en Groot-Brittannië, 
via de Benelux en Duitsland, tot 
over de Baltische staten en grote 
delen van Scandinavië. Aan de 
zuidzijde van de hogedrukkern 
waait een straffe (noord)oostelijke 
wind, zoals in Polen, zuidelijk 

Duitsland, delen van Frankrijk 
en de Golf van Biskaje. In laatst-
genoemde regio waait het geregeld 
krachtig, 6 Bft. Ook ten noorden 
van de hogedrukkern staat een 
stevige bries; vooral op de noor-
delijke Noordzee en rondom 
Schotland. Neerslaggebieden wor-
den door de hogedrukwerking 
voornamelijk over de gehele 
zuidelijke helft van ons conti-
nent ‘gedrukt’. Vooralsnog lijken 

buien zaterdag vooral aanwezig in 
Portugal en in het zeegebied zuid 
van Italië. Zondag wordt geheel 
Spanje buiig, wat tevens geldt 
voor Zuid-Italië, Griekenland en 
West-Turkije. 

Deze verwachting is vrij betrouw-
baar.

scheepvaartberichten

hydrografische kaarten

‘Wij zijn voor een schoner milieu, 
maar vinden het te kort door de 
bocht om alleen de CCR2-normen 
te hanteren om te bepalen of een 
schip wel of geen milieutoeslag op 
het havengeld moet betalen’, zegt 
veiligheids- en milieusecretaris 
Robert Tieman van het CBRB. ‘De 
regeling schiet zijn doel voorbij. Veel 
schippers hebben nog maar kort ge-
leden een CCR1-motor aangeschaft. 
Wanneer de milieutoeslag in zijn 
huidige vorm doorgaat krijgt zeker 
tachtig procent van de binnenvaart 
hem voor de kiezen. Wij pleiten 
daarom voor differentiatie van de 
criteria. De huidige regeling maakt 
geen enkel onderscheid tussen de 

fase nul en de honderden CCR1-
motoren die tussen 2001 en 2007 
zijn aangeschaft.’
Ook tussen motoren met en zonder 
roetfilter wordt straks geen onder-
scheid gemaakt. ‘Dat is jammer, 
want de nieuwe VERS-regeling, 
waarin zo’n zeventien miljoen euro 
zit, stelt subsidies beschikbaar voor 
de aanschaf van nabehandelingsy-
stemen op oude scheepsmotoren 
(retrofitten). Op de aanschaf van 
een roetfilter of een NOx-kataly-
sator kan tot dertig procent subside 
worden verleend.’
Een roetfilter voorkomt de uitstoot 
van fijnstof. Maar het ziet er nu 
naar uit dat een schipper met een 

niet CCR2-gecertificeerde motor 
ook na de aanschaf van zo’n filter 
nog steeds de volle milieubelasting 
moet betalen. Dat stimuleert de 
aanschaf van roetfilters niet. ‘Daar 
komt bij dat de verlaging van het 
zwavelgehalte in de gasolie naar tien 
ppm is uitgesteld tot 31 december 
2010. Zwavelarme gasolie verlaagt 
de roetuitstoot en is belangrijk om 
nabehandelingssystemen van de 
uitlaatgassen goed te laten functi-
oneren. Dat rechtvaardigt uitstel van 
de invoering van de milieuheffing 
tot 2011.’

Levensduur
De milieuheffing houdt volgens 
Tieman ook te weinig rekening met 
de duurzaamheid van scheepsmo-
toren. ‘Scheepsmotoren gaan een 
stuk langer mee dan vrachtwagen-
motoren. Veel schippers hebben 
extra geïnvesteerd in de aanschaf 
van een duurzame motor die nog 
langer meegaat. Wie een ABC of 
MaK heeft gekocht wordt daarvoor 
straks nog jaren beboet.’
Uit statistische gegevens blijkt dat 
de motoren in spitsen, Kempenaars, 
Hagenaars en Dortmunders ruim 25 
jaar meegaan. De motoren in een 
110-meterschip gaan gemiddeld 

veertien jaar mee en motoren in 
duwstellen gemiddeld acht jaar. 
Die lange levensduur betekent dat 
veel schepen, zeker die waarin recent 
nog een CCR1-motor is geplaatst, in 
2025 voor het blok staan. Vanaf 2025 
mogen binnenschepen met motoren 
die niet aan de CCR2-norm voldoen 

de zeehavens namelijk helemaal niet 
meer in. 

Uitstel
Het CBRB heeft bij de Nationale 
Havenraad en Verkeer en Waterstaat 
schriftelijk bezwaar gemaakt tegen 
de voorstellen. Dat heeft geleid tot 
uitstel van een beslissing hierover 
door de Nationale Havenraad. Het 
CBRB wil ook dat er eerst duide-
lijkheid komt over de financiële 
gevolgen en de juridische hard-
heid van de maatregelen. ‘Duitse 
en Belgische schepen betalen die 
milieuheffing ook. Staat die subsi-
die dan ook open voor Duitse en 
Belgische schepen? Een kosten-ba-

tenanalyse is nooit gemaakt’, stelt 
Tieman. ‘Wij pleiten er voor dat de 
Nationale Havenraad de ontwikke-
ling van een milieukeurmerk voor 
de binnenvaart stimuleert.’
Het CBRB vraagt het ministerie 
van VROM om de VERS-regeling 
zo te herschrijven dat de subsidie 

ook kan worden gebruikt voor het 
hermotoriseren van de bestaande 
vloot. ‘Uit nieuwbouwstatistieken 
en vlootgegevens kun je concluderen 
dat van de circa 5000 schepen er 
relatief weinig zijn die aan de fase I 
en II eisen voldoen’, zegt Tieman. 
Omdat subsidie op de aanschaf van 
CCR2-motoren niet meer mag, zou 
het moeten gaan om subsidie op 
motoren die al aan de CCR3-eis 
voldoen. Momenteel zijn die eisen 
echter nog niet helemaal duidelijk. 
Ze gaan echter in de richting van de 
Euro-5-norm (wegvervoer) en moe-
ten in 2012 ingaan. Euro 6 moet dan 
in 2016 van kracht worden. (HH)

Milieubelasting vanaf 2010 treft vrijwel alle binnenschepen

Bezwaren tegen milieuheffing op havengeld
De Nationale Havenraad wil dat alle Nederlandse zeehavens, 
dus niet alleen Rotterdam, in 2010 een milieuheffing invoe-
ren van tien procent op het havengeld voor binnenschepen 
waarvan de schadelijke emissies in de uitlaatgassen boven het 
CCR2-niveau liggen. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en 
Binnenvaart (CBRB) heeft hiertegen bezwaar gemaakt en stelt 
dat de maatregel meer dan negentig procent van de huidige bin-
nenvaartvloot treft. Bedoeling is dat de opbrengst van de ‘tiende 
penning’ wordt gebruikt voor het optuigen van een nieuwe 
subsidieregeling voor schonere binnenvaartmotoren.

‘Deze regeling schiet
zijn doel voorbij’

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

Naam Ligging 
Noble Lynda Bossler 51-19,13 N 004-20,03 E
Seafox 4 53-26,94 N 001-53,05 E
Ocean Guardian 57-35,50 N 001-40,50 E
Noble Ton van Langeveld 57-57,00 N 001-12,90 E
Ocean Princess 58-17,20 N 000-06,80 W

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

havenS & vaarWegen

PAPENDRECHT
Springtij, een ruim acht meter 
hoge betonnen sculptuur van 
Ruud Kuijer, staat op zijn sok-
kel: prominent geplaatst voor 
het hoofdkantoor van Boska-
lis. De kunstenaar maakte het 
beeld voor het baggerbedrijf als 
markering voor het tweede cen-
tennium, dat in 2010 officieel 
begint.

De oorsprong van Boskalis gaat 
terug tot in de negentiende eeuw. 
Het eerste echte hoofdstuk uit de ge-
schiedenis begint aan het begin van 
de twintigste eeuw in Sliedrecht. Een 
aantal families (Bos, Kraaijeveld en 
Van Noordenne) begon daar in 1910 
een nieuwe baggeronderneming. 
Het beeld Springtij verwijst naar 
de kenmerken van een baggerbe-
drijf: risico, dynamiek en hachelijk 

evenwicht ofwel: een rusteloze situ-
atie. Drs. Sjarel Ex, directeur van het 
museum Boijmans van Beuningen 
in Rotterdam, lichtte de betekenis 
van Springtij voor de hedendaagse 
kunst toe, waarna hij de openings-
handeling verrichtte. Het weer zat 
niet mee, de regen verknalde het 
effect van de natte waaier van de 
brandspuit, die hij hanteerde.
De kunstenaar - door bestuursvoor-
zitter Berdowski bevorderd tot ‘ani-
malis boskalis’ - zelf noemde zijn 
opdrachtgever een trendsetter. ‘Dit 
beeld is symbolisch voor dit bedrijf. 
Het is bijzonder dat een bedrijf een 
kunstenaar onder zijn hoede neemt, 
waardoor het mogelijk is ruimte voor 
het experiment te creëren.’

Gewapend beton
Ruim negen maanden werkten Ruud 
Kuijer en zijn team van vijf technici 
en drie adviseurs aan het bouwwerk. 
Na de totstandkoming ging het beeld 
per schip van zijn atelier in Utrecht 
naar Papendrecht.
Kuijer vond bij Boskalis inspiratie in 
de vorm van de centrifugaal pomp. 
Deze cirkelvormige pomp is het hart 
van de baggerindustrie: er worden 
zand en modder mee opgezogen en 
opgespoten. Hij tordeerde de mal-
len van het pomphuis, waardoor 
er subtiele draaiingen in het beeld 
ontstonden. Zo kon Kuijer via een 
verwijzing naar de industriële activi-
teit van Boskalis een nieuw abstract 
en beeldend element in zijn werk 
introduceren. Daarnaast kent het 
beeld veel verschillen in huid van het 
beton die het beeld verlevendigen. 
Ruud Kuijer is vooral bekend door 
zijn project Waterwerken langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. 
Vanaf 2002 realiseerde hij reeds vier 
van de zeven grote betonnen sculp-
turen van het project. Springtij is een 
beeld ‘tussendoor’. (JCK)
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• Ruim negen maanden werkten 
Ruud Kuijer en zijn team van vijf 
technici en drie adviseurs aan het 
bouwwerk. (Foto Jacques Kraaije-
veld)

Acht meter hoog betonnen
beeld voor kantoor Boskalis

Maeslantkering
zaterdag dicht
HOEK VAN HOLLAND
De Maeslantkering wordt zaterdag 
20 september tussen 17 en 18 uur 
gesloten. De testsluiting is bedoeld 
om eventuele technische of organi-
satorische problemen aan het licht 
te brengen, zodat deze nog voor 
het stormseizoen kunnen worden 
verholpen. Naar verwachting is de 
kering de volgende ochtend rond 
6.40 uur weer geopend. (MdV)

Meer baggergeld
ROERMOND
De gemeente Maasgouw rekent op 
een bijdrage van Verkeer en Water-
staat van ruim 170.000 euro voor 
verbetering van de toegankelijkheid 
van de Maashaven in Wessem.
De haven is vrijwel geheel dicht-
geslibd en moet op korte termijn 
worden uitgebaggerd. Volgens de 
gemeente moet zo’n 9000 kubieke 
meter slib worden gebaggerd en af-
gevoerd. Dat gaat 390.000 euro kos-
ten. Het rijk heeft ruim 55 miljoen 
voor dergelijke projecten gereser-
veerd. De gemeente Maasgouw wil 
echter niet meer dan ruim de helft 
van de kosten betalen. (HM)

Nieuwe toegang
Bijleveldhaven
VLISSINGEN
De wachtsteigers in de Bijleveld-
haven in Vlissingen-Oost (haven-
nummer 4310) zijn bereikbaar via 
een nieuwe toegangspoort aan de 
Ierlandweg.  De poort in de West-
hofhaven is namelijk als gevolg van 
de aanleg van een nieuwe spoorlijn 
naar een van de overslagbedrijven 
niet meer te gebruiken. De route 
naar de nieuwe poort wordt vanaf 
de wachtsteigers aangegeven. en 
wordt op telefonisch verzoek ge-
opend door Een medewerker van een 
beveiligingsdienst opent de poort op 
telefonisch verzoek. Schippers die 
regelmatig gebruik maken van de 
wachtsteigers kunnen een tijdelijke 
toegangscode aanvragen via isps@
zeeland-seaports.com.
De bereikbaarheid van de wachtstei-
gers is als gevolg van de ISPS-code 
niet optimaal. Ook de komende over-
gangsperiode zal wellicht sprake zijn 
van enige overlast voor de binnen-
vaart. Maar de havendienst van Zee-
land Seaports werkt hard aan een 
soepeler toegangsbeleid waarmee 
de wachtsteigers in de haven van 
Vlissingen-Oost zonder oponthoud 
en toch binnen de kaders van de 
ISPS-code voor iedereen weer goed 
bereikbaar zullen zijn. (MdV)

GRONINGEN
Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep 
en Lauwersmeer; beperkte service. Ivm. het 
evenement Groningen Stad Marathon op 21 sep-
tember vervalt de konvooivaart van 13 uur (van 
buiten naar binnen) en vervalt de konvooivaart 
van 14:30 uur (van binnen naar buiten). Info: 
Havenkantoor, (050) 367 89 10 en Centrale post 
brugbediening, (050) 318 85 00 of VHF 9.
FRIESLAND
Kolonelsdiep of Caspar Di Roblesdiep, Prinses 
Margrietkanaal; Blauforlaet, brug; geen bedie-
ning. Geen bediening brug Blauforlaet van 23 t/m 
25 september met uitzondering van 8 uur.
Prinses Margrietkanaal; Prinses Margriet-
sluis; beperkingen. Afmeerverbod gevaarlijke 
stoffensteiger aan de binnenzijde van de Prinses 
Margrietsluis vanaf 22 september. Vanaf 29 sep-
tember kan geen gebruik worden gemaakt van 
de autosteiger. In overleg met de sluiswachter 
kan onder voorbehoud een auto afgezet worden 
op het sluishoofd. 
Witte Wijk; Damsluis (Verlaat nr. IX); strem-
ming. Stremming Damsluis (Verlaat nr. IX) in Ap-
pelscha van 22 september t/m 30 november.
OVERIJSSEL
Geldersche IJssel; IJsselspoorbrug, Zwolle; 
geen bediening. Geen bediening Zwolle IJssel-
spoorbrug op 18 september van 0:20 tot 5:50 uur, 
28 september van 1:35 tot 7:05 uur en 6 oktober 
van 0:49 tot 5:25 uur.
Geldersche IJssel; kmr. 881; werkzaamheden. 
T/m 19 september worden werkzaamheden ver-
richt tussen kmr. 881.05 en 881.10 aan de linker- 
en rechteroever.
Geldersche IJssel; werkzaamheden. Tot 3 
oktober is er dagelijks een meetvaartuig bezig 
in de Geldersche IJssel. Zij zullen per dag een 
aantal kilometers lengte (bij volledige breedte) 
peilen en varen daarbij langs raaien over de ri-
vier, (onderlinge afstand tussen raaien varieert 
van 10 tot 25m, afhankelijk van waterdiepte). 
Daarbij maken ze gebruik van een zwaailicht 
om o.a. zichtbaar te zijn voor overig verkeer. 
Zwaailicht en aanpassingen vaartuig (marifoon, 
spiegels) zijn eerder gebruikt op Maas, Waal en 
Nederrijn/Lek.
Zijkanaal naar Almelo; kmr. 14; kmr. 8; strem-
ming. Ivm. evenement stremming tussen kmr. 8 
en 13.8 op 21 september van 11:30 tot 16 uur.
IJSSELMEER
Den Oever, Binnenhaven in; Stevinsluis; 
bericht ingetrokken. Stremming grote kolk 
Stevinsluis is opgeheven. Info: Stevinsluizen 
via VHF 20 of (0227) 51 13 83.
Markermeer; bijzondere markering. Definitief 
verwijderd meetpaal FL -42 positie 52° 31,9163 
N-005° 13,8674 E.
Vaargeul naar Urk; gewijzigde markering. 
Tijdelijk uitgelegd ivm ondiepte Haven ingang 
Urk rode stompe ton UK in 52° 39,3973 N-005° 
35,8986 E.
GELDERLAND
Geldersche IJssel; IJsselspoorbrug, Zutphen; 
geen bediening. Geen bediening Zutphen IJs-
selspoorbrug op 24 september van 9:39 tot 9:51 
uur, 1 oktober van 9:39 tot 9:51 uur en 5 oktober 
van 1:15 tot 6:45 uur.
Geldersche IJssel; kmr. 927; kmr. 928; evene-
ment. Ivm. helikoptervluchten linkeroever geen 
beperking thv. kmr. 927.5 op 20 september van 
10 tot 17 uur.
Oude IJssel; Oude IJsselbrug, Doetichem; 
Oude IJsselspoorbrug; stremming. Stremming 
tussen Oude IJsselspoorbrug en Doetichem Oude 
IJsselbrug op 26 september van 8:30 tot 17 uur en 
3 oktober van 8:30 tot 17 uur. Info: brugwachter, 
VHF 18 of (0314) 33 24 16.
UTRECHT
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel; Cosijn-
brug; Hoenkoopsebrug; stremming. Ivm. 
evenement op 20 september van 12 tot 17 uur 
stremming Cosijnbrug en Hoenkoopsebrug.
Hoge Vaart; Zeewolde, brug in de Spiekweg; 
stremming. Stremming thv. kmr. 26.2 (bij de 
brug in de Spiekweg nabij Trekkersveld Zee-
wolde t/m 26 september maandag t/m vrijdag 
van 7 tot 18 uur.
Merwedekanaal (benoorden de Lek); Rijn-
huizerbrug; stremming. Ivm. evenement strem-
ming thv Rijnhuizerbrug op 20 september vanaf 
17 uur. 
Vecht; Weesp, spoorbrug; geen bediening. 
Geen bediening spoorbrug Weesp niet bediend 
op 17 en 24 september en 1 en 8 oktober van 
14:08 tot 16:04 uur.
NOORD-HOLLAND
Amsterdam-Rijnkanaal; Amsterdamsebrug; 
stremming. Voor Amsterdamsebrug (kmr. 1.2) 
stremming van 20 september 18 uur tot 21 sep-
tember 12 uur. Beurtelings verkeer van 22 t/m 
24 september van 0:45 tot 5:30 uur. Scheepvaart 
wordt tijdens de stremming ligplaats toegewezen 
vanaf post Wijk bij Duurstede. Scheepvaart die 
op de hoogte wenst te blijven over het verloop 
van de stremming kan dit kenbaar maken aan 
de verkeerspost, waarna zij telefonisch op de 
hoogte worden gehouden.
Amsterdam-Rijnkanaal; Amsterdamsebrug; 
stremming. Voor Amsterdamsebrug stremming 
van 20 september 18 uur tot 21 september 12 
uur en doorvaartbreedte beperkt door pontons 
van 21 september 23 uur tot 22 september 5 
uur. Scheepvaart wordt tijdens de stremming 
ligplaats toegewezen vanaf vkc Wijk bij Duur-
stede. Scheepvaart die op de hoogte wenst te 
blijven over verloop stremming kenbaar maken 
aan de vkc, waarna zij telefonisch op de hoogte 
worden gehouden.
Lijnbaansgracht; stremming. Stremming tot 
7 oktober 17 uur.
Nauernasche Vaart; Vaartbrug, Krommenie; 
geen bediening. Geen bediening Krommenie 
Vaartbrug tnb.
Noordhollandsch Kanaal; Frieschebrug; geen 
bediening. Geen bediening Frieschebrug op 23 
september van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur 
en van 6 oktober 7 uur tot 10 oktober 16 uur.
Noordhollandsch Kanaal; Buiksloterdraai-
brug; geen bediening. Geen bediening Buik-
sloterdraaibrug op 21 september van 8:10 tot 
9:45 en van 10:50 tot 16 uur.
Voorzaan; Beatrixbrug, Zaandam; Wilhel-
minabrug, Zaandam; geen bediening. Geen 
bediening Zaandam Beatrixbrug en Zaandam 
Wilhelminabrug op 21 september van 8:15 tot 
17:30 uur.  Doorvaarthoogte KP+296 cm.
IJ-Haven; Jan Schaeferbrug; oponthoud. 
Van 19 tot 21 september worden zeilwedstrij-
den gehouden tussen de Jan Schaeferbrug en de 
Verbindingsdam. De scheepvaart zal hier tijdens 
de races hinder van ondervinden. Het gebied zal 
tijdens de wedstrijden op genoemde datum wor-
den afgesloten. De scheepvaart zal door mobiele 
verkeersleiders ter plaatse geregeld worden.
ZUID-HOLLAND
Europahaven; werkzaamheden. Tot 17 okto-
ber zijn ter hoogte van oeverfrontnummer 8223 
loswerkzaamheden door een kraanponton, welke 
voorzien is van een transportband en gepositio-
neerd op spudpalen. Tijdens werkdagen van 6 tot 
13 uur worden binnenvaartschepen hier gelost 
van steenslag. Info: VHH., wachtchef Verkeers-
afhandeling, (010) 252 2801 of VHF 11 en HCC, 
wachtchef Verkeersplanning & Operaties, (010) 
252 2400 of VHF 19.
Gouwe; Otwegwetering; stremming. Strem-

ming tussen Otwegwetering en het bedrijf Omt-
zigt aan de zuidkade in Boskoop op 19 september 
van 19:30 tot 22:30 uur.
Haringvliet; Hitsertsche- of Vuile Gat; hinder-
lijke waterbeweging vermijden. Ivm. sonde-
ringswerk en pulsboringen op 150 lokaties t/m 
10 oktober van 7:30 tot 17 uur hinderlijke water-
beweging vermijden en voorzichtig passeren Ha-
ringvliet em hinderlijke waterbeweging vermijden 
en voorzichtig passeren Hitsertsche- of Vuile Gat. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door twee 
gekoppelde pontons welke geassisteerd worden 
door de werkvlet Nieuwe Merwede. Info: RVC. 
Dordrecht, VHF 71 of (0800) 023 62 00.
Hartelkanaal; Hartelkering; Hartelsluis; Har-
telsluis; stremming. Stremming Hartelkering en 
stremming Hartelsluis op 20 september van 14 tot 
23:59 uur. Het betreft de jaarlijkse functionerings-
sluiting. Info: HCC., wachtchef Verkeersplanning 
en Operaties, (010) 252 24 00 of VHF 19.
Hollandsche IJssel; werkzaamheden. Vanaf 
22 september t/m 14 december van 8 tot 17 uur 
worden op de Hollandsche IJssel tussen kmr. 3 
tot 19, linker- en rechteroever, de lichtopstan-
den (LOP’s) vervangen en kenmerken aangepast. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door het 
werkschip Merwemond. De scheepvaart moet het 
werkschip voorzichtig passeren en hinderlijke 
golfslag en zuiging voorkomen. De oeverlichten 
worden vervangen conform onderstaand schema. 
Hierdoor kunnen de oeverlichten onbetrouwbaar 
en de kenmerken anders zijn dan in de kaart 
staat vermeld. De oeverlichten worden in blokken 
volgens schema op de linker- en rechteroever 
vervangen: in week 39 de LOP’s 11 en 13 kmr. 
18 en 9; in week 40 de LOP’s tussen kmr. 10.6 
t/m kmr. 9; in week 41 de LOP’s tussen kmr. 9.0 
t/m kmr. 7.4; in week 42 de LOP’s tussen kmr. 7.4 
t/m kmr. 4.5; in week 43 de LOP’s tussen kmr. 
4.5 t/m kmr. 10.8; in week 44 de LOP’s tussen 
kmr. 10.8 t/m kmr. 13.5; in week 45 de LOP’s 
tussen kmr. 13.5 t/m kmr. 15.5; in week 46 de 
LOP’s tussen kmr. 15.5 t/m kmr. 19; in week 47 
de LOP’s ter hoogte van kmr. 18.3; in week 48 
t/m 50 worden de oude LOP’s verwijderd. Info: 
sluismeester van de Algerasluis, VHF 22 of (010) 
4506044 of bij de RVKC Dordrecht, VHF 71 of 
(0800) 0236200.
Leuvehaven; Nieuwe Leuvebrug; geen bedie-
ning. Geen bediening Nieuwe Leuvebrug op 20 
september van 14:00 tot 16:30 uur. Info: VCR., 
wachtchef Verkeersafhandeling, (010) 252 26 
01 of VHF 11.
Nieuwe Waterweg; Maeslantkering; strem-
ming. Stremming Maeslantkering (functione-
ringssluiting) van 20 september 14:30 uur tot 21 
september 7 uur. Het is verboden voor schepen 
en objecten om zich binnen een afstand van 
300 m aan weerszijden van beide keringen te 
bevinden. N.B. De scheepvaart komende vanuit 
zee met bestemming Caland- en/of Beerkanaal 
kan gewoon voortgang vinden. Indien door on-
voorziene omstandigheden de geplande sluiting 
moet worden uitgesteld is vervolgens de sluiting 
met nader te noemen stremmingperiodes twee 
weken later van kracht. Op genoemde dagen 
wordt het verbod tot doorvaart van de storm-
vloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en het 
Hartelkanaal, middels seinvoering conform het 
BPR, aangeduid en getoond aan weerszijden 
van beide keringen en op de keringen zelf. De 
scheepvaart moet zich vroegtijdig op de hoogte 
laten stellen van de voortgang en/of enige wij-
ziging van de stremmingperiodes. Info: HCC, 
wachtchef Verkeersplanning en Operaties, (010) 
252 24 00 of VHF 19.
Oude Maas; Grotebrug, spoorbrug; geen 
bediening. Geen bediening spoorbrug Grote-
brug op 24 september van 0:15 tot 5:10 uur, 24 
september van 13:11 tot 13:22 uur, 25 september 
van 0 tot 5:30 uur, 1 oktober van 13:11 tot 13:22 
uur, 2 oktober van 0:15 tot 5:45 uur, 8 oktober 
van 0:15 tot 5:10 en van 13:11 tot 13:22 uur, 9 
oktober van 0 tot 5:30 uur, 12 oktober van 1:45 
tot 6:15 uur, 13 oktober van 0:30 tot 5:35 uur, 
15 oktober van 13:11 tot 13:22 uur, 16 oktober 
van 0:15 tot 5:45 uur. Info: RVKC Dordrecht, 
VHF 71 en (0800) 023 62 00.
Rijn-Schiekanaal; Koepoortbrug; Plan-
tagebrug; geen bediening. Geen bediening 
Plantagebrug van 20 september 22 uur tot 22 
september 6 uur. Geen bediening Koepoortbrug 
van 20 september 22 uur tot 22 september 6 uur. 
Doorvaarthoogte 240 cm.
Rijn-Schiekanaal; Leidschendam, sluis; 
Nieuwe Tolbrug; stremming. Ivm. evenement 
stremming tussen Nieuwe Tolbrug en houtzaag-
molen de Salamander (ca 400 m ten noorden sluis 
Leidschendam) van 20 september 9:30 uur tot 
21 september 16:30 uur.
ZEELAND
Eendracht, Schelde-Rijnverbinding; Vosse-
meersebrug; bericht ingetrokken. De werk-
zaamheden en verkeersmaatregelen aan de 
Vossemeersebrug zijn beëindigd. Info: actueel 
kanaalpeil bij de Kreekraksluizen, VHF 20 of 
(0113) 559000.
Kanaal Gent-Terneuzen; Sas van Gent, brug; 
geen bediening. Geen bediening brug Sas van 
Gent op 20 september van 12 tot 16 uur.
Kanaal door Zuid-Beveland; Vlakespoor-
brug; geen bediening. Voor Vlakespoorbrug 
geen bediening op 24 september van 9:51 tot 
10:06, van 10:51 tot 11:06, van 13:51 tot 14:06, 
van 14:51 tot 15:06 en van 15:51 tot 16:06 uur. 
Doorvaarthoogte NAP+1050 cm.
NOORD-BRABANT
Mark; Markspoorbrug, Zevenbergen; geen 
bediening. Geen bediening en doorvaarthoogte 
NAP+250 cm op 20 september van 3 tot 5 uur 
voor Zevenbergen Markspoorbrug. 
Mark; stremming. Ivm. evenement stremming 
tussen kmr. 0.5 en 5 op 20 september van 10 
tot 17 uur.
Wilhelminakanaal; Tilburg, fiets/voetbrug 
Medemblikpad en Poseidonpad; beperkin-
gen. Voor fiets/voetbrug Medemblikpad Tilburg 
en Poseidonpad van 22 september 7 uur tot 24 
oktober 17:30 uur doorvaarthoogte verminderd 
met 50 cm en hinder. De beperking van de onder-
doorvaarthoogte zal worden aangegeven met het 
bord C.2 met onderbord met opschrift doorvaart 
- 0.50 m. Info: Centrale bediening Tilburg, VHF 
20 of (013) 581 18 81.
LIMBURG
Afgesneden Maas; sluis Linne; stremming. 
Stremming sluis Linne van 22 september 8 uur 
tot 3 oktober 23:59 uur. 
Verbindingskanaal in het Bossche Veld; Sluis 
Bosscheveld; stremming. Stremming sluis Bos-
scheveld tnb.
BELGIË
Albertkanaal; afmeerverbod. De scheepvaart 
en eigenaren van vaartuigen die in de kom van 
Hasselt gemeerd liggen, moeten rekening houden 
op 20 september om 21 uur met het jaarlijks 
vuurwerk. Alle vaartuigen die gemeerd liggen 
in het zuideruiteinde van de kanaalkom moeten 
uit veiligheidsoverwegingen vóór 12 uur worden 
verplaatst tot voorbij de aanlegplaats voor de 
vaartuigen van nv De Scheepvaart.
Bovenschelde; Lotharingenbrug; Ohiobrug; 
evenement. Ivm. evenement hinderlijke water-
beweging vermijden tussen Lotharingenbrug en 
Ohiobrug op 21 september van 15 tot 18 uur.

Lees verder op pag. 23

Grondonteigening
PARIJS
Het Seine-Nordproject is afgelopen 
vrijdag officieel ‘van openbaar belang 
verklaard’. Dat betekent juridisch ge-
zien dat er grond mag worden ontei-
gend voor de aanleg van het nieuwe, 
106 kilometer lange kanaal tussen het 
Seine- en Scheldebekken.
De onteigeningen moeten binnen 
tien jaar plaats hebben. In een vol-
gende juridische fase worden de bij-
behorende vergoedingen vastgesteld. 
In juli werden al overeenkomsten 
met de agrarische sector gesloten. 
Tijdens de openbare inspraakronde 
die aan de van openbaar-belang-
verklaring vooraf ging, zijn  rela-
tief weinig bezwaren geuit door 
omwonenden. Het is de bedoeling 
dat de werkzaamheden in 2011 van 
beginnen, zodat het kanaal in 2015 
in gebruik kan worden genomen. 
De aanleg moet door een publiek-
private financiering tot stand komen 
en worden opgenomen in de nieuwe 
‘Grenelle’ milieuwetgeving die de 
regering begin oktober aan het par-
lement zal voorleggen. Volgens de 
staatssecretaris start de inschrijving 
voor private partners nog voor het 
eind van dit jaar. (AvO)



Weekblad SchuttevaerZaterdag 20 september 2008 3nieuWS & achtergronden

webnieuws

Staatssecretaris Huizinga had wel 
al eerder toegezegd dat ze dat ging 
proberen, in de begroting is dit de-
finitief. ‘En dat is niet niks’, zegt 
directeur Kees de Vries van Konink-
lijke Schuttevaer. ‘De totale uitgaven 
voor de inhaaloperatie zijn honderd 
miljoen euro per jaar, dat betekent 
dus wel dat 200 miljoen twee jaar 
eerder moet worden uitgegeven.’
Het Centraal Overleg Vaarwe-
gen (EVO, VBKO en Koninklijke 
Schuttevaer) beoordeelt de begroting 
van Verkeer en Waterstaat dan ook 
‘overwegend positief’. Ook Kantoor 
Binnenvaart is ingenomen met de 
begroting. Vooral de aanpak van 
de ligplaatsproblematiek springt 
er positief uit’, stellen de verenigde 
schippersbonden in een persbericht. 
‘We zijn Camiel Eurlings en Tineke 
Huizinga erkentelijk voor de promi-
nente positie die zij de binnenvaart 
in de begroting toekennen.’
Het Centraal Bureau voor de Rijn- 
en binnenvaart (CBRB) is minder 
positief. ‘Er gaan bergen geld naar 
het spoor en naar het personenver-
voer en voor de binnenvaart wordt 
te weinig concreet gedaan’, vindt 
adjunct-directeur Jan Vogelaar. ‘Het 
is een beetje pappen en nat houden. 
Ik vind dat ze ons veel meer zouden 
moeten faciliteren. Neem bijvoor-
beeld het EICB, het centrum voor 
innovatie. Zet daar tijd en middelen 
voor in, want als je dat niet doet, 

heeft het geen bestaansrecht.’
Vogelaar is ook niet te spreken over 
IVW. ‘V&W wil de inspecties uit-
besteden, maar bezuinigt veel teveel 
op personeel en daar heeft de bin-
nenvaart last van. Je moet eerst uit-
besteden en daarna pas bezuinigen 
en niet andersom.’

Schuttijden
Het COV waardeert verder de extra 
inzet bij de omleiding van de Zuid-
Willemsvaart rond Den Bosch, die 
fors duurder is uitgevallen. De bouw 

van een derde Beatrixsluis werd 
op zijn minst drie jaar vervroegd 
en daarvoor werd honderd miljoen 
euro extra uit een ander vaarweg-
potje gehaald. Ook dit bekoort het 
COV.
Prestatie-indicatoren voor vaarwe-
gen moeten voortaan aangeven of 
Rijkswaterstaat haar doelstellingen 
gaat halen. Het ministerie streeft naar 
een goede en betrouwbare bereik-
baarheid over water en wil de eco-
nomische schade door onbetrouw-
baarheid beperken. De passeertijd 
van sluizen was in 2006 gemiddeld 
51 minuten. De streefwaarde voor 

2009 is een gemiddelde passeertijd 
van 45 minuten.
Voor het beheer en onderhoud van 
vaarwegen zijn eveneens kwali-
teitsnormen vastgesteld. Zo moet 
tenminste 95 procent van de hoofd-
transportassen qua breedte en diepte 
op orde zijn, bij hoofdvaarwegen is 
dit negentig procent en bij overige 
vaarwegen tachtig procent. Die cij-
fers worden de norm, maar volgend 
jaar is er nog een aanloopperiode, 
waarin respectievelijk 75, zeventig en 
zeventig procent van de vaarwegen op 
orde moet zijn. ‘Het is prima dat ze 
een aanloopje nemen’, zegt De Vries, 
‘maar eind 2010 moet wel aan de 
norm worden voldaan, vinden wij.’

Sneller besluiten
Tot 2010 moet de groei van het 
goederenvervoer over water vooral 
met verkeersmanagement worden 

opgevangen. Het COV vindt dat niet 
voldoende om de groei op te vangen. 
‘Er zijn acht à tien nieuwe sluizen 
gepland, waarvoor verkenningen 
worden uitgevoerd. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om Eefde, Lemmer, 
Volkerak en Kreekrak. Ze voeren die 
verkenningen wel uit, maar kijken 
ook of ze op een andere manier meer 
schepen door die sluizen kunnen per-
sen. Dat vinden wij prima, maar dat 
betekent niet dat die nieuwe sluizen 
er niet hoeven te komen.’
Vertragingen in procedures en uit-
voering bij werken aan de Maas, de 
overnachtingshavens Waal, de IJs-

sel en de vaarweg Lemmer-Delfzijl 
verontrusten het COV. Meer snelheid 
in de besluitvorming en uitvoering is 
broodnodig om urgente mobiliteits-
problemen op te lossen. Dat vindt 
de regering ook. Daarom werd de 
commissie Elverding om advies ge-
vraagd hoe de besluitvorming voor 
wegenbouwprojecten kan worden 
versneld. Maar de strekking van 
het advies geldt niet alleen voor 
wegen. Elverding constateert dat 
de besluitvormingsmachine hapert. 
‘De Nederlandse bestuurscultuur en 
de huidige procedures staan een 
slagvaardige aanpak van urgente 
problemen in de weg.’ Het kabinet 
wil zowel lopende als nog startende 
projecten sneller afwerken en gaat 
daarvoor de planuitwerkingsfase 
korter en compacter maken, minder 
en eenvoudiger rekenen, juridische 
knelpunten oplossen en interim-wet-
geving inzetten.

Spoorbruggen
Het COV uit verder zijn zorgen 
over het gebrek aan aandacht voor 
de knelpunten bij water-spoorkrui-
singen. ‘Nu het ministerie hoog 
inzet op snelle spoorverbindingen, 
komen daarmee de bedieningstijden 
van spoorbruggen voor de binnen-
vaart in de knel en hiervoor is geen 
aandacht.’
In een gesprek tussen minister 
Eurlings en Schuttevaervoorzitter 
Jorritsma heeft Eurlings onlangs be-
vestigd dat het niet de bedoeling is 
dat de binnenvaart nadeel ondervindt 
als gevolg van de inkrimping van 
bedieningstijden van spoorbruggen. 
Jorritsma uitte haar zorg vanwege de 
extra inspanningen van de minister 
om de spoorwegen om te vormen 
tot een metronet, waarbij elke tien 

minuten een trein zal gaan rijden. 
Volgens Koninklijke Schuttevaer 
kunnen dan de spoorbruggen niet 
meer open voor binnenvaartpas-
sages.
Koninklijke Schuttevaer is blij met 
de toezegging van de minister. 
Eurlings sloot echter niet uit dat de 
pleziervaart wel nadeel ondervindt 
van de gewijzigde regimes.

Klimaatverandering
Een ander punt van kritiek is dat er 
bij de aanpassingen van Nederland 
aan de klimaatverandering te wei-
nig aandacht is voor de binnenvaart. 
Ook stelt het COV vast dat voor de 
aanleg van nieuwe binnenhavens de 
bestaande regelingen ontoereikend 
zijn. ‘De inzet van het ministerie 
voor quick wins in binnenhavens 
is zeer positief, maar de regelingen 
blijken ontoereikend voor nieuwe 
havens, terwijl daar ondertussen 
al wel binnen vijf gemeentes grote 
behoefte aan blijkt te bestaan’, zegt 
De Vries. (MdV)

COV reageert tevreden op begroting Verkeer en Waterstaat

Vaarwegen twee jaar eerder op orde
Het kabinet houdt vast aan de inhaaloperatie voor het achterstal-
lig onderhoud aan vaarwegen. Die werd eerder dit jaar aange-
kondigd. Het achterstallig onderhoud aan vaarwegen is in 2016 
(was 2018) volledig ingelopen. Dat staat te lezen in de begroting 
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor 2009. 

Gemiddelde schuttijd moet
in 2009 naar 45 minuten

De Deutsche Binnenreederei 
(DBR) heeft in 2007 een omzet 
gehaald van 24,7 miljoen euro, 
een groei ten opzichte van 2006 
van 20,8 procent. Daarmee is 
2007 het succesvolste jaar sinds 
de privatisering van de voorma-
lige staatsrederij in 1994. Dat was 
echter niet genoeg voor de eige-
naar, de Poolse investeringsmaat-
schappij Fundusz Mistral uit 
Warschau. Die keurde de jaarcij-
fers niet goed. Volgens geruchten 
wil Fundusz van de DBR af. 

De DBR werd in 2005 overgenomen 
door Odratrans, een Poolse rederij. 
Een meerderheid van de aandelen 
van de Odratrans Group is in han-
den van Fundusz. Onder de vlag van 
Odratrans en de DBR varen nu 1010 
scheepseenheden, waarvan er meer 
dan 900 in eigen bezit zijn. De ge-
zamenlijke capaciteit van de vloot 
bedraagt 540.000 ton. De zeventien 

dochters van de Odratrans Group 
zijn actief op de Donau, Elbe, Main, 
Oder, Weichsel, Weser en Rijn tot 
aan het ARA-gebied. De groep richt 
zich vooral op logistieke dienstver-
lening.
De winst werd vooral gehaald in 
het vervoer van zware lading. Hier 
groeide de omzet met ruim vijftig 
procent tot 5,5 miljoen euro. In het 
containervervoer steeg de omzet in 
2007 met 27 procent tot circa zeven 
miljoen euro. De groei zat vooral 
in het vervoer van containers over 
de Elbe. In het kolenvervoer en in 
waterbouwwerkzaamheden steeg de 
omzet met zestien procent tot bijna 
vijf miljoen euro.

Het resultaat uit gewone bedrijfs-
voering steeg in 2007 met een half 
miljoen euro naar 718.000 euro. Vol-
gens directiewoordvoerder Robert 
Baack zal de positieve trend zich 
voortzetten. De DBR denkt dit jaar 

een omzet van bijna dertig miljoen 
euro te halen.

Van A naar B
De succesvolle bedrijfsvoering is 
volgens de DBR te danken aan een 
herstructurering van de rederij in 
2006 die nu zijn vruchten begint af 
te werpen. Vanwege de goedkope 
Poolse concurrentie werd toen ge-
constateerd dat de DBR niet meer 
in staat was te concurreren op een-
voudig vervoer van droge lading van 
A naar B. Besloten werd zich toe te 
leggen op het vervoer van containers, 
zware lading en projectlading en op 
de logistiek van het vervoer. Ook 
het opgaan in de Odratrans-Group 
uit het Poolse Wroclaw (Breslau), 
begin vorig jaar, pakte goed uit en 
leverde veel synergie op. Het is niet 
bekend waarom Fundusz Mistral 
van de rederij af wil. De DBR was 
niet bereikbaar voor commentaar. 
(MdV) 

De DBR richt zich met succes steeds meer op het vervoer van containers. Vooral in de haven van Hamburg en 
op de Elbe is het aantal vervoerde containers sterk stijgend. (Foto DBR)

Pools moederbedrijf keurt jaarcijfers af

Recordomzet Deutsche Binnenreederei

Het kabinet wil in 2009 het ont-
werp van een Deltawet indienen, 
die een solide en goede basis 
vormt om uitvoering te geven aan 
de aanbevelingen uit het rapport 
van de Deltacommissie. Dat is 
vorige week afgesproken in de 
Ministerraad. 

De waterbouwers, verenigd in de 
VBKO, zijn zeer te spreken over 
daadkracht van het kabinet. ‘De ur-
gentie waar Veerman op wees, krijgt 
met deze reactie van het kabinet een 
passend vervolg’, zegt Fries Heinis, 
directeur VBKO. 

Minister-president
De Deltawet regelt, behalve de 
grondslag voor het Deltaprogramma, 
ook de taken en bevoegdheden van 
een Deltaregisseur en de financie-
ringswijze van de benodigde maat-
regelen. Een ministeriële stuurgroep 
onder voorzitterschap van de minis-
ter-president wordt hiervoor in het 
leven geroepen. 

Heinis: ‘De actieve betrokkenheid 
van de premier moet voor de juiste 
politieke aandacht en acties zorgen.’ 
Voor het kabinet is het rapport van 
de Deltacommissie een belangrijke 
bouwsteen voor het Nationaal Wa-
terplan dat eind van dit jaar wordt 
gepresenteerd. De VBKO is zeer te 
spreken over de wijze waarop staats-
secretaris Huizinga van V&W de wa-
terbouw nu al  betrekt bij de nadere 
invulling van het Waterplan. ‘Net als 
bij het advies van de Deltacommissie 
zullen de waterbouwers ook nu weer 
hun kennis en ervaring ter beschik-
king stellen’, aldus Heinis.

Huizinga houdt de politieke verant-
woordelijkheid en coördinatie. De 
ministeries van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu 
(VROM), Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV), Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK), Economische Zaken (EZ) 
en Financiën zijn vertegenwoordigd 
in de stuurgroep. Met deze opzet 
waarborgt het kabinet dat ook op 
de langere termijn aandacht blijft 
voor de uitdagingen als gevolg van 
de klimaatverandering. 
Op 3 september presenteerde de 
Deltacommissie onder leiding van de 
heer Veerman haar rapport ‘Samen 
werken met Water’. Deze commis-
sie, heeft onderzocht welke maatre-
gelen nodig zijn om Nederland ook 
over 100 jaar veilig en aantrekkelijk 
te houden om te wonen, werken, in-
vesteren en leven. In dit programma 
staan de maatregelen die moeten 
worden genomen om Nederland in 
de toekomst klimaatbestendig in te 
richten. 
De klimaatverandering confronteert 
Nederland met een rijzende zeespie-
gel, grotere hoeveelheden wateraf-
voer door de rivieren, een tekort aan 
zoetwater, een dalende bodem en 
verzilting van de grond. Uitdagin-
gen die bij een juiste aanpak ook 
kansen bieden. Het kabinet spreekt 
waardering uit voor het advies en 
neemt de samenhangende visie van 
het advies en de aanbevelingen als 
uitgangspunt over voor verdere be-
sluitvorming. De dreiging van het 
water is niet acuut, maar wel urgent. 
Het kabinet wil zonder de aanleiding 
van een ramp nu aan de slag met het 
Deltaprogramma. (DvdM)

Onderbemand
ROTTERDAM
De Zeehavenpolitie heeft begin sep-
tember in de Rotterdamse haven 51 
binnenvaartschepen gecontroleerd 
op vaartijden.
Bij 32 binnenvaartschepen was alles 
in orde. Er werden vier waarschu-
wingen gegeven voor onvolledig 
invullen van de vaartijdenboek. In 
totaal werden vijftien processen-ver-
baal uitgeschreven voor onder meer 
onderbemand varen, onjuist invullen 
van het vaartijdenboek, onvoldoende 
rusttijd, technische gebreken in de 
machinekamer en een overtreding 
van het ADNR.

Niehues verongelukt
MÜNSTER
Dr. Hermann Niehues, voorzitter van 
de raad van bestuur van Rhenus AG 
en het moederbedrijf Rethmann, is 
7 september dodelijk verongelukt. 
Niehues was 61 jaar en werkte sinds 
1978 voor de Rethmann-Gruppe. 
(MdV)

Dronken kapitein

TERNEUZEN 15/10 - De waterpolitie 
heeft zondag op de Westerschelde de 
vijftigjarige kapitein van een zeeschip 
uit Letland aangehouden omdat hij 
dronken zijn schip voerde. Hij kreeg 
een boete van 1000 euro en een 
vaarverbod van zeven uren omdat 
hij een alcoholpromillage van 1,7 in 
zijn bloed had. 

www.vaart.nl

Weg, spoor en water

ZOETERMEER 12/9 - Brancheorgani-
saties EVO, TLN en KNV zijn aange-
naam verrast door de verklaring van 
Europees commissaris voor Transport 
Antonio Tajani dat niet alleen het weg-
vervoer, maar ook binnenvaart en 
spoor moeten worden belast voor de 
externe kosten die de sector veroor-
zaakt aan onder meer het milieu. Met 
deze ommezwaai lijkt Tajani gehoor te 
geven aan de eisen van de Europese 
transportministers.

www.ttm.nl

Turkse ferry zinkt

BANDIRMA 15/9 - Een ferry met 150 
personen en 75 voertuigen aan boord 
is zondagavond gezonken in Turkije. 
Het schip voer van Bandirma naar 
Istanbul, aldus het persagentschap 
Anatolië. Ten minste één persoon is 
om het leven gekomen en 28 raakten 
gewond. Minstens dertig anderen zijn 
nog vermist. De 118 meter lange ferry 
is een halfuur nadat ze de haven had 
verlaten gezonken.

www.demorgen.be

Doerak overvaren

ROTTERDAM 13/9 - De Geertje, een 
motorjacht van het type Doerak, is vrij-
dagmiddag op de Delfshavense Schie 
in Rotterdam door een vrachtschip 
aangevaren en meteen gezonken. 
Twee mannen uit Delft wisten zich 
in veiligheid te brengen door in het 
water te springen.

www.vaart.nl

Diefstal scheepsreling

SLUISKIL 13/9 - Koperdieven hebben 
hun slag geslagen op een schip in 
het kanaal bij Sluiskil. Ze gingen er 
vandoor met de gehele koperen reling, 
twee stuks van elk ongeveer zeventig 
meter lengte, meldde de Zeeuwse 
politie zaterdag. Behalve over de re-
ling, ontfermden de dieven zich ook 
over twee infraroodcamera’s die op 
het dek stonden en ze namen ook 
twee koperen putdeksels mee tijdens 
hun bezoek.

www.nieuwsbladtransport.nl

‘Visstand stort in’

AMSTERDAM 13/9 - Er moet haast 
worden gemaakt met het oprichten 
van zeereservaten. Anders gaat het 
fout met de visstand, die zwaar te 
lijden heeft onder overbevissing. Dat 
zegt Daniel Pauly, visserijbioloog aan 
de University of British Columbia in 
Vancouver, Canada. Hij kreeg dit jaar 
een eredoctoraat aan de Wageningen 
Universiteit.

www.volkskrant.nl

Test palletaanvoer

BRUSSEL 12/9 - Een eerste lading 
van 310 pallets met bakstenen is deze 
week per binnenschip van Niel naar 
de Brusselse haven verscheept. Ze 
werden aan het Vergotedok gelost 
met twee heftrucks: de een in het 
binnenschip, de ander op de kade. 
Het gaat om een Vlaams proefpro-
ject van de NV Scheepvaart dat nu 
naar het hoofdstedelijk gewest wordt 
uitgebreid. 

www.nieuwsbladtransport.nl

Eerste waterstofpomp

HAMBURG 4/9 - Recentelijk is in 
Hamburg het eerste waterstoftank-
station voor brandstofcelschepen 
geopend. Het project is gesponsord 
door de EU met als doel de ontwik-
keling van brandstofcelschepen te 
bevorderen. De Linde Group heeft 
het tankstation gebouwd en gaat in 
eerste instantie een veerpont voor 
honderd personen bedienen. De 
vloeibare waterstof is opgeslagen 
bij een temperatuur van min 253 
graden Celsius.

www.senternovem.nl

Bunkeren in Druten

DRUTEN 9/9 - Het bunkerschip dat 
tot zeven jaar geleden bij de steen-
fabriek in Deest lag, gaat binnenkort 
weer vrachtschepen voorzien van gas-
olie. Het 78-meter lange schip wordt 
nu gerepareerd en is waarschijnlijk 
over twee maanden in bedrijf. Het 
schip van LCT Druten ligt dan aan 
de veerstoep, aan het einde van de 
Noord-Zuidweg.

www.gelderlander.nl

Sfeervolle Scheepvaartdagen 

aan de Schelde

ANTWEPEN
Afgelopen weekend werden in de loodsen van 
Waagnatie op de Rijnkade in Antwerpen de Open 
Scheepvaartdagen gehouden. De dagen werden 
goed bezocht. Vooral zondagmiddag was het een 
drukte van belang. 
Op veel stands kregen de bezoekers een pintje 
aangeboden en in de naast de loodsen opgebouwde 
tenten kon worden gegeten. De binnenvaartbeurs 
trok rond 13.000  bezoekers. ‘Het precieze aantal is 
moeilijk te zeggen’, zegt manager en oud-schipper 
Cees Rademakers van de Open Scheepvaartdagen. 
‘We verkopen geen kaartjes en de mensen lopen in 
en uit. Sommigen komen wel vier keer binnen.’  
In vergelijking met 2007 nam het aantal stands 
met vijf toe. ‘De standhouders waren tevreden over 
de beurs en dat is belangrijk’, zegt Rademakers. 
‘Er zijn voor volgend jaar al weer veel stands 
besteld.’ Een probleem is wel dat volgend jaar 
het weekend voor de havendagen samenvalt met 
een springtij. ‘Wanneer het water over de kade 
loopt hebben we een probleem. Dan moeten de 
waterpoorten dicht en alle auto’s van de kade. We 
kijken daarom of we de Scheepvaartdagen een 
week eerder of later kunnen houden.’ 
De opbrengst van de door vrijwilligers georgani-
seerde Scheepvaartdagen gaat naar het Antwerpse 
Rijn en Binnenvaartmuseum. ‘Hoeveel geld er 
precies is binnengekomen weten we nog niet’, 
zegt Rademakers. 
(HH/foto Dirk van der Meulen)  

Deltawet komt in 2009

VBKO optimistisch over 
daadkracht van kabinet

Duurzame visserij: 
17,6 miljoen in 2009

DEN HAAG
Het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
heeft in de begroting van volgend 
jaar 17,6 miljoen euro gereserveerd 
voor de verduurzaming van de vis-
serij. 
LNV werkt samen met de sector 
aan duurzame visserij. Om een 
betere balans te krijgen tussen 
visstand en vangstcapaciteit biedt 
het ministerie van LNV de sector 
financiële steun voor proefprojec-
ten en kennisdeling met andere 
EU-lidstaten. De komende jaren 
ligt het accent van het beleid op 
de uitvoering van het Operationeel 
Programma bij het Europees Vis-
serij Fonds. 

www.minlnv.nl

ROTTERDAM/PAPENDRECHT
De uitnodiging van Boskalis aan 
het bestuur van Smit om over een 
totale overname van Smit Inter-
nationale te komen praten, is door 
de Rotterdammers resoluut van de 
hand gewezen. Boskalis heeft ruim 
1,1 miljard euro vrijgemaakt om 
een bod in contanten op alle Smit-
aandelen uit te brengen.

Boskalis wil graag overleg over het 
overnamebod van in totaal 1113 mil-
joen euro en over hoe men denkt de 
diverse Smit-divisies te combineren 

met de activiteiten van de bagge-
raar. Volgens Boskalis zal hierdoor 
een maritieme dienstverlener van 
wereldformaat ontstaan. Plan is 
de bergingen en het zwaarhef- en 
transportwerk te integreren in de 
baggerdivisie. De terminalactivitei-
ten wil men samenvoegen met de 
bestaande terminalactiviteiten van 
Boskalis, die zijn ondergebracht in 
de Lamnalco Groep. De havendien-
sten die Smit wereldwijd uitvoert wil 

men verkopen. Om deze plannen te 
realiseren, biedt het baggerconcern 
62,50 euro per Smit-aandeel, ruim 
boven de slotkoers van vorig week 
vrijdag. Zowel de Raad van Bestuur, 
onder leiding van Ben Vree, als de 
Raad van Commissarissen van Smit 
hebben laten weten dat de plannen 
uit Papendrecht strijdig zijn met de 
strategie van haar onderneming.
Ben Vree: ‘Wij zijn ervan overtuigd 
dat onze succesvolle strategie, van 

Smit als geïntegreerde maritieme 
dienstverlener, voor nu en in de toe-
komst de juiste is. De strategie van 
Boskalis is om deze reden strijdig 
met die van ons.’ Tevens vindt Smit 
het bod onvoldoende en ook komt 
hierin de waarde van de strategie niet 
tot uitdrukking. Besloten is derhalve 
niet in gesprek te gaan.
Boskalis vindt dat het bod voor de 
aandeelhouders van Smit ‘full and 
fair value’ biedt en gebruikelijk is 

voor dit type transacties. Daarnaast is 
men van mening dat beide bedrijven 
qua cultuur goed bij elkaar passen 
en dat de overname geen negatieve 
gevolgen voor de werkgelegenheid 
zal hebben.
Het is in korte tijd de tweede keer 
dat Boskalis aast op Smit. Op 25 
februari 2008 deed Boskalis, samen 
met joint venture partner Rezayat 
Group uit Saoedi-Arabië, al een 
bod van 300 miljoen dollar op de 
terminaldivisie van Smit. Ook dit 
bod werd een dag later resoluut af-
gewezen. (PAS)

Smit blijft zich verzetten tegen overname door Boskalis
GLÜCKSBURG
Een aspirant-officier van de Duitse 
marine is vermist op zee nadat zij 
uit het want was gevallen van het 
zeilende opleidingsschip Gorch 
Fock. De achttienjarige vrouw is 3 
september kort voor middernacht 
te water geraakt ter hoogte van het 
Waddeneiland Norderney in de 
Duitse Bocht.
Een persoon van de wacht zag haar 
vallen, wierp een reddingsboei in 
het water en sloeg alarm. Maar on-
danks een grote reddingsactie met 
vier reddingsboten, enkele over-
heidsvaartuigen, zeven helikopters 
en een vliegtuig werd het beman-
ningslid niet gevonden. De jonge 
vrouw was sinds 1 juli in dienst bij 
de marine.
Op het moment van het ongeluk 

stond er windkracht zeven met tot 
twee meter hoge golven. De vrouw 
droeg geen reddingsvest. Dit is vol-
gens een marinewoordvoerder ook 
niet gebruikelijk. 
De officier van justitie in Kiel stelt 
een onderzoek in naar de oorzaak 
van het ongeluk. In de vijftigjarige 
geschiedenis van de Gorch Fock is 
dit het derde ongeluk met dodelijke 
afloop onder zeiltechnische omstan-
digheden. In mei 2005 viel een ma-
troos op de Atlantische Oceaan uit 
de verstaging op het dek. Datzelfde 
overkwam een opvarende in 1998 
in het Kattegat.
De Gorch Fock is na het jongste 
ongeval naar de marinehaven van 
Wilhelmshaven gevaren om de be-
manning op verhaal te laten komen. 
(MP)

WEERT
Weert krijgt een containerterminal 
langs de Zuid-Willemsvaart. De 
haven is gepland tussen Weert en 
het Brabantse Budel en gaat naar 
schatting ruim twintig miljoen euro 
kosten. De nieuwe haven ontstaat 
door uitbreiding en aanpassing van 
de bestaande haven en moet op ter-
mijn zo’n 15.000 containers per jaar 
gaan verwerken.
Groot deel van de investering gaat 
op aan baggerwerkzaamheden, 
verbreding van de haven en aanleg 
van een aantal nieuwe wegen. De 
gemeenten Weert en Cranendonck 
hebben bij de provincie Limburg om 
subsidie gevraagd. De gemeenten 
rekenen op een provinciale bijdrage 
van tien miljoen euro. Dat geld moet 

komen uit het geld dat bij het rijk 
is gereserveerd om binnenhavens te 
moderniseren. De overige kosten 
moeten de gemeenten en het regi-
onale bedrijfsleven zelf dragen. De 
terminal moet binnen enkele jaren 
in bedrijf zijn.
De modernisering van de haven 
is eigenlijk een opwaardering van 
de haven van zinkbedrijf Nyrstar 
in Budel. Het bedrijf gebruikt de 
haven nu nog voor het vervoer van 
chemische stoffen, zoals zwavelzuur 
per schip, het gaat hierbij om enkele 
schepen per week. Het bedrijf heeft 
bij de haven bovendien een directe 
spoorverbinding met Antwerpen. En 
dat is een extra reden om de haven 
in te richten voor containeroverslag. 
(HM)

Opvarende Gorch Fock overboord

Containeroverslag in haven Weert

Vermiste zeiler
ENKHUIZEN
Het lichaam  van de 78-jarige zeiler, 
die sinds maandagmorgen 8 septem-
ber werd vermist, is zaterdagmiddag 
even na vieren ter hoogte van Wijde-

nes gevonden door watersporters.
De zeiler was de bewuste maandag-
morgen met enkele andere zeiljachten 
uit Enkhuizen vetrokken. Hij was de 
anderen vooruit gezeild. Zij vonden 
het jacht met neergehaalde fok, maar 
zonder de zeiler aan boord. (BS)
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Bestelbon

Ja, stuur mij ..….. (aantal) x de Reddingsdisq toe voor € 55,95 per stuk, inclusief btw.*

Bedrijf/schip:..................................................................................................................................................

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

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

Postcode: .............................................................Plaats:...............................................................................

Telefoon:..............................................................Emailadres: .....................................................................

handtekening:                                                     Datum:

* exclusief € 7,50 verzendkosten.

Stuur of fax deze bon naar Weekblad Schuttevaer, tav Stella de Jong, postbus 58, 
7400 AB Deventer, Fax: 0570-50 43 99. 
Wij zorgen dat uw nieuwe reddingsmiddel zo spoedig mogelijk wordt afgeleverd.

Weekblad Schuttevaer

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

Wanneer seconden tellen….
De Reddingsdisq maakt van omstanders hulpverleners!

Sensationeel nieuw reddingsmiddel
Een verdrinking kan in luttele minuten voor uw ogen gebeuren, terwijl u machteloos moet toekij-
ken. In Amerika is een nieuw innovatief reddingsmiddel ontwikkeld dat drenkelingen veel meer 
overlevingskans geeft. De Reddingsdisq is een professionele kunststof werpschijf waarmee een-
voudig en snel een dertig meter lange, lichte en sterke reddingslijn naar de drenkeling kan 
worden geworpen.
De Reddingsdisq stelt omstanders in staat een slachtoffer te redden zonder zichzelf in ge-
vaar te brengen. Vanuit het gangboord kan gemakkelijk 25 meter ver worden gegooid. De 
opvallende Reddingsdisq neemt weinig plaats in en 
kan op een goed bereikbare plaats aan boord of op 
de steiger worden opgehangen.

nu met 20% 
korting!

De Reddingsdisq is nieuw in Nederland en nu exclusief te koop via de 
Lezersservice van Weekblad Schuttevaer voor € 55,95 (elders € 69,95).

prijzen vanaf  
169.500,- v.o.n.

www.guijt.nl
0316 - 580860

www.nieuwbouw-rijnwaarden.nl
0316 - 541847

Nabij de sfeervolle Europakade aan de Rijn, dichtbij alle voorzieningen, is 

momenteel in uitvoering de bouw van een karakteristiek appartementen-

gebouw, ontworpen in de stijl van oud-Tolkamer. Het fraaie gebouw wordt 

vanzelfsprekend voorzien van een lift en een parkeerkelder. Een aantal 

appartementen heeft een uniek uitzicht op de rivier en de uiterwaarden. 

De oplevering wordt in het voorjaar van 2009 verwacht.

De prijzen variëren van  169.750,- tot  650.000,- voor het imposante 

torenappartement.

stijlvol wonen aan het waterPromenadeplan Tolkamer

GMP certificatieschema diervoedersector 2006
geldig tot 31-05-2011

PDV registratienummer: PDV100264

Niwo VIHB nummer ZH505245VXHX
Geldig tot 07-04-2010

Dordtclean B.V.
Kilkade 45

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

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

Eigen vaste locatie
te Dordrecht met 
aanlegsteiger.

Eventueel inname 
spuitwater

Inkoop van plantaardige 
oliën en vetten

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

www.GrootVaarbewijs.nl
Edumar                   0515-541067 / 06-54278606

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

TE KOOP:
Hotelpass.schip, 38pers., afm. 69,90 x 5,60 x 1,00 m., Rijnattest
zone 2, 3 en 4, 2 x 305 pk, met meerderjarig garantiecontract.
Rijnattest zone 2 tot medio 2012.
Hotelpass.schip, afm ca 34,15 x 5,06 x 1,20 m., kr.hgte 4.40 mtr,
195 pk Volvo Penta, SI cert. zone 2,3 en 4, 32 pers. als hotelschip
of 50 pers. als rondvaartdagboot.
Rondv.partyboot, bj. 1993, ca 36,50 x 7,72 x 1,20 m., 350 pers.,
Rijnattest + zone 2, 500 pk, radar, etc., kopschroef, airco, keuken,
ruim zonnedek, interessante prijs.
Partyboot, bj. 1986, 14,00 x 4,00 x 0,75 m., boegschroef, SI zone 
3 + 4, max. 40 personen (model jachtkruiser).
Ter overname modern rondvaart-partybedrijf in randstad all-in.
Ter overname kleinschalig sportvissersbedrijf in zuidwesten
van Nederland.

Na een bewogen, avontuurlijk en ondernemend leven 
is ons onverwacht ontnomen

Ronald van Pelt

2 decenber 1963                                     9 augustus 2008

Familie

Vrienden

Correspondentieadres:
Louis Post
Meerum Terwogtlaan 171
3056 PP Rotterdam
Telefoon 010 - 485 95 52

Ronald is gecremeerd op dinsdag 16 september 2008

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

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

Verzorging van de complete staal voorbewerking.

Snelle levertijden.

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

WAAROM !?

Ronald van Pelt

2 december 1963                              9 september 2008

Marcel
Diana
Louis
Diana
Iman
Joep

Sandra
Annelies

MONUMENTAAL GRACHTENPAND TE
DORDRECHT GELEGEN A AN RIVIER
“DE OUDE MAAS”  EN DE BINNEN-
KALKHAVEN. 
TOTAAL 618 VVO KANTOORRUIMTE.
Voor informatie:

Tel: 078-6320741

TE KOOP

W W W. Q M A K E L A A R S . N L

Scheeps- en
Jachtbetimmeringen

meubels op maat
keukens •

badkamers •
stuurhutten •

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

Holtenbroekerdijk 40A
8031 ER Zwolle

Gelijkvloers 
3-kamer appartement
op 1e verdieping met 

uitzicht over de kalkhaven, 
nabij historische stadshart. 
Voor meer informatie kijk 
op www.waltmann.com

SCHEEPS-
ACCU’S

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

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

Levering door heel Nederland

HOOGENDIJK
ACCU’S

Vlaardingen
tel. 010-4712871 • fax 010-4714861

info@hoogendijkaccu.nl
www.hoogendijkaccu.nl

H
O
A
C

PRIJZEN
MOMENTEEL

OP AANVRAAG
i.v.m. fluctuerende 

loodprijzen

SCHEEPS-
REPARATIEBEDRIJF

‘MISTI’
o.a. autokranen, 

motorinbouw, elektra,
laswerk, hydrauliek

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem

SCHEEPSWERF
MEPPEL
VOOR AL UW 

ONDERHOUDSWERK-
ZAAMHEDEN REPARATIE EN

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

Complete aan- en afbouw
Verlengen tot 110 mtr.

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

Mob. 06 - 21 21 17 12
Email: 

info@scheepswerfwoutliezen.nl
Internet: 

www.scheepswerfwoutliezen.nl

Captain Software
SOFTWARE FOR THE NAUTICAL INDUSTRY

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

Altijd op koers!

S C H E E P S W E R F

VOORUIT

Als schipper

denk je altijd

vooruit.

Zaandam
Zuiddijk 404

500 meter uit het
Noordzeekanaal.

Hellingen en dokken.
Max. lengte 70 meter.

100% service.

Alle werkzaamheden
075-6 15 63 58

info@scheepswerfvooruit.nl

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

uit voorraad leverbaar.

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

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

REINTJES - keerkoppelingen

ABC - dieselmotoren

* 24-uurs service

Newtonweg 9 - Spijkenisse        0181-614466

Gezocht: MOTORPASSAGIERSSCHEPEN
(16/40 passagiers; géén dagvaart).

Voor fiets- en vaarvakanties in NL en FR met 
buitenlandse gasten, groepsreizen enz.

Plannen voor aanschaf, overname of (om)bouw? 

Bel HAT TOURS (Wim Troelstra) 
tel. 0299-690 771 

of mail naar wtroelstra@hat-tours.com.

Kijk voor meer info op: www.hat-tours.com

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

(ca. 250 woorden). De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten.

Redaktie Schuttevaer, Postbus 58  7400 AB Deventer
Emailen kan ook: redactie@schuttevaer.nl

lezerS aan het woord
Tineke’s
tijdwinst
‘Sneller besluiten voor nu en later’ 

is het motto voor 2009 bij Ver-
keer en Waterstaat. Het inzicht 
komt weliswaar laat, maar 
gelukkig blijft het V&W-duo 
Eurlings en Huizinga bij de 
belofte dat onderhoudsachter-
standen aan vaarwegen versneld 
worden ingelopen. De planning 
was 2018, de klus zal nu in 
2016 zijn geklaard. Chapeau 
voor staatssecretaris Tineke 
Huizinga en een pluim voor de 
onvermoeibare vaarweglobbyis-
ten achter het COV.

Tineke’s tijdwinst voor de vaar-
wegen moet ergens van worden 
betaald, maar onder druk van 
argumenten valt er kennelijk 
met miljoenen te schuiven. Hon-
derden miljoenen zelfs, want 
die twee jaar tijdwinst kost 200 
miljoen euro. Dat het COV daar 
‘overwegend positief’ over is, 
lijkt nog voorzichtig uitgedrukt. 
Het is een klapper! Maar dat 
roepen we niet te hard, want 
andere idealen zijn nog te ver 
weg.

We laten ons blij maken met het 
inlopen van achterstanden, ter-
wijl de vooruitgang nog altijd 
stagneert. Het CBRB hekelt 
terecht het gebrek aan èchte 
aandacht voor meer binnen-
vaart. Voor alleen maar mooie 
woorden koop je geen lading 
van de weg naar het water, geen 
nieuwe sluizen en kanalen. Daar 
is nog heel veel tijd te winnen. 
Snel besluiten dus!

commentaar

varend beStaan

Na tachtig jaar is het noodgedwongen 
afgelopen. Het hele terrein van een 
halve hectare moet worden  ontruimd, 
inclusief de kraan en de wals. Veel is 
al weg. Alleen de loods zal wellicht 
als historisch monument overeind 
blijven. ‘M’n opa, Marinus van der 
Pol, is hier aan de Ringdijk begon-
nen. Ik denk ergens tussen 1920 en 
1925. Eerst maakte hij staalwerk voor 
vrachtwagens, onder meer voor Van 
Doorne uit Brabant, de latere DAF. 
Daarnaast hield hij zich ook bezig 
met het maken van vletten en roei-
boten. Vervolgens is het een tijdje 
expeditiebedrijf geweest, toch ging 
hij weer terug naar reparatie van bin-
nenschepen, maar ook nieuwbouw 
van spitsen en Kempenaars.’

Samen
‘Er waren vijf zonen, waarvan er 
vier in het bedrijf gingen. Mijn 
vader met zijn broers. De vijfde 
emigreerde naar Amerika. Het be-
drijf groeide door tot zo’n vijftien 
medewerkers, maar uiteindelijk zijn 

alleen mijn vader, mijn broer en ik 
overgebleven. En de laatste vijftien 
jaar waren we samen overgebleven, 
m’n broer en ik. En nu zijn we bezig 
om de boel op te ontruimen en het 
afwerken van de laatste klus. Een 
neef van ons heeft een zandzuiger, 
de Merwede 7, daar moet nog wat 
reparatiewerk aan gebeuren. Maar 
dan is het echt afgelopen. Wat m’n 

leeftijd betreft vind ik het niet erg, 
je moet een keer stoppen. Over drie 
weken moeten we hier echt weg-
wezen.’

Sanering
‘We hebben gelukkig een goeie 
regeling. Dat houdt onder meer in 
dat je met je zestigste kunt stoppen. 
Gerard, die vijf jaar jonger is, moet 

nog wel door. Hij gaat zich verhuren 
aan andere bedrijven hier in de buurt, 
er is werk zat per slot van rekening. 
Dit gebied moet helemaal worden 
gesaneerd. Niet alleen de panden en 
de bedrijvigheid aan de dijk, maar 
ook de schepen die hier nog liggen 
in de Strooppot en de Rietbaan. Het 
terrein ligt in de derde fase van het 
project Noordoevers. Op de terreinen 

die zuidelijker liggen, wordt medio 
2009 begonnen met woningbouw. 
Maar ook wat hierna langs de dijk 
komt in de richting van Hendrik-
Ido-Ambacht moet weg, dus ook 
Stolk en Rijsdijk en Van Vliet. Tot 
aan de Gamma toe. ROM-D, de re-
gionale ontwikkelingsmaatschappij 
Drechtsteden, wil hier woningen en 
watersportvoorzieningen. Volgend 
jaar gaan ze beginnen met de bo-
demsanering, want het zal hier wel 
wat vervuild zijn geraakt in de loop 
der jaren. Of ik het nog meemaak 
dat hier huizen komen te staan, dat 
weet ik niet. De plannen zijn er in 

elk geval. De eerste aanzet stamt 
al uit 1994.’

Film
‘Helemaal onvoorbereid zijn we dus 
niet, we hebben het zien aankomen. 
Leuk van het laatste jaar is, dat we 
een spits hebben ingekort voor ie-
mand uit Amsterdam. Daar is een 
film van gemaakt en die wordt door 
SBS uitgezonden deze maand of in 
oktober. In een serie over apart wo-
nen. Inkorten van schepen hebben 
we meer gedaan. Als mensen op een 
spits gaan wonen, dan is die al gauw 
te lang. Maar ook het omgekeerde: 
verlengen en verder allerhande werk. 
We pakten alles aan. Je kunt niet 
zeggen dat je alleen de leuke dingen 
wilt doen, nee, alle voorkomende 
werkzaamheden. Alleen als het echt 
moeilijk werd, haalden we er een 
ander bij. We hadden zo’n dertig 
spitsen in het onderhoud, maar ook 
andere schepen. Alles behalve moto-
ren inbouwen, hoewel we dat in het 
begin ook nog hebben gedaan.
‘Wat we ook als een prachtig stukje 
werk zien, is de ombouw van een 
klipper tot charterschip in 1997. Die 
ligt nu nog in Monnickendam, de 
Gouwzee. We zijn nog een keer met 
een groep meegeweest. En dat willen 
we als afsluiting ook hier doen. Een 
klant van ons heeft een rondvaart-
boot en daarop willen we het boek 
officieel dichtdoen, voor onszelf en 
voor onze klanten.’ (JCK)

• Arie en Gerard van der Pol moet hun werf sluiten om plaats te maken 
voor woningen. Misschien dat de loods als historisch monument overeind 
kan blijven. (Foto Jacques Kraaijeveld)

‘Het werk was niet altijd leuk, maar je gaat het toch wel missen’

Doek valt voor Scheepswerf Van der Pol
De poort gaan definitief dicht bij Scheepswerf Van der Pol in 
Zwijndrecht. ‘Met gemengde gevoelens, dat kun je wel stellen. 
Aan de ene kant was het werk niet altijd leuk, maar ik denk dat 
je het toch wel gaat missen als het echt voorbij is’, zegt Arie 
van der Pol, die samen met zijn broer Gerard eigenaar is van de 
kleine scheepswerf aan de Strooppot, op de grens met Hendrik-
Ido-Ambacht.

‘Ook Stolk, Rijsdijk en
Van Vliet moeten weg’

De binnenvaart is een interessante bedrijfs-
tak, maar over sommige zaken blijf ik mij 
verbazen. Volgens bijna alle schippers is het 
personeelsgebrek momenteel het grootste 
probleem, maar toch ligt geen schip stil als 
gevolg van het ontbreken van personeel! 
U bedoelt natuurlijk ‘Nederlands’ perso-
neel. Kennelijk moeten we wennen aan 
Roemenen en Polen aan boord, die over 
het algemeen toch vakbekwaam zijn. En 
als ze ‘op’ zijn, zijn er vast nog Oekraïners 
en Bulgaren die ook kunnen varen. Oost-
Europa is gelukkig nog heel groot. Maar 
een echt personeelsprobleem? 

Volgens anderen is het grootste probleem dat 
we tussen 2005 en 2010 ruim 1000 nieuwe bin-
nenschepen aan de Nederlandse binnenvloot 
zullen hebben toegevoegd. Grote en kleine, 
merendeels zelfstandige binnenvaartonderne-
mers, hebben dan gezamenlijk evenveel par-
ticulier geïnvesteerd in schepen als de staat 
in dezelfde periode in de Betuwelijn! Met 
1000 schepen kun je jaarlijks het equivalent 
van tien Betuwelijnen wegvaren, zonder dat 
het Nederland iets kost! Daar had men even 
niet aan gedacht.
Nog zo een. Er wordt de laatste jaren meer 
geïnvesteerd in binnenschepen dan in zeesche-
pen (onder Nederlandse vlag). En zelfs Urker 
vissers stappen over op binnenschepen en dat 
wil wat zeggen. Dan valt er kennelijk toch wat 
te verdienen. Vreemd toch dat banken bereid 
lijken om binnenschepen tot in het oneindige 
te financieren. Halverwege dit jaar telde je als 
binnenvaartondernemer niet meer helemaal 
mee als je niet tenminste vijf nieuwe schepen 
in bestelling had. En de bank zei altijd ja, 

want anders ging de schip-
per naar de andere bank om 
de hoek. Dat kan natuurlijk 
zo niet doorgaan. Er zijn 
zelfs mensen in de sector die 
mij hiervan de schuld geven, 
want als ik niet zo positief 
over de binnenvaart had ge-
schreven, dan was er vast 
niet zoveel nieuwgebouwd. 
Dat is natuurlijk onzin. Maar 
ik ben er wel trots op dat we 
de modernste binnenvloot 
van de wereld hebben.

Uitgemergeld
Wat mij ook een beetje ver-
baasd is dat het in de bin-
nenvaart nu nog steeds best goed gaat. Ook 
voor de kleinere schepen geldt dat er nog nooit 
zoveel is verdiend als in de afgelopen peri-
ode. En dat terwijl het wegvervoer in dezelfde 
periode er bijna aan onderdoor gaat. U wilt 
niet weten voor welke uitgemergelde tarieven 
wegvervoerders moeten rijden, terwijl bin-
nenvaartondernemers tot nu toe doorgaans 
betaald krijgen wat ze vragen, plus zonder 
morren een brandstoftoeslag. Wat hebben wij 
dan zoveel anders gedaan dan wegvervoerders? 
Zou het dan toch zo zijn dat een goed imago 
van de binnenvaart als milieuvriendelijk en 
professioneel alternatief voor de weg zich op 
deze wijze terugverdient?
Echt verbaasd ben ik over het feit dat Neder-
land z’n kop in het zand steekt als het gaat om 

de afwikkeling van het goe-
derenvervoer. Met zoveel 
problemen op de weg zou 
je natuurlijk verwachten dat 
men met man macht pro-
beert wegvervoerladingen 
op schepen over te zetten, 
maar in werkelijkheid ge-
beurt er vanuit overheids-
wege weinig. Men laat het 
een beetje op z’n beloop. 
Wat subsidie hier, een 
plannetje daar, maar echt 
grote bewegingen worden 
niet gemaakt. De belangen 
liggen helaas anders. Perso-
nenvervoer is belangrijker 
dan goederenvervoer - 

daarom gaat er 4,5 miljard extra naar spoor. 
Goederenvervoer staat gewoon niet op de 
agenda en dat is slecht. Juist omdat de Ne-
derlandse economie daar nu eenmaal zo sterk 
van afhankelijk is. Verleden week kregen we 
steun uit onverdachte hoek toen 99 procent 
van het Europees Parlement stemde voor sti-
mulering van goederenvervoer over water en 
per spoor, ter ontlasting van de wegen.

Hufterig
Als het allemaal zo goed gaat kun je je afvra-
gen waarom we dan zometeen, als gevolg van 
een aantal hufterige hypotheekfinanciers in 
Amerika, in een financiële wereldcrises moe-
ten gaan belanden. Binnenvaartondernemers 
voelen die het eerst aankomen, omdat  de 

handel en het transport over de wereldzeeën 
(en dus de overslag in de zeehavens) dan als 
eerste stagneert. Het meest verbazingwek-
kend is dat de wereldeconomie zelf eigenlijk 
geen aanleiding vormt voor zo’n crisis (want 
die draait best lekker), maar dat wij mensen 
als consumenten het vertrouwen verliezen, 
daardoor minder gaan kopen en zo onszelf 
onvermijdelijk een crisis inpraten.
Het lijkt een complot, maar dat is het niet. Het 
is een mechanisme. Met een beetje realiteitszin 
en goede communicatie zou je dat toch moeten 
kunnen voorkomen. Zo zou je ook gewoon 
kunnen stoppen met nieuwbouw als we ge-
noeg schepen hebben, zodat we onze huidige 
vrachtprijzen in stand kunnen houden.

Nooit meegemaakt
Het meest opzienbarende voorval van de 
afgelopen tijd was ongetwijfeld de bestem-
ming van een deel van het overschot van 150 
miljoen euro op de voorjaarsnota van het 
kabinet Balkenende. ChristenUnie en CDA 
besloten vijftien miljoen hiervan te besteden 
aan de ombouw van de keersluis Zwartsluis 
en het uitbaggeren van de vaargeul naar 
Harlingen in de Waddenzee (Boontjes). Met 
hetzelfde gemak had men voor extra politie, 
verpleegkundigen of dijkverhoging kunnen 
kiezen, maar nu kozen binnenvaartvriende-
lijke Kamerleden uit eigener beweging voor 
vaarwegprojecten. Ik heb dat niet eerder zo 
meegemaakt. Meestal moeten we hard knok-
ken voor wat extra geld. Het geeft ook aan 
dat men op de hoogte is van het feit dat een 
aanzienlijk deel van onze achterban niet voor 
niets ‘Cum Deo’ of ‘Deo Volente’ op het schip 
heeft staan. Deo Gratias.

Column Binnenvaart

door C. J. de Vries

ANTWERPEN
De Belgische Scheepvaartpolitie 
lanceerde vrijdag haar natio-
nale preventiecampagne ‘Vaar 
Tijd voor de binnenvaart’. De 
campagne legt het accent op de 
nieuwe wetgeving op het vlak 
van bemanningsvoorschriften en 
vaartijden in de binnenvaart. Die 
nieuwe wetgeving is sinds 1 juli 
2008 volledig van kracht.

De preventiecampagne loopt onder 
het peterschap van de staatssecretaris 
voor Mobiliteit, Etienne Schouppe. 
Het startsein werd bij de Scheep-
vaartpolitie gegeven op de Open 
Scheepvaartdagen in Antwerpen.
 
Nieuw wetgeving
Als gevolg van een vernieuwing van 
de Europese wetgeving is er sinds juli 
2008 in België een nieuwe wetgeving 
(KB 09/03/2007) van kracht op het 
vlak van bemanningsvoorschriften 
en vaartijden in de binnenvaart.  
De nieuwe reglementering is eigen-
lijk al van toepassing sinds begin 
2007 maar tot eind juni 2008 golden 
er overgangsregels om schippers de 
tijd te geven de nieuwe regels te leren 
kennen en zich eraan aan te passen. 
De nieuwe regels hebben voornamelijk 
betrekking op de veiligheid aan boord, 
de opleiding en kwalificatie van de be-

manning aan boord van binnenschepen 
en het opleggen van vaar- en rusttijden, 
naar analogie met het wegverkeer.

Sleutelhanger
De Scheepvaartpolitie heeft vast-
gesteld dat er nog heel wat vragen 
over de nieuwe regels zijn bij de 
binnenschippers. Om de sector zo 
goed mogelijk te informeren, lan-
ceert de Scheepvaartpolitie deze 
nationale preventiecampagne. De 
politie te water wil samen met de 
sector op een constructieve manier 
tot een veilig verkeer op de binnen-
wateren komen.
De Scheepvaartpolitie zal gerichte 
controles uitvoeren en alert optreden 
tegen ieder die de regels flagrant 
overtreedt. Wie niet in orde is, krijgt 
ook een brochure van de Federale 
Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit, 
een cd-rom met de wetgeving en een 
folder van de Scheepvaartpolitie.
 
Wie wel voldoet aan alle voorschrif-
ten, kan op haar/zijn beurt rekenen 
op een kleine beloning: een speciaal 
ontworpen sleutelhanger naar analo-
gie met de gekende BOB-campagne. 
De campagne “Vaar Tijd voor de bin-
nenvaart” van de Scheepvaartpolitie 
is georganiseerd in samenwerking 
met de Federale Overheidsdienst 
Mobiliteit.

Belgische Scheepvaartpolitie 
lanceert Campagne ‘Vaar Tijd 
voor de binnenvaart’

Stelling van de week

Hierbij wil ik reageren op de reactie 
van J.S. Horn in weekblad Schutte-
vaer van 6 september 2008. De heer 
Horn meent Greenpeace te moeten 
verdedigen, aangaande het storten 
van stenen. Als het al zo zou zijn 
dat visquota worden ontdoken, is 
de rechter de enige instantie om hier 
tegen op te treden. In veel zaken 
neemt de milieubeweging echter 
het recht in eigen hand, denk aan 
de Rara-actie’s in het verleden en de 
acties van Lekker Dier tegen nerts-
kwekerijen en vele andere geweld-
dadige acties. In het verleden hebben 
milieubewegingen een belangrijke 
invloed gehad in het tegengaan van 
milieuvervuiling, wat zeer nuttig 
was. Mijns inziens zijn we thans 
zover, dat de milieuorganisaties dik-
wijls meer vervuiling veroorzaken 
dan voorkomen, door zaken tegen 
te houden, zodat productie uitwijkt 
naar landen waar men het met milieu 
niet zo nauw neemt.
Zelf ben ik jaren lid geweest van 
Greenpeace, maar ik ben vijf jaar 
geleden afgehaakt door de vele 
acties waarmee ik het oneens was. 
Trouwens, in de mening van leden is 
men zeer matig geïnteresseerd. Een 
ledenvergadering heb ik niet mee-
gemaakt. Wel wordt men bedolven 
onder acceptgirokaarten om acties 
te steunen.
Naar mijn mening wordt het hoog 
tijd dat de overheid de ongelimiteer-
de subsidiegelden aan milieuorga-
nisaties eens kritisch gaat bekijken. 
Wat betreft de stellig van de week 
(‘Ik ben de milieubeweging meer 
dan zat’ - red.) raden wij de milieu-
organisaties aan zich eens werkelijk 
te verdiepen in het goederenver-
voer en de rol van de binnenvaart 
hierin. Misschien dat men dan tot 
het inzicht komt, dat het nuttig kan 
zijn zich positiever op te stellen bij 
projecten als de Tweede Maasvlakte 
en aanleg van vaarwegen. Ook de 
milieubeweging zal moeten besef-
fen, dat er in Nederland wat moet 
worden verdiend om een ieder een 
bestaan te geven, uiteraard wel met 
inachtneming van regels.

L.G. ten Haaf
ms Variant

Milieubeweging
Ik schrik nogal van de uitslag van 
de internetstelling van Weekblad 
Schuttevaer: 86 procent is de mi-
lieubeweging meer dan zat! 
Niet dat ik geen bezwaren heb tegen 
veel van de uitingen van milieuac-
tivisten, maar ik vrees, dat de te-
genstemmers een stuk geschiedenis 
verdringen. De milieubeweging is 
wel ontstaan naar aanleiding van de 
rampspoed, die de groot-industrie 
tussen pakweg 1850 en 1950 heeft 
aangericht en wat ze (of we?) in Azië 
nog eens dunnetjes overdoen. En vast 
niet alleen daar, als de milieuorgani-
saties niet meer zouden bestaan. 
Ik ben ervan overtuigd dat ze per 
saldo nog steeds positief voor de sa-
menleving zijn, de consument scherp 
houden en voorkomen dat industrie 
en overheden hun beslissingen alleen 
op basis van geld nemen.

Jos Evens
Ms Deavanos

‘Innovatie
hallucinatie?’
Een paar kreten van de laatste tijd: 
‘Kom op met die ideeën’, roept de 
heer De Vries - positieveling bij 
uitstek - over innovatiesubsidies 
die enkel van toepassing zijn op 
haalbaarheidsstudies en onderzoeks-
projecten.
Dan de schippers Sander Janssen en 
Niek Deen over onnodige regelge-
ving die mensen hun verantwoor-
delijkheidsbesef ontneemt, cq haar 
doel voorbijschiet (aflopen van de 
ROSR-overgangsregelingen en de 
daaraan gekoppelde time-out voor 
het merendeel van de kleinere bin-
nenschepen van ca. 300-1500 ton, 
bouwjaar voor 1980). Gek hè, dat 
we het vervoersinfarct nog steeds 
zien naderen?

Wat wil je nu als overheid; via sub-
sidieregelingen onderzoeksbureaus 
in leven houden, of een goed trans-
portbeleid vormgeven? Wel steun 
geven om innovatief watertransport 
te stimuleren, maar gelijktijdig de 
kleinere scheepvaart de exploitatie 
onmogelijk maken en zijn distribu-
tiefunctie afbreken? De bestaande 
vloot van kleinere schepen gaat on-
herroepelijk verdwijnen en met hen 
dit vervoer over water, tenzij tech-
nici, gesteund door staatssecretaris 
Huizinga, een innovatieve methode 
ontwikkelen om kleine schepen te 
produceren voor dezelfde prijs per 
ton als de grote nieuwbouw, de 
ROSR-overgangsregelingen intact 
blijven en - de goedkoopste en meest 
logische oplossing - de overheid in-
grijpt in de transportmarkt door het 
opleggen van een verdeelsysteem 
tussen de modaliteiten en kostprijsta-
rieven. Of een combinatie hieruit.

Zo niet, dan gaan er voor elke 500-
tonner twintig vrachtauto’s extra de 
weg op, dankzij een overheid, die 
wel steun verleent om tonnage van 
de weg af te halen, maar bevordert 
dat er veel meer van het water terug 
de weg opgaat. Kwestie van haring 
of kuit.

Jos Evens
Ms Deavanos

Deo Gratias

DELFZIJL
Met zo’n 70.000 bezoekers mag 
het bestuur van het Eems-Dollard 
Havenfestival, dat 13 en 14 septem-
ber voor het derde opeenvolgende 
jaar in de Delfzijlse buitenhaven 
werd georganiseerd, terugzien op 
een succesvol weekend. Het aantal 
bezoekers overtrof dat van vorig jaar 
met 20.000.
Ook de vroegere loodsboot Castor 
(1950) keerde na een bewogen le-
ven even terug naar haar thuishaven. 
Samen met haar zusje Betelgeuze 
lag ze, opengesteld voor het publiek, 
aan de havenboulevard. De fotograaf 
‘ving’ haar in zijn lens samen met 
de in het dok van Koninklijke Nies-
tern Sander liggende Balticborg. Tot 
1983 was de Castor een vertrouwd 
gezicht aan de loodsensteiger in de 
voormalige jachthaven.
Naast een groot aantal sleepboten, 
traditionele vaartuigen en een bag-

gerschip was ook de veelbesproken, 
bij Maas Shipyards Waterhuizen ge-
bouwde nieuwbouwcoaster Bornrif 
stralend middelpunt van het evene-
ment. Verder was er een groot aantal 
deelnemers op het Maritieme Plein, 
waar onder bedrijven als Koninklijke 
Wagenborg, Koninklijke Niestern 
Sander, Seatrade, Management 
Facilities Group, Intertec Group, 
Kontiki Diving (met duikdemon-
straties), Delftechniek, Nautische 
Unie/Hunfeld, Waarschip Werf, 
Bouwman Hydrauliek, Eemspoort 
Handel, AG Ems Nederland, Auto-
bedrijf Dallinga, Buist Autoschade, 
Marine Equipment Trading Holland, 
Centurion Noord Nederland, Bree-
land en de KNRM.
De vierde editie van het Eems Dol-
lardhavenfestival heeft plaats in sep-
tember 2010. Voor het volgend jaar 
staat DelfSail 2009 gepland van 22 
tot en met 26 augustus. (HZ)

ROTTERDAM 
Jongeren zonder diploma’s, tus-
sen achttien en 23 jaar, krijgen de 
kans een binnenvaartdiploma te 
halen. De onderwijscoördinator 
Binnenvaart en het CWI in Rot-
terdam gaan de veelal werkloze 
jongeren een opleiding aanbie-
den met een leer-werktraject. 

‘We krijgen geld van het CWI in Rot-
terdam die de leerlingen aanlevert’, 
zegt de door werkgevers- en werkne-
mersorganisaties uit de binnenvaart 
aangestelde onderwijscoördinator 
Han van Roozendaal. Binnen het 
project ‘Zij-instroom binnenvaart 
Rotterdam’, krijgen vanaf maandag 
twaalf jongeren een introductiepro-
gramma van tien dagen aangeboden 

op een schip van het STC. Bedoeling 
is dat ze een aantal basisvaardig-
heden leren en kennis nemen van 
de veiligheidsvoorschriften. ‘Dan 
moet je denken aan het zetten van de 
draden en steekeinden, brandoefe-
ningen, rondje machinekamer, kaart 
lezen, het schip besturen en een radar 
bekijken’, zegt Van Roozendaal.
Door de kennismakingscursus moet 
de binnenvaart gaan leven voor de 
jongeren. ‘Een probleem is dat de 
binnenvaartwereld onbekend is bij 
veel jongeren. Ze komen er niet snel 
toevallig mee in contact, terwijl het 
toch een branche is die kansen biedt 

aan jongeren.’ 
Na afloop van de cursus gaan de 
jongeren een stagecarrousel in. 
‘Ze lopen dan drie maanden lang 
stage op verschillende schepen van 
verschillende rederijen. Veertien 
werkgevers hebben inmiddels sta-
geplaatsen toegezegd. Het streven is 
de jongeren een zo breed mogelijk 
pallet te laten zien van onze branche. 
Maar we leggen er wel druk op bij de 
jongeren. Ze krijgen van ons meteen 
een dienstboekje en een medische 
keuring en moeten laten zien dat ze 
het willen en kunnen.’
Degenen die gemotiveerd zijn krij-

gen na de stagecarrousel een arbeids-
contract aangeboden in het kader van 
de Beroeps Begeleidende Leerweg 
(BBL). Tot die tijd volgen ze de op-
leiding met behoud van uitkering. 
Een deel van de jongeren is gemoti-
veerd. ‘Maar er zitten waarschijnlijk 
ook beroepswerklozen tussen’, zegt 
Roozendaal. ‘Die zijn moeilijk te 
motiveren.’

Allochtonen
Hoewel er veel allochtone jongeren 
zonder werk rondlopen in Rotterdam, 
zitten er daarvan maar weinig bij de 
eerste groep jongeren. ‘Wij kijken 

hoe het met de eerste ploeg gaat en 
beslissen dan of en hoe we verder 
gaan. De binnenvaart zit te springen 
om nieuwe mensen en we hopen dat 
dit programma een kleine bijdrage 
levert aan het vinden daarvan.’
Na de publicatie van een artikel over 
het project in het Algemeen Dagblad 
ontving Van Roozendaal diverse re-
acties van mensen die zich wel wil-
den laten omscholen. ‘Die mensen 
wilden dan graag ander werk gaan 
doen. Daarvoor is dit programma 
minder geschikt. Zij zijn doorver-
wezen naar het STC en kunnen in 
principe meteen een opleiding in 
het kader van de Beroeps Betaalde 
Leerweg gaan volgen.’ (HH)

 www.onderwijs-binnenvaart.nl

Binnenvaartopleiding gesjeesde jongeren

• Na 25 jaar is de voormalige loodsboot Castor even terug in Delfzijl. (Foto Frits Olinga)

Mooi weer geeft Havenfestival 
Delfzijl duwtje in de rug

Tweeluik over TX-33
en Kromhoutfabriek

De gepensioneerde muzikant Jacques 
van Harten uit Heerhugowaard heeft 
een boek geschreven waarin zowel de 
geschiedenis van de blazer TX-33 uit 
1918 als die van de Kromhout Moto-
renfabriek een hoofdrol spelen. Het 
tweeluik gaat over de overgang van 
zeil naar motor in de kleinschalige 
visserij, zoals die rond 1900 plaatshad 
op de Zuiderzee en Noordzee.
De TX-33 kreeg als één van de eer-
ste vissersschepen een dieselmotor 
ingebouwd. Rond 1900 zorgde de 
nieuwe techniek voor de opkomst van 
talloze machinefabrieken. Van Harten 
beschrijft het wel en wee van de super 
jonge ‘topmanagers’ die in die tijd 
leiding gaven aan Werf ’t Kromhout’ 
in Amsterdam en met vallen en op-
staan de overgang van scheepswerf 
naar motorenfabriek volbrachten. De 
Kromhout Motoren Fabriek beleefde 
een enorme groei, maar wat ooit de 
potentie had een multinational te 
worden, ging uiteindelijk teloor.
‘Kuilen in de golven’ verhaalt over 
een periode waarin gewone, ambach-
telijke vissers op innovatieve wijze 
hun brood verdienden en hoe rijke-
luiszoontjes ook met hardwerken, 
een overdaad aan doorzettingsver-
mogen en veel toebedeelde verant-
woordelijkheid in staat bleken ‘de 
beste scheepswerf van Amsterdam’ 
te creëren. ‘Een pakkend verhaal over 
de snelle veranderingen rond 1900, 
waarbij de lezer als vanzelf steeds 
meer naar vis en dieselolie zal gaan 
ruiken’, stelde uitgeverij Aprilis bij 
de presentatie.
Het boek met harde kaft is in lin-
nen gebonden, telt 176 pagina’s en 
is voorzien van 155 zwart/wit foto’s 
uit lang vervlogen tijden.

‘Kuilen in de golven’ (ISBN 978 
90 5994 186 1) van Jacques van 
Harten is een uitgave van Aprilis in 
Zaltbommel en is verkrijgbaar bij de 
boekhandel voor 24,50 euro.

boeken van stapel
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Oproep kapitein m/v

De gemeente Enkhuizen
In Enkhuizen is het historische
karakter goed zichtbaar: er
zijn ca. 350 monumenten
verspreid over de binnenstad
en het VOC-verleden is op
veel gebouwen herkenbaar.
De stad heeft een haven -
gebied en diverse bekende
musea. Enkhuizen heeft
inmiddels meer dan 18.000
inwoners in drie woonkernen:
Enkhuizen, Westeinde en
Oosterdijk. Elk jaar bezoeken
ruim 1,2 miljoen toeristen
de stad. De bedoeling is dat
dit aantal zich de komende
jaren uitbreidt.
Meer infor matie kunt u vin-
den op www.enkhuizen.nl.

Commissieleden Haven Advies Groep (m/v)

De Gemeente Enkhuizen
Enkhuizen kent een rijke geschiedenis waarbij het havenfront een prominente rol speelt.
Voor driekwart omsloten door water heeft de stad haar ligging optimaal uitgebuit.
Eeuwenlang werd het beeld bepaald door een enorme vissersvloot waarbij ca. tweederde
van de Nederlandse vissersvloot Enkhuizen als thuishaven had. De maritieme functie is er
altijd geweest en zo zal het ook altijd blijven.
In de afgelopen decennia zijn vooral de pleziervaartuigen en de watersport in betekenis
toegenomen: het totale waterverkeer met betrekking tot toerisme en recreatie, maar ook
de watergebonden bedrijvigheid wordt steeds drukker. Telkens meer waterliefhebbers
kiezen voor de rust en ruimte van het IJsselmeer boven het verkeer op de binnenwateren.
Tot de gemeentelijke havens behoren de Buitenhaven, Gependam, Veerhaven, Slijckhoek,
Oude haven, Oosterhaven en Zuiderhavendijk. Het beheer van de Havendienst breidt zich
verder uit over de Harlingersteigers en de Zuidelijke Loswal.

De Haven Advies Groep (HAG)
De Haven Advies Groep (HAG) is een instrument voor het college en de wethouder haven -
zaken in het bijzonder om een klankbordfunctie te vormen en te adviseren in het kader
van beleidsmatige ontwikkelingen en voornemens de havenfunctie van Enkhuizen aan de
tijd aan te passen. Het gaat daarbij niet alleen over de visie op de havenfunctie maar kan
ook gaan over concretere zaken zoals het treffen van voorzieningen en faciliteiten voor
havengebruikers en activiteiten die het watertoerisme bevorderen, het recreëren in de
havens veiliger maakt en de samenwerking met andere nautische inspanningen van de
stad aangaat en opwaardeert.

De Gemeente Enkhuizen zoekt voor de nieuw in te stellen HAG

De leden dienen te beschikken over affiniteit met Enkhuizen, aantoonbare nautisch-technische
kennis en/of een nautisch commerciële achtergrond. Bij voorkeur lokale gebondenheid
aan Enkhuizen en/of de regio. De HAG vergadert in opzet vier keer per jaar. De leden van
de HAG krijgen een vergoeding zoals gebruikelijk volgens de reis en verblijfskostenregeling
zoals die ook geldt voor personeel van de gemeente. 

Informatie en sollicitatie
Voor informatie over deze functie kunt u direct contact opnemen met de heer F. Petersen,
Havenmanager, tel.: (0228) 36 01 64. Een schriftelijke sollicitatie kunt u tot uiterlijk 
15 oktober 2008 richten aan mevrouw A. van Leeuwen, personeelsadviseur van de
gemeente Enkhuizen, Postbus 11, 1600 AA Enkhuizen. 
Meer informatie over de Haven Advies Groep nieuwe stijl kunt u vinden op onze website:
www.enkhuizen.nl.

HTB, Haven- en Tankreinigingsbedrijf 
(Rotterdam) BV
vraagt i.v.m. uitbreiding werkzaamheden

Ervaren Stuurman met Groot Vaarbewijs en /of vergelijkbare papieren, 

Marifoon/ Radarpatent 

Woonachtig in regio Rotterdam in verband met tijdige aanwezigheid bij 
oproepen buiten werktijd voor 

Oliebestrijdingsvaartuig HYDROVAC II, Vaste Ligplaats Pernis, 
Rotterdam

Vaste regelmatige baan met normale werkdagen, drie professionele 
collega’s, prima salaris etc.

Inlichtingen bij Schipper A. Ridderhof, GSM 06 53916 376 of 
boordtelefoon 06 51 423 245

Kantooradres Houtweg 75, 2514 BN Den Haag

Gevraagd

Kapitein op motor mts
1500 Ton voor Deltagebied 
en IJsselmeer. In bezit van 
ADNR en Radar patent en 
evt. Rijn patent. Loon + 
vrijetijdsregeling n.o.t.k.

Voor info: 010-4863397

Gevraagd
Matroos

Int. vaart
Loon volgens CAO
H.o.d.n. Gerardus

06-53388660

Gevr.
kapitein

voor tank-duwcombinatie 
wk op wk af. 

Ned. condities,ARA verkeer.
tel: 0653 633711 
of 0613 323398

Gevr.
stuurman/matroos

voor tank-duwcombinatie 
wk op wk af. 

Ned. condities,ARA verkeer.
tel: 0653 633711 
of 0613 323398

Gevraagd op Mts Myriam

Stuurman
volgens aantekening 

dienstboekje.

Loon n.o.t.k.
Systeem 4/4.

Tel. 06-53125906

Gevraagd
Matroos/stuurman
op koppelverband Monaco.

Moezelvaart
4 weken op/4 weken af.

Loon volgens CAO
06-26144905

VOOR AL UW
SCHEEPSREPARATIES

DOK(Texel) : 90 x 12,5 meter Cap. 1500 ton
DOK : 55 x 10 meter Cap. 1100 ton
DOK : 30 x 8 meter Cap. 140 ton

HELLING : 35 x 7 meter Cap. 250 ton

OVERDEKTE
HELLING : 40 x 7,5 x 10 mtr. Cap. 250 ton

Verkooppunt van             pompen

Ankerpark 2 Tel.: 0223-616641
Postbus 114 Fax: 0223-615391
1780 AC Den Helder E-mail: info@visser-den-helder.nl

Heemskerkstraat  36A, Tel.: 0222 - 312661
1792 AC Oudeschild, Texel. Fax. 0222 - 310249

E-mail: info@visser-texel.nl 

EUROSCHROEF V.O.F.
Scheepsschroef reparatiebedrijf

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

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

BEL: 010-4422858
FAX: 010-4507673

Voor informatie of prijsopgave

info@euroschroef.nl
www.euroschroef.nl

PASSAGIERSSCHIP (VER)KOPEN ?

Kijk op www.enkmar.com

Enkhuizen Maritiem. 
Tel. 0228 31 72 79



Weekblad SchuttevaerZaterdag 20 september 2008 7

‘Het wordt tijd dat de markt weer aantrekt’, 
vindt een schipper. De markt wordt omschre-

ven als schraal en slecht. ‘Het dekt de kosten, maar 
daarmee heb je ook alles gezegd.’ Er is de laatste 
weken weinig aanvoer van agribulk in de zeehavens, 
maar ook het retourwerk valt tegen. De oogsten gaan 
in afwachting van hogere prijzen vooral de silo’s in. 
Iedereen verwacht dat het beter wordt, maar wan-
neer is onzeker. 

Bij Peterson Amsterdam wordt maandag 22 
september de Coronis verwacht met sojabonen 

en sojaschroot en -pellets. De 24ste komt de Forrest 
King sojaschroot en -pellets en zonnebloemschroot 
en -pellets lossen. Die dag komt ook de Hamburg 
met sojaschroot en -pellets. 
Peterson Rotterdam verwacht 28 september de Gi-
useppe Rizzo met sojaschroot en -pellets. 

De EMO verwacht vijf schepen met erts en vier 
met kolen. De Faith N kwam maandag leeg 

van erts en de Gaia dinsdag. De Silver Constell is 
donderdag leeg van kolen en de Erradale woensdag. 
De Pacific Fortune ligt tot zaterdag kolen te lossen 
en de SKS Tanara lost donderdag en vrijdag erts. De 
Madeira lost van donderdag tot zaterdag kolen. De 
Rubin Phoenix komt vrijdag met erts en de Cape 
Wisteria wordt zaterdag verwacht. 

Een grote partij zand ging 
van Rotterdam naar Ant-

werpen voor 2,93 euro per ton. 
Tarwe (1150 ton) ging van Rot-
terdam naar Heijen voor 4,25 
euro per ton. Voor ruim 2000 ton vliegas werd van 
Rotterdam naar Dorsten 5,50 euro per ton betaald. 
Een partij van 1100 ton sojapellets ging van Rotter-
dam naar Engter voor 8,65 euro per ton. Een partij 
van 600 ton sojapellets ging van Rotterdam naar 
Oldenburg voor 10 euro per ton. Voor bijna 1000 
ton sojapellets werd van Rotterdam naar Bülstringen 
9,25 euro betaald. Ruim 1000 ton rollen ijzer gingen 
van Rotterdam naar Maastricht voor 4,50 euro per 
ton. Een partij van 2000 ton cellulose ging van Ter-
neuzen en Antwerpen naar Maxau voor 10,25 euro 
per ton. Een grote partij erts ging van Rotterdam 
naar Dillingen voor 9 euro per ton. Soja (900 ton) 
ging van Rotterdam naar Hengelo voor 6,25 euro 
per ton. Een partij van 1200 ton kunstmest ging van 
Sluiskil naar Ludwigshafen voor 13,50 euro per 
ton. Een grote partij cellulose ging van Vlissingen 
naar Emmelsum voor 5,25 euro per ton. Kas (1000 
ton) ging van Sluiskil naar Utrecht voor 4,60 euro 
per ton. Sojaschroot ging van Rotterdam naar Beer-
num voor 7,75 euro per ton. Een partij sojaschroot 

(750 ton) ging voor 5 euro van 
Rotterdam naar Schoten. Gips 
(1100 ton) ging van Weurt naar 
Niftrik voor 2,50 euro per ton. 
Een partij sojameel ging van 

Amsterdam naar Merksem voor 6,25 euro per ton. 

Duitsland

Anhydriet (ruim 1500 ton) ging van de Neckar 
naar Maastricht voor 9 euro per ton. Maïs ging 

van de Boven-Rijn naar Koog aan de Zaan voor 9 
euro per ton. Een grote partij stenen ging van Ander-
nach naar Walsum voor 4 euro per ton. Tarwepellets 
(ruim 500 ton) gingen van Hamm naar Rotterdam 
voor 8 euro per ton. Een grote partij grind ging van 
Gerstheim naar Massenhoven voor 6,25 euro per 
ton. Ruim 1000 ton basalt ging van Bendorf naar 
Waalwijk voor 5,75 euro per ton. Ruim 1100 ton 
split ging van Bendorf naar Nieuw-Lekkerland voor 
5,75 euro per ton. Voor rogge (520 ton) werd van 
Bülstringen naar Veghel 12,75 euro per ton betaald. 
Een grote partij raps ging van Metz naar Neuss voor 
5,65 euro per ton. Een partij van ruim 1000 ton 
grind ging van Papenburg naar Kootstertille voor 
2,80 euro per ton. Een partij van 1800 ton weizen-
kleipellets ging van Bad Wimpfen naar Rotterdam 

voor 10 euro per ton. Een partij kali van 2000 ton 
bracht van Hanau naar Gent 7,50 euro per ton op. 
Weizenkleipellets (550 ton) gingen van Mannheim 
naar Lochem voor 13 euro per ton. 
Voor 1800 ton grind werd van Marckelsheim naar 
Hengelo 8,50 per ton betaald. 

België/Frankrijk

Een partij van ruim 1000 ton split ging van Door-
nik naar Waalwijk voor 4,50 euro per ton. Van 

Antwerpen naar Deinze bracht een partij van 800 ton 
kunstmest 4 euro per ton op. Een partij van 1000 ton 
maïs ging van Gent naar Den Bosch voor 4,50 euro 
per ton. Een grote partij petcokes ging van Gent naar 
Lengfurt voor 11 euro per ton. In Frankrijk is er heel 
weinig werk naar het noorden. Ook binnenlands is 
het matig. Lange laad- en lostijden maken de ver-
diensten er niet beter op. Brouwgerst (500 ton) ging 
van Marquion naar Gelsenkirchen voor 19,50 euro 
per ton. Voor tarwe (440 ton) werd van Andenne naar 
Veghel 8 euro per ton betaald. 

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

Kostendekkend ondernemen
Bevrachters zien nog geen najaarsopleving aankomen. ‘Het 

lijkt wel of er een rem op de import zit’, zegt een bevrachter. 
‘Iedereen zit in de wachtkamer. Dit kan nog wel even duren, maar 
het kan ook maar zo zijn dat het werk volgende week losbarst. 
Het blijft moeilijk te voorspellen. 

De pegel van Pfelling op de Donau stond begin vorige week 
op 3,36 meter en begin deze week op 3,14 meter. Later deze 

week wordt een stand van 3,42 meter verwacht. Konstanz steeg 
van 3,73 naar 3,80 meter. De pegel van Maxau steeg van 5,21 
naar 6,40 meter en Kaub stond begin vorige week op 1,88 meter 
en begin deze week op 2,66 meter. In het midden van de week 
ging Kaub even over de 3 meter maar vrijdag wordt een stand van 
2,60 verwacht. Koblenz stond begin deze week op 2,71 meter, 
Keulen op 3,38 meter en Ruhrort gaf 4,11 meter aan. 

Er was begin deze week vrijwel geen veevoer naar de Duitse 
kanalen. Wat er was ging weg voor 8,50 en 9 euro met een 

uitschieter naar 10 euro. Volgens de bevrachter zitten de fabrie-
ken nog vol, maar heeft het vooral te maken met de lage aanvoer 
in de zeehavens. Ook retour was er niet al teveel werk met wat 
rollen. 

Kolen gingen van Amsterdam naar Hoechst voor 8,75 euro 
met 17 of 18 september laden en 26 september lossen. 

Van Vlissingen naar Mondelange werd voor de kolen 9,50 euro 
betaald. Veevoeders (1000 ton) gingen van Rotterdam naar 
Mannheim voor 11 euro. Een partij van 1000 ton kunstmest ging 
van Antwerpen naar Bazel voor 15,50 euro. Rollen gingen naar 
Boedapest voor 26 euro. Van Würzburg naar Amsterdam werd 
9,25 euro betaald en van Amsterdam naar Kehl 11 euro. Rollen 
gingen van IJmuiden naar Gelsenkirchen voor 5,50 euro per 
ton. Naar Krems werd 25 euro betaald en naar Regensburg 20 
euro. Van Terneuzen en Vlissingen naar Maxau werd 10,25 euro 
betaald en Gent-Heilbronn deed 14 euro. Van Amsterdam naar 
Lülsdorf werd 6,75 euro betaald. 

Tankvaart

De turbulentie op de financiële markten laat zijn sporen na 
op de oliemarkt. De prijzen vielen terug op het niveau van 

februari dit jaar. De wereldwijde chaos op de financiële markten 
zou de vraag naar olieproducten kunnen ondermijnen en inves-
teerders zouden hun heil in veiliger havens kunnen gaan zoeken. 
Dat zorgde ervoor dat maandag en dinsdag de olieprijzen sterk 
onderuit gingen. De orkaanschade aan olie-installaties en olie-
platformen in de Golf van Mexico viel overigens mee.
De vrachttarieven voor transport van olieproducten over de Rijn 
richting het achterland blijven momenteel rond hetzelfde niveau 
hangen. En dat blijft voor de tijd van het jaar nog steeds hoog.
Wisselende (Rijn)waterstanden vormen tot nu toe geen probleem 
en de bunkerkosten zijn na de recordprijzen midden juli inmiddels 
met zo’n 35 procent gedaald. De eindverbruiker profiteert van de 
steeds maar dalende prijzen. Daarnaast zorgt de omschakeling 
van zomer- naar intermediate kwaliteit in september en oktober 
en naar winterkwaliteit tegen het einde van het jaar voor extra 
werk. Ook de omschakeling naar een lager zwavelgehalte per 1 
januari 2009 zorgt voor voldoende transportvraag, in elk geval 
bij de importeur.  
In het ARA-gebied blijft, naast de afwikkeling van het geëxpireerde 
ICE-september contract voor 143.700 mton gasolie fysieke levering 
tweede helft september, de vraag naar scheepsruimte bestaan voor 
andere producten. De vrachttarieven zijn zelfs iets gestegen. Grote 
vertragingen bij laad- en losplaatsen hebben vaak te maken met de 
grote product-prijsvolatiliteit. Het is relatief nog steeds goedkoop 
om een tanker even in het overliggeld te laten liggen.

Rijnvrachttarieven per 9 september 2008
© pjk international bv/www.pjk-international.com
Basis 1000 tot 1200 tons partijen van Amsterdam/Rotterdam in 
euro per ton en voor Bazel in Zwfr per ton.

Losplaats Gasolie Benzines
Duisburg 9,25-9,55 9,55-9,85
Dortmund 11,25-11,55 11,55-11,85
Keulen 13,50-13,80 13,80-14,10
Frankfurt 23-23,30 23,30-23,60
Karlsruhe 25-25,30 24,80-25,60
Bazel 45-45,50 45,50-46

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

tot Z
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In de wachtkamer

aan de reis
Op basis van ons schipperspanel

vervoermarkt

Als een van de belangrijkste wijzi-
gingen werd de invoering van het 
stroomdiagram genoemd. Dit di-
agram moet worden gebruikt om 
uit te zoeken in welk type tanker 
een product moet worden vervoerd. 
‘Vroeger zag je meteen welk product 
in welk type tankschip moest’, zei 
Robert Tieman van het CBRB. ‘Nu 
heb je als ladingaanbieder in een 
aantal gevallen het stroomdiagram 

nodig om zeker te weten of je een 
type N of type C tanker nodig hebt.’ 
Het gaat dan om stoffen met een 
NEG (Niet Elders Genoemde) posi-
tie. Vaak zijn dat mixen van stoffen 
die in diverse mengverhoudingen 
worden vervoerd. Die stoffen moe-
ten voor het laden door de lading-
aanbieder met het diagram worden 

geclassificeerd. ‘Het is dus niet de 
taak van de schipper’, aldus Tieman. 
‘Het is ook niet mogelijk voor de 
politie om dat nog te controleren.’
Norbert Spitzfaden van chemie-
reus BASF gaat voor zijn bedrijf 
de NEG-posities classificeren. 
Naast het stroomdiagram noemde 
hij de veranderende criteria voor het 
vervoer van waterverontreinigende 
stoffen belangrijk. Hierin zijn tevens 

de overgangstermijnen voor de uit-
fasering van de enkelwandige vloot 
vastgelegd. Watergevaarlijke stoffen 
worden in het ADN(R) van 2009 an-
ders ingedeeld. Acuut giftige stoffen 
(N1) van het type 1 moeten vanaf 
1 januari in type C tankers worden 
vervoerd en chronisch giftige stof-
fen (N2) van het type 2 en 3, mogen 

alleen nog in dubbelwandige N tan-
kers worden vervoerd. Acuut giftige 
stoffen (N3) van het type 2 en 3, 
mogen nog wel enkelwandig worden 
vervoerd. Kankerverwekkende en 
de voortplanting aantastende stoffen 
moeten volgens het nieuwe ADN(R) 

eveneens dubbelwandig worden ver-
voerd. In het nieuwe ADN(R) komt 
een extra omschrijving voor produc-
ten die zwaarder zijn dan water (S 
voor sinker) en producten die lichter 
zijn (F voor floater).
Vloeistoffen die volgens de nieuwe 

ADN(R)-regels vanaf 2009 in een ty-
pe C tanker moeten, mogen nog tot 31 
december 2012 enkelwandig worden 
vervoerd. Benzine, aardoliedestilla-
ten en koolwaterstoffen mogen nog 
tot 31 december 2015 enkelwandig 
worden vervoerd. Dieselolie, gasolie, 
stookolie, kerosine, kunstterpentijn 
en brandstof voor straalvliegtuigen 
nog tot 31 december 2018. Vastge-
legd is eveneens dat enkelwandige 
tankschepen van minder dan 1000 ton 
tot 31 december 2018 alle goederen 
mogen vervoeren die ze nu ook mo-
gen vervoeren. Bilge- en bunkerboten 
kleiner dan 300 ton, die voor 1 januari 
2007 in gebruik zijn genomen, mogen 
hun producten tot 2038 enkelwandig 
blijven vervoeren. 
‘We zijn blij dat we de termijnen voor 
uitfasering nu in het ADN hebben 
gekregen’, zegt Tieman. ‘Wanneer 
het langer had geduurd, hadden we 
met meer landen moeten overleg-
gen en was het lastiger geworden tot 
overeenstemming te komen.’
Vraag is wel of de grote oliemaat-
schappijen deze regels volgen, of 
dat ze bepaalde producten al eer-
der volledig dubbelwandig gaan 
vervoeren. Dat zal ook afhangen 
van de beschikbare dubbelwandige 
capaciteit. Volgens EBIS-gegevens 
zijn er 1 januari 2009 570 dubbel-
wandige tankers beschikbaar en stijgt 
dat aantal in de loop van dat jaar tot 
boven de 600.

Spilrand mag dicht
Er komen ook afspraken in het nieu-
we ADN en ADNR over het sluiten 
van de openingen in de spilranden 
tijdens het laden en lossen. Tot nu toe 

was het afsluiten verboden, straks is 
het in een aantal gevallen toegestaan. 
‘Tijdens de reis mogen de openingen 
in de spilrand nooit dicht zijn en 
bij het laden of lossen van corro-
sieve stoffen, gesmolten zwavel of 
2448-stoffen ook niet.’ Bij een aantal 
andere stoffen mag het wel. Het slui-
ten van de spilrand kan het aantal 
gevallen van watervervuiling flink 
terugbrengen. In Rotterdam zijn 
tussen 1994 en 2001 meer dan 270 
spils gemeld van gemiddeld 200 liter 
elk. ‘In de meeste gevallen ging het 
om overlopers van enkele tientallen 
liters. Die houd je met een gesloten 
spilrand binnenboord en kun je dan 
opruimen. Wel ontstaat hierdoor een 
spanningsveld tussen het ADN(R) 
en de Arbo- en milieuregels.’
In de regels voor 2009 is ook vast-
gelegd dat tijdens het lossen de la-
dingpomp vanaf de wal moet kunnen 
worden afgezet. (WP15 AC. 2ADN 
2009). In dit hoofdstuk staat nu ook 
dat een beginnende brand door de 
bemanning zo mogelijk moet wor-
den geblust.
Een voor de containervaart van 
belang zijnde wijziging is dat een 
container vanaf 2009 maximaal 1000 
pakketten met gevaarlijke stoffen 
mag bevatten. (WP 15 Hfdst 3.5). 
Meer informatie over nieuwe regels 
van het ADN en het ADNR is te 
vinden op www.cbrb.nl en www.
gevaarlijke-lading.nl (HH)

• De beslissingen over het vervoer van gevaarlijke stoffen over water wor-
den straks niet meer in Straatsburg genomen maar in Genève. Robert Tie-
man behartigt daar, als milieucoördinator van de Europese Binnenvaart 
Unie (EBU), de belangen van de binnenvaart. (Foto Hans Heynen)
 

Invoering stroomdiagram om te achterhalen welk type tanker nodig is

Blustraining bemanning in ADN(R) 2009
Tankvaartbemanningen moeten worden opgeleid in het blussen 
van kleine branden. In het nieuwe ADN(R) 2009 is vastgelegd 
dat ze een beginnende brand ‘waar mogelijk en veilig’ meteen 
zelf moeten kunnen blussen en daarvoor over de benodigde 
kennis dienen te beschikken. Dat bleek onlangs op een voorlich-
tingsbijeenkomst van het CBRB over de jongste wijzigingen in 
de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

2018 Blijft ‘deadline’
enkelwandige tankers

Scheepswerf en machinefabriek

GEBR.
KOOIMAN B.V.
Zwijndrecht Swinhaven - Tel. 078-6100477
b.g.g. 078-6128584 - Fax 078-6100039

Hellingcapaciteit
tot 110 m
Tevens 2 stevendokken
tot 19 m breedtee

ADN vertaling 
nog niet klaar 
ROTTERDAM
De nieuwe regels voor ADN en 
ADNR zijn nog niet in het Neder-
lands vertaald. ‘Met het ADNR 
is dat altijd op tijd gelukt’, zegt 
Tieman. ‘Dat is belangrijk, want 
schippers moeten de meest re-
cente regels aan boord hebben.’ 
Verkeer en Waterstaat verzorgt 
de Nederlandse vertalingen. Het 
nieuwe ADN wordt vanuit Genève 
in het Engels, Russisch en Frans 
aangeleverd.
‘Wanneer het ADNR eind dit jaar 
klaar is kan het in december 
worden gedrukt en in januari ver-
spreid. Het op sommige plaatsen 
iets anders geformuleerde ADN 
is mogelijk pas in februari klaar, 
maar dat reglement gaat pas in 
juni in.’
Bij de UNECE zijn de reglementen 
ook nog niet helemaal rond. Over 
een aantal woorden, punten en 
komma’s wordt nog gediscussi-
eerd. Als vertegenwoordiger van 
de EBU houdt Tieman in Genève, 
met de afgevaardigde van de clas-
sificatiebureaus, Herbert Kaptein, 
de vinger aan de pols. ‘Wij zijn 
observatoren zonder stemrecht. 
De vertegenwoordiger van het 
ministerie heeft stemrecht.’

ROTTERDAM
Nadat Duitsland op 29 februari van dit jaar als 
zevende land het ADN-verdrag voor vervoer van 
gevaarlijke goederen op de binnenwateren van het 
in Genève gevestigde Inland Transport Committee 
van de United Nations Economic Commission for 
Europe (UNECE) ratificeerde, trad het verdrag of-
ficieel in werking en vervangt het vanaf 1 maart 
2009 het ADNR.
Een belangrijke uitzondering vormen de Akte-
wateren (Rijn). Omdat België en Zwitserland het 
ADN nog niet hebben geratificeerd blijft daar nog 
tot 30 juni 2011 het ADNR van kracht. Vanaf die 
datum geldt, volgens de Europese kaderrichtlijn, 
ook op de Rijn het ADN, zelfs wanneer Zwitserland 
en België niet hebben getekend. België wilde 
het ADNR voor de zekerheid vijf tot tien jaar als 
vangnet onder het ADN laten bestaan, maar de 
andere landen vonden dat geen goed idee.
‘We staan op een tweesprong in de regelgeving’, 
zegt Robert Tieman van het CBRB. En hoewel er 
tussen ADN en ADNR slechts minimale verschillen 
zijn, kan het tijdelijk van kracht zijn van beide 

regelingen tot ongemakkelijke situaties leiden.’
Dat is mogelijk het geval bij het transport van 
gevaarlijke stoffen die nog niet in het ADN en 
het ADNR zijn opgenomen. Voor zulke stoffen is 
een bijzondere machtiging nodig (ausnahmebeg-
nemigung). ‘Die bijzondere machtiging is in beide 
reglementen opgenomen, maar de procedures 
zijn iets anders’, zegt Tieman.
Ook de precieze uitvoering van het Certificaat 
van Onderzoek is nog niet duidelijk, al zijn de 
certificaten voor beide regelingen in principe 
gelijk.
Schepen met gevaarlijke goederen hebben straks 
op de Aktewateren te maken met het ADNR en 
op de andere vaarwegen met het ADN. Behalve 
in België natuurlijk. Voor het binnenlands vervoer 
geldt in Nederland voorlopig nog het VBG, waarin 
de ADNR-voorschriften staan. Op 30 juni 2011 
vervalt het VBG en wordt ook voor binnenlands 
vervoer het ADN van kracht.
Het ADN-verdrag is nu door negen Europese lan-
den getekend, Nederland, Luxemburg, Duitsland, 
Frankrijk, Rusland, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije, 

Roemenië, Moldavië en Rusland. Een belangrijke 
verandering is, dat beslissingen over wijzigingen 
van het ADN in het UNECE bij meerderheid van 
stemmen worden genomen. Beslissingen over 
veranderingen van het ADNR worden met una-
nimiteit van stemmen genomen.

Oude wijn
Beleidsmedewerker Rens Vermeulen van RWS 
noemt de overgang van ADN naar ADNR oude 
wijn in nieuwe zakken. ‘In de praktijk verandert 
er niet veel. De veiligheidsvoorschriften van ADN 
en ADNR zijn aan elkaar gelijk en ADNR-certifi-
caten blijven tot het einde van de looptijd geldig, 
met een maximum van vijf jaar. Een punt is wel 
dat alleen landen die het verdrag hebben gera-
tificeerd stemrecht hebben. Wanneer België en 
Zwitserland niet ratificeren moeten ze vanaf juli 
2011 wel aan het ADN voldoen maar hebben ze 
er geen invloed op.’
Voor het op de Donau geldende ADND geldt 
eveneens een overgangsperiode.  (HH)

ADNR nog twee jaar vangnet onder ADN

WERKENDAM
Scheepswerf Jooren in Werken-
dam heet het kraanschip Invotis 
IV (42 x 9,50 meter, 550 ton) opge-
leverd aan milieubedrijf Bek & 
Verburg. Het is het tweede schip 
uit een serie van drie. De schepen 
worden vanaf de kiel bij Jooren 
gebouwd.

De Invotis IV gaat afvalstoffen opha-
len van zeeschepen en zal vooral in 
Rotterdam worden ingezet. Het schip 
is uitgerust met drie Volvo Penta’s, 
één van 600 pk voor de voortstuwing, 
één voor de boegschroef en één voor 
de generator. De 23 meter lange hy-
draulische kraan heeft een hefvermo-
gen van twaalf ton. ‘Daarmee kunnen 
we complete vuilcontainers van het 
dek van de zeeschepen afhalen’, zegt 
Daan van Mullem van Bek & Ver-
burg. ‘We halen alle soorten afval 
op en mogen ook chemisch afval en 
verpakte afgewerkte olie meenemen. 

We werken in opdracht van rede-
rijen. Aan boord slaan we het afval 
gescheiden op voor recycling’, zegt 
Van Mullem. Naast olie gaat het om 
zaken als Kunststof, staal, hout en 
oude accu’s. Het ruim biedt plaats 
aan 24 twintigvoets vuilcontainers in 
drie lagen. ‘Er passen twee containers 
naast elkaar in het ruim en in het mid-
den blijft dan een opening vrij voor 
de kraan.’ De accommodatie van het 
voor de dagvaart gebouwde schip zit 
onder het stuurhuis Het stuurhuis zit 
daardoor hoog genoeg om vrij zicht te 
bieden op de kraan. Het schip voldoet 
aan de ADNR-eisen.
De Invotis IV heeft een duwkop wat 
het mogelijk maakt om een duwbak 
mee te nemen. ‘We hebben 500-tons 
bakjes van veertig meter.’ Jooren 
bouwt nog een schip voor Bek & 
Verburg. Dat schip wordt in februari 
opgeleverd. Bek & Verburg verzorgt 
vuilnisophaaldiensten met kraansche-
pen in alle zeehavens. (HH) • De Invotis IV gaat vuilnis ophalen van zeeschepen in Rotterdam. (Foto Arie Jonkman)

Jooren levert Invotis IV op
GRONINGEN
Onderzoekers van de Rijksuniver-
siteit Groningen en het Fries His-
torisch en Letterkundig Centrum 
Tresoar zijn deze week begonnen 
met de ontsluiting van de eeuwen-
oude Sonttol-gegevens.

De registers van de tolheffing bij 
de Sont behoren tot de bekendste 
en belangrijkste bronnen voor de 
economische en maritieme geschie-
denis van Nederland en de rest van 
Europa. Ze zijn de administratieve 
neerslag van de tol die de koning van 
Denemarken hief over de scheep-
vaart door de Sont. De helft van de 
toenmalige Sont-schippers waren 
Nederlanders. De registers bevatten 
informatie over 1,7 miljoen door-
vaarten in de periode tussen 1497 
en 1857: namen van schippers, hun 
woonplaats, de haven van vertrek, 
de lading en de bestemming. Eerder 
werd al een aantal steekjaren uit de 
Sonttol-registers ontsloten op www.
nationaalarchief.nl/sont
De originele Sonttol-registers wor-
den bewaard in het Rijksarchief in 
Kopenhagen. Door de enorme hoe-

veelheid feiten, zijn zij een moeilijk 
te raadplegen bron. Alle informatie 
wordt straks voor iedereen toegan-
kelijk en de registers kunnen in hun 
volle omvang worden gebruikt voor 
wetenschappelijk onderzoek.
Het is de bedoeling om tevens on-
derzoek te doen naar de geschie-
denis van de Friese koopvaardij in 
de zeventiende en achttiende eeuw. 
Over deze omvangrijke maritieme 
bedrijfstak, die zich hoofdzakelijk 
afspeelde in de havenplaatsen aan de 
voormalige Zuiderzee, is tot nu toe 
niet veel bekend. In de achttiende 
eeuw waren onder de Nederlandse 
Sont-schippers de Friezen in de 
meerderheid.
Het project is mogelijk gemaakt 
dankzij een subsidie van ruim 1,2 
miljoen euro van de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) en door een 
co-financiering van de Groninger 
Rijksuniversiteit, Tresoar en een 
aantal particuliere Friese fondsen. 
De totale begroting bedraagt bijna 
1,7 miljoen euro. Het project heeft 
een looptijd van 2,5 jaar en zal in 
2011 zijn voltooid. (TK)

Sonttolregisters na eeuwen open

Zandhandel Helmond
definitief onbereikbaar
DEN HAAG
De Raad van State heeft de afsluiting 
van de Zuid- Willemsvaart tussen de 
Industriehaven en de Houtse Paral-
lelbrug in Helmond definitief goed-
gekeurd. Het aan het kanaal gelegen 
zand- en grindbedrijf Antoon Slits 
maakte bezwaar tegen de afsluiting, 
maar het bezwaar is afgewezen.
De gemeente Helmond besloot twee 
jaar geleden het kanaal ter plaatse af 
te sluiten voor het scheepvaartver-
keer voor de aanleg van een vaste 
brug. Die brug moet de nieuwe 
woonwijk Suytkade verbinden met 
het centrum. Een hoge brug die de 
scheepvaart kan doorlaten, is vol-
gens de gemeente een veel te dure 
optie. Bovendien wordt in dit deel 
van de stad nauwelijks nog geladen 
of gelost.
Door de afsluiting is de kade bij het 
bedrijf van Slits onbereikbaar gewor-
den voor vrachtschepen.  (AvdW)
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Wil jij graag deel uit maken van dit team van winnaars solliciteer 
dan naar de vrijkomende functie van :

Financieel-administratief
medewerker m/v (voor minimaal 24 uur)
Werkzaamheden:

Voor deze functie vragen wij:

Wij bieden:

MariFlex
-

B I N N E N V A A R T

Lowland Binnenvaart is gespecialiseerd in ship en crew management 
voor de Rijn en binnenvaartsector. Voor diverse tankers (chemicaliën 
en minerale oliën) zijn wij op zoek naar:

Kapiteins/Stuurlieden
  - in bezit van Rijnpatent en A.D.N.R. 
  - chemie-ervaring is een pré.

(Vol)matrozen
  - in bezit van geldig dienstboekje 
  - matrozen met opleiding genieten de voorkeur
  - tanker-ervaring is een pré. 

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

Lowland Binnenvaart is onderdeel van de Lowland International Group. 

www.lowland.com

YOUR RELIABLE PARTNER IN SHIP, RIG & CREW MANAGEMENT

Rederij Ringoot en zoon nv

Gevraagd
KAPITEIN

In bezit van:
ADNR basis of Chemie
Radarpatent
Rijnpatent of Groot Vaarbewijs

Wij bieden u:
Vrijetijdsregeling: 2w/1w
Aantrekkelijk loon

Sollicitaties:    METROPOOLSTRAAT 1
2900 SCHOTEN
BELGIE
+ (32) (0) 3 235 75 75

DÉ MARITIEME
ASSURANTIE SPECIALIST
VAN NEDERLAND!

www.sipmarine.nl    
T 050 - 309 69 17

24 UURS SERVICE!

©
 d
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nl

Airconditioning
Snelle Montage eventueel 
tijdens de vaart

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

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

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

Voor vrijblijvende informatie en een scherpe aanbieding Bel 0180 464648

BINNENVAART UNIT 
NEDERLAND
LOCATIES: ROTTERDAM - TERNEUZEN 
MAASBRACHT
Wilhelminaplein 7
3072 DE Rotterdam
Tel: 010-4962640
binnenvaartunit.nederland@nl.abnamro.com
www.abnamro.nl/binnenvaart

Gespecialiseerd in:

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

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

Inbouw van motoren.

Dokcapaciteit tot 350 ton
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Werkplaats: Dingstede 1, Industriehaven, 8064 PV ZWARTSLUIS
T

www.mdrenth.nl

Te koop:
Ex parlevinker 15x4.25. Bwjr: 1967 SI-C tot 07-2009 Deutz 118 KW 
(1997) Nieuwe schroefas en accu’s.
Dekschuit 21.83x4.63 Bwjr: 1965. Onlangs SI gekeurd. 
Nog geen certificaat.
Dekschuit 22.83x5.32 Bwjr: 1963. Onlangs SI gekeurd. 
Nog geen certificaat.
Alles in een koop. Vraagprijs Euro 92.500,-- (ex BTW) af Nijmegen.
Tel: 0653163480
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Schuttevaer
70 jaar geleden
Uit Weekblad Schuttevaer van
24 september 1938

Tjalken waren populaire schepen in de zeilende binnen-
vaart. Dat is voor de hand liggend, want ze hebben goede 
zeileigenschappen, een groot laadvermogen en een ruime 
roef en achteronder. In het hele land werden ze gebouwd, 
in verschillende typen en afmetingen, bepaald door het 
beoogde gebruik en vaargebied. Velen komen van Gro-
ningse werven. De grote koftjalken voor de Noord- en 
Oostzee. De dikke zeetjalken, versterkt met stringers en 
extra schoorbomen onder de luiken, zeilden ook naar 
Hamburg en Denemarken. Maar ook de robuuste Gro-
ninger tjalken kregen vaak een beperkte zeebrief. De 
Beltvaart gaf betere verdiensten dan de binnenvaart.

In 1901 bouwde de werf  van H. Boerema in Kielwinderweer 
de Groninger tjalk Wilhelmina voor schipper Westerhof. Ze 
zou 22,79 meter lang en 4,90 meter breed worden en een holte 
krijgen van 1,90 meter. Dat gaf een laadvermogen van 130 ton, 
veel voor die tijd. De naam zou Drie Gebroeders worden, maar 
werd vlak voor de tewaterlating gewijzigd. Aan boord liggen 
nog borden met die naam er op. Over de werf van Boerema is 
niet veel meer bekend. De Wilhelmina heeft een vrij spitse kop, 
zoals bij een Lemsteraak. De tjalk was ook duidelijk handwerk, 
tussen stuur- en bakboordzijde zit achter een verschil van bijna 
tien centimeter!
Zoon Westerhof zeilde door heel Nederland met alle denkbare 
lading, vooral vanuit thuishaven Groningen naar Amsterdam 
en de Zaan. In de begintijd werden ook reizen gemaakt over 
het Oostwad richting Hamburg. De spantafstand is minder 
dan dertig centimeter, er zit één stringer in de kop, een echte 
zeetjalk is de Wilhelmina niet, maar wel een hele degelijke, 
zware jongen. Vanaf windkracht vier begint het schip lekker 
te lopen.

Motortjalk
In 1952 werd een opduwer met een T- Ford gekocht. Niet echt 
een succes, bij zeegang op het IJsselmeer lag die tegen de kont 
te stampen. In 1957 nam zoon Piet Westerhof de Wilhelmina 
over, zette de snijbrander erin en bouwde haar om tot motortjalk. 
Er kwam een Lister JP van veertig pk in, het mastdek ging eruit 
en de den werd doorgetrokken. Achterop kwam een stuurhut 
en een kettingstuurwerk met kwadrant op het roer. Noodza-
kelijke veranderingen om op de schippersbeurs nog mee te 
kunnen komen. Toch ging de tjalk in 1961 in Schellingwoude 
voor de wal. Piet Westerhof kon sluismeester worden op de 
Oranjesluizen. Hij bleef aan boord wonen. In 1964 verhuisde 

hij naar de Krabbersgatsluis in Enkhuizen en de Wilhelmina 
ging in de verkoop.
Het rondvaartbedrijf Plas kocht de tjalk en legde haar in het 
Damrak bij de Beurs van Berlage. In het ruim kwam een op-
slag en werkplaats voor de motoren van de rondvaartboten. 
Op een betonnen vloer in de roef lagen de olievaten. Door 
de bouw van de metro kon de Wilhelmina tien jaar niet meer 
weg en naar de werf. Gesprongen klinknagels noodzaakte tot 
maatregelen. Ronde platen werden binnen in het ruim tegen 
de kimmen gezet en de ruimte tot de huid met beton opgevuld. 
Jarenlang lag de tjalk daar.

Nachtelijke operatie
‘We woonden op het kraakje Dankbaarheid in de Purmerring-
vaart’, vertelt Bob van den Berg. ‘We hadden het in bruikleen, 
de eigenaar zat in het buitenland. Ik liep al een tijd naar een 
eigen schip te zoeken. Ik denk dat bijna elk lid van de Lande-
lijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaar-
tuig wel een poging gedaan heeft de Wilhelmina te kopen, de 
tjalk lag in het zicht. Zonder hoge verwachtingen schreef ik in 
1982 een brief. Twee dagen later belde rederij Plas terug. Voor 
1700 gulden kon ik het schip kopen. De Lister deed het nog, 
maar er was wel een potige kerel voor nodig om hem aan te 
slingeren. Het roefje was lek en gedeeltelijk gesloopt. In het 
achteronder zat nog een hardboard betimmering. Het ruim lag 

vol slik en zooi, de buikdenning was verzadigd 
van afgewerkte olie.
‘Nu had ik dus voor een redelijke prijs een 
prachtig casco van een Groninger tjalk, maar 

hoe kregen we haar naar open water? Mijn goede vriend en 
buurman Erik Takes ligt ook met zijn paviljoentjalk Nooitge-
dacht in Purmerend. Hij sloeg aan het rekenen. ‘s Nachts is 
de waterstand in de Amsterdamse grachten veertig centimeter 
lager vanwege het spuien. Als we één meter water in het ruim 
pompten, zouden we net onder de laagste brug kunnen door-
komen. Eerst schepten we het ruim leeg, maakten het vlak 
schoon en gingen pompen. Het bleek net niet te kloppen, we 
moesten de machinekamer ook vol laten lopen. De krukas van 
de Lister bleef net boven water. Dit alles midden in de nacht 
en vlak bij de rosse buurt. De tegenstelling was groot: terwijl 
het nachtleven daar net op gang begon te komen, liepen wij in 
overalls met dompelpompen te sjouwen en de stuurhut omlaag 
te klappen. Maar het lukte allemaal net en we sleepten met een 
plastic bootje met drie pk buitenboordmotortje, de Wilhelmina 

onder de lage bruggen bij 
het Centraal Station door 
naar open water. Met een 
sleepboot ervoor voeren 
we naar de Ringvaart in 
Purmerend.’

Einde proefvaart
‘In 1983 bleven we nog op 
het kraakje wonen met de 
Wilhelmina langszij. De 
verlengde den ging er af, 
er kwamen weer een mast-
dek en -koker op. Ik volgde 
’s avonds een lascursus en 

over het ruim kwam een ijzeren dek. Van de sloop in Purmerend 
haalden we ronde platen van een gashouder, de toen gebruikte 
coating zit er ook nu nog prima op. De eerste hellingbeurt op de 
werf van Manus Groot in Edam werd een flinke teleurstelling. 
Driekwart van het vlak en kimmen moest worden gedubbeld. 
De expert sloeg er drie gaten in. Daar was niet genoeg geld 
voor, we begonnen eerst maar met het meest noodzakelijke. De 
stuurhut ging eraf en ik keek goed rond bij andere tjalken. Het 
charterschip Annechiena W had een mooie roef, we kopieerden 
de maten. Er kwam een DAF 575 DS in de machinekamer. 
Zomer 1985 voeren we naar Frankrijk.
‘In dat jaar ging ik er alleen op wonen. In 1990 kon ik geld 
lenen, het vlak en de kimmen konden weer een stuk verder 
worden gedubbeld. Er kwamen zwaarden, zware dacron zeilen 
van Theo Dokman in Edam en lieren van Strikwerda. De rond-
houten maakte ik zelf. In augustus 1991 was het zover; voor 
het eerst in 35 jaar zeilde de Wilhelmina weer. Terwijl wij met 
zijn allen opgetogen aan dek stonden te genieten, kwam iemand 
vertellen, dat de vloer zo nat was. Ik sprintte het ruim in, schrok 
me kapot, er stond een meter water op het vlak. Onder het bad 
zat een gat, daar was het vlak nog niet gedubbeld. Alle isolatie 
nat, einde proefvaart en bijna einde Wilhelmina.
‘Als het schip vanaf een afstand traditioneel lijkt vind ik het 
prachtig. Ik ben geen scherpslijper’, zegt Van den Berg. ‘Het 
ene jaar gaan we ‘s zomers zeilen, het volgende jaar maken 
we een verre reis. Ik heb ook veel andere interesses en zo blijft 
het leuk. Het IJ-zeilen is elk jaar wel een must.’

Scheepsgegevens
Wilhelmina, Groninger tjalk. In 1901 gebouwd op de werf van 
H. Boerema in Kielwinderweer. Lengte: 22,97 meter. Breedte: 
4,90. Diepgang: 1,10 meter. Tonnage: 130. Grootzeil: 135 m2. 
Fok: 39 m2. Kluiver: 33 m2.
Motor: DAF 575 DS, 120 pk met Paragon koppeling.

Iedereen, die meer weet over de geschiedenis van de Wilhel-
mina of de familie Westerhof worden door Bob van den Berg 
verzocht te reageren: 

biketripper@gmail.com

• De Wilhelmina zeilt door 
de brug, een Groninger 
boot achter de kont. Het 
was in 1948. Op het Reit-
diep misschien? (Fotocol-
lectie Bob van den Berg)

Groninger tjalk
Wilhelmina

Tekst en foto’s Hajo Olij

• Statiefoto Wilhelmina 1901 bij oplevering. 
(Fotocollectie Bob van den Berg)

Niettemin zoekt zij nog naar meer 
lading en financiële steun van par-
ticulieren. Momenteel hebben vijf 
wijnproducenten 1500 ton lading 
toegezegd, maar er is meer nodig, 
ook op andere continenten die het 
schip passeert.

Snelle zeiler
De 116 meter lange en 14,10 meter 
brede Herzogin Cecilie werd in 1902 

bij Rickmers in Geestemünde ge-
bouwd voor de Norddeutscher Lloyd 
Bremen. In die jaren konden de grote 
zeilschepen alleen nog op lange rou-
tes met stoomschepen concurreren. 
Zij hielden het het langst vol in de 
salpetervaart op Chili en de graan-
vaart op Australië. Met name in die 
laatste trade werden onderlinge wed-
strijden gehouden, die wereldwijd 
met aandacht werden gevolgd. Zo 
zeilde de Herzogin Cecilie in 1903 
in 106 dagen van Portland rond Kaap 
Hoorn naar de Lizard.
Bij het uitbreken van de Eerste We-
reldoorlog werd zij in Chili aan de 
ketting gelegd. Na haar terugkeer 
naar Duitsland in 1920 werd zij 
bij wijze van herstelbetaling aan 
Frankrijk gegeven en vervolgens 
voor 20.000 dollar verkocht aan de 
Finse reder Gustaf Erikson. Doordat 
de salpeterprijzen na de oorlog sterk 
daalden, verlegde Erikson zijn werk-
terrein naar het Australische graan 

en zo ontstonden de graanraces. De 
Herzogin Cecilie won tot 1921 met 
haar 3530 vierkante meter ziel vier 
van die races en in de periode 1926-
1936 nog eens vier. In 1927 deed 
Alan Villiers vanaf haar verslag van 
de graanrace van dat jaar.
In 1936 liep de bark na een snelle 
overtocht van 86 dagen op weg 
naar Ipswich in dichte mist aan de 
grond. Na lichting dreef ze weer, 

maar werd later op het strand gezet 
bij Salcombe. Daar ligt haar wrak 
nu in zeven meter diep water.

Afwachten
Hoe haalbaar de bouwplannen van 
Ashronia zijn, valt af te wachten. 
Nergens meldt de organisatie de 
bouwkosten, op de site is sprake van 
een eerder plan voor een replica van 
de Barden. Verder is het maritieme 
deel van het grote concern Tenix, 
dat het schip zou bouwen, recent 
verkocht aan BAE Systems. Ook 
op die sites is niets te vinden over 
replicabouw. De stijgende brand-
stofprijzen en de aandacht voor een 
beter milieu zijn volgens de plan-
nenmakers reden genoeg terug te 
keren naar ‘de romantiek uit voorbije 
tijden’. Maar of de staalprijzen hun 
plannen beïnvloeden, blijkt nergens 
uit. (SK)

www.ashronia.org
• De Herzogin Cecilie op een blakke oceaan. (Foto uit boek De laatste 
windschepen van Alan Villiers, uitgeverij De Alk Maritiem)

Hulporganisatie op zoek naar lading en financiële steun particulieren

Plan voor replica Herzogin Cecilie
De christelijke hulporganisatie Ashronia in Fremantle wil een 
replica bouwen van de viermastbark Herzogin Cecilie. Het schip 
moet vracht gaan vervoeren tussen Australië en Groot-Brittan-
nië met de mogelijkheid cadetten op te leiden en passagiers mee 
te nemen. Volgens de organisatie begint de Australische werf 
Tenix Shipbuilders ‘zeer binnenkort’ met de bouw.

Viermastbark grote
winnaar graanrace

Deel 364
Deze serie belicht wekelijks een 

representante 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

1963: Allemaal klanten van Scheepswerf Welgelegen 
in Harlingen: De Widad II uit Londen, de Donau 
van Drijfhout uit Delfzijl en de Irene (1948). We 
zien nog net een deel van het spilmechanisme van 

de Kleine Sluis, die de verbinding vormt tussen 
de Zuiderhaven en de Rozengracht, richting het 
station. Het sluisje is sinds een jaar weer open 
voor de kleine recreatievaart.

• Dit jaar liep de Wilhelmina lekker tijdens IJ-zeilen, windkracht vijf, net geen rif nodig. De computers lagen wel over de 
vloer.

Na sloep ook schip 
Barentsz

TERSCHELLING
Het bijbootje, waarin Willem Ba-
rentsz en zijn mannen in de zestiende 
eeuw na hun overwintering Nova 
Zembla verlieten om duizenden 
mijlen zuidwaarts het vasteland 
te bereiken, is onlangs als replica 
aangeboden aan Terschelling door 
de honderdjarige Rederij Doeksen. 
Conservator Gerald de Weerdt van 
museum ’t Behouden Huys op 
Terschelling, die het bootje recon-
strueerde, wil nu ook het schip van 
Barentsz herbouwen. Het sloepje 
(4,96 x 1,98 meter) is in opdracht 
van Doeksen gebouwd bij Muse-
umwerf Terschelling onder leiding 
van Derk van Dieren. Bedoeling is 
dat ook met de replica wordt ge-
varen om te beleven hoe dat in de 
zestiende eeuw geweest moet zijn. 
Het scheepje wordt tevens op diverse 
plaatsen geëxposeerd. (Foto Gerard 
Muiser)

Onverlicht zeiljacht
STELLENDAM
Het douanevaartuig Zeearend 
heeft vier kilometer uit de kust 
van Stellendam het zeiljacht 
Fuybia zonder verlichting aange-
troffen. Het jacht maakte water, 
waardoor de accu’s het hadden 
opgegeven.
Een noodbericht uitzenden was 
daarmee onmogelijk geworden. 
Er was één opvarende aan boord, 
die voor alle zekerheid de dinghy 
al had geactiveerd. De Zeearend 
bood hulp en de Stellendamse 
reddingboot Prinses Margriet 
bracht pompen aan boord. Daar 
was haast bij, want eenmaal aan 
boord stonden de opstappers 
direct al tot aan hun middel in 
het water. Toen voldoende water 
uit het jacht gepompt was, werd 
besloten het jacht naar Stellen-
dam gesleept en drooggezet. Het 
water was waarschijnlijk via een 
kapotte koelleiding binnengeko-
men. (BS)

Waterkant
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ref 1436 Zeiltjalk, 23.84 
x 5.2 x 1.3 m. bj. 1910 
Worst te Meppel, DAf 825, 
robuuste chartertjalk, 29 
pers. dagtochten, 20 pers. 
meerdaags, vr.pr. € 185.000, 
www.fikkers.nl 050 3111404

ref 2424 Katwijker, 22.65 
x 4.4 x 1.1 m. bj. 1923, 
DAF 575, nieuwe moderne 
woning, technisch optimaal, 
vr.pr. € 129.000, www.
fikkers.nl 050 3111404

ref 2420 Motorschip, 24 
x 4.5 x ca 0.8 m. bj. 1928 
Volharding te Alkmaar, 
Cummins 120 pk,  mooie 
ligplaats centrum stad 
Groningen, vr.pr. € 227.500, 
www.fikkers.nl 050 3111404

ref 1569 Zeilaakje, ca. 
11.2 x 3.5 x 0.7 m. Mercedes 
36 pk, fraai vakantieschip, 
compleet uitgerust, T.E.A.B.  
www.fikkers.nl  050 3111404

ref 2419 Klipperaak, ca. 
31.5 x 5 x 1.3 m. bj. 1908 
Mulder te Stadskanaal, 
Bolnes 100 pk.  
veel ruimte, vrijwel geen 
dubbelingen, motor in 
prima staat, vr.pr. € 125.000, 
www.fikkers.nl  050 3111404 

ref 2410 Motortjalk, ca. 
24 x 5 x 0.8 m. bj 1896 
Bodewes te Martenshoek, 
Steyr 65 pk,  uitstekend 
onderhouden woon-
recreatieschip, nieuwe 
scherpe prijs, www.fikkers.
nl  050 3111404 

ref 3008 Stevenaak ca. 
30 x 4.8 x 1.05 m. bj 1885 
Jonker te Kinderdijk, DAF 
615 120 pk, 
veel vernieuwd, o.m. 
nieuw luxe interieur, vr.pr. 
€ 235.000 (incl. ligplaats 
Groningen), www.fikkers.nl  
050 3111404 

Gevraagd wegens 
succesvolle verkopen: 
Spitsen, Luxe Motors, 
woon-vrachtschepen, (ex) 
beroepsschepen, duw-
en slpboten voor o.a. 
Buitenlandse markt. No cure 
No pay www.multiships.nl  
06 222 475 25

Patrouille/voorm.
Inspectieschip, bj. 1976, 
afm. 14.85 x 4.20 x 1.00m. 
Volvo P 175 PK van ’91, 
bgschr, genset, 4 slppl, 
C.V. douche & toilet, gr. 
achterdek v.v. hydr. Kraan. 
Ideaal voor langer verblijf. 
€ 89.500,-- www.multiships.
nl – 06 222 475 25

Auth. Luxe Motor/
Kraanschip, bj. 1930, 
afm. 38.03 x 5.05 x 
1.00m. Deutz 110PK, nette 
draadkraan, kl. defect.
Ford 120 PK + grijper. 
Orig. voor/achteronder,  gr. 
ruim.  € 75.000,-- ex. www.
multiships.nl – 06 222 475 
25

Luxe Motor v.v. div. auth. 
elem. bj. 1927, afm. 31.10 x 
5.39 x 1.40m. Gardner 110 
PK, genset, C.V. gr. Ruim 
v.v. stalen vloer, ruime brug, 
gr. achteronder, douche & 
toilet. € 115.000,-- www.
multiships.nl – 06 222 475 
25

Diverse Passagiers/ Charter 
/ Rondvaartschepen.
Van Klassiek tot modern, 
van 12 tot 250 personen. 
www.multiships.nl – 06 222 
475 25

Offshore-Guard-Utility 
Kotter, bj. 1953, afm. 
22.45 x 2.65 x 2.90m. A1-
A2. Cummins 500 PK bj. 
1999, rev. 2006, 2 x genset, 
GMDSS, nieuw kombuis, 
5 slppl. € 125.000,--www.
multiships.nl – 06 222 475 
25

Nwe. Geluidgedempte
diesel genset 7.5 
kVA/6.0 KW MITSUBISHI 
230V 1500 RPM waterk. 
Supergeluidgedempt 62
fm.1410x660x670mm       € 
6500,- ex www.bstdintelsas.
nl bez. Na tel. afspraak 0167-
528023

Nwe. Geluidgedempte
diesel genset 
8 kVA KUBOTA 
supergeluidgedempt,
watergekoeld, 1500 
rpm, afm 1510x650x905 
mm,Leroy Somer 
Alternator, € 7250,- ex www.
bstdintelsas.nl bez. Na tel. 
afspraak 0167-528023

Nwe. Diesel genset 
11 kVA 1500 rpm 
KUBOTA watergekoeld, 
1500x740x930mm, Leroy 
Somer Alternator, 230V 
7000.- ex www.bstdintelsas.
nl bez. Na tel. afspraak 0167-
528023

Nwe diesel
geluidgedempte
genset 11 kVA KUBOTA 
watergekoeld 3000 rpm, 
138x64x66cm 380/220  € 
6000,- ex www.bstdintelsas.
nl bez. Na tel. afspraak 0167-
528023

Amper gebruikt ong. 
600 uur TRC-White,
supergeluidgedempt
ex-army, 1500 rpm 30-35 
kVA, monofase en 380V, 
248x102x195cm, € 4000,- ex 
www.bstdintelsas.nl bez. Na 
tel. afspraak 0167-528023

Te koop aangeboden
6 cil. DAF 1160-DKT
Industrie-dieselmotor
Tel: 0592-41.32.42

Te koop aangeboden
6 cil. DAF 825 DHT
Industrie-dieselmotor
Tel: 0592-41.32.42

Te koop aangeboden:
Luxe motor, bj.1939, Boot 
Leiderdorp.
50x6.33x2.44. motor 
Gardner 8L3B, 230 pk
bj 1973-rev. 1993. Totaal 
28500 draaiuren.
kopschroef. Autenthieke 
details, geheel geklonken.
inlichtingen 0654-285114

Te koop aangeboden
6 cil. DAF 1160-DKT
Industrie-dieselmotor
Tel: 0592-41.32.42

Gespecialiseerd in de bouw van luxe rivier 
cruiseschepen en veerponten

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

- overdekte nieuwbouw

- reparatie- en afbouwkades

- 2 schroevendokken

- machinale bewerking
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WERKENDAM STAAT 
VOOR U KLAAR

www.scheepsgroep.nl

UITZENDING GEMIST??
KVH ,  de  nummer  1  TV  an t enne  voo r  de  b i nnenvaa r t

Ruim 1200 schippers gingen u voor en missen 
nooit meer hun favoriete TV programma.

Dealers:  Kalkman Telecommunicatie, Krimpen a/d IJssel;  Oechies 
Elektrotechniek, Rotterdam;  de Beurs Scheepsmateriaal, Rotterdam; 
Gova Scheepselectronica Services, Ridderkerk; Herman van Kruchten, 
Maasbracht; Gebofa Maritiem, Dalfsen; Eprom electronica, Terneuzen; 
Service Centrum Lobith, Tolkamer;  Megatronics BVBA, Antwerpen (België)

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

Te huur
ONDERLOSSERS
500 m3

SPLIJTBAKKEN
600 tot 800 m3

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

www.jelmervalk.nl

050-3180321

SLEEPDIENST EN DEKSCHUITENVERHUURDERIJ

Te huur
Pontons en

koppeldekschuiten
15 t/m 600 ton

sleepboten
Blom BV • ISO-9001-2000

Amsterdam
tel. 020-6866007
fax 020-6866082

www.dekschuitenenpontons.nl

Goed geboekt Fiets-vakantie-
schip, 35,09 x 5,58 m, 28 pass.
afvaart Amsterdam € 390.000
ref. 58462, geboekt 2009!

Fiets-vakantie-schip,
42,31 x 5,94 m, top schip! 
20-23 pass. 10 hutten. € 435.000 
ref. 77073, geboekt 2009!

Zeilcharterschepen binnenvaart 
van 16 tot 42 m en van € 140.000 
tot € 649.000

www.scheepsmakelaardij.nl  

Enkhuizen tel. 0228 315551

ACCU’S
VARTA

230 Amp. 96801 pr. op aanvr.

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

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

exclusief BTW 
4 jaar garantie

Bezorging door geheel
Nederland en in Antwerpen

DAVECO
Leeghwaterstraat 19
4251 LM Werkendam

Tel. 0183-501016
www.daveco.nl

Hydraulische
Lieren (4-35 Ton)

Schraven Maritiem bv
T. 026-3252328 - F. 026-3256971
www.schravenmaritiem.com
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Meer schol en tong
De aanvoer steeg met ruim 2000 
naar 16.710 kisten wat een week-
omzet voor de visafslag opleverde 
van ruim 2,1 miljoen euro. De 
vrijdag werd een drukke dag met 
10.500 kisten van 45 aanvoerders. 
Vooral het scholaanbod was aan-
zienlijk groter dan vorige week. 
De scholspecialisten kwamen met 
vangsten tot 650 kisten, terwijl 
ook een aantal tongvissers flink 
schol hadden gevangen, een enke-
ling met meer dan 200 kisten. De 
dagprijzen van de kleine soorten 
werden volgens de wet van vraag 
en aanbod dan ook wat lager. De 
minimumprijs was door de PO 
Oost vastgesteld op 1,80 en in 
het algemeen leverde dat weinig 
problemen op.
Een enkele maal liet de handel de 
aanvoerders in de steek. Een klein 
deel van de vangsten waarvoor de 
minimumprijs niet van toepassing 
was werd voor enkele centen min-
der verkocht. Dat de gemiddelde 
dagprijzen niettemin ruim boven 
de 1,80-grens bleven vond zijn 
oorzaak in de hogere prijzen die 
voor de grote partijen van 150 en 
200 kisten schol 3 en 4 werden 
betaald. Gemiddeld brachten die 
partijen 1,90 per kilo op. De schol 
1 werd wat goedkoper. Het aan-
deel van de schol in verhouding 
met de totale aanvoer steg naar 
62,3 procent.
Ook de tong was beter vertegen-
woordigd, de aanvoer ging met 
13.200 kilo omhoog, waarvan 
42.200 kilo op vrijdag. In het 
vangstbeeld kwam weinig veran-
dering, uitschieters was een kotter 
met 3900 kilo. Van de grote soor-
ten konden de prijzen zich goed 
handhaven, de grootste soort liep 
zelfs nog wat op. Bij de kleine 
tongmaten was het grotere aanbod 
wel van invloed, wat blijkt uit de 
dagprijzen van maandag 8 sep-
tember die noteringen lieten zien 
van 10,27 (klein I) en 9,42 (klein 
II). De maandagprijzen werden 
wat lager dan die van vrijdag. Het 
marktbeeld was rustig, zo er al 
onderlinge prijsschommelingen 
ontstonden dan bleven die zeer 
beperkt.
Ook de hoeveelheid tarbot was 
wat groter, wat vooral gevolgen 
had voor de meest voorkomende 
soorten 4 en 5, die met respectie-
velijk 1 en 0,50 per kilo omlaag 
gingen.
De noteringen van de griet gin-
gen zoals meestal mee omlaag 
met die van de tarbot. De aanvoer 
van tongschar neemt wekelijks af, 
grotere hoeveelheden worden 
steeds zeldzamer. Het prijsbeeld 
blijft onveranderd, alleen enkele 
wat grotere partijen kleine tong-
schar kwamen boven 4 euro per 
kilo. De prijs van de schar bleef 
vrijwel gelijk.
Rondvis was er minder, vooral de 
kabeljauw liet het afweten door 
het ontbreken van wat grotere 
vangsten  die er vorige week wel 
waren. Op de prijzen had een en 
ander weinig invloed al , de mid-
densoorten 3 en 4 werden redelijk 
betaald. Uit de Oostzee bleef de 
aanvoer beperkt, alleen woensdag 
was de aanvoer met 224 kisten 
kabeljauw enigszins van belang. 
Dat was ook de interesse van de 
handel, wat bleek uit de rede-
lijke prijzen: van groot tot klein 
3,18(1), 3,03(2), 1,97(3), 2,07(4), 
2,58(5) en 2,13(6). De prijzen van 
wijting zijn alleen volledigheid-
halve vermeld, de aanvoer was 
bijzonder gering.
De aanvoer van rode poon door 
de flyshooters was groter dan vo-
rige week, toen het poonseizoen 
voorbij leek. Met uitzondering 
van de grootste soort, gemiddeld 
6,50 stonden de prijzen sterk on-
der druk. De poon 2 daalde van 

4,80 naar 3,20, de poon 3 moest 
het doen met gemiddeld 2,50, 
een daling van 1,25 tot 1 euro 
per kilo.
Kreeft was er opnieuw wast meer, 
de aanvoer begon al op donderdag 
met bijna 3800 kilo. De prijzen 
bleven vrijwel op hetzelfde (niet 
al te hoge) niveau, waarbij grootte 
en manier van verwerken aan 
boord van de kotters een grote 
rol speelden.
Een goede week voor de visafslag 
en redelijke tot goede resultaten 
voor de aanvoerders.

De aanvoer bestond uit: 61.553 
kilo tong, 24.032 kilo tarbot, 5952 
kilo griet, 5661 kilo tongschar, 
37.150 kilo kreeft, 3863 kilo ham/
zeeduivel, 10.514 kisten schol, 
649 kisten schar, 131 kisten bot, 
295 kisten kabeljauw (Noordzee), 
319 kisten kabeljauw (Oostzee), 
7 kisten wijting, 8 kisten schel-
vis, 156 kisten heek, 745 kisten 
poon, 672 kilo pijlstaartinktvis, 
8577 kilo krabben en 3940 kilo 
wulken.

Gemiddelde prijzen:
                    vrijdag   maandag

Tong: 
groot 18,86 18,63
grootmiddel 14,32 14,24
kleinmiddel 9,80  9,66 
klein I 8,83  8,35 
klein II 8,34     8,28  
Tarbot: 
super 29,75 30,83
1 22,95   24,20
2 19,23 18,85 
3 11,82 11,84
4 8,55   8,32 
5 8,36  8,43 
6  6,85 7,03
Griet:
super 11,47 11,40
1 8,32     7,74  
2 7,90  7,28 
3 5,39     5,93 
Tongschar:
groot 8,00 6,24
middel 5,08     4,55
klein 3,66     3,49
Kreeft:
1 -,--  8,03
1 klein 6,48 -,--
2 5,22 4,57
2  klein 3,64    1,28
3 3,13 2,87
staartjes 4,96 4,69
Zeeduivel::
1 5,38 4,98
2 5,33 4,78
3 5,10     4,49 
4 3,93 3,81
5 3,25 3,35
Schol: 
1 2,54 2,47
2 2,17     2,26
3 1,83     1,91
4 1,84     1,86
Schar: 1,15 1,06
Bot: 0,53 0,63
Kabeljauw (Noordzee):  
1 4,48 4,03
2 4,21     4,25
3 3,53 3,49  
4 3,29 3,48
5 3,21     2,01
6 2,17     2,60
Kabeljauw (Oostzee):
1 -,-- 2,68
2 -,-- 3,14
3 -,-- 2,98
4 -,-- 3,07
5 -,-- 3,16
6 -,-- 2,67
Wijting 1,15 1,56
Heek:
groot 1,70 1,76
midden 1,21 1,37
klein 0,85 1,12
Grauwe poon: 0,42     0,53
Rode poon:
1 5,65 1,90
2 3,51 1,98
3 2,10 0,54
4 0,91 -,--

URK

ijsselmeer

De UK-22 was de eerste in Neder-
land die de flyshootmethode toe-
paste. Daarna volgden de UK-135, 
UK-145 en de UK-224 en inmiddels 
ondergaat het vlootje dat deze vis-
serij hanteert een opvallende groei. 
Daarmee voldoen zij aan de roep van 
het ministerie van LNV om de tran-
sitie van de huidige boomkorvloot 
te verwezenlijken.
Met de boomkorkotter SL-27 viste de 
familie Van Seters met veel plezier. 

Het bedrijf had een gezonde status 
opgebouwd en eigenlijk was er geen 
vuiltje aan de lucht. Totdat in 2005 
een brand de kotter volledig ver-
woestte. Schipper en bemanning wa-
ren hun broodwinning kwijt. Terwijl 
de bemanningsleden elders onderdak 
vonden, beraadde schipper Johan 
van Seters zich op de toekomst. De 
boomkorvisserij lag maatschappelijk 
behoorlijk onder vuur, maar wat nog 
harder insloeg, waren de plotseling 
sterk stijgende brandstofprijzen. Dat 
bracht Van Seters aan het twijfelen, 
want een nieuwe bokker in de vaart 
brengen en dan opboksen tegen een 
enorme onkostenpost was vrijwel on-
begonnen werk. Samen met echtge-
note Anne-Marie van Seters, die altijd 
een opvallende betrokkenheid toonde 
en ook goed op de hoogte is van al-
lerlei ontwikkelingen in de visserij, 
bestudeerde hij de mogelijkheden van 
de flyshootmethode. Dankzij bemid-
deling van Anton Dekker liep Johan 

van Seters stage op de Franse Aravis 
van Jaczon en besloot hij de stap te 
wagen. Nieuwbouw was vanwege 
de hoge staalprijs niet aan de orde. 
Bovendien is de wachttijd voor een 
nieuwe kotter bijna twee jaar. Zijn 
oog viel op de GO-7 van Tanis. Deze 
bijna 36 meter lange bokker werd 
aangekocht en Van Seters gaf Ma-
chinefabriek Padmos opdracht het 
schip om te bouwen tot flyshooter met 
mogelijkheden om over te schakelen 
op de twintigvisserij.
Padmos bouwde de boomkorkotter 
SL-27 in een jaar om. Voor Padmos 
was de SL-27 de zoveelste kotter die 
is ‘klaargestoomd’ voor flyshooting 
en er liggen nog een paar gelijksoor-
tige opdrachten in het verschiet. De 
bouwer kreeg zaterdag 13 septem-
ber veel lof, want de SL-27 mocht 

er zijn. Maar Anne-Marie van Seters 
liet weten dat zij niet over één nacht 
ijs waren gegaan. Het hele project 
heeft hun geduld behoorlijk op de 

proef gesteld. Maar, zoals in de mess-
room van de SL-27 staat te lezen, 
‘moed houden tot de laatste trek’, 
aldus de echtgenote van schipper 
Van Seters.

Ministerie
Tijdens de overdrachtsceremonie 
liet Anne-Marie van Seters duidelijk 
merken dat ze verbolgen was over de 
beloftes van het ministerie. ‘Minister 
Verburg riep dat ze de aanvoersector 
op weg zou helpen over te schakelen 
naar duurzame vormen van visserij. 
Ter stimulering hiervan zouden de 
visserijondernemingen gebruik kun-
nen maken van subsidies. Het ging 
om een groot bedrag dat hiervoor 
gereserveerd zou worden. Het klonk 
ons als muziek in de oren. Want wij 
stonden voor een belangrijke keuze. 

Doorgaan met boomkorren of een an-
dere vangstmethoden toepassen. Zelf 
beseften we dat boomkorren geen 
soelaas meer biedt. Onder meer de 
hoge brandstofkosten, het fenomeen 
discards en de maatschappelijke ac-
ceptatie dwongen ons tot een andere 
uitvoering van de visserij. Echter, we 
klopten vele malen tevergeefs aan bij 
het ministerie, ondanks die belofte. 
Wij konden niet langer wachten, dus 
is het project voortgezet. Maar we 
hadden wat meer flexibiliteit van 
het ministerie verwacht. Nu hebben 
we de zaak zelf op de rails moeten 
zetten en dat ging ook niet zonder 
slag of stoot.’
De familie Van Seters is uiteindelijk 
doorgegaan en is nu blij met het re-
sultaat. Machinefabriek Padmos heeft 
er een klus aan gehad, want een be-
staande boomkorkotter ombouwen 
tot een flyshooter/twinrigger is geen 
alledaagse bezigheid. De SL-27 Jo-
hannes heeft al enkele reisjes achter 
de rug en is na een kort verblijf in de 
binnenhaven van Stellendam weer 
naar Het Kanaal vertrokken. Bou-
logne sur Mer is voorlopig de haven 
van waaruit geopereerd zal worden. 
De vangsten gaan per as naar de vis-
afslag van IJmuiden.

SL-27 Johannes tiende kotter die boomkor aan de dijk zet

Omschakeling zonder steun van overheid
Met de overdracht van de flyshooter SL-27 aan visserijbedrijf 
Van Seters uit Stellendam lijkt de eenzijdigheid van de Neder-
landse kottervloot definitief voorbij. Nogal wat eigenaren die 
jarenlang op de boomkor vertrouwden, zijn een andere weg 
ingeslagen. Vrijwel al die bedrijven hebben dat tot nu toe 
gedaan zonder steun van het ministerie van LNV.

‘Vele malen tevergeefs
aangeklopt bij ministerie’

Met 22 aanvoerders bereikte de Ur-
ker afslag in week 36 een omzet van 
79.118 euro. De hoogste besomming 
bedroeg 12.347 euro.
De aalaanvoer bestond uit 118,5 kilo 
lijnaal voor 24,49, 507,5 kilo fuikaal 
voor 12,79, 132 kilo dunne aal voor 
12,64, 256,5 kilo kistaal voor 24,87, 
145 kilo kweekaal voor 7,92, 2047 
kilo dikaal voor 5,48, 127,5 kilo 
schieraal voor 11,20 en 114,5 kilo 
roodaal voor 21,13 euro.
De roofvis bestond uit 7746 kilo 
snoekbaars voor gemiddeld 6,78 
euro per kilo, 41 kilo grote snoek-
baars voor 10,42, 35 kilo snoek voor 
2,39 euro en 281 kilo rode baars 
voor 3,09.
Aan witvis was er 35,5 kilo grote 
blei voor 0,50. (WBV)

• Schipper Johan van Seters (rechts) geflankeerd door zijn echtgenote 
Anne-Marie en zijn ouders. (Foto W.M. den Heijer)

Omvang vloot
flyshooters

Hoewel de interesse voor flyshoo-
ten toeneemt, is er nog geen sprake 
van een grote groep. Momenteel 
zijn tien kotters onder Nederlandse 
vlag technisch uitgerust voor deze 
manier van vissen.
Het gros is ook in staat om te 
twinriggen, maar de resultaten 
met flyshooten zijn zo goed dat 
alle vaartuigen het hele jaar rond 
deze methode uitoefent. De Urker 
vloot telt acht flyshootkotters. Stel-
lendam telt er nu twee; de SL-9 en 
de SL-27. Op termijn zal de nog 
te verbouwen GO-1 aansluiten 
en verder zijn enkele schippers 
hierover in onderhandeling met 
scheepsbouwers. Met een duidelijk 
herkenbaar Nederlands belang zijn 
er ook nog een enkele flyshooters 
onder Franse en Britse vlag sei-
zoensmatig vanuit Nederlandse en 
Franse havens actief. Onder meer 
de Schotse PD-147 Enterprise van 
Louwe de Boer uit Urk en de Franse 
Aravis van Jaczon uit Scheveningen 
behoren tot die vlagvloot. In totaal 
gaat het om circa vijf vaartuigen, 
waarvan een deel ook daadwer-
kelijk de twinrigvisserij uitoefent. 
Onder Franse vlag zullen nog ze-
ker twee flyshooters aan de vloot 
worden toegevoegd.

Dag Zeevisserij
in Den Oever
DEN OEVER
Het Productschap Vis heeft bekend-
gemaakt dat de Dag van de Neder-
landse Zeevisserij op 31 augustus 
2009 in de gemeente Wieringen 
wordt gehouden. Dat betekent dat 
de Dag van de Nederlandse Zeevis-
serij verschuift van de zaterdag naar 
de maandag. In Den Oever is het 
namelijk traditie om de Vlootschouw 
op maandag te houden. Omdat deze 
in 2009 voor de vijftigste keer wordt 
georganiseerd zou het niet passen 
om juist in dit jubileumjaar van 
de traditionele maandag af te wij-
ken. Marianne Post van de Vloot-
schouwcommissie op Wieringen is 
blij met de uitverkiezing. ‘Er waren 
meer plaatsen in de race, waaronder 
Harlingen. Doordat wij er vroeg bij 
waren en met het jubileum een sterke 
troef in handen hadden, zijn wij erin 
geslaagd deze nationale visserijdag 
naar Wieringen te halen.’ (MS)

URK
Verschillende grote bokkers zijn 
weer uitgevaren na de hele zomer 
te hebben stilgelegen vanwege de 
hoge gasolieprijzen en krappe 
besommingen. Zo zijn in Bres-
kens de BR-14 en de BR-43 weer 
actief en van de Urker vloot wordt 
onder meer de UK-143 weer 
gereedgemaakt voor de visserij.

Voor veel visserijbedrijven met meer-
dere vaartuigen blijft het zoeken naar 
een optimale inzet. De besommingen, 
waaronder een aantal opvallende uit-
schieters, zijn de afgelopen zomer 
ongekend goed geweest. De gasolie-
prijs trekt echter een zware wissel 
op de resultaten, daardoor blijft het 
aanmodderen. Daarbij komt dat de 
scholcontingenten niet in verhouding 
staan tot de vangsten. Het is dus een 
enorme opgave om onder de huidige 
omstandigheden het visserijbedrijf 
rendabel te houden.
In Den Helder wisselt rederij Bais al 
een aantal jaren de seizoenen af met 
de Eurokotter HD-3 en de boomkor-

kotter HD-4. ’s Winters gaat de HD-3 
voor de kant en ’s zomers is het de 
beurt aan de 43 meter lange HD-4. 
In de periode dat een van de twee 
kotters aan de beurt is, vaart het schip 
continu met een aflosbemanning. De 
Helderse rederij hoopt op deze manier 
bekwame matrozen voor het bedrijf 
te behouden.
In de haven van Oudeschild heeft 
de 41 meter lange TX-14 eveneens 
enkele weken voor de kant gelegen. 
De Texelse rederij die ook nog de 
twinrigger FR-231 in de vaart heeft, 
gaat het naar verluidt over dezelfde 
boeg gooien als de eerder genoemde 
Helderse rederij. Dat betekent dat de 
TX-14 in de herfst en winter haar 
opwachting mag maken en de on-
der Schotse vlag varende FR-231 
pas weer in het voorjaar aan de 
beurt is.
De bokker OD-1 heeft ruim drie 
maanden geen vistuigen overboord 
gehad. Maandag 15 september is 
deze kotter vanuit Stellendam weer 
voor het eerst naar zee vertrokken. 
(WdH)• De TX-14 gaat binnenkort weer deelnemen aan de boomkorvisserij. (Foto W.M. den Heijer)

Rederijen zoeken naar optimale inzet vaartuigen

Grote bokkers gaan weer vissen

Weinig verschil
tussen gevangen
vis en kweekvis
BRUSSEL
Er bestaat weinig verschil in kwali-
teit tussen gekweekte en in het wild 
gevangen vis. Dat blijkt uit onder-
zoek van de Belgische consumen-
tenorganisatie Test-Aankoop.
De consumentenorganisatie begrijpt 
niet dat verkopers in de meeste ge-
vallen niets vermelden over de pro-
ductiemethode van de vis die ze 
aanbieden, wat overigens strijdig is 
met de wettelijke informatieplicht. 
Test-Aankoop onderzocht monsters 
van zeebaars die het in dertig winkels 
aankocht. Slechts vier winkels infor-
meerden over de productiemethode 
van de vis. Vis uit vangst woog even-
veel als vis uit aquacultuur. Er was 
ook geen verschil wat betreft versheid 
en aanwezigheid van micro-organis-
men. Ook het gehalte aan omega 3 
per honderd gram vet was verge-
lijkbaar. Het gemiddelde vetgehalte 
van aquacultuurvis was met negen 
procent wel veel hoger dan de 2,5 
procent in gevangen vis. (JS)

Vogels bijvangst
visserij Afrika
ZUID-AFRIKA
Een studie in Zuid-Afrika laat zien 
dat een groot aantal vogels sterft als 
bijvangst van langelijn-visserij.
De vogels duiken op het aas aan de 
haken van kilometers lange vislijnen 
en worden mee naar de diepte ge-
sleurd. Tot nu toe kwamen jaarlijks 
meer dan 100.000 grote zeevogels 
om bij deze vismethode. Onder de 
slachtoffers die de onderzoekers 
signaleren zijn ook twee bedreigde 
Albatrossoorten.
Sinds kort is duidelijk dat ook de 
trawlervisserij veel slachtoffers kost. 
Zeevogels vliegen tegen de ‘werplij-
nen’ of raken verstrikt in het sleepnet 
als ze op het visafval duiken dat de 
bemanning overboord zet.
Net als bij de langelijn-visserij is 
het mogelijk om met vrij simpele 
middelen de schade fors te beper-
ken. (ME)

Mosselkwekers
brodeloos
CROMANE
Een besluit van de Ierse visserijmi-
nister Brendan Smith om de mossel-
visserij in de beschermde zone van 
Dingle Bay te sluiten maakt vijftig 
mosselvissers brodeloos.
Het besluit zou genomen zijn om 
beter aan de eisen van de EU voor 
beschermde gebieden te voldoen. In 
Fishing News zegt voorzitter Flynn 
van de Ierse schelpdierenvisserijor-
ganisatie IFA Aquaculture: ‘Er was 
geen enkele druk van de Europese 
Commissie om deze visserij te slui-
ten, die een waarde van vier miljoen 
euro heeft voor de plaatselijke eco-
nomie. Ze hebben een eenzijdige en 
waarschijnlijk onwettige beslissing 
genomen en zijn weggewandeld, een 
hele regio geruïneerd achterlatend.’ 
Het hele dorp Cromane in Count 
Kerry is afhankelijk van de mos-
selvisserij. (BS)

IJMUIDEN
De helft van de Nederlandse vis-
sersvloot is niet-commercieel en 
heeft een aandeel in de totale 
opbrengsten van nog geen drie 
procent. Dit blijkt uit onderzoek 
van het LEI in Den Haag naar 
de omvang en de economische 
betekenis van de kleinschalige, 
niet-commerciële vissersvloot.

Sinds enkele jaren is Nederland op 
basis van een EU-verordening uit 
2001 verplicht data te verzamelen 
over alle visserijschepen, onafhan-
kelijk van de intensiteit van de vis-
serijactiviteiten die zij ondernemen. 
In 2006 ging het om 366 schepen die 
als kleinschalig en niet-commercieel 
konden worden getypeerd. Hiervan 
waren er 172 (47%) die zelfs hele-
maal niet visten. Een deel van deze 
niet-actieve schepen wordt gebruikt 
om quota op te bewaren. Soms wordt 
één vistrip per jaar gemaakt om zo-
doende de licentie te behouden. De 
totale opbrengst van de niet-com-
merciële kleinschalige vloot had in 

2006 een omvang van 11,3 miljoen 
euro. Ter vergelijking: de opbrengs-
ten van de commercieel actieve vloot 
bedroeg in dat jaar 381 miljoen euro. 
De meeste niet-commerciële, klein-
schalige schepen maken tussen de 
nul en 75 visreizen per jaar. De ge-
middelde bemanning bestaat uit nog 
geen twee personen. Veertig procent 
van de schepen vist zelfs met één 
persoon aan boord. De meeste vis-
sers zien het vissen met hun schip 
niet als hun hoofdberoep. Veelal heb-
ben zij daarnaast een baan buiten de 
visserij, werken als bemanningslid 
op een ander schip of hebben een 
andere vorm van inkomen.

Vloot groeit
De meest aangevoerde vissoorten 
van de kleinschalige vissersvloot 
zijn zeebaars, paling, mul, bot, krab 
en tong. Iedereen is gehouden een 
logboek in te vullen van de gevan-
gen soorten, hoe klein de vangst 
ook is. Binnen de niet-commerci-
ele, kleinschalige vloot hebben de 
staandwantvissers met een lengte tot 

twaalf meter het grootste aandeel. 
In 2006 konden er 243 als zodanig 
worden onderscheiden, waarvan 
er 159 actief in de visserij werden 
ingezet en 84 als inactief konden 
worden beschouwd.

Het aantal kleinschalige visserssche-
pen neemt nog steeds toe. Vooral de 
vissersvloten van IJmuiden en Sche-
veningen bestaan inmiddels voor het 
grootste deel uit dit soort schepen, 
veelal staandwantvissers. De Gids 
van Vissersvaartuigen, uitgegeven 
door het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, leert, dat 
de vloot van IJmuiden momenteel 38 
kleinschalige schepen telt. Scheve-
ningen heeft er 26 en Texel en Urk 
respectievelijk 22 en 20. Maar ook 
in veel andere vissersplaatsen komt 
men naar verhouding veel kleinscha-
lige, niet-commerciële vissersvaar-
tuigen tegen. Een aantal visafslagen 
spint er garen bij omdat deze bootjes 
de afslagen bijna dagelijks van dag-
verse vis voorzien, die gretig aftrek 
vindt bij de vishandel. (BP)

Kleinschalige visserij neemt wel in omvang toe

Helft vloot vist amper drie procent van alle vis op

Eerst ‘Queen Mussel’
BRUSSEL
In de vismijn van de Vlaamse kust-
plaats Nieuwpoort is afgelopen vrij-
dagochtend de aanvoer van de eerste 
1600 kilo ‘Flanders Queen Mussel’ 
van de Stichting voor Duurzame Vis-
serijontwikkeling (SDVO) geveild.
De eerste twaalf kilo bracht 1680 
euro op. De rest van de eerste aan-
voer haalde een gemiddelde prijs 
van 6,66 euro per kilo. Het eerste 
lot werd geveild voor het goede doel. 
Koper was vishandel Neptunus in 
Koksijde. Het geld gaat naar het 
woon- en zorgcentrum voor zeelie-
den het ‘Zeemanshuis Godtschalk’ in 
Oostende. Yvan Victor, voorzitter van 
SDVO, reageert tevreden: ‘De eerste 
aanvoer is een feit. Hiermee hebben 
we bewezen dat we in drie jaar tijd 
de industriële kweek van Belgische 
mosselen hebben kunnen realiseren. 
Vorig jaar haalden we vijf ton op, dit 
jaar voorzien we vijftig ton mosselen 
en voor volgend jaar rekenen we op 
een oogst van 500 ton.’
Burgemeester Roland Crabbe van 
Nieuwpoort noemde de aanvoer van 
de mosselen naar de vismijn zeer be-
langrijk en zelfs noodzakelijk voor 
het voortbestaan voor de kleinste 
vismijn aan de Belgische kust. (JS)

Twinrigger voor De Boer

URK
De gebroeders Louwe en Meindert de Boer uit Urk hebben de van Eddie 
Kelly uit het Ierse Greencastle aangekochte kabelaar SO-945 Regina Ponti 
laten registreren in het Schotse Aberdeen als A-945 Endurance en volledig 
ingericht voor de twinrigvisserij. De A-945 is van Spaanse makelij en kwam 

in 2001 in de vaart. Het schip meet 325 gt en heeft een lengte van 34,50 
meter en een breedte van acht meter. Voor de voortstuwing zorgt een ABC-
hoofdmotor van 1200 pk. De A-945 vervangt de grote vlagkotters PD-156 
Fellowship en de PD-256 Endurance, die onlangs werden afgestoten. De 
boomkorkotter PD-156, in 1980 gebouwd als UK-256, werd naar Zuid-
Afrika verkocht en de korder PD-256, in 1986 in de vaart gekomen als 
ARM-20, kreeg een bestemming in de offshore. (Foto Bram Pronk)
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ActueelNieuws
De redactie van Schuttevaer.
nl belicht de maritieme 
sectoren interactief en 
van binnenuit. Actueel en 
vakgericht, scant u de laatste 
nieuwsfeiten. Bij elk bericht 
kunt u meteen een aanvulling 
of uw persoonlijke indrukken 
kwijt. 

ActueelNieuws
De redactie van Schuttevaer.
nl belicht de maritieme 
sectoren interactief en 
van binnenuit. Actueel en 
vakgericht, scant u de laatste 
nieuwsfeiten. Bij elk bericht 
kunt u meteen een aanvulling 
of uw persoonlijke indrukken Dossiers

Nieuws ontwikkelt zich in de loop 
der tijd vanuit tal van invalshoeken. 
In ‘Dossiers’ houdt de lezer het 
overzicht op actuele thema’s. 
Zoals ‘Motoren’, ‘Internaten’, 
‘AIS’, ‘Tweede Maasvlakte’ of 
‘Spudpalen’... 

Carrière
Schuttevaer.nl heeft de 
betere banen in zee- en 
binnenvaart op een rij. Naast 
de laatste vacatures voorziet 
de rubriek ‘Carrière’ de 
lezer van loopbaanverhalen, 
carrièretips, trainingen en 
opleidingen in de maritieme 
sector. 

Schip en bedrijf
Schuttevaer.nl zet varende 
ondernemers en maritieme 
toeleveranciers in het middelpunt, 
met dagelijks nieuwe berichten en 
beelden uit het varend bestaan.

Weer en scheepvaartberichtenSchuttevaer.TV
Bewegend beeld brengt 
het nieuws dichterbij. 
Denk aan tewaterlatingen, 
interviews, demonstraties of 
beursimpressies. Schuttevaer.
TV brengt het aan boord. 

Schuttevaer Nieuwsbrief
Schuttevaer.nl informeert lezers 
tweemaal per week over het 
nieuwe aanbod op de site. Gratis 
aanmelden en u blijft altijd op de 
hoogte via uw eigen mailbox.

.NL
Dit is de nieuwe

De maritieme

nieu
ws-s

ite
Ontdek het zelf op

schuttevaer.nl

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

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

Zo zetten we onze traditie voort!

De Gerlien - Van Tiem 40 jaar in volle vaart!

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

SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF & NIEUWBOUW

Waalbandijk 129, 6651 KB Druten - Tel: +31 (0)487 515544 - Fax: + 31 (0)487 517088
E-mail: info@gerlienvantiem.com - Website: www.gerlienvantiem.com

ORANJEWERF SCHEEPSREPARATIE bv

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

DWARSHELLING 100 M

SCHEEPS- EN MACHINEREPARATIE

DRIJVEND DOK 130 M

SCHEEPSSLOPERIJ

TREFFERS BV
voor alle soorten 

drijvende sloopobjecten

023-5325211
06-53187317

Contante Betaling
E-mail: TREFFERS@HETNET.NL

Hendrik figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
www.treffers-haarlem.nl
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Ruim 1800 exposanten verwachten meer dan 47.000 bezoekers

SMM Hamburg etaleert grenzenloze
mogelijkheden van maritieme sector

Hoe omvangrijk en cruciaal voor de wereldeconomie de maritieme sec-
tor is, illustreert de internationale vakbeurs SMM in Hamburg, die van 
23 tot en met 26 september wordt gehouden in de Duitse zeehaven. In 
elf hallen met een totale oppervlakte van 85.000 vierkante meter expo-
seren ruim 1800 toeleveranciers van de scheepvaart.

De beursorganisatie rekent op de komst van circa 47.000 bezoekers uit alle delen van de wereld. 
De beurs is gericht op de wereldwijde, grote zeescheepsbouw, maar ook de binnenvaart wordt er 
de laatste jaren steeds prominenter tentoongesteld als exportproduct.
SMM is toonaangevend in de wereld. Europa is niet ’s werelds grootste scheepsbouwregio. De 
meeste tonnage komt uit Azië. Maar de West-Europese scheepsbouwindustrie is wel de meest 
innovatieve. Voor geavanceerde schepen komen de Chinezen en Koreanen hierheen.
Praktisch alle Nederlandse exporteurs zijn op de beurs vertegenwoordigd. Ze hebben de wereld 
veel te bieden. Ons land is niet alleen wereldmarktleider op het gebied van megajachten en 
geavanceerde baggerschepen, maar heeft ook een groot marktaandeel in de bouw van shortsea-
schepen. Daarnaast herbergt het ‘s werelds grootste producent van havenslepers en werkschepen 
en vooraanstaande leveranciers in de offshore-industrie.

Levensbelang
Na moeilijke jaren in de laatste decennia van de vorige eeuw heeft de West-Europese scheepsbouw 
een omvangrijke afbouwmarkt ontwikkeld. Niet de kale staalbouw genereert immers toegevoegde 
waarde, maar de vele techniek op, in en aan het casco. Het sterk innovatieve karakter van deze 
afbouwindustrie houdt andere regio’s op dit terrein op afstand. En dat werkt niet alleen ten gunste 
van de concurrentiekracht, maar helpt de wereld met sprongen vooruit. ‘Over the top’-projecten 
in Dubai, waar Nederlandse baggeraars eilanden in zee bouwen voor de rijken der aarde, zijn mis-
schien niet van levensbelang. Maar de kust- en dijkversterkingen in verband met de klimaatver-
andering zijn dat wel. En die waren niet mogelijk geweest zonder de enorme schaalvergroting in 
de baggertechnologie die Nederlandse ingenieurs mogelijk hebben gemaakt. Nu draaien de grote 
baggeraars er bijvoorbeeld hun hand niet voor om de hele Nederlandse kust even te verbreden en 
op te hogen. Was daar vijftig jaar geleden eens om gekomen.
Een ander voorbeeld is de oliesector. Dankzij onder meer Nederlandse vindingen zijn de winbare 
reserves van olievelden sterk toegenomen en is de oliewinning uit de Noordzee nog steeds lucra-
tief. En daar blijft het niet bij. Nederlandse ingenieurs spelen ook een vooraanstaande rol in de ont-
wikkeling van technieken die het mogelijk maken onder steeds moeilijker omstandigheden olie en 
gas te winnen, zoals in extreem diep water, of onder klimatologisch barre omstandigheden.

Te koop
De binnenvaart is in Europa eveneens een Nederlandse aangelegenheid met een marktaandeel in 
het vervoer van circa zeventig procent. Dat heeft zijn weerslag op de industrie. Nergens in Europa 
bestaat zo’n groot en nauw samenwerkend cluster aan werven en afbouwbedrijven voor de bin-
nenvaart. In twintig jaar tijd is de gemiddelde scheepsgrootte verdubbeld. Er worden niet alleen 
schepen van ongekende afmetingen ontwikkeld, ze worden tevens uitgerust met besturings- en 
communicatietechnieken waar de vaders van de huidige generatie schippers niet eens over konden 
fantaseren.
Het kan niet anders of de sector heeft hiermee een exportproduct van de eerste orde in handen. 
Op veel plaatsen in de wereld staat de binnenvaart nog in de kinderschoenen. Maar het wiel hoeft 
daar niet te worden uitgevonden; het is te koop op SMM in Hamburg. (PN)

www.smm2008.com

Door mare-press

De scheepsbouwingenieurs zitten met de 
handen in het haar. Waar gaat de ontwik-
keling naartoe, moet de vaart eruit en gaat 
de zeevaart structureel langzamer varen om 
brandstof te besparen? Of zal dat een tijde-
lijke maatregel blijken en moeten scheeps-
rompen op snelheid worden ontworpen, zoals 
nu het geval is. Beleggingsmaatschappij en 
rederij Hansa Treuhand in Hamburg bracht 
de partijen bijeen om een beeld te krijgen van 
de toekomst van de scheepsbouw.

Volgens onderzoeker dr. ing. Uwe Hollenbach 
van de Hamburgische Schiffbau Versuchsanstalt 
(HSVA) is de optimalisering van de scheeps-
romp iets van de laatste jaren. Daarvoor was 
alles en iedereen vooral gericht op schaalver-
groting. ‘Momenteel is een containercarrier met 
een laadvermogen van 16.000 teu geen utopie 
meer. Het eerste containerschip in 1956 had een 
capaciteit van 58 containers. Twaalf jaar later 
werden al 3500 teu vervoerd en die stijgende 
lijn zette zich voort. Bij de productie van series 
wordt natuurlijk steeds gemodificeerd op basis 
van de ervaringen met eerdere schepen. Maar 
voor 2004 werd verhoudingsgewijs nog weinig 
aandacht aan optimalisatie. Dat veranderde toen 
de olieprijs steeds verder begon te stijgen.’
Tussen 1880 en 1970 fluctueerde de olieprijs 
tussen acht en 35 dollar. Daarna steeg de prijs 

tot ruim 127 dollar per vat. De afgelopen 6,5 jaar 
is een vat olie 330 procent duurder geworden. 
En intussen zijn experts het er over eens dat de 
olieprijs hoog zal blijven.

Wie durft?
Het gevolg daarvan is dat reders op brandstof-
kosten willen besparen en de snelheid op de 
schepen halen. De dienstsnelheid is gemiddeld 
verlaagd van 25 naar 21 knopen. ‘Daardoor 
wordt het verbruik beperkt, maar deze winst is 
niet optimaal, omdat de parameters niet meer 
kloppen. De rompvorm is namelijk niet op een 
lagere snelheid berekend. Daarvoor is een andere 
rompvorm nodig’, zei Hollenbach.
Maar wie durft het nu aan een langzaam schip 
te bestellen? Mocht de olieprijs toch weer dalen, 
dan heeft zo’n reder een probleem. Toch lijkt een 
kentering gaande. Hollenbach illustreerde dat met 
een voorbeeld. ‘Bananenschepen werden tot nu toe 
gebouwd om de producten zo snel mogelijk naar 
hun bestemming te brengen. Maar met nieuwe 
technieken kan men nu het rijpingsproces beïn-
vloeden, waardoor de schepen ook langzamer 
kunnen varen. Ook bulkers kunnen het rustiger 
aan doen. Onderzoeken hebben aangetoond dat 
zelfs een snelheidsreductie van zestig procent geen 
probleem hoeft te zijn. Alleen moet de hoofdmotor 
dan wel zo nu en dan op toeren worden gebracht 
om roetvorming te vermijden.’
De in 1913 opgerichte HSVA heeft berekend dat 
nieuwe rompvormen, in combinatie met aange-
paste roeren en schroeven brandstofbesparingen 
kunnen opleveren van vier tot 8,5 procent. Hoe 
nauw dat luistert blijkt uit de opmerking van Hol-
lenbach dat de installatie van een te dik roer al snel 
leidt tot vijf procent extra brandstofverbruik.
Veel rendement kan overigens ook worden be-

haald bij de belading van een schip. Het goed 
of fout trimmen van een schip kan een winst 
van zeven tot een verlies van vijf procent ople-
veren. De Germanische Lloyd heeft daarom het 
programma Fuel Saver ontwikkeld en biedt het 
bedrijf cursussen aan die bemanningen moeten 
leren bewust met energie om te gaan.

Vloot blijft groeien
In 1998 stond zo’n 500.000 teu aan scheepsruimte 
in de wereldwijde orderboeken van de scheeps-
werven. In een golvende lijn ging deze grafiek 
steeds verder omhoog. Momenteel is dat tot bijna 
zeven miljoen teu gestegen. Dat is circa zestig 
procent van de capaciteit van de nu varende vloot. 
In verband met de grote vraag naar scheepsruimte 
wordt nauwelijks tonnage gesloopt. Dit jaar is 
wordt een tonnage met een laadvermogen van 
20.000 teu gesloopt. Of alle bestelde schepen 
ook werkelijk op de overeengekomen datum in 
de vaart komen is niet duidelijk. Een groot deel 
van de orders werd in China geplaatst bij werven 
die zich noch in aanbouw bevinden of alleen op 
papier bestaan.
De meeste bestelde tonnage ligt duidelijk boven 
de 4000 teu (198 eenheden). Daarvan zijn er 139 
groter dan 12.000 teu op het totaal aantal sche-
pen van 1451. De gevolgen van die ontwikkeling 
wordt duidelijk bij het bekijken van het financiële 
plaatje bij een belading van 95 procent. Dan kost 
een container op een 4000-teu schip 530 dollar, bij 
een schip van 8100 teu 500 en bij een schip van 
12.500 teu 360 dollar. Het is logisch dat reders 
graag met de grootste schepen varen. Overigens 
blijft de 398 meter lange Emma Maersk van de 
Deense rederij Maersk met 12.000 teu voorlopig 
de grootste. Momenteel zijn wereldwijd 56 havens 
bereikbaar voor schepen boven 8000 teu.

Hansa Treuhand discussieert over toekomst scheepvaart

Langzamer is de trend, 
maar blijft dat zo?

Olieprijs stelt reders
voor lastige keuze
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Olthof
blijft de vaart erin houden!

Machinefabriek G. Olthof N.V.
Nijverheidstraat 120 - 124
2901 AR Capelle a/d IJssel
Tel. 010-258 02 58
Fax 010-458 87 50
e-mail: info@olthof.eu

Olthof Schiffservice
Auenweg 173
D-51063 Köln
Tel./Fax 0049 (0) 221-981 088 
41

Al meer dan tachtig jaar een begrip in de scheepvaartbranche

dealer

Verkoop, revisie en reparatie van Mitsubishi 
en Daewoo dieselmotoren voor voortstuwing, 
pomp, boegschroefaandrijving en generatorsets

Grote voorraad nieuwe onderdelen 
en ruilonderdelen voor Mitsubishi en 

Brons motoren

voorraad

Dag en nacht service, worldwide

Verkoop, installatie, reparatie en inspectie
van hydraulische installaties

fabrikant service

Nog steeds service, reparatie en revisie
van Brons, Bolnes en Stork dieselmotoren

Aan ca. 200 meter kade, 
open vaarwater, vrij van havengelden

reparaties gratis aanleg

www.olthof.eu
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De wereld heeft genoeg praters, wij zijn doeners. Wärtsilä is wereldleider in 

de productie en service van scheepsmotoren en -voortstuwingssystemen 

en leverancier van gas- en oliegestookte turnkey energiecentrales. We zijn 

actief in 70 landen en genoteerd aan de Nordic Exchange-beurs in Helsinki, 

Finland. Wärtsilä in de Benelux heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd van 

kenniscentra, verkoop kantoren, productiefaciliteiten en gespecialiseerde 

onderhouds werkplaatsen en is een belangrijk onderdeel van deze wereldwijde 

organisatie. Er werken 1.700 mensen verdeeld over vier hoofdvestigingen: 

Zwolle, Schiedam, Kruiningen en Drunen. 

Kijk wat wij voor u kunnen doen op: wartsila.com/netherlands
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Barkmeijer Stroobos b.v.   Hell ingstraat 10   9872 PT Stroobos   The Netherlands
Phone +31 (0) 512 351 201   Fax +31 (0) 512 352 495   
E-mail shipyards@barkmeijer.nl   www.barkmeijer.com

Onze schepen kenmerken zich door duurzaamheid en degeli jkheid.  De optimaal gel i jnde scheepsvorm 
leidt tot een laag brandstofverbruik.  De praktische uitvoering maakt het schip uitermate onderhouds-

vriendeli jk.  Het praktisch inspelen op hedendaagse vei l igheidsvoorschriften is  eveneens bi j  ons in 
goede handen. Maar in de eerste plaats zien wij  het als onze opgave om uw persoonli jke wensen 

optimaal tot zi jn recht te laten komen in uw nieuwe schip.  Hoogwaardige produktie technieken in een 
overdekte scheepsbouwhal resulteren in een product van superieure kwaliteit .  Maatwerk hebben wij  

tot  onze special i teit  gemaakt,  veelzi jdigheid is  onze kracht.  

SCHEEPSBOUWERS IN RENDEMENT

v a n
D U Y V E N D I J K & Z n

expertisebureau Doorn bv
beëdigde scheeps- en werktuigkundig experts en taxateurs

Van Duyvendijk & Zn B.V. en expertisebureau Doorn bv

Adressen:
van Duyvendijk & Zn B.V. expertisebureau Doorn b.v.
Albert Plesmanweg 57 Albert Plesmanweg 57
3088 GB Rotterdam 3088 GB Rotterdam
tel. 010 - 4795600 tel. 010 - 4610796
duyvendijk@scheepsexpertises.nl e-mail: doorn@scheepsexpertises.nl

Van beiden:
fax 010 - 4795676

Postbus 9505, 3007 AM Rotterdam
email : info@scheepsexpertises.nl

Uw adres voor:

Taxaties • Keuringen • Inspecties •

Expertises • Tekenwerk • Rekenwerk

Per 1 juli 
zijn wij verhuisd naar
Albert Plesmanweg 57

3088 GB Rotterdam

Alewijnse Marine Systems
P.O. Box 49, 6500 AA, Nijmegen
The Netherlands
Phone: + 31 (0) 24 371 6571
Fax: +31 (0) 24 371 6570
ams@alewijnse.nl
www.alewijnse.nl

Important decisions are made here…

Combining various installations and functions so that 

the user perceives them as one system is a tricky 

fi eld. Many things can go wrong. It needs a team 

player with in-depth knowledge. One who is goal 

oriented and shares your vision of success. One 

who is innovative and thinks with you every inch of 

the way. And one who is proud to take responsibil-

ity, especially at critical moments. But not all team 

players are equal. 

So, the next time you need system integration 

support, call one of the most trusted names in the 

business. Alewijnse Marine Systems.

www.alewijnse.nl

…but the biggest is made
before she goes to sea 

Alewijnse Marine Systems

is a global player with more

than a century of experience

in engineeringr& contracting,

and a long tradition in marine

automation, electrical & ICT

solutions. As a leading 

company Alewijnse Marine 

Systems focuses on inland 

shipping, short sea, yachting,

offshore, dredging, tugs

and workboats.

Alewijnse Marine Systems
P.O. Box 49, 6500 AA, Nijmegen
The Netherlands
Phone: + 31 (0) 24 371 6571

shipping, short sea, yachting,

offshore, dredging, tugs

and workboats.

Alewijnse Marine Systems

and workboats.

Me�  us at SMM in 

Ham burg, HALL B6

ground � oor, stand 

no. B6.112, close to 

‘Gastronom ie’ 

(food & beverage area).

Op dinsdag 23 september, de openingsdag van 
de beurs, komt minister Maria van der Hoeven 
van Economische Zaken naar de SMM. Zij zal 
een rondje over de beurs maken en op de stand 
van Scheepsbouw Nederland een nieuw Innovatie 
Prestatie Contract (IPC) tekenen met achttien 
bedrijven in het kader van het maritiem inno-
vatieprogramma. Holland Marine Equipment is 
penvoerder ook voor dit IPC. 
Van der Hoeven is door de Duitse staatssecretaris 
Dagmar G. Wöhrl (ook EZ en verantwoorde-
lijk voor het maritieme beleid) uitgenodigd als 
spreker in een workshop ‘Milieu en innovatie’. 
Scheepsbouwer Kommer Damen zal die bijeen-
komst voorzitten in zijn hoedanigheid van voor-
zitter van CESA, de Europese organisatie van 
scheepsbouwers. Om het Nederlandse sfeertje 
tijdens de beurs in Hamburg compleet te maken, 
meert het marinefregat Hr.Ms. Evertsen af in de 
haven met ’s avonds een grote netwerkreceptie 
aan boord. 

Toonaangevend
‘SMM is de toonaangevende vakbeurs op scheeps-
bouwgebied. De beurs is echt internationaal, er 
komen ook veel Aziaten’, onderstreept Bloem 
het belang van de sterke Nederlandse presentie 
op de beurs.
‘Wij hebben ook wel wat te bieden! Er wordt in 
Nederland heel wat geïnnoveerd. Onze ‘complex 
specials’ strategie werpt z’n vruchten af in de 

scheepsbouw en de toeleveringsindustrie. Duur-
zaamheid en veiligheid zijn belangrijke thema’s, 
ook op de SMM. Daarin lopen we internationaal 
vooraan, bedrijven spelen erop in’, legt Bloem 
uit. 
Alle lijnen komen samen in Hamburg. De over-
heid ondersteunt de Nederlandse lounge vanuit 
een langjarig (drie tot vier jaar) promotiepro-
gramma, dat samen met de EVD is ontwikkeld 
en waar ook college-brancheorganisaties uit de 
maritieme cluster in meedraaien. Er is een sterke 
focus op landen als Duitsland, Rusland en India. 
‘We trekken steeds meer centraal op’, zegt Bloem. 
‘De overheid houdt alles bijeen, waardoor er van 
los zand geen sprake is. We doen samen markt-
studies en promotie. Dat maakt voor bedrijven 
de toetredingsdrempel lager.’ 

2g@there
Holland Marine Equipment werd vorig jaar als 
één van de eerste organisaties in Nederland pen-
voerder van een ‘2g@there’ project, samen met 
HISWA, IRO en de Dutch Maritime Trade Board. 
Het is inmiddels bekend onder de naam ‘Focus 
on Russia’. Onder dit project zijn al een grote 
beursdeelname (19 bedrijven) aan de NEVA in 
St Petersburg, een Russische website en een Rus-
sische catalogus ontwikkeld, in november staat 
een handelsmissie naar Rusland gepland. Er is 
al een tweede 2g@there project ingediend en 
goedgekeurd, gericht op India, waarin HME als 

penvoerder samenwerkt met onder andere onder-
zoeksinstituut NEA, Havenbedrijf Rotterdam en 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Eerder waren er al exportsuccessen in Vietnam, 
China en Thailand. Martin Bloem: ‘Vorige week 
hadden we hier een inkomende missie uit Vietnam. 
We hebben die markt een jaar lang intensief be-
werkt, nu is één of twee keer per jaar een activiteit 
voldoende om de contacten warm te houden.’ 

Extreem beschermend
Naast opkomende markten is er ook aandacht 
voor traditionele markten als de Amerikaanse, 
waar kansen liggen voor segmenten als offshore 
supply vessels, sleep-en duwboten en de jacht-
bouw. ‘Je komt er daar moeilijk tussen’, weet 
Bloem. ‘De wetgeving is extreem beschermend, 
maar in innovatief opzicht lopen ze achter. Daar 
kunnen wij daadwerkelijk nieuwe techniek te-
genover stellen. Je hoeft er niet specifiek nieuwe 
producten naartoe te brengen, je zou als bedrijf 
ook eventueel mee kunnen investeren in nieuwe 
ontwikkelingen.’ 
Vorige week werd in Nijkerk het symposium 
‘Keeping Up with the Jones Act’ gehouden, als 
opmaat tot een handelsmissie naar de Verenigde 

Staten die HME van 4 tot en met 12 december 
2008 organiseert.

Eigen broek
Concrete exportactiviteiten worden georganiseerd 
van HME BV. ‘Dit bedrijf is honderd procent 
eigendom van Vereniging HME, maar moet wel 
z’n eigen broek ophouden’, zegt Bloem. Van alle 
activiteiten wordt verantwoording afgelegd aan 
de vereniging. Door de fusie van HME (toeleve-

ranciers) en VNSI (scheepsbouwers) zijn er nu 
twee uitvoerende organisaties. ‘We zijn redelijk 
slagvaardig als het gaat om het aanbieden van 
diensten aan leden’, stelt Bloem vast. Zelf staat 
hij er als directeur van Scheepsbouw Nederland 
nu iets verder vanaf. 
De tegenhanger van HME BV is de CMTI (voor-
heen Stichting BOS), die zich binnen de VNSI 
al richtte op langdurige projecten met research 
en development, de lobby in Brussel voor groot-

schalige scheepsbouwprocessen. ‘Het bestuur 
geeft de aansturing’, zegt Bloem over de keus 
voor projecten die worden aangepakt. Daarna is 
het zaak die zo goed mogelijk onder te brengen. 
‘Ontzettend handig dat we de uitvoering zelf ter 
hand kunnen nemen. Het is druk in de sector, 
mooi dus dat bedrijven dit soort zaken aan hun 
organisatie kwijt kunnen. Op individuele basis 
komt het vaak niet van de grond, bedrijven vinden 
het plezierig om het op een presenteerblaadje 
aangeboden te krijgen. Wij zijn een catalysator 
voor samenwerking. Maar je blijft een branche-
vereniging. Dat betekent dat je geen dingen moet 
doen die de markt zelf kan oppakken. Uiteinde-
lijk moeten de bedrijven het wel doen. Je moet 
dan als branche de discipline hebben om je weer 

terug te trekken, de bescheidenheid om het aan 
de bedrijven zelf over te laten. Als die het niet 
doen kom je jezelf tegen. Dan word je als bran-
cheorganisatie te log.’
Door de fusie en samenwerking van HME en 
VNSI binnen Scheepsbouw Nederland ontstaat 
kruisverkeer. Bloem is druk met ontdubbelen 
en het binnenhalen van efficiencywinst. Hier en 
daar was er overlap in de aanpak van innovatie. 
HME BV is er nu ook voor scheepsbouwers en 
CMTI betrekt toeleveranciers bij activiteiten. ‘Zo 
moet het zijn’, vindt Bloem. ‘Wij presenteren 
één industrie, dat is de kracht van Scheepsbouw 
Nederland.’ (DvdM)

www.scheepsbouw.nl

• Directeur Martin Bloem van Scheepsbouw Nederland: ‘Uiteindelijk moeten de bedrijven het wel doen. Je moet dan als branche de discipline hebben 
om je weer terug te trekken, de bescheidenheid om het aan de bedrijven zelf over te laten.’ (Foto: Dirk van der Meulen)

Nederlandse werven en toeleveranciers zijn sterk vertegenwoordigd op de SMM. Van 
de 1800 exposanten uit vijftig landen is zo’n tien procent Nederlands, 164 bedrijven 
in totaal. ‘Een enorme groep’, vindt directeur Martin Bloem van Scheepsbouw Neder-
land. Lang niet allemaal maken ze deel uit van het Holland collectief in hal B7. ‘Er is 
geen verplichting. Met name de grotere bedrijven kiezen voor een eigen uitstraling, 
of aansluiting bij het moederbedrijf. Maar we hebben wel een joekel van een lounge 
met 44 bedrijven op 840 vierkante meter’, zegt Bloem trots. 

‘Wij presenteren één industrie, dat is 
de kracht van Scheepsbouw Nederland’

Exportlijnen Nederlands maritiem cluster komen samen in Hamburg

Sterk Holland collectief op SMM
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Engineered to perform in the toughest onboard, Atlas Copco marine air systems

provide the reliable starting, working and instrument air your ship demands. Fully

certified to marine standards, the complete range of marine air systems minimizes

installation, maintenance and energy costs. With global service coverage and 

dedicated local marine knowledge, we give you the power to deliver. Your 

partner for starting air compressors, working air compressors, oil-free air 

compressors, instrument air compressors and air treatment products.

Atlas Copco Marine
www.atlascopco.com/marine
www.atlascopco.com

Atlas Copco Setting the Standard in Marine Compressed Air

Ampmeter and
anticondensation

heating.

Long life oil filter.

High ambient 
version 
tropical 

thermostat.

Marine e-motors
and cabling.

Our New Range Marine Air System (MAS)

Bakker Sliedrecht 
Electro Industrie B.V.
Sliedrecht - the Netherlands

Bakker Repair B.V.

Sliedrecht -the Netherlands

Bakker Sliedrecht China

Shanghai, Dalian, Hongkongwww.bakkersliedrecht.com

Bakker Sliedrecht advises, designs and builds well thought-out electrical drive and control 
systems for main propulsion/side thrusters incl. DP, further cranes, cutters and pumps. We 
can deliver these systems as a package delivery or on turn-key base, including generators, 
switchboards, control desks, transformers, cabling, training, etc.

We are anticipating at full speed on the market developments and expanding accordingly 
with new premisis for engineering and production. This enables our increased number of 
employees to handle new orders in an efficient way, now and in the future.

BAKKER SLIEDRECHT - FULL SPEED AHEAD!
driven by innovation and specialism

These investments in knowledge and capacity enables us
 to realise very innovative projects, such as:

• heavy lifting vessel for Seaway Heavy Lifting
• pipe laying and diving support vessels for Subsea 7
• multi-purpose vessels for Swedish Coastguard
• heavy cutterdredgers for Jan De Nul
• hopperdredgers for Boskalis
• IHC cutterdredgers for Chinese owners
• mastcranes and drilling units for Huismanmaritime and industrial electro techniques

VISIT OUR SMM BOOTH FOR A VIRTUAL TOUR ON THE SEVEN SEAS
HALL B6 - 261

www.kampers.com

Kampers Pompservice bv

Oosthavenzijde 5 • NL-3297 LD  Puttershoek • Holland

PO box 5401 • NL-3297 ZG  Puttershoek • Holland

Tel: +31 78 676 0610 • Fax: +31 78 676 1149

pompservice@kampers.com

Kampers Pompservice verleent reeds 25 jaar services ten behoeve 

van de continuïteit van dek-, laad-, los- en ballastpompsystemen 

in de scheepvaart. De opgebouwde expertise met het verkopen, 

onderhouden, repareren en reviseren van de diverse typen 

wormpompen is toegepast in de ontwikkeling van een eigen 

pompenlijn, die tegemoet komt aan elke denkbare gebruikers-

wens.

De veelzijdige pompenlijn combineert de inbouwvoordelen van 

compacte en inline pompen met het gebruiksgemak van de 

traditionele lange en in L-opstelling gebouwde pompen. 

Duurzaam, oerdegelijk, robuust, stil, supersnel aanzuigen, hoog 

rendement, hoge aanzuighoogtes, lage inbouw en eenvoudig in 

onderhoud. Zo is de ideale kruiplijnpomp geboren.

Twinscrew pumps re-invented

Kom vrijblijvend kennis maken 
op onze stand nr. 325 (hal B-7) 
op SMM Hamburg 2008
van 23 - 26 september 
en ontdek uw voordelen!
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Het op de Bermuda’s gevestigde Toisa Limited van de 
Griekse reder Gregory Callimanopulos ging in 1997 
met GN in zee voor het ontwerp en de bouw van een 
geheel nieuwe generatie multifunctionele offshore-sup-
portvaartuigen die tot op zeer grote waterdieptes, onder 
meer met behulp van superkranen en geavanceerde on-
derwaterrobots, installatie-, onderhouds-, inspectie- en 
constructiewerk konden uitvoeren. Hiervoor ontwierp de 
werf in Krimpen een vaartuig met een lengte over alles 
(loa) van 113,57 meter en een breedte van 22 meter. 
Voor het schip, dat onder bouwnummer 972 op stapel 
werd gezet, leverde Huisman-Itrec twee grote carrousels. 
Deze werden onderdeks geïnstalleerd en dienden voor 
de opslag van flexibele pijpleidingen. Tevens leverde het 
bedrijf uit Schiedam een 120 ton wegende toren, waar-
mee de flexibele leidingen in zee worden gelegd. Deze 
pijpenlegtoren kwam op het werkdek te staan, evenals 
de deiningscompenseerde Kenz-kraan met een hefca-
paciteit van 250 ton. Heel opmerkelijk was het grote 
helidek op het voorschip. Op 9 mei 1998 ging het 6350 
dwt metende offshorevaartuig, in vaktermen een multi-
purpose deepwater offshore support vessel (MDOSV), 
te water. Werk was er volop, want het in Toisa Perseus 
gedoopte vaartuig ging voor een meerjarige periode, 
onder de vlag van Sealion Shipping, aan de slag voor 
offshore-aannemer Rockwater. Momenteel werkt het schip 
als zogeheten pipelaying and construction vessel voor 
Subsea 7. Met dit schip kunnen pijpen worden gelegd 
tot een maximale waterdiepte van 3000 meter. Met de 
oplevering van de Toisa Perseus was het eerste T-22 type 
vaartuig een feit. Met deze typering wordt verwezen naar 
de scheepsbreedte van 22 meter, zo’n vier meter breder 
dan gebruikelijk was.

Ombouw tot duikvaartuig
In dezelfde maand dat de Toisa Perseus werd gedoopt, 
legde de werf in Krimpen de kiel voor het tweede T-22 
type vaartuig. Dit schip kreeg de naam Toisa Polaris en 
werd onder nummer 974 voor dezelfde opdrachtgever 
gebouwd. Hoewel dit schip in eerste instantie als multi-
purpose deepwater offshore support vessel op stapel was 
gezet, kreeg het uiteindelijk toch een andere uitrusting. 
Enkele maanden na de doop en tewaterlating, op 12 sep-
tember 1998, werd het verhaald naar de Merwede-werf in 
Hardinxveld-Giessendam en omgebouwd tot duikonder-
steuningsvaartuig, in vaktermen diving support vessel. 
Hiervoor kreeg het schip achter haar dekhuis een extra 
opbouw, volgestopt met duikapparatuur, waaronder een 

achttien-mans ‘twin bell’ saturatieduiksysteem. Verder 
werden aan boord onderwaterrobots (ROV’s) geplaatst, 
alsmede op het achterdek een grote deiningsgecompen-
seerde Kenz-kraan.
Na de oplevering in mei 1999 aan Sealion Shipping, de 
Engelse rederij die voor Toisa Limited het management 
voert over de Toisa-vloot, ging de Toisa Polaris onder 
contract bij SubSea Offshore. Die zette het vaartuig in 
voor duikwerk bij Shell-platformen op de Noordzee. Net 
als de Toisa Perseus is dit schip voorzien van een klasse 
3 dynamisch positioneringssysteem. Momenteel wordt 
het vaartuig verhuurd aan Subsea 7.

Bijzondere kabellegger
Weer een andere versie van het T-22 type betrof de kabel-
legger Bold Endeavour, die in 1999 bij Van der Giessen-de 
Noord onder bouwnummer 977 op stapel werd gezet. 
Opdrachtgever was Cable & Wireless Global Marine Ltd. 
Hoewel de breedte van dit 6800 dwt metende vaartuig 
gelijk bleef, werd de lengte vergroot van 113,57 naar 
129,80 meter. Het schip kreeg vier kabeltanks, waarin 
5500 ton aan kabel kan worden meegenomen. Dit is goed 
voor een lengte van 8820 kilometer. Op 30 juli 1999 ging 
de Bold Endeavour te water en was op dat moment één 
van de grootste en modernste kabelleggers ter wereld. 
Vlak voor de jaarwisseling werd het T-22 type vaartuig 
overgedragen aan haar eigenaren.
Hiermee was de bouwreeks T-22 type vaartuigen nog 
niet ten einde, want opnieuw klopte Toisa Limited in 
Krimpen aan voor de bouw van een dergelijk vaartuig. 
Voor de bouw van dit schip (bnr 987), dat de naam Toisa 
Proteus kreeg, werd het T-22 ontwerp opnieuw aangepast. 
De lengte nam verder toe tot 133 meter en de deadweight 
tot 8850 ton. Tevens kreeg het schip een bulbsteven. 
De kiellegging van dit multipurpose deepsea offshore 
support vessel had plaats op 11 oktober 2001. Op 20 
april 2002 volgde de doop en tewaterlating en tijdens de 
afbouw werd de Toisa Proteus voorzien van een grote 
Huisman-Itrec deiningsgecompenseerde kraan met een 
hefcapaciteit van 400 ton. Hiermee kan installatiewerk 
tot een waterdiepte van 3000 meter worden uitgevoerd. 
Het schip is hiervoor tevens uitgerust met een klasse 3 
dynamisch positioneringssysteem en een saturatieduik-
systeem. De Toisa Proteus is nu aan het werk als heavy 
construction and diving support vessel voor offshore-
aannemer Acergy.

Toisa op herhaling
Hoewel Van der Giessen-de Noord, onderdeel van het IHC 
Caland concern, enkele jaren later de deuren van haar 
werf in Krimpen moest sluiten, ging het succesvolle T-22 
ontwerp niet verloren. De Offshore & Marine divisie van 
IHC Merwede ging ermee door en wist in maart 2006 een 
opdracht te boeken van Toisa Limited, die zeer tevreden 
was over de inzet van de eerder door GN gebouwde 
T-22 type schepen. Het schip, de Toisa Pegasus, werd 
als bouwnummer 712 op stapel gezet bij de IHC-werf 
in Hardinxveld-Giessendam. De doop en tewaterlating 
hadden plaats op 24 november 2007 en begin september 
van dit jaar kon aan de eerste proeftocht worden begon-
nen. Ook dit vaartuig is 131,70 meter lang en 22 meter 
breed en staat te boek als diving support and offshore 
construction vessel. Aan boord zijn een achttien-mans 
‘twin bell’ saturatieduiksysteem, een klasse 3 dynamisch 
positioneringssysteem en een grote Huisman-Itrec dei-
ningsgecompenseerde kraan geïnstalleerd. Het 7800 dwt 

metende schip, dat eveneens onder management komt 
van Sealion Shipping, wordt nog dit jaar opgeleverd.
Voor IHC Merwede zou het niet bij de bouw van dit 
eerste T-22 type offshorevaartuig blijven. In oktober 2006 
volgde de bouwopdracht voor de Superior Achiever en 
in december van dat jaar voor de Well Enhancer.

Faillissement
De oplevering van het tweede T-22 type vaartuig dat IHC 
Merwede moest bouwen, verliep anders dan verwacht. 
Opdrachtgever was de Amerikaanse offshore-aannemer 
Superior Offshore International. Die wilde op basis van 
het T-22 ontwerp een deepwater offshore construction and 
ROV/diving support vessel laten bouwen. Een multifunc-
tioneel vaartuig dat niet alleen constructie-, installatie- en 
duikwerk kon uitvoeren, maar ook voor putonderhoud 
kon worden ingezet. Bij gebrek aan voldoende bouw-
capaciteit besloot IHC Merwede de voormalige Van der 
Giessen-de Noord werf weer terug te kopen. Toen dit 
rond was, werd de Superior Achiever daar in 2007 onder 
bouwnummer 714 op stapel gezet. Op 19 januari 2008 
werd het 131,70 meter lange vaartuig in Krimpen door 
EZ-minister Maria van der Hoeven gedoopt en vervolgens 
te water gelaten. Kort daarop raakte Superior Offshore 
International echter in financiële problemen en moest 
noodgedwongen het 7400 dwt metende vaartuig verko-
pen aan Hornbeck Offshore Services uit Covington in 
de Verenigde Staten. Deze rederij herdoopte het schip 
in HOS Achiever. Huisman-Itrec bouwde voor dit vaar-
tuig een A&R-lier met een hefcapaciteit van 300 ton, 
waarmee in 3000 meter diep water installatiewerk kan 
worden verricht. Ook leverde het bedrijf diverse kranen, 
waaronder een 160-tons pedestalkraan. Bijzonder is dat 
de HOS Achiever beschikt over twee moonpools, een 
twaalf-mans saturatieduiksysteem, diverse onderwater-
robots en een klasse 3 dynamisch positioneringssysteem. 
Het vaartuig heeft de eerste proefvaart intussen gemaakt. 
Hornbeck gaat het vaartuig later dit jaar inzetten in de 
Golf van Mexico.

Putonderhoud
De Well Enhancer, die onder nummer 715 voor de Ameri-
kaanse Helix Energy Solutions Group uit Houston wordt 
gebouwd, is al in een vergevorderd stadium van afbouw. 
Dit is eveneens een multifunctioneel T-22 type vaartuig 
dat in vaktermen een well intervention & diving support 
& offshore construction vessel wordt genoemd. Nadat 
de kiel op 1 november 2007 was gelegd op de helling 
in Krimpen, ging het schip daar op 31 mei van dit jaar 
te water. De werf verwacht het 6750 dwt metende schip 
nog dit jaar te kunnen opleveren. Naast duik- en installa-
tiewerk zal dit schip straks ook voor putonderhoud op de 
zeebodem worden ingezet. Dit gebeurt onder management 
van Helix-dochter Well Ops UK Ltd. Hiervoor wordt op 
het grote werkdek een zogeheten well intervention plant 
geïnstalleerd, waaronder een boortoren. Daarnaast krijgt 
de Well Enhancer een achttien-mans saturatieduiksysteem 
en twee onderwaterrobots aan boord.

Nog meer orders
Na de orders in 2006 voor de Toisa Pegasus, HOS Achie-
ver en Well Enhancer kon het jaar daarop nog een order 
worden geboekt voor een T-22 type vaartuig. Begin mei 
2007 was het opnieuw Hornbeck Offshore Services die 
een multipurpose offshore support vessel in opdracht 
gaf bij IHC Merwede. Een vaartuig met een lengte van 

131,70 meter dat wordt uitgerust 
met twee kranen, waaronder een 
Huisman-Itrec kraan met een hef-
capaciteit van 400 ton waarmee 
installatiewerk tot een maximale 
waterdiepte van 3000 meter kan 
worden verricht. Het schip, dat 
HOS Iron Horse wordt genoemd, 
krijgt verder een klasse 3 dyna-
misch positioneringssysteem en 
een grote moonpool. Hornbeck gaat 
dit vaartuig in de Golf van Mexico 
inzetten. De oplevering staat gepland voor augustus 2009. 
Hornbeck heeft verder een vierjarige optie bedongen om 
nog twee T-22 multipurpose offshore support vessels 
op een Amerikaanse werf te mogen bouwen. Als deze 
schepen daar onder Amerikaanse vlag worden gebouwd 
kunnen ze in verband met de Amerikaanse Jones Act-
wetgeving makkelijker in Amerikaanse wateren worden 
ingezet dan schepen onder buitenlandse vlag. Verwacht 
wordt dat nog meer offshore-aannemers voor dit suc-
cesvolle scheepstype zullen kiezen, maar de Offshore 
& Marine divisie van IHC Merwede heeft de sector nog 
meer te bieden.

Reeks orders
Afgeleid van het T-22 type offshorevaartuig heeft IHC 
Merwede een serie nog grotere en robuustere typen ont-
wikkeld met verschillende lengtes en breedtes. Hiervan 
heeft offshore-aannemer Subsea 7 er nu in totaal vier in 
opdracht gegeven. De eerste en tevens grootste van deze 
serie is het zogeheten deepwater reeled rigid pipelay 
and offshore construction vessel Seven Oceans. Een 
geavanceerd schip met een lengte van 157,30 meter en 
een breedte van 28,40 meter. Het grote werkdek van dit 
11.000 dwt metende schip is volgepakt met Huisman-
Itrec materieel, waaronder een 1000 ton wegende haspel 
waarop 350 ton aan pijpleiding kan worden meegeno-
men, een grote pijpenleginstallatie op het achterschip, 
een kraan met een hefcapaciteit van 3500 ton en diverse 
kleinere kranen. Dit vaartuig heeft eveneens een klasse 
3 dynamisch positioneringssysteem. Onder bouwnum-
mer 709 werd het vaartuig op 20 februari 2006 op stapel 
gezet en in september van dat jaar te water gelaten in 
Hardinxveld-Giessendam. Na de oplevering, eind 2007, 
was er direct volop werk voor dit bijzondere vaartuig, 
onder meer van Shell en Petrobras. Het tweede vaartuig 
uit de reeks van vier, de Seven Seas (bnr 710), heeft een 
lengte van 153,24 meter en een breedte van 28,40 meter. 
Dit wordt een deepwater flexlay and J-lay vessel genoemd. 
Hiermee kunnen zowel flexibele als stalen pijpleidingen 
en besturingskabels (umbilicals) in diep water worden 
gelegd. Onderdeks staan twee carrousels van 1250 ton 
voor de opslag van leidingen. Huisman-Itrec installeerde 
aan dek een multipurpose pijpenlegtoren, waarmee zo-
wel de stalen als flexibele leidingen in 3000 meter diep 
water kunnen worden gelegd, een grote kraan met een 
hefcapaciteit van 350 ton en diverse kleinere kranen. 
De Seven Seas, die eerder dit jaar is opgeleverd, heeft 
intussen haar eerste installatieopdracht voor StatoilHydro 
met succes afgerond en gaat nu offshore Brazilië in het 
Campos Basin diepwaterinstallatiewerk verrichten en 
volgend jaar voor BP offshore Angola.

Nog twee in aantocht
Vergevorderd is ook al de bouw van nummer drie, de 

Seven Atlantic. Dit vaartuig (bnr 713) is 141,55 meter lang 
en 26 meter breed en op 18 juli 2008 gedoopt en te water 
gelaten in Hardinxveld-Giessendam. De Seven Atlantic 
wordt door Subsea 7 een diving and construction support 
vessel genoemd en wordt uitgerust met een geïntegreerd 
saturatieduiksysteem voor 24 personen, waarmee tot een 
waterdiepte van 350 meter kan worden gewerkt. Ook 
krijgt het schip luchtduikstations, onderwaterrobots, een 
Huisman-Itrec kraan met een hefcapaciteit van 120 ton 
en een klasse 3 dynamisch positioneringssysteem aan 
boord. De Seven Atlantic wordt volgend jaar opgeleverd 
en gaat dan meteen voor Shell aan het werk.

Het laatste schip dat voor Subsea 7 op stapel staat, wordt 
onder nummer 719 gebouwd. De naam van dit vaartuig, 
dat in het derde kwartaal van 2010 wordt opgeleverd, is 
nog niet bekend gemaakt. Subsea 7 typeert dit als een 
multipurpose offshore support vessel, dat op de IHC-werf 
in Krimpen aan den IJssel wordt gebouwd. Het schip 
wordt 133,15 meter lang en 24 meter breed en komt 
hiermee alweer aardig in de buurt van de afmetingen 
van het T-22 type. Subsea 7 gaat het schip inzetten voor 
het leggen van pijpleidingen op 3000 meter diepte en 
voor installatie- en constructiewerk. Huisman-Itrec levert 
wederom de legapparatuur en boordkraan. Onderdeks 
komen twee 1250-tons carrousels. Bovendeks kunnen 
eventueel vijf kleinere haspels of een grote 3000-tons 
carrousel worden meegenomen. Dit schip wordt uitgerust 
met een klasse 2 dynamisch positioneringssysteem en 
diverse onderwaterrobots. Opgemerkt dient nog te worden 
dat alle voornoemde offshoreschepen zijn of worden 
voorzien van een dieselelektrische voortstuwing.

Reuzenorder
De Offshore & Marine divisie van de IHC Merwede 
werf is hiermee nog niet uitgebouwd, want op stapel 
staat nog een heel bijzonder offshorevaartuig dat begin 
2010 moet worden opgeleverd. 
Het betreft de Oleg Strashnov, die onder bouwnum-
mer 716 voor Seaway Heavy Lifting uit Zoetermeer in 
Krimpen wordt gebouwd. Dit wordt, met haar lengte 
van 183 meter, breedte van 47 meter en hefcapaciteit 
van 5000 ton het grootste monohullkraanvaartuig ter 
wereld. Tevens wordt dit het grootste schip dat ooit door 
IHC Merwede is gebouwd. Net als de T-22 en andere 
voornoemde offshore-supportvaartuigen wordt ook dit 
schip weer het neusje van de zalm in haar sector. Door 
dit alles kan gerust worden gesteld dat IHC Merwede, 
samen met al haar toeleveranciers, marktleider is als 
het gaat om het ontwerpen en bouwen van complexe 
offshore-supportvaartuigen. Een positie die de werf ook 
al heeft in het ontwerp en de bouw van baggerschepen, 
waarover meer in de Waterbouwbijlage van volgende 
maand. (PAS)

IHC Merwede succesvol met complexe schepen

Offshoreschepen aan de lopende band
Voortbordurend op een succesvol ontwerp uit de keuken 
van Van der Giessen-de Noord (GN) in Krimpen aan den 
IJssel is de Offshore & Marine divisie van IHC Merwede 
een vooraanstaand scheepsbouwer geworden voor de 
offshore-industrie. Vooral door nauw samen te werken 
met Huisman-Itrec uit Schiedam worden supermoderne 
offshoreschepen gebouwd, die voor een scala aan specia-
listische activiteiten, tot in zeer diep water, kunnen worden 
ingezet. Een goed gevuld orderboek is het resultaat. Zelfs 
de eerder gesloten werf in Krimpen is weer heropend en 
daar worden nu onder de vlag van IHC Merwede opnieuw 
offshoreschepen gebouwd.

Overzicht T-22 type offshorevaartuigen

Toisa Perseus bnr 972 GN ............................. 1998 (Krimpen)
Toisa Polaris bnr 974 GN ............................. 1999 (Krimpen)
Bold Endeavour bnr 977 GN ............................. 1999 (Krimpen)
Toisa Proteus bnr 987 GN ............................. 2002 (Krimpen)

Toisa Pegasus bnr 712 IHC Merwede (H-Giessendam) ... 2008
HOS Achiever bnr 714 IHC Merwede (Krimpen)............. 2008
Well Enhancer bnr 715 IHC Merwede (Krimpen)............. 2008
HOS Iron Horse bnr 717 IHC Merwede (H-Giessendam) ... 2009

Overzicht overige multifunctionele offshorevaartuigen
Seven Oceans bnr 709 IHC Merwede (H-Giessendam) ... 2007
Seven Seas bnr 710 IHC Merwede (H-Giessendam) ... 2008
Seven Atlantic bnr 713 IHC Merwede (H-Giessendam) ... 2009
Seven tbn bnr 719 IHC Merwede (Krimpen)............. 2010
Oleg Strashnov bnr 716 IHC Merwede (Krimpen)............. 2010

• De Well Enhancer bij de tewaterlating op 31 mei 2008. (Foto PAS Publicaties)• De Seven Seas op proeftocht. Achter het dekhuis staat de pijpenlegtoren opgesteld. (Foto PAS Publicaties)

• Het eerste T-22 type vaartuig, de Toisa Perseus, op de helling bij Van der Giessen-de Noord. (Foto archief PAS Publicaties)• De HOS Achiever afgemeerd bij Huisman-Itrec in Schiedam. (Foto PAS Publicaties)



WEEKBLAD SCHUTTEVAER Zaterdag 20 september 200818

Inspection,
Testing

and
corrosion
specialist

Rietdekkerstraat 16
Postbus 4222

NL-2980 GE Ridderkerk
Tel. +31 (0) 180 - 482828
Fax +31 (0) 180 - 462241
info@mme-group.com
www.mme-group.com

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •
 • 

• •
 

MME heeft een 
nieuwe vestiging in Eindhoven

COMPRESSORS
Already for 75 year a partner you can rely on.

SPERRE COMPRESSORS HAVE A WIDE RANGE OF CAPACITIES
IN BOTH AIR COOLED AND WATER COOLED MODELS

AIR COOLED COMPRESSORS : 7,5 UP TO 160 M3/H.
WATER COOLED COMPRESSORS : 17 UP TO 450 M3/H.

PRESSURE : 7 UP TO 35 Barg

SPERRE ROTTERDAM BV
GLASBLAZERSTRAAT 12b
2984 BL RIDDERKERK
PHONE: 0180 463299 FAX: 0180 463264
E-MAIL: ROTTERDAM@SPERRE.COM
WWW.SPERRE.COM

Scheepswervenweg 2
Westerbroek   The Netherlands

Tel.: +31 (0)598 31 96 19   Fax: +31 (0)598 31 96 32
E-mail: sales@msholding.nl   E-mail: sales@impas.nl

www.msholding.nl

I N D U S T R I A L  M O D U L A R 
P I P I N G  A S S E M B L Y  S Y S T E M S

IMPAS boostermodule

The perfect fi t to the
propelling factor

• Engine room installations • Cargo handling systems • Equipment delivery • Piping systems for Ship-, Engine- and Equipment building

m/s “Filia Nettie”

You can fi nd us at s
tandno. 32

3 

(Hall B7) on SMM Hamburg

DCS International B.V.
Uw specialist in reparatie & installatie 

van electronische
en mechanische motor bedieningen.

Hendels voor 
1 - 2 - zelfs 
3 motoren 
mogelijk, zowel
standaard dan
wel alles onder
folie verwerkt
met 2 draad ’s
noodbediening.

Tevens levering en reparatie van diverse andere merken 
zoals Morse bedieningen.

Wij leveren trek- duwkabels van Felsted (Morse) 
binnen 24 uur

op lengte gemaakt.

Levering van 
schroefasremmen
en schijven

Levering & installatie 
in geheel Europa !

DCS International B.V.
Marchantstraat 10, 3332 CL Zwijndrecht
Tel. +31(0)78-6192003
Fax +31(0)78-6191539
info@dcsint.nl - www.dcsint.nl

officieel distributeur voor Europa 

(Inec) International Naval Engineering Consultants B.V.
Albrandswaardseweg 7, 3171 AD Poortugaal, The Netherlands

Tel: +31-(0)10-5012215, Fax: +31-(0)10-5012501
e-mail: inec@worldonline.nl; Site: www.inec.nl

With the spirit of nvention

Existing from ecessity

Working with xperience

Accepting a hallange
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C

Ultimate Shipbuilding Services.
Ship’s design, building, fabrication and delevery of ship’s parts.

From small boats up to the ultra modern inland and sea-going ships.
Helping our clients to fulfil the most difficult contract conditions.

Acting on your behalf in all places you need our support.
Trust and reliability is our motto.
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Deze rubriek geeft tweewekelijks een overzicht van 
de mutaties van de Nederlandse binnenvaartvloot. 
Wij gaan uit van gegevens van machinefabrieken, 
werven, sloperijen, instanties en talloze mensen die 
de binnenvaart een warm hart toedragen. Daarnaast 
putten wij uit eigen bestanden voor (historische) 
gegevens en uiteraard uit boeken, tijdschriften en 
weekbladen. Helaas zijn deze gegevens niet altijd 
juist, dus mocht u opmerkingen hebben, schroom 
dan niet deze via de redactie van Weekblad Schut-
tevaer door te geven.

Mutaties
De Jaco (023.14235) van VOF Keizer & Geervliet 
uit Stad a/h Haringvliet is verkocht aan D. Goudriaan 
uit Krimpen a/d IJssel, die haar omdoopte in Alk. Zij 
werd in 1975 gebouwd bij Duijvendijk (bn 131) als 
Hendrik voor C. & J. Heuvelman uit Krimpen a/d 
IJssel. Bij de oplevering waren de afmetingen 69,98 x 
8,60 x 3,02 meter met 1170 ton laadvermogen, maar 
in 1985 werd ze verlengd naar 79,95 meter waarmee 
het laadvermogen op 1374 ton werd gebracht. De 
voortstuwing werd en wordt nog steeds verzorgd door 
665 pk SKL. In 1990 werd ze, zonder naamsveran-
dering gekocht door plaatsgenoot P.J. Heuvelman 
die haar begin 1999 verkocht als Jaco.

De Vitesse (023.16135) van de gelijknamige VOF 
uit Werkendam werd verkocht aan VOF Bienen-
man-De Ruijter uit Maasbracht en is omgedoopt 
in Valencia. Zij werd in 1972 gebouwd voor C.P. 
van Damme uit Gent als Ra (60.00279) bij R.A.L. 
in Irnsum (bn 96). De afmetingen zijn 85,24 x 9,60 
x 3,13 meter, groot 1743 ton en ze uitgerust met 
1160 pk SKL. In 1980 kwam ze als Isala 5 onder 
Nederlandse vlag bij J. Bokslag uit Oudenbosch, 
die haar in 1997 verkocht als Vitesse.

De Irene Z (033.10498) van Th. Zijda uit Sneek is 
verkocht aan L. de Vries uit Lemmer en vaart nu 
als Lely. Ze werd gebouwd in 1962 bij de werven 
Gelria en Van de Werf in Nijmegen. De afmetingen 
waren 73 x 8,22 x 2,73 meter, groot 1086 ton en ze 

werd uitgerust met 580 pk MWM. Later, vermoe-
delijk medio jaren zeventig, werd ze verlengd naar 
tachtig meter en werd 1170 ton groot. De eerste 
eigenaar was C.T. Verschuren uit Rotterdam die 
haar als Telstar in de vaart bracht. Vanaf 1980 was 
A.T. Verschuren de eigenaar, die verkocht haar in 
1986 aan schipper Zijda.

De Diatonicus (023.15327) van VOF J. Fontijn-
Hartog uit Dordrecht werd verkocht aan Lastagne 
Scheepvaart uit Harlingen. Zij werd in 1958 ge-
bouwd bij De Wilde in Burcht, afmetingen 54,99 x 
7,20 x 2,62 meter, 675 ton en voorzien van tweemaal 
165 pk GM. Ze kwam in de vaart als Venezia van P. 
de Smedt uit Gent. Deze verving in 1974 de beide 
GM’s door tweemaal 240 pk GM. Medio 1978 werd 
ze gekocht door L.C.J. Weteling uit Rotterdam die 
haar omdoopte in Diatonicus en voorts in 1982 
verkocht aan schipper Fontijn. Nu is de nieuwe 
naam Lastagne.

De Vysa van A.J. Vissers uit Nieuwegein is verkocht 
aan VOF De Weerd uit Zwolle en omgedoopt in 
Mintaka. Zij werd in 1969 gebouwd als Patria bij 
Fulton in Klein Willebroek. De afmetingen waren 
55 x 7,20 x 2,59 meter, het laadvermogen bedroeg 
675 ton en ze was voorzien van 460 pk Deutz. 
De eerste eigenaar, G. Feenstra uit Amsterdam, 
verkocht haar in 1973 aan zijn zoon M. Feenstra 
en die liet haar bij Fulton verlengen naar 67 meter, 
waardoor ze een laadvermogen kreeg van 820 ton. 
Vanaf 1999 voer ze als Vysa.

De tanker Doa Chem (060.04149) van H.J. van 
Dodewaard uit Dordrecht is verkocht aan Chemtrans 
BV uit Nijmegen en vaart nu als Ricky M. De bouw 
van het schip begon bij Scheepswerf Maas in Hoo-
gezand, maar de werf ging failliet maar moest nood-
gedwongen door faillissement worden afgebouwd 
bij Niestern Sanders in Delfzijl. De afmetingen 
zijn 81,28 x 10,20 x 3,40 meter, het laadvermogen 

bedraagt 1875 ton en ze is uitgerust met 1300 pk 
Cummins. Ze kwam in 2005 de vaart als Orinoco
(60.04149) van Orinoco NV uit Antwerpen. Van 
voorjaar 2007 tot medio 2007 voer ze als Doa Chem 
van Unitas uit Merksem.

De Godefrieda (023.24803) van VOF Godefrieda 
(schipper Schuller) uit Raamsdonksveer is verkocht 
aan Ferro VOF (schipper Kouwenhoven) uit Rot-
terdam, deze heeft haar omgedoopt in Ferro. Het 
casco komt van Nanjing Xinhua en werd in 2001 
als Godefrieda afgebouwd bij Olthof BV in Capelle 
a/d IJssel. De afmetingen zijn 85,95 x 9,50 x 3,10 
meter, groot 1654 ton en ze is voorzien van 953 
pk Mitsubishi.

Aangekocht vanuit het buitenland
De Paul Delvaux (060.03739) van M. Peleman 
uit Brugge is verkocht aan VOF Ferox Ship uit 
Rotterdam. De nieuwe naam is Ferox. Ze werd in 
1987 gebouwd bij Peters in Kampen als Tafelberg

(22.05556) van schipper Koelink uit Kampen. Bij 
de oplevering waren de afmetingen 99,96 x 9,50 x 
3,22 meter, groot 2062 ton en uitgerust met 1227 pk 
Caterpillar. In 1993 werd ze verlengd naar 109,92 
meter met 2269 ton laadvermogen. Vanaf 1999 voer 
ze als Hendi Theja van Hovestadt uit Werkendam, 
die verving de Caterpillar van 1227 pk door een 
1521 pk Caterpillar en verkocht haar najaar 2001 
aan schipper Peleman.

Verkocht naar het buitenland
De Nautilus (023.25054) van Nautilus Tanktransport 
uit Zwijndrecht is naar Duitsland verkocht aan Hansa 
Befrachtung GmbH uit Hamburg en omgedoopt in 
Canaletto. Het casco werd gebouwd bij Ceske Lo-
denice in Valtirov en in 2001 onder bouwnummer 
996 bij Smits in Krimpen a/d Lek afgebouwd. Ze 
kwam in de vaart als Ventura van L.C.M. Savelkous 
uit Zwijndrecht. De afmetingen zijn 85,96 x 11,40 
x 3,33 meter, het laadvermogen bedraagt 2001 ton 
en ze is voorzien van 1150 pk MaK.• De Vitesse (023.16135), hier varend vanuit sluis Vreeswijk, is verkocht. (Foto A. Oosterbeek)

• De Diatonicus (023.15327) opvarend in de Noord bij Zwijndrecht. (Foto R.J.M. Weteling)
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Samenstelling en redactie W. van Heck en A. van Zanten

‘Er komen nog vier schepen in deze 
tonnenmaat aan’, zegt Walter Huis-
man van het in Utrecht gevestigde 
CFL Schipmanagement, dat het 
beheer voert over de CFL-schepen 
voor het Groningse moederbedrijf. 
‘Alle schepen varen onder Neder-
landse vlag. De komende tijd levert 
Peters elke vier maanden een nieuw 
schip op, drie in 2009 en één in 2010. 
Allemaal compleet in Kampen ge-
bouwd.
Om aan de zware 1A classificatie 
voor de ijsvaart te voldoen is CFL 
Promise zwaarder gebouwd. ‘De 
spantafsand in het voorschip is bij-
voorbeeld korter.’
Een andere verandering ten opzichte 
van de eerder geleverde schepen zit 
in de vorm van bak en achterschip. 
Die is aangepast voor het passe-
ren van de sluizen naar het Grote 
Merengebied tussen Canada en de 
VS. ‘Een andere aanpassing zit in 
de accommodatie. Op dit schip zit 
het kantoor beneden en niet meer op 
de tweede verdieping. Dat maakt het 
makkelijker ongenode gasten bui-
ten te houden en de ISPS-wacht te 
organiseren.’

Zuinige motor
De CFL Promise heeft ook een 
andere hoofdmotor dan de eerste 
vier schepen. Die waren allemaal 
uitgerust met een 2040 kW Wärt-
silä 6L26. De CFL Promise heeft 
een MaK 6M25 van 1980 kW en is 
uitgerust met een schroefasgenerator 

en boegschroef. De nog volgende 
zusterschepen krijgen eveneens een 
MaK.

‘Onze schepen zijn vrij licht gemo-
toriseerd. Dat zorgt voor een laag 
brandstofgebruik. Met een snelheid 
van 11,5 knopen verbruiken de sche-
pen 8,5 ton brandstof per dag. De 
snelheid is niet zo hoog, maar voor 
de bulkladingen waarin wij zitten is 
snelheid niet zo belangrijk als voor 
de containervaart. Voor de charte-
raars is het lage brandstofverbruik 
interessant.’
Net als de andere Jumbo 6500 sche-
pen, is de CFL Promise een multi-
purpose-schip. ‘Het schip is geschikt 
voor droge bulk, zoals rollen staal 
en hout, speciale projectladingen 
en containers’, zegt Huisman De 
ladingzone is verdeeld in een lang 
achterruim (59,90 x 11,20 meter) en 
een kort voorruim (18,79 x 11,20 
meter), beiden met een holte van 
9,10 meter. De containercapaciteit 
is 256 teu, waarvan 112 aan dek. 
De geladen diepgang bedraagt ruim 
zes meter.

Buitenlandse bemanning
De CFL Promise is wereldwijd 
inzetbaar en kan met acht beman-
ningsleden worden gevaren. De of-
ficieren op de CFL-schepen komen 
hoofdzakelijk uit de Oekraïne. De 
overige bemanningsleden uit de 
Filippijnen. ‘We hebben ook Ne-
derlandse officieren in dienst, die 

we over de schepen laten rouleren 
om duidelijk te maken welke kwa-
liteitseisen we stellen. Hoewel de 
Oekraïne geen deel uitmaakt van de 
EU is het werven van kapiteins daar 
geen probleem voor Nederlandse re-
derijen. ‘Wel moet je aantonen dat 
je moeite doet om Nederlandse be-
manningsleden te vinden, maar dat 
dat door het tekort aan zeevarenden 
niet in voldoende mate lukt.’
De eerste vier schepen van CFL 
zijn voor drie jaar vercharterd aan 
Vertom Shipping uit Rhoon, dat deel 
uitmaakt van de Duitse MST Groep 
(Mineralien Schiffart Spedition und 
Transport). Voor de CFL Promise is 
nog geen contract afgesloten. ‘Daar 
zijn we nog druk mee bezig. Een 
langjarig contract is een optie, maar 
de spotmarkt ook.’ 
CFL zet de vlootuitbreiding ook na 
2010 voort. ‘We ontwikkelen met 
Peters een nieuw scheepstype dat 
iets groter wordt dan het huidige. Het 
gaat voorlopig om een serie van vier 

schepen van meer dan 8000 ton, die 
ook in Kampen worden gebouwd. 
Qua formaat zijn die schepen het 
matje voor Peters. Het kan nog net 
als je naar de rivier kijkt.’
De snelgroeiende CFL-vloot wordt 
deels gefinancierd door grote in-
vesteerders en deels via door de 
Verenigde Compagnie verzorgde 
CV’s.  

Canadese wateren
Canada Feeder Lines is vier jaar ge-
leden opgezet door Kees Koolhof en 
Frans Seltenrijch. De rederij wil zich 
vooral richten op vervoer langs de 
Canadese Oostkust, de St. Lawrence 
Seaways en de Grote Meren. Be-
doeling is via onderhandelingen met 
de Canadese autoriteiten toegang te 
krijgen tot de Canadese wateren. Vol-
gens CFL ligt daar een interessante 
markt voor kleinere en middelgrote 
kustvaartschepen met een jaarlijks 
ladingaanbod van 300 miljoen ton. 
Congestieproblemen bij het weg- en 

spoorvervoer zorgen voor druk op 
de overheid om het shortseavervoer 
te stimuleren. De lokale Canadese 
vloot is verouderd en voldoet niet 
meer aan de strengere voorschriften 
op het gebied van energiegebruik en 
de uitstoot van schadelijke stoffen in 
dit ecologisch gevoelige gebied. De 
rederij verwacht dat de Canadezen 
hun beleid, van het weren van niet 
onder Amerikaanse of Canadese 
vlag varende schepen, niet lang meer 
kunnen handhaven. De Canadese re-
gering heeft een ambitieus plan om 
het vervoersaanbod, naar Europees 
voorbeeld (motorways of the sea), te 
herinrichten. Canada Feeder Lines 
heeft als eerste buitenlandse rederij 
een verzoek ingediend bij de Cana-
dese regering om in aanmerking te 
komen voor vervoersrechten in dit 
gebied, onder dezelfde voorwaarden 
als de Canadese en Amerikaanse 
concurrenten. (HH)

www.canadafeederlines.eu

• De CFL Promise plonst in het water van de IJssel bij Peters Shipyard in Kampen. (Foto Frens Jansen)

Jonge rederij hoopt Canadese markt open te breken

Peters Kampen bouwt vloot voor CFL
Peters Shipyard in Kampen heeft 12 september de CFL Promise 
(118,90 x 13,35 meter, 6500 dwt, 4078 gt) te water gelaten. Het 
schip is gebouwd voor de Groningse rederij Canada Feeder 
Lines en komt zestien oktober in de vaart. Het is het vijfde schip 
dat de Kamper werf de afgelopen twee jaar voor Canada Feeder 
Lines heeft gebouwd. In 2007 werden de CFL Prospect en CFL 
Performer opgeleverd en eerder dit jaar de CFL Patron en CFL 
Prudence. Het zijn allemaal schepen van het type Jumbo 6500. 
De eerste vier voldoen aan ijsklasse 1B.  De Prudence voldoet 
aan ijsklasse 1A.

KIEL
Anderhalf jaar lang kwam er 
nauwelijks informatie over de 
Lindenau-werf in Kiel naar bui-
ten. Tegenover journalisten zweeg 
de directie en zelfs bij een doop 
of tewaterlating werd de pers niet 
meer uitgenodigd. Nu is de reden 
daarvan bekend. De directie vocht 
tegen een dreigend faillissement 
en kon daar kennelijk geen pot-
tenkijkers bij gebruiken.

Aangenomen wordt dat de werf te-
veel hooi op de vork had genomen en 
daardoor niet aan zijn verplichtingen 
kon voldoen. Zo moest een sleepboot 
met een half jaar vertraging worden 
afgeleverd omdat de hoofdmotor niet 
op tijd kon worden geleverd. Daar-
door moest een contractuele boete 
worden betaald. Ook twee andere 
orders konden niet op tijd aan de 
klant worden overgedragen, wat ex-
tra geld kostte. En daarna bleef het 

aantal nieuwe opdrachten achter, wat 
de werf met ruim 500 medewerkers 
nog verder in problemen bracht.
Kort voordat het faillissement moest 
worden aangevraagde kwam er on-
langs redding uit Zwitserland. De 
in La Tour de Pelz gevestigde re-
derij Atlanship S.A. bestelde vorige 
maand een 36.000 dwt grote tanker 

met tien roestvrijstalen tanks voor 
het vervoer van vruchtensappen met 
een optie voor een tweede. Dit bijna 
200 meter lange schip met bouw-
nummer S 281 moet begin 2010 in 
de vaart komen. Het zal dan in op-
dracht van Cutrale vruchtensap van 
Brazilië naar Rotterdam brengen.
De werf heeft nu weer werk tot eind 

2009. Daardoor konden de accoun-
tants een positief advies uitbrengen 
en bleken de banken weer bereid 
garanties en tussenfinancieringen te 
geven. Inmiddels overweegt ook de 
regering van de Seychellen de be-
stelling van een tanker. Momenteel 
wordt nog gewerkt aan een tanker en 
een speciaal schip voor het vervoer 

van windmolens met een alternatieve 
voortstuwing.
De werf heeft zijn overleving ove-
rigens niet in de laatste plaats te 
danken aan het personeel. Dat bleek 
bereid af te zien van uitbetaling van 
overuren en tot uitstel van loonver-
hogingen. Dat scheelt de werf circa 
drie miljoen euro. (MP)

• Een Zwitserse order voor een vruchtensaptanker heeft de Lindenau-werf gered. (Foto mare-press) 

Sleepbootshow Damen

ROTTERDAM
Scheepswerf Damen heeft zijn personeel met twee van de nieuwste sleepboten laten zien wat hun nieuwbouw-
producten allemaal kunnen. De show werd gehouden in het Rotterdams havengebied met de Damen ASD Tug 
2810 Smit Hudson, gebouwd voor Smit Havensleepdiensten en de Damen ASD Tug 2411 Peter, gebouwd voor 
Petersen & Alpers uit Hamburg. Eerstgenoemde sleper heeft een trekkracht van zestig ton en is gebouwd in 
het Roemeense Galatz. De andere is gebouwd op de Damen-werf in Vietnam en heeft een trekkracht van bijna 
zeventig ton. (Foto PAS Publicaties)

StatoilHydro doet
grote olievondst
STAVANGER
StatoilHydro heeft een grote olie-
vondst gedaan in de Noordzee in de 
buurt van het veld Sleipner.
De vondst omvat naar schatting 
honderd tot 125 miljoen vaten 
olie. Topman Helge Lund van het 
Noorse olieconcern noemt het op-
sporingsucces het hoogtepunt in 
het exploratieprogramma voor dit 
jaar. Bedoeling is de winning van 
het reservoir met de naam Dagny 
aan te pakken met behulp van de 
installaties van Sleipner. Statoil-
Hydro is licentiehouder op Dagny. 
Partner is Total.
Bijna gelijktijdig werd ook een 
nieuw gasreservoir van rond vier 
miljard kubieke meter gevonden 
in de Barentszzee. Dit veld met 
de naam Snefrid kan volgens Sta-
toilHydro worden ontwikkeld in 
combinatie met het Luva-veld dat 
al tien jaar geleden werd opgespoord 
door BP.
Recent boorden in de Noordzee 
ook de maatschappijen BS Norge 
en Dong elk een keer raak in de 
Noordzee. De exacte omvang van 
deze winbare reservoirs wordt nog 
nader bestudeerd. (WV)

DFDS bestelt
ferry in Italië
KOPENHAGEN
De Deense rederij DFDS investeert 
met een nieuw schip in haar veer-
dienst tussen Kiel en Klaipeda.
Bij de Italiaanse werf Nuovi Can-
tieri Aquania in Marina di Carrera 
aan de kust van de Toscane is een 
ropaxferry voor 600 passagiers en 
met 2500 lanemeter voor rollende 
lading besteld. De nieuwbouw wordt 
volgens de rederij midden 2009 in 
dienst gesteld en gaat de Lisco 
Optima aflossen. Dit schip wordt 
volgend jaar op een andere route 
in de Oostzee ingezet.
Topman Peter Gellert Pedersen 
ziet de route Kiel-Klaipeda als een 
goed alternatief voor de steeds vol-
lere autowegen. In 2007 vervoerde 
DFDS Lisco op deze route anderhalf 
miljoen ton lading en 56.000 pas-
sagiers. (MP)

Kiellegging Leiv Eiriksson

AALST (B)
De nieuwbouw van grote baggerschepen gaat maar door. Vooral de Bel-
gische baggeraar Jan de Nul investeert in megamaterieel. Eind vorige 
maand werd de kiel gelegd van de sleephopperzuiger Leiv Eiriksson op 
de scheepswerf Construcciones Navales del Norte in Sestao (Spanje). Het 
is het zusterschip van de Cristóbal Colón van 46.000 kuub, die te water 
ging op 4 juli en momenteel in afbouwfase is op de werf in La Naval. De 
kiellegging is een belangrijke stap in de bouw van een schip. Vanaf nu 
kan de bouw op de helling voortgezet worden. Tewaterlating van de Leiv 
Eiriksson staat gepland in juli 2009, de oplevering volgt begin 2010. 
Scheepswerf La Naval heeft momenteel vier bestellingen van de Jan De 
Nul Group in aanbouw: de hoppers Cristóbal Colón en Leiv Eiriksson, 
het valpijpschip Simon Stevin en de recent bestelde sleephopperzuiger met 
een capaciteit van 30.500 kuub. De kiellegging van dit schip is voorzien 
op 1 oktober 2009. (JCK)

HOOFDDORP
Bluewater heeft drie grote drij-
vende olieproductie- annex opslag-
tankers (FPSO’s) verhuurd voor 
het in productie brengen van 
nieuwe olievelden in de Noordzee. 
Het betreft de net afgebouwde 
Aoka Mizu en de Glas Dowr en 
Uisge Gorm, die respectievelijk in 
de Britse velden Ettrick, Hunting-
ton en Athena worden ingezet.

De FPSO Aoka Mizu wordt momen-
teel afgebouwd bij de Sembawang-
werf in Singapore. Bedoeling is dat 
het schip nog deze maand vertrekt 
naar de Noordzee, waar het wordt 
afgemeerd in het Ettrick-veld in de 
blokken 20/2a en 20/3a. Eigenlijk had 
dit al veel eerder moeten gebeuren, 
maar de afbouw duurde zes maan-
den langer dan verwacht. Operator 
Nexen Petroleum hoopt het olieveld 
nog wel dit jaar in productie te kun-
nen brengen.
De FPSO Glas Dowr, die nu nog 
wordt ingezet bij de productie van 
olie uit het Sable-veld in Zuid-Afri-
kaanse wateren, gaat over enige tijd 
op de Noordzee aan de slag voor de 
Canadese operator Oilexco. Deze 
maatschappij wil eigenlijk al eind dit 
jaar beginnen met de olieproductie 
uit één van de twee reservoirs van 
het Britse Huntington-veld in blok 
22/14b. De winbare reserves van dit 
veld worden geschat op 250 miljoen 
vaten olie.
FPSO nummer drie, de Uisge Gorm, 
wordt vanaf eind 2009 ingezet bij de 
olieproductie uit het in blok 14/18b 
gelegen Britse Athena-veld. De win-
bare reserves hiervan bedragen naar 
schatting 21 miljoen vaten. Operator 
Ithaca Energy wil hiervoor in dit veld 
vijf productieputten en een waterin-
jectieput laten boren. Hiermee hoopt 
de maatschappij straks dagelijks 
21.000 vaten olie te kunnen winnen. 
De Uisge Gorm heeft tot voor kort 
in het Britse Fife-veld in blok 31/26a 
gewerkt voor operator Amerada Hess. 
Voordat de FPSO voor Ithaca Energy 
aan de slag kan, wordt het eerst bij 
Keppel Verolme in Rotterdam opge-
knapt. Het vaartuig is hier intussen 
aangekomen.
De overige FPSO’s van Bluewater 
heten Bleo Holm, Haewene Brim, 
Jotun A en Munin. De Bleo Holm 
is voor Talisman Energy in de Britse 
velden Ross & Parcy aan het werk en 
de Haewene Brim voor Shell in het 
Britse Pierce-veld, terwijl de Jotun 
A FPSO in het Noorse Jotun-veld 
opereert en de Munin FPSO in het 
Chinese Lufeng-veld. (PAS)

Bluewater FPSO’s naar Britse sector

Lindenau
ontsnapt aan 
faillissement

SCHEEPSBOUW & OFFSHORE
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Hoewel de beroemde Armada (de onoverwinnelijke 
Spaanse oorlogsvloot) pas in 1588 werd verslagen, was 
er in de nacht van 4 op 5 april 1585 al iets gebeurd 
dat de overwinning op de Armada dichterbij had 
gebracht, of zelfs onafwendbaar had gemaakt. De 
stad Antwerpen werd in die dagen belegerd door 
de Spanjaarden, die de Schelde met een 800 meter 
lange schipbrug hadden afgesloten. Dat hinderde de 
bevoorrading van de stad, zodat de schipbrug koste 
wat  kost moest verdwijnen. Daarvoor werd het meest 
vreselijke wapen ingezet dat er op dat moment op de 
wereld bestond: de hellebrander.

Branders bestonden al een tijd. Dat waren meestal kleine, 
oude schepen die in de brand werden gestoken en voor 
de wind richting vijand werden gestuurd. Soms werden 
aan de brander nog priemen bevestigd, zodat de brander 

bij de aanvaring aan het vijandelijke oorlogsschip zou 
blijven vastzitten in de hoop dat de vlammen tijd genoeg 
hadden om over te slaan.
De Engelse koningin Elisabeth I had de Italiaanse ingenieur 
Frederigo Giambelli ingehuurd om haar bij te staan in de 
strijd tegen de Spaanse koning en leende deze ingenieur in 
deze benarde uren aan de Nederlanders uit. Giambelli vroeg 
aan de Hollanders drie middelgrote schepen, de Oranje, 
de Post en de Gulden Leeuw om ze als branders te mogen 
gebruiken. Maar dat deed het zuinige Nederlandse hart 
pijn en zij kwamen slechts af met twee kleinere schepen, 
de Fortuyn en de Hoop.

Buskruit
Om toch een maximaal effect te hebben, werden beide 
schepen van een enorme massa buskruit voorzien. Het 
buskruit werd niet los gestapeld, maar gestuwd in een 
soort container die in het vlak van kiel en stevens was 
geplaatst. De vloer ervan was van metselsteen gemaakt, 
vijf meter breed en zo’n dertig centimeter dik. Hierop 
werden muren gemetseld van maar liefst anderhalve meter 
dikte, daarop werden grafstenen verticaal geplaatst en met 
lood aan elkaar bevestigd. De zo ontstane kamers waren 
twaalf meter lang en bevatten zo’n 3,5 ton van het beste 
buskruit. Op en naast de ontploffingskamer werden keien 
en metalen afgedankte voorwerpen geplaatst, zoals oude 
ploegscharen. Daarbovenop werd een normaal houten dek 
aangebracht.

Giambelli had samen met vice-admiraal Jacob Jacobsen 
een uiterst doortrapt plan opgesteld. Eerst zouden zij 32 
normale branders op de schipbrug afsturen. De Spanjaarden 
zouden dan ongetwijfeld proberen de branden te blussen. 
De twee uiterst explosieve vaartuigen zouden als laatste 
worden ingezet als er grote mensenmassa’s op de brug 
aanwezig waren.

Tijdontsteking
Dat geen Hollander vooraan zou staan om erg lang op de 
Hoop of de Fortuyn aanwezig te zijn, was overduidelijk. Er 

moest dus gezorgd worden voor een tijdontsteking. Voor 
de eerste keer in de geschiedenis werd hiervoor door een 
Antwerpse klokkenmaker een uurwerk gebruikt. Bory 
knutselde een klokje in elkaar dat een vuursteen z’n von-
ken in het buskruit kon laten sproeien. Dit ingenieuze 
mechanisme werd op de Hoop aangebracht. Op de For-
tuyn nam men z’n toevlucht tot het bekende lange lont, 
om voldoende tijd te winnen. Van de buitenkant werd er 
alles aan gedaan om beide schepen op normale branders 
te laten lijken.
De Fortuyn had ondanks haar optimistische naam weinig 
geluk. Niet alleen liep ze op de oever van de Schelde vast, 
lang voordat ze de brug had bereikt, de ontploffing die na 
verloop van tijd optrad was niet erg indrukwekkend en 
de Spanjaarden besteedden er weinig aandacht aan. Beter 
verging het de Hoop, die dichter bij de brug kwam. De 
Spanjaarden hadden, om branders af te weren, een eer-
ste verdedigingslinie gemaakt van aan elkaar geknoopte 
vaartuigen. De Hoop raakte de brug ongeveer waar deze 
verdedigingslinie aan de vaste brug was vastgemaakt.

Het uurwerk deed z’n werk naar behoren en de Hoop ont-
plofte. En wel zo gewelddadig dat er bij die klap tenminste 
800 Spaanse soldaten het leven verloren. Bevelhebbers 
werden, soms pas weken later, hangend in bomen kilome-
ters verderop teruggevonden. De knal werd 75 kilometer 

verderop gehoord. Ook de brug was over zestig meter 
compleet verdwenen, maar dat was onvoldoende om een 
doorbraak te forceren. Antwerpen werd dus niet bevrijd, 
maar voor de Armada zou deze dreun belangrijke gevol-
gen hebben.

Nieuwe afdichters van NMF Techniek
WESTERBROEK
NMF Techniek uit Westerbroek is specialist in afdichtingen. Voor assen 
levert het bedrijf bijvoorbeeld de VR Lipseal, de pantserafdichting en 
de Vrska mechanical seals.
NMF heeft ook veel oplossingen voor mixers en mengers. Daarnaast 
zijn er de spindelafdichtingen waarmee afsluiters naderhand afgedicht 
kunnen worden volgens TA-Luft, zonder dat de afsluiter omgebouwd 
moet worden. Verder levert NMF Carrierafdichtingen, waarmee de bin-
nenliggende statische flensafdichting van hoge druk en hoge temperatuur 
warmtewisselaars worden afgedicht. Met als gevolg dat de standtijd wordt 
verlengd naar de onderhoudsintervallen van de installatie en interne 
lekkage wordt uitgesloten. Vooral in de chemie en petrochemie is veel 
vraag naar afdichtingen van NMF.
Ook levert NMF veel afdichtingen voor roerwerken en mixers. 
NMF staat van 15 tot en met 17 oktober op de beurs Pumps & Valves 
in Antwerpen. 

Voor meer informatie: NMF Techniek, Westerbroek, tel. 050-527 57 77, 
info@nmftechniek.com, www.nmftechniek.com

VAARZAKELIJK
Gegevens in deze rubriek vallen in zoverre buiten de verantwoordelijkheid van de 
redaktie dat niet alle verstrekte technische gegevens op nauwkeurigheid kunnen 
worden getoest. De berichten zijn doorgaans afkomstig van betrokken bedrijven.

• De vuursteenontsteker waarvan de hellebrander gebruik 
maakte zal ongetwijfeld zijn afgeleid van de vuursteen-
musket. Wordt de trekker overgehaald, dan schraapt de 
vuursteen in de houder links boven langs een metalen 
plaat, daarbij de nodige vonken producerend.

• Antwerpen zoals het er dertien jaar voor het beleg van 1585 uitzag. De schipbrug die Antwerpen van de buitenwereld 
isoleerde was noordelijker gelegen, namelijk in de buurt van Kallo.

‘Om die trend te keren en het tech-
nische beroepsonderwijs aantrek-
kelijker te maken, ontwikkelen wij 
een onderwijsmethode die oogt en 
werkt als een computerspel. Door 
in het spel opdrachten tot een goed 
einde te brengen verdient de student 
punten en tools (gereedschap), waar-
mee hij of zij hogere spelniveaus kan 
bereiken, zogenaamde next-levels. 

De school en het leerbedrijf kun-
nen met een eigen code inloggen 
om de vorderingen van de studenten 
te volgen, want het is natuurlijk wel 
een “serious game”.’
Frencken was zelf jaren meubelma-
ker en doceerde zijn vak later op 
een ROC. Daar werd hij geconfron-
teerd met de motivatieproblemen van 
vaak problematische leerlingen. 

Dat bracht hem op het idee een 
onderwijsmethode te ontwikkelen 
die beter aansluit bij de leefwereld 
van deze leerlingen. Die kunnen 
meestal goed overweg met de pc 
en zijn verzot op computergames. 
‘Bedrijven hebben niet altijd de 
juiste stof voor een leerling en de 
toezichthoudende leermeester van 
het bedrijf heeft vaak te weinig tijd 

om ze goed te begeleiden. Skillmas-
ter, zoals ons computerprogramma 
heet, lost dit straks allemaal op. De 
leerling kan er 24 uur per dag vanaf 
elke computer op inloggen en spelen. 
Het spelprogramma registreert de 
voortgang en neemt zo een hoop 
administratief werk van leermeester 
en onderwijsinstelling over. Leer-
meester en onderwijsinstelling kun-

nen ook zelf elementen aan het spel 
toevoegen. ‘We werken straks met 
een open source.’
Het gamend leren is ook geschikt 
voor leerlingen die de Beroeps Be-
geleidende Leerweg volgen.

3D werkplaats
In het op gametechnologie geba-
seerde lesprogramma ziet de student 
hout- of metaalbewerking zichzelf 
op de computer in een drie dimen-
sionale virtuele werkplaats rond-
lopen. ‘We ontwikkelen nu eerst 
een houtbewerkingsprogramma 
dat geschikt is voor leerlingen van 
scheepstimmerbedrijven en meubel-
makerijen. Voor het grafische ge-
deelte zijn video-opnames gemaakt 
bij Scheepsinterieurbouw De Leeuw 
in Werkendam. De grafisch bewerkte 

filmelementen vind je straks terug 
in het gameprogramma. De Leeuw 
werkt mee aan de ontwikkeling er-
van om de interesse voor het vak 
te vergroten en bredere groepen 
studenten te motiveren.’ 
Wanneer het programma klaar is, 
krijgt elke leerling een e-portfolio 
met inlogcode, naam en profiel. Op 
basis van dit profiel kiest het pro-
gramma een startniveau of level. De 
leerling wordt vervolgens geprikkeld 

door te stromen naar een hoger level. 
‘Wanneer de student het goed doet 
krijgt hij steeds meer punten. Maar 
worden er dingen vergeten (oorbe-
schermers, veiligheidsschoenen) of 
fouten gemaakt (plaathoek bescha-
digen), dan gaan er punten af. De 
student kan tijdens het spel andere 
ingelogde studenten tegenkomen in 

de virtuele werkplaats. Het is dan 
toegestaan met elkaar te overleg-
gen.’ 

Spelend leren
De studenten leren spelenderwijs 
tekeningen lezen en maken, bij-
voorbeeld van een kast of een les-
senaar. Vervolgens moeten zij leren 
de onderdelen daarvan op een vir-
tuele CNC-gestuurde zaagmachine, 
zo economisch mogelijk, uit grote 
platen te zagen. Het inwinnen van 
informatie voor het goed uitvoeren 
van opdrachten maakt deel uit van 
het leerproces. ‘Het volgen van dat 
proces geeft begeleiders inzicht in 
de competenties van een leerling. 
Een leerling die studiegenoten in 
de virtuele werkplaats helpt en op 
fouten wijst, heeft misschien lei-
dinggevende eigenschappen. De 

mogelijkheid steeds hogere levels 
te bereiken stimuleert leerlingen die 
meer in hun mars hebben door te 
leren. We prikkelen dat door ze tij-
dens het “serious gamen” aan hogere 
niveaus te laten snuffelen. Omdat het 
leren meer vaardigheids- dan taal-
gericht is hebben leerlingen met een 
taalachterstand meer kans.’
Het werken met een open source 
maakt het mogelijk het programma 
snel aan nieuwe technische ontwik-
kelingen aan te passen. ‘Een timmer-
bedrijf in Werkendam heeft bijvoor-
beeld een nieuwe CNC-formaatzaag 
van Constant Philips uit België en 
wil graag dat die zaagmachine in het 
lesprogramma wordt opgenomen. 
Wij nemen dan contact op met de 
producent en kunnen de zaag in de 
virtuele werkplaats zetten, zodat 
leerlingen ermee leren werken. 
Het bedieningspaneel kan worden 
uitvergroot en komt er grafisch op. 
Zaken waar we bij zo’n zaagmachine 
op letten zijn bijvoorbeeld aanstu-
ring, zaagtechniek en gebruik van 
de juiste zaag. Het aardige van een 
3D-programma is, dat de leerling 
met een opengewerkte tekening ook 
in de zaag kan kijken, bijvoorbeeld 
naar de servomotoren en de over-
brenging.’ 
Frencken is ervan overtuigd dat 
leerlingen door ‘serious gaming’, 
beter voorbereid op een stageplek 
beginnen en tijdens die stage snel-
ler vooruitgang boeken. ‘Als we het 

houtbewerkingsprogramma klaar 
hebben is het basisprogramma een-
voudig aan te passen voor andere 
opleidingen, zoals metaalbewerking, 
machinebouw of elektrotechniek.’

Financiering
QuestionMarx steekt 125.000 euro 
in de ontwikkeling van Skillmaster, 
maar dat is niet genoeg. Er is nog 
250.000 euro nodig om het program-
ma marktrijp te maken. Frencken wil 
het geld binnenhalen via een com-
manditaire vennootschap, waarin 
bedrijven kunnen investeren. Hij 
verwacht het geld dubbel en dwars 
terug te verdienen via de verkoop 
van licenties per deelnemende stu-
dent. Een licentie gaat per student 
rond 12,50 euro per maand kosten. 
‘De onderwijsmarkt is gigantisch. 
Er gaat jaarlijks dertig miljard euro 
in om. Bedrijven geven drie miljard 
euro uit aan beroepsopleidingen. In 
het voortgezet beroepsonderwijs stu-
deren anderhalf miljoen jongeren. 
Wanneer we daar een klein per-
centage van pakken is het project 
al rendabel.’(HH)

• Sfeerbeeld van het leerpro-
gramma Skillmaster. De man op 
de voorgrond is Ghost Trouble. 
Hij wandelt af en toe het scherm 
op om de leerling te begeleiden 
en prikkelen. Ghost Trouble kan 
daarbij pesterig uit de hoek komen. 
(Ontwikkelschets Detrack)

QuestionMarx in Arnhem wil met baanbrekend onderwijs de 
motivatieproblemen van leerlingen in het beroepsonderwijs 
te lijf gaan. ‘In het beroepsonderwijs vallen jaarlijks 50.000 
leerlingen uit. Wanneer we daar niets aan doen vallen er straks 
gaten in het productieproces omdat bedrijven geen geschoold 
personeel meer kunnen vinden. Veel maritieme bedrijven heb-
ben er nu al last van. Ze kampen met een vergrijzend personeel-
bestand en trekken Oost-Europese arbeidskrachten aan’, zegt 
Marc Frencken van QuestionMarx.

Naar ‘next level’ in
virtuele werkplaats

QuestionMarx ontwikkelt baanbrekende lesmethode op computer

Beroepsonderwijs als 
‘serious game’

• Marc Frencken: ‘Game based-
beroepsonderwijs verhoogt de 
motivatie van leerlingen. Het sluit 
aan op hun leefwereld en gebruikt 
de vaardigheden die ze hebben 
opgedaan met het spelen van com-
putergames.’ (Foto Hans Heynen)

DEN BOSCH 
Rederij UECC (United European 
Car Carriers) heeft softwareont-
wikkelaar Quintiq in Den Bosch 
een planning- en optimalisatie-
oplossing laten ontwikkelen voor 
zijn Europese activiteiten. UECC 
is gespecialiseerd in zeevervoer 
van auto’s.

Het gaat daarbij in Europa jaarlijks 
om meer dan 2,2 miljoen auto’s en 
roro-units. UECC doet dat met 32 
speciaal gebouwde schepen en via 
eigen terminals en locaties in heel 
Europa. Het bedrijf is eigendom 
van Nippon Yusen Kabushiki Kai-
sha (NYK) in Tokyo en het Zweedse 
Wallenius Lines.
Hoge brandstofprijzen, stijgende 
scheepskosten, wisselende produc-
tielocaties van auto’s en de dynamiek 
van het zeevervoer over korte afstan-
den, met korte doorlooptijden, maken 
het voor UECC moeilijk optimale 
vervoersprestaties te leveren. De 
softwareoplossing van Quintiq moet 
dat verhelpen en voor een volledige 
transparantie zorgen van de logistieke 
keten en planning. Het systeem van 
Quintiq geeft daarvoor een real-time 

beeld van de situatie, wat het mogelijk 
maakt om de planning tot de laatste 
minuut aan te passen. De oplossing 
verbetert volgens Quintiq de com-
municatie tussen Fleet Operation- en 
Customer Service-processen. De 
transparantie maakt een efficiëntere 
planning van vracht naar de schepen 
mogelijk voor de medewerkers. Het 
systeem bestrijkt de vrachtplanning, 
de forecasting en de vaartuigplan-
ning. Bij de planning houdt het sy-
steem niet alleen rekening met de te 
vervoeren vracht, maar ook met de 
capaciteit van de terminals. UECC 
hoopt met het nieuwe systeem de 
benuttingsgraad van zijn schepen 
te verhogen. Het nieuwe systeem 
is in juni ingevoerd. De eerste be-
sparingen worden in oktober ver-
wacht. Het systeem wordt door Ab 
Ovo geïmplementeerd. Quintiq is 
gespecialiseerd in de ontwikkeling 
van software om bedrijfsprocessen te 
optimaliseren en integreren en heeft 
kantoren in Duitsland, Groot-Brittan-
nië, de Verenigde Staten, Maleisië, 
Finland, China en Australië. Het in 
1997 opgerichte bedrijf heeft ruim 
200 systemen geleverd. (HH)

www.quintiq.com

Nieuwe planningssoftware UECC

• Deze pantserafdichting van NMF Techniek is ingebouwd in een 
zandpomp van een baggerbedrijf met een as van 338 mm doorsnee en 

een druk van 16 bar. (Foto NMF)
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In de droge-ladingmarkt leek het even erop dat er een verbetering kwam 
voor de huren en vrachten van de panamaxen, maar dat duurde slechts 
een paar dagen. Vooral in het Verre Oosten zijn de huren op een diep-
tepunt gekomen. De Crown Star (76.662 dwt, 2002) werd gecharterd 
oplevering Onahama, teruglevering Zuid-Korea voor $ 31.000 per dag. 
Op de Atlantische routes was het iets beter. De Mendocino (76.623 dwt, 
2002) werd gecharterd oplevering West-Europa voor twee Atlantische 
reizen, teruglevering West-Europa voor $ 52.000 per dag.
Periodecharters werden nauwelijks gesloten voor de panamaxen en 
dan nog tegen lage huren. De Grand Esmeralda (68.000dwt, 1990) 
werd voor drie tot vijf maanden gecharterd voor $ 49.000 per dag.
Voor de capesizers was de markt al niet best en het tijdelijk sluiten van 
een ijzerertsmijn in West-Australië als gevolg van ongevallen helpt niet. 
Of het moet een langdurige sluiting worden, dan moeten de Chinese 
importeurs het ijzererts van verder weg halen, waardoor de markt 
voor de capesizers wat zou kunnen verbeteren. Maar voorlopig lijkt 
een blijvende verbetering ver weg. De vracht voor ijzererts van Ponta 
Da Madeira naar China daalde tot $ 50 per ton. De Jag Arjun kreeg 
voor 160.000 ton kolen van Richards Bay naar Rotterdam $ 28,50 

per ton. De huren voor de capesizers liggen inmiddels dik onder de 
$ 100.000 per dag. De Lowlands Sunrise (176.298 dwt, 2003) werd 
gecharterd oplevering Immingham, teruglevering West-Europa voor 
$ 80.000 per dag, de Alpha Prudence (177.885 dwt, 2008) oplevering 
Singapore, teruglevering China voor $ 75.000 per dag, plus een bal-
lastbonus van $ 520.000.
De handysizers en de wat grotere supramaxen hebben veel last van 
overcapaciteit. Er zijn teveel schepen beschikbaar voor het huidige 
ladingaanbod. Over de hele linie zijn de huren en vrachten laag. De 
Greta (53.621 dwt, 2007) werd gecharterd oplevering Kwangyang 
teruglevering Singapore/Japan voor $ 33.000 per dag, de Enterprise 
(45.578 dwt, 2000) oplevering Rotterdam, teruglevering West-Europa 
voor $ 32.000 per dag. De kleinere schepen hebben het nog moeilijker. 
De Orhan Ekinci (37.607 dwt, 1982) werd gecharterd voor een reis 
van de Zwarte Zee naar Casablanca voor $ 25.000 per dag.
Nu bovendien de staalprijzen dalen zijn de slopers minder gretig om 
stevige prijzen voor oude schepen te betalen, wat de kwakkelende 
vrachtenmarkt niet ten goede komt.
In de containermarkt zijn de vrachtprijzen Azië-Europa dramatisch 
gedaald. Grote afladers hoefden nog maar $ 380 per teu te betalen van 
Zuid-China naar Europa. Gemiddeld wordt $ 450 per teu betaald van 
Azië naar Europa, bij de huidige bunkerprijzen zeker niet voldoende. 
Een jaar geleden werd nog $ 1200  per teu betaald.
Meer nog dan een afname van de economische groei is de grote toe-
name van de 10.000 tot 12.000 teu-schepen de grote boosdoener. Die 
kunnen eigenlijk alleen maar op de route Azië-Europa worden ingezet 
en de prijzenslag om de schepen vol te krijgen is in volle gang.
In de tankermarkt steeg het ladingaanbod voor de vlcc’s. De lagere 
prijs van ruwe olie moedigde de raffinaderijen aan grotere voorraden 
aan te leggen. De aangekondigde vermindering van de export door 
de Opec had nog geen invloed op de vrachtenmark. Voor reizen van 
dubbelwandige vlcc’s uit het Golfgebied naar het Verre Oosten stegen 
de vrachten tot worldscale 120 wat overeenkomt met dagopbengsten 
van ongeveer $ 70.000 en een verdere stijging is waarschijnlijk. Atlan-
tische reizen van West-Afrika naar de Verenigde Staten ondervonden 
veel hinder van de tropische stormen. De diepwaterterminal LOOP 
in Louisiana moest worden gesloten.

Containerprijzen naar
bedenkelijk niveau

VRACHTENMARKT

‘Wat zat er in je tasje’, 
vroeg Eland terwijl we 
rond het douchege-

bouw liepen.
‘Bankpas, 200 dollar en mijn pas-
poort.’
‘Paspoort? Lieve hemel. Zonder per-
soonsbewijs besta je niet in deze 
wereld.’
Na een uur zoeken was mijn rood-
leren handtas niet boven water. 
‘Laten we naar de politie gaan’, 
opperde ik.
Op het dorpspleintje van Dampier 
lag het politiebureau er verlaten 
bij. De luxaflexen zaten dicht. Ik 
drukte op het knopje en de deurbel 
galmde luid door de nacht.
‘Er wordt hier vast nooit een misdrijf 
gepleegd’, zei Eland. ‘De agenten 
liggen in hun kooien te ronken.’
We klopten aan bij het Chinese 
restaurant tegenover het politiebu-
reau. Een haperende neonreclame 
gaf het vervallen gebouw een grim-
mige aanblik. Op de deur hing het 
bordje ‘closed’.
‘Niet zo verwonderlijk toch, Roos’, 
lachte Eland. ‘Het is twee uur in 
de nacht!’
Ook de pastoor van de Sint 
Pauluskerk, een uit golfplaten opge-
trokken godshuis, deed niet open.
Het Zeemeerminnenhotel en het 
zeemanshuis verkeerden eveneens 
in diepe rust.
‘Wat moeten we doen? Hoe komen 
we terug aan boord’, riep ik uit.
‘We kunnen de zeven kilometer 
naar de haven wandelend afleggen, 
of hier een slaapplaats vinden.’
Ik liep voor Eland uit naar de rand 
van het dorp en zocht beschutting 
onder een boom. Gehuld in mijn 
handdoek probeerde ik de slaap 
te vatten. Dikke, bitter smakende 
klodders vielen uit de takken op 
mijn gezicht.

Desondanks is er vooral in het ver-
leden veel gediscussieerd over het 
nut van een zeilend opleidingsschip 
voor de marine. Er waren tijden dat 
er meer vrienden van de Gorch Fock 

bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken zaten dan bij de marine. Goed 
tien jaar geleden verklaarde een vice-
admiraal nog in het openbaar dat hij 
geen noodzaak zag voor een schip 
waarop veel mensen moeizaam het 
werk van één dieselmotor deden. Al 
tijdens de bouw werd er openlijk 
over gestreden. Een van de argu-
menten: waarom wil de marine een 
zeilschip? Een automobilist begint 
toch ook niet op een paard en wagen? 
Toen de marine in het begin van de 
jaren negentig het tweede zeilend 
schoolschip Deutschland buiten 
dienst stelde hoorden velen ook 
al de doodsklokken over de Gorch 
Fock luiden.

Teamgeest
In werkelijkheid bleek steeds meer 
het belang van een basisopleiding 
op een windjammer. Niet het zei-
len op zich staat centraal in dit deel 
van de opleiding, maar wel het 
klassieke zeemanschap. Daarmee 
wordt gedoeld op het vermogen in 
teamverband te werken en de ken-
nismaking met weer, wind en golven 
en zware lichamelijke arbeid. Aan 

boord van de Gorch Fock worden 
de cadetten hiermee zes weken lang 
geconfronteerd. Daarmee wordt de 
basis gelegd om later aan boord als 
leidinggevende te functioneren.
De Gorch Fock heeft bovendien nog 
een tweede functie als ambassadeur 
van Duitsland als zeevarende natie. 
Met haar bezoeken in het buitenland 
werkt zij mee aan de verbetering van 
de internationale betrekkingen. Ook 
de marineleiding is daar intussen van 
overtuigd.

Veiligheid
Toen de Duitse regering na de 
Tweede Wereldoorlog in 1956 van 
de NAVO toestemming kreeg een 
kleine marine voor kustwachttaken 
op te richten ontstond direct ook de 
opleiding en een schip daarvoor ter 
discussie. Tegenstanders wezen op de 
tragische ramp met de windjammer 
Pamir die op 21 september 1957 in 
een orkaan verging. Daarbij kwamen 
86 bemanningsleden om het leven. 
Zes overleefden de catastrofe. Ook 
over de veiligheid en stabiliteit werd 
heftig gediscussieerd na de onder-
gang van het Duitse zeilende oplei-

dingschip Niobe dat op 26 juli 1932 
bij Fehmarn in een storm onderging 
waarbij 69 van de 109 opvarenden 
verdronken.
Nadat uiteindelijk toch voor een 
zeilend opleidingschip was gekozen 
ging de opdracht al snel naar Blohm 
+ Voss. Bij de bouw werden onder 
meer takelage, stengen en ra’s van 
het nooit afgebouwde zusterschip 
Herbert Nokus gebruikt. Dit schip 
liep 1943 voortijdig van stapel om 

de helling voor de productie van 
duikboten vrij te maken. Uiteinde-
lijk werd de door bommen zwaar 
beschadigde romp gevuld met giftige 
munitie en in 1947 in het Skagerrak 
tot zinken gebracht.

De doop van de Gorch Fock werd 
voltrokken door de veertienjarige 
Ulli Kinnau. Het schip was namelijk 
genoemd naar haar oom Johannes 

Wilhelm Kinnau die in zijn vrije tijd 
onder de pseudoniem Gorch Fock 
vele maritieme verhalen en liederen 
schreef. Hij mocht van zijn vader 
geen visser worden, maar meldde 
zich later toch vrijwillig bij de ma-
rine. Johannes Wilhelm Kinnau 
(alias Gorch Fock) verdronk op 31 
mei 1916 tijdens een zeeslag in het 
Skagerrak.

De 89 meter lange twaalf meter brede 

Gorch Fock is een bark. Dat betekent 
dat de fokkemast en de grootmast 
ra-getakeld en de bezaansmast gaf-
fel-getakeld is. Van de beide voorste 
rond 45 meter hoge masten kunnen 
de stengen worden geschoten om zo 
ook de bruggen over het Kieler ka-
naal te kunnen passeren. De grootste 
ra heeft een lengte van 24 meter. De 
23 zeilen hebben een gezamenlijke 
oppervlakte van 1952 vierkante me-

ter. In de afgelopen vijf decennia 
legde de Gorch Fock 700.000 mijl 
af. Dat is bijna 32 keer om de we-
reld. Daarbij werden 175 havens in 
57 landen bezocht. Tijdens al deze 
reizen ontvingen totaal 14.000 as-
pirant-officieren en onderofficieren 
hier hun basisopleiding.  
Van het type Gorch Fock werden 
in meerdere schepen gebouwd. De 
serie begon met de eerder genoemde 
Niobe. De eerste Gorch Fock (op-
volgster van de Niobe) voer van 
1933 tot 1940 als opleidingsschip. 
Aan het eind van de Tweede We-
reldoorlog werd het door de Russen 
voor Stralsund beschoten en zonk. 
Twee jaar later volgde de berging 
en in 1951 werd ze als Tovarishch 
in dienst gesteld. Verder varen nog 
de Eagle (1936 als Horst Wessel ge-
bouwd) van de US Coast Guard, de 
Sagres (ex Albert Leo Schlageter) 
onder Portugese vlag en de Mircea 
van de Roemeense marine. Met uit-
zondering van de laatste werden de 
windjammers oorspronkelijk voor de 
Duitse marine gebouwd en later als 
herstelbetaling aan de verschillende 
landen overgedragen. (MP)

Duitse marine houdt Gorch Fock vijftig jaar in de vaart

Kapitein kan niet zonder zeilervaring
Het enige zeilende opleiding-
schip van de Duitse marine, 
de Gorch Fock,  is vijftig jaar 
in de vaart. Op 23 augustus 
1958 liep de windjammer bij 
de Hamburger werf Blohm + 
Voss van stapel. De indienst-
stelling had plaats op 17 
december van hetzelfde jaar. 
Sindsdien kregen rond 14.000 
aspirant-officieren en -onder-
officieren aan boord onder 
leiding van een 110-koppige 
bemanning een deel van hun 
opleiding, waardoor het schip 
binnen de marine van grote 
betekenis is.

‘Automobilist begint toch ook
niet op paard en wagen?’

Nigeriaanse 
Melkertbaan
Hallo, ik ben Mko Alaolu Abi-
ola. Ik werk bij Nigeria Mari-
time Administration & Safety 
Agency als belangrijk klerk. 
Men stuurt mij naar de schepen 
die in Lagos arriveren waar ik 
de kapitein voorzie van het En-
forcement Officer’s Boarding 
Form. Ook vraag ik hem allerlei 
informatie. Op het kantoor zet 
ik die  informatie in de compu-
ter en dan…eh, weet iedereen 
op kantoor dat er een schip in de 
haven ligt. Best belangrijk.
Het is geen gemakkelijke baan, 
zeker niet met buitenlandse 
schepen. Laatst had ik er een 
uit…even spieken… juist, nati-
onality: Dutch. Duitsland.
Arrogante lui daar aan boord! 
Het begon al bij de gangway. 
Hoewel ik een uniform draag 
werd ik tegengehouden door 
een soort Chinees. Of hij mijn 
ID mocht zien. Wat denkt hij 
wel!
Daarna begon hij in zijn radio 
te smoezen met de kapitein. 
Nou, ik mocht aan boord hoor! 
Bedankt.
Na God weet hoeveel trappen 
te hebben beklommen - de lift 
is waarschijnlijk alleen voor 
officieren - kwam ik in een 
klein hok vol met autoriteiten. 
Dit bleek het scheepskantoor 
te zijn. Direct stond er een 
langharige bleekneus op die 
beweerde de kapitein te zijn. 
Wat zijn die blanken toch vrij-
gevochten, geen respect voor 
een uniform. Oké, verder was 
hij wel aardig; hij bood mij een 
softdrink aan.
Omdat de kapitein druk was 
met die debielen van de customs 
leunde ik maar even achterover. 
Tegenover me zat Chief Ada-
lanwa, die opgeblazen pad. Dié 
is me toch corrupt, daar heb je 

geen idee van! O, en daarnaast 
zat zowaar mooie mevrouw 
Dora Olushola, die hooghar-
tige bitch. Had je moeten zien 
hoe ze die kapitein probeerde 
te paaien!
Ik zakte wat onderuit, dit kon 
wel even duren.
‘Can I help you?’
Hé, wat? Zeker even weggezakt. 
Crewlist, Ship Particular list, 
Last Ports of Call list en...
‘One by one, please!’ Het 
moest niet gekker worden, die 
kapiteins worden met de dag 
brutaler. Ik bleef vriendelijk, 
tenslotte ben ik een gekwalifi-
ceerde boarding officer. Zo!
Maar toen ik hem vriendelijk 
vroeg of zijn vrouw daar op die 
foto op het schot stond, begon-
nen al die bleekscheten hard te 
lachen.
‘No sir, that’s our queen with her 
husband, but he passed away a 
few years ago.’
Natuurlijk wist ik dat Duitsland 
een koningin had, ik maakte 
maar een grapje!
Drie minuten later stond ik 
weer buiten, zonder present! 
Ik kookte.
Toen ik langs twee machinis-
ten liep hoorde ik één zeggen:  
‘…eigenlijk hebben die loop-
jongens een soort van Nigeri-
aanse Melkertbaan, het houdt 
ze van…’
Ik denk dat het goed is dat ik 
geen Duits versta.

Z W A R E  K E E S

Fleur van der Laan

Australisch zout
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• Dagelijks wordt aan boord van de Gorch Fock schoon schip gemaakt. (Foto’s mare-press)

MUMBAI
Smit Salvage heeft het ponton Dina Barge geborgen, dat onderweg van 
het Verre Oosten naar Europa tijdens de moessonstormen losbrak van de 
sleper YM Shanghai en 90 kilometer ten zuiden van Mumbia (India) aan 
de grond liep. 
Het ponton van 120 x 33,5 x 7,6 meter vervoert twaalf duwbakken met een 
totaal gewicht van 6500 ton. De bakken zijn voor Touax, de Franse moeder-
maatschappij van Eurobulk Transportmaatschappij in Dordrecht, gebouwd 
in China. Het transport wordt eind oktober in Rotterdam verwacht.
Smit Salvage sloot 12 augustus een bergingscontract op basis van Lloyd’s 
Open Form. Twee sleepboten, de Matsas Start en de Seacor Valor met 120 
resp. 82 ton trekkracht, werden door Smit van Dubai (VAE) richting India 
gedirigeerd. Vanuit Rotterdam en Kaapstad werd in totaal 1900 meter Dyneema 
sleepkabel naar Dubai gebracht. Het was voor Smit de eerste berging met 
een enkele Dyneema kabel van die lengte. Met inzet van Smit-specialisten 
uit Rotterdam, Singapore en Kaapstad werd de Dina Barge op 31 augustus 
tijdens hoog water vlotgetrokken. (DvdM)

Smit bergt bakkenponton met 
enkele Dyneema kabel

• Het torenhoge bakkentransport op het 
strand trok veel aandacht van de lokale 
Indiase bevolking. (Foto Smit Salvage)

• Met een enkele Dyneema sleepkabel, twee slepers en hoog water werd 
de Dina Barge vlotgetrokken. (Fot Smit Salvage)

• De Gorch Fock bij zwaar weer.

WACHT TE KOOI

Groei Travemünde
en Lübeck vlakt af
LÜBECK
De overslag in de havens van Lü-
beck en Travemünde is in het eerste 
halfjaar van 2008 met 4,6 procent 
gestegen ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar.

De ontwikkeling was echter duide-
lijk minder positief dan in 2007 toen 
de groei 8,5 procent bedroeg. Totaal 
werd in de beide havens in zes maan-
den 16,94 miljoen ton (2007: 16,2) 
ton lading behandeld. Er passeerden 
465.000 trailers (+9%) en er werd 
75.000 teu overgeslagen (66.300 in 
2007). Het aantal  passagiers steeg 
met 1,9 procent tot 243.000. (MP)
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Vermeldingen in deze rubriek 

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

SCHEEPVAARTBERICHTEN
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Canal du Centre; beperkingen. Afmeerver-
bod rechteroever en hinderlijke waterbeweging 
vermijden op 21 september van 13 tot 19 uur 
tussen kmr. 6.3 en 6.6. 
Canal Charleroi-Bruxelles; hellend vlak 
Ronquieres (kmr. 34.2); gewijzigde bedie-
ning. Vanaf 22 september wordt het hellend vlak 
Ronquieres (kmr. 34.2) van maandag 6 uur tot 
zaterdag 19:30 uur bediend. Zondag bediening 
onveranderd.
Dender; Oudekaaibrug; Zwarte Flesbrug; 
hinderlijke waterbeweging vermijden. Ivm. 
evenement hinderlijke waterbeweging vermijden 
tussen Zwarte Flesbrug en Oudekaaibrug op 20 
september van 12 tot 18 uur.
Haven van Antwerpen; Boudewijnsluis; strem-
ming. Stremming Boudewijnsluis van 23 sep-
tember 7 uur tot 29 september 17 uur.
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten; sluis 3 
Brecht; stremming. Stremming sluis 3 Brecht 
van 22 september 6 uur tot 3 oktober 17 uur.
Kanaal naar Beverlo; brug Nyrstar in Balen; 
stremming. Stremming brug Nyrstar in Balen 
op 20 september van 6 tot 18 uur.
DUITSLAND
Donau; mededeling. Tussen 22 september en 
3 oktober is de Bilgenentöler 8 ingezet op de 
Donau. Op onderstaande data is het eindstation: 
22 september Kelheim; 23 t/m 25 september Re-
gensburg; 26 t/m 29 september Passau; 30 sep-
tember Deggendorf; 1 en 2 oktober Regensburg; 
3.10.2008 Kelheim. Voor Bilgenentöler 8 zie ook 
site www.copit.de. Info: tel. D-net.
Donau; sluis Kachlet (kmr. 2230.6); gedeel-
telijke stremming. Stremming noordkolk 
Kachlet (kmr. 2230.6) op 23 september van 10 
tot 13:30 uur.
Dortmund-Ems-Kanal; tunnel Olfen-Selm 
(kmr. 26.7); stremming. Stremming tunnel 
Olfen-Selm (kmr. 26.7) van 22 september 5 
uur tot 23 september 6 uur en van 6 oktober 5 
uur tot  7 oktober 6 uur thv. tunnel Olfen-Selm 
(kmr. 26.7) en kmr. 42.4.
Elbe; brug Rosslau (kmr. 257.7); werkzaamhe-
den. Geen beperking brug Rosslau (kmr. 257.7) 
van 22 t/m 26 september van 8:30 tot 18 uur.
Main; sluis Kleinostheim (kmr. 77.9); ge-
deeltelijke stremming. Stremming noordkolk 
Kleinostheim (kmr. 77.9) tnb.
Main-Donaukanal; brug Nurnberg-Heilbronn 
(kmr. 78); beperkingen. Ivm. bouwwerk tnb. 
thv. brug Nurnberg-Heilbronn tussen kmr. 77.5 
en 78.5 doorvaartbreedte verminderd met 15 m. 
Ontmoeten en voorbijlopen verboden en hinder-
lijke waterbeweging vermijden. Extra meldplicht 
marifoonkanaal. 
Mittelweser; ontmoeten verboden. Ontmoeten 
verboden tussen kmr. 353 en 354 t/m 24 sep-
tember maandag tot vrijdag van 12: tot 18 uur. 
Normale meldplicht marifoonkanaal. 
Rhein; brug Wesel-Buderich (kmr. 813.9); 
beperkingen. Voorbijlopen en varen op gelijke 
hoogte tnb. verboden opvaart tussen kmr. 814.5 
en 813.5, voorbijlopen en varen op gelijke hoogte 
verboden afvaart tussen kmr. 812 en 814.5, door-
vaarthoogte verminderd met 250 cm, bij hogere 
waterstanden wordt de hangstelling naar de linker 
openeing verplaatst om de doorvaarthooghte van 
910 cm zeker te stellen en bijzondere voorzich-
tigheid. Tijdens het inbouwen van de staalcon-
structie doorvaartbreedte verminderd met 30 m 
middendoorvaart en stremming voor afvarende 
samenstellen breder dan 22.90 m.
Rhein; brug Köln-Mulheim (kmr. 692); be-
perkingen. Doorvaarthoogtebeperking thv. de 
inspectiewagen en bijzondere voorzichtigheid 
t/m 19 september van 8:30 tot 18 uur voor brug 
Köln-Mulheim (kmr. 692). 
Rhein; brug Duisburg-Rheinhausen (kmr. 
775.3); beperkingen. Doorvaarthoogte vermin-
derd met 250 cm thv. inspectiewagen en bijzon-
dere voorzichtigheid van 22 t/m 26 september van 
8 tot 15 uur voor brug Duisburg-Rheinhausen 
(kmr. 775.3). Normale meldplicht. 
Rhein; stremming. Tussen kmr. 528.5 (Bingen) 
en 564 (Bad Salzig) op 20 september strem-
ming afvaart van 18 tot 22:30 uur, stremming 
opvaart van 18:30 tot 22 uur en stilligverbod 
18 tot 22:30 uur.
Rhein-Hernekanal; bericht ingetrokken. De 
stremming tussen kmr. 8.5 en 10 op 20 september 
is ingetrokkken.
Rhein-Hernekanal; stremming. Ivm. evenement 
stremming tussen kmr. 31 en 32 op 20 september 
van 14 tot 19 uur.
Rhein-Hernekanal; stremming. Ivm. evenement 
stremming tussen kmr. 8 en 9 op 21 september van 
9 tot 11, van 12 tot 14 en van 15 tot 18 uur.
Rhein-Hernekanal; sluis Gelsenkirchen (kmr. 
23.2); sluis Wanne-Eickel (kmr. 31.2); bericht 
ingetrokken. Stremming tussen sluis Wanne-
Eickel (kmr. 31.2) en Gelsenkirchen (kmr. 23.2) 
van 20 september 6 uur tot 22 september 6 uur 
is uitgesteld.
Ruhr; sluis Mulheim-Raffelberg (kmr. 7.9); ge-
wijzigde bediening. Ivm. de verlengde stremming 
van sluis Duisburg-Meiderich (nr 2008.3093.2) 
bediening sluis Mulheim-Raffelberg als volgt: 
t/m 28 september op zater- en zondagen van 10 
tot 20 uur en van 29 september t/m 16 november 
op zater-, zon- en feestdagen van 8 tot 16 uur. Tot 
17 november wordt sluis Mulheim-Raffelberg 
plaatselijk bediend.
Unterems; brug Jann-Berghaus Leerort 
(kmr. 15.1); geen bediening. Geen bediening 
brug Jann-Berghaus Leerort (kmr. 15.1) van 20 
september 7 uur tot 22 september 7 uur en van 
4 oktober 7 uur tot 6 oktober 7 uur.
FRANKRIJK
Aisne; sluis 4 Vic sur Aisne (kmr. 85.7); sluis 5 
Couloisy (kmr. 92.3); stremming
Ivm. evenement stremming tussen sluis 4 Vic sur 
Aisne (kmr. 85.7) en sluis 5 Couloisy (kmr. 92.3) 
op 20 september van 13 tot 15 uur.
Canal de la Deule; brug CD 48 (kmr. 16); 
brug Leon Jouhaux (kmr.18.3); voetbrug 
Republique (kmr.19.2); stremming. Ivm. 
evenement stremming tussen brug CD 48 (kmr. 
16) en voetbrug Republique (kmr. 19.2) op 21 
september van 10 tot 12 uur. Stremming tus-
sen brug Leon Jouhaux (kmr.18.3) en voetbrug 
Republique (kmr. 19.2) op 21 september van 
14:30 tot 16:30 uur. 
Canal des Houilleres de la Sarre; sluis 25 
Remelfing (kmr 61.5); sluis 26 Sarreguemi-
nes (kmr. 63.0); werkzaamheden. Minimaal 
vermogen tussen sluis 25 Remelfing (kmr. 61.5) 
en sluis 26 Sarreguemines (kmr. 63) tot 26 sep-
tember 17 uur.
Canal de Calais; lokale scheepvaartvoorschrif-
ten. De scheepvaart wordt herinnerd aan het niet 
openbaar zijn van oever en kade van de oude 
suikerfabriek (kmr. 17.2-18). Ivm. de slechte 
staat is de toegang verboden. Afgemeerd kan 
er worden aan de kade Fort Batard thv. kmr.10.75 
linkeroever.
Canal lateral a la Loire; sluis 24 Laubray (kmr. 
116); sluis 25 Aubigny (kmr. 125.3); bericht 
ingetrokken. Stremming tussen sluis 24 Laubray 
(kmr. 116) en sluis 25 Aubigny (kmr. 125.3) is 
opgeheven.
Canal de la Meuse; sluis 1 Troussey (kmr 
272.4); sluis 39 Donchery (kmr 99.6); gewij-
zigde bediening. Ivm. de stremming op het canal 
lateral a la Marne bediening van de sluizen 1 
Troussey t/m 39 Donchery t/m 27 september 
als volgt: maandag t/m vrijdag van 7 tot 18 uur, 
waarvan van 7 tot 8:30 uur op aanvraag; zaterdag 
van 7 tot 17 uur, waarvan van 7 tot 9 op aanvraag; 
zon- en feestdagen van 9 tot 17 uur.
Canal de Montbeliard à la Haute-Saone; sluis 
1 Dambenois (kmr. 2.9); stremming. Ivm. ca-
lamiteit stremming tussen sluis 1 Dambenois 
(kmr. 2.9) en kmr. 4.1 tnb.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Marckolsheim 
(kmr 239.8); scheepslengte. Van 22 september 
8 uur tot 3 oktober 17 uur doorvaartlengte op-
vaart max. 135 m grote kolk Marckolsheim (kmr. 
239.8) en doorvaartlengte afvaart max. 110 m 
grote kolk Marckolsheim (kmr. 239.8).
Grand Canal d’ Alsace; sluis Kembs (kmr. 
179); gedeeltelijke stremming. Stremming 
oostkolk Kembs (kmr. 179) op 22 september 
van 8 tot 17 uur.
Marne; spoorbrug Armentieres (kmr. 102.8); 
beperkingen. Van 22 september 8 uur tot 17 
december 18 uur voor spoorbrug Armentieres 
(kmr. 102.8) snelheidsbeperking max. 6 km/u 
en gedeeltelijke stremming.
Marne; brug Nogent (kmr. 170.6); beperkin-
gen. Tot 19 oktober 18 uur voor brug Nogent 
l’Artaud doorvaarthoogte RN+450 cm en snel-
heidsbeperking max. 6 km/u.
Rhône; sluis Avignon (kmr. 239); stremming. 
Ivm. vuurwerk stremming op 20 september van 
21 tot 23 uur voor de zijarm in Avignon tussen 
kmr. 239.5 en 242.8.
Seine; lokale scheepvaartvoorschriften. Snel-
heidsbeperking van max. 6 km/u voor derivation van 
Marolles (linkeroever) tussen kmr. 60.9 en 61.3.
OOSTENRIJK
Donau; sluis Wallsee-Mitterkirchen (kmr. 
2095.6); gedeeltelijke stremming.
Stremming rechterkolk Wallsee-Mitterkirchen 
(kmr. 2095.6) tnb.

CONGRES, BEURS
& EVENEMENTEN

Het gezin stopte destijds met varen 
vanwege de kinderen en omdat het 
werk terugliep. Inmiddels zijn de 
schepen in deze tonnenmaat ver-
houdingsgewijs goedkoop en trekt 
de markt aan. De economische om-
standigheden waren niet de enige 
reden dat het gezin herintrad. De 
wens van Maurits om schipper te 
worden en naar het STC te gaan 
speelde ook mee.
‘Het zag ernaar uit dat wij met z’n 
tweeën aan de wal bleven toen Mau-
rits naar het STC wilde, want onze 
dochter was al groot. Ik dacht toen: 
waarom niet? Per slot van rekening 
voeren onze ouders en opa’s ook en 
het toekomstperspectief is nu an-
ders’, vertelt Diana.
Het gezin verwacht dat er vraag naar 
kleine partijen zal blijven. ‘Niet alle 
bedrijven willen 3000 ton voor de 
wal hebben.’

Dat ze op een klein schip varen be-
tekent niet dat ze problemen hebben 
met de nieuwbouw. ‘We vinden het 
mooi om naar te kijken en zouden er 

in onze tonnenmaat best voor voelen, 
maar daarvoor is het rendement in 
onze markt nog niet hoog genoeg.’
In de jaren dat het gezin aan de wal 
woonden werkte Adri op de veerpont 
van Beusichem. Ze hadden het aan 
de wal niet slecht, maar een eigen 
zaak hebben is leuker. Dat de econo-
mische verbetering in hun segment 

een aantrekkingskracht heeft op her-
intreders is het gezin niet ontgaan. 
‘Neem mijn collega bijvoorbeeld. Ik 
volgde hem op op de pont, want hij 
ging naar RWS en werkte op de sluis 
bij Amerongen. Hij heeft onlangs 
ook een schip gekocht en zo kennen 
we er meer’, vertelt Adri.

Robbenoord
Maurits woont door de week op 
internaat Robbenoord, daar woont 
nog een handjevol schipperskinderen 
in de leeftijd van twaalf tot en met 
negentien jaar. De walkinderen van 

het STC zitten in een aparte groep. 
Maurits ziet zichzelf later net zo 
varen als zijn ouders doen. ‘Zoals 
ik het nu zie, wil ik later geen vrije 
tijd varen. Ik vind deze manier van 
varen aantrekkelijk’, zegt hij.
Het enige minpunt is eigenlijk dat 
er tegenwoordig weinig ligplaatsen 
zijn, waar je fatsoenlijk kunt liggen 

en de auto eraf krijgt, vindt Diana. 
‘In Amsterdam speelt dat, maar ook 
in Oss. In Oss moet je om 23 uur 
terug zijn anders is het hek dicht. Het 
is niet overal slecht, maar ze lijken 
aan de wal soms te vergeten dat er 
aan boord mensen leven’, noemt 
Diana op als haar naar minpunten 
wordt gevraagd.

Liefhebberij
Het gezin bezit ook nog de opduwer 
Plof die ook aan de museumwerf 
ligt. Het is de oude assistentboot van 
scheepswerf Buitenweg. Scheeps-
werf Buitenweg is de voormalige 
naam van de museumwerf. Het 
gezin kwam destijds min of meer 
toevallig op de werf terecht. ‘Mijn 

vader repareerde er, wij zijn dat 
blijven doen. De werf ging op een 
gegeven moment over naar de ge-
meente en zocht een bewoner voor 
in het leegstaande huis. Dat waren 
wij dus. Wij woonden er 3,5 jaar tot 
ons woonschip af was. Nu woont 
de uitbater van het theehuis erin’, 
verklaart Adri.
De vloot van schepen is niet het 
enige waarmee het gezin zich be-
zighoudt. Modelbouw is de andere 
liefhebberij van vader en zoon. ‘Wij 
zijn lid van de modelbouwclub in 
Vreeswijk. Die heet VMBC Het 
Anker. De clubavond is twee keer 
in de maand op vrijdag. We doen ook 
aan wedstrijdvaren in behendigheid. 
Dan moet je havens invaren en een 

parcours afleggen. Mijn vader en ik 
zijn nu bezig aan een coaster.’

Goed idee
Het was een goede beslissing om 
weer te gaan varen. Dat kwam ook 
doordat dit schip te koop kwam van 
Adri’s neef. Maurits zegt daarover. 
‘Wij wilden een makkelijk schip, 
met makkelijke luiken en een mak-
kelijk ruim. Zij heeft dat.’
Zijn vader legt dat uit. ‘Wij wilden 
geen schip waar op korte termijn 
grote reparaties aankwamen, want 
dat is veranderd in tegenstelling tot 
vroeger. Er is minder tijd om din-
gen te repareren en stil te liggen. De 
binnenvaart is efficiënter geworden.’ 
(HDJ)

• Adri, Diana en Maurits van Raamsdonk met op de voorgrond de coaster die vader en zoon samen aan het 
bouwen zijn. (Foto Henriette Driesen-Joanknecht)

Van Raamsdonks weer in de vaart na jaren aan de wal

Brabant heeft museumwerf als thuishaven
Adri en Diana van Raamsdonk varen sinds juni 2007 op de 600-
tonner Brabant. Daarvoor woonden ze ruim vijf jaar aan de wal 
en daarvoor bezaten ze een ander schip. Hun zoon Maurits (14) 
zit op het STC in Rotterdam en is in de vakanties en weekeinden 
aan boord. Dochter Daniëlle woont op hun woonschip Adriana, 
dat aan de museumwerf in Vreeswijk ligt. De museumwerf is 
de tweede thuishaven van het gezin.

‘Groeiend aantal
herintreders’

DONDERDAG 18 SEPTEMBER
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
19.30 uur, bijbelbespreking/bidstond 
of gemeentekring.
Nijmegen, KSCC:  14 uur, cursus 
Engels, 15.30 uur, verzorgen bulletin 
(oneven weken).
Raamsdonksveer, KSCC: 13.30 uur, 
pergamano.

VRIJDAG 19 SEPTEMBER
Nijmegen, KSCC: 9.30 uur, bloem-
schikken (kerk).

ZATERDAG 20 SEPTEMBER
Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 
uur, H. Mis.
Brugge, Schippersschool: 18 uur, 
H. Mis.
Eisden, Schipperscentrum Betanië: 
19.30 uur, dienst.

ZONDAG 21 SEPTEMBER  
Amsterdam, Baptisten Gem.: Mara-
nathakerk, Vasco da Gamma/hoek Ca-
botstraat, 17 uur, br. P.D. Bouwman. 
Aula Junior College West, Schiplui-
denlaan 12, Overtoomseveld (station 
Lelylaan), 10 uur, br. P.D. Bouwman. 
Opvang 0 t/m 4 jaar/groep 1 t/m 8; 
Geref. Gem.: evangelisatiepost, Looi-
ersgracht 70, 10.30 en 17 uur, evang. 
J. Krijgsman. Crèche aanwezig; Ge-
ref. Gem. Noord, Melkweg, 10 uur, 
leesdienst en 18 uur, student G.W.S. 
Mulder; Noorderkerk: Noordermarkt, 
10 uur, ds. J. den Dikken, Nijkerk.
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
9.30 uur, ds. G. Bosveld en 19 uur, U. 
de Groot, zangdienst; PKN, Farmsu-
merkerk: 9.30 uur, dienst; RK kerk, 
Singel, 11.30 uur, dienst; Chr. Geref. 
kerk, Huibertplaat 57: 9.30 uur, ds. 
A. Brons, Kampen en 16.30 uur, ds. 
W.J.A. Ester, Kornhorn.
Groningen, Geref.  Oosterkerk: Ro-
zensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 
17 uur, dienst; Stadsparkkerk: Snel-
liusstraat 19, 9.30 uur, dienst; Pink-
ster Gem.: Nieuwe Boteringestraat 
50, 9.30 uur, dienst; Baptisten Gem.:
Korreweg 47, 10 uur, dienst.
Lemmer, Herv. kerk: 9.30 uur, P.J. 
Huiser, gez. IKONdienst; Geref. kerk: 
15 uur, gez. bijzondere dienst.
Meerssen (wijk Rothem), Gem. huis 
De Koel: Past. Geelenplein 6, 10 uur, 
evangelist P. Pols.
Nijmegen, KSCC: 11 uur, eucharis-
tieviering.
Raamsdonksveer, KSCC: 10.30 uur, 
H. Mis.
Rotterdam, Koningskerk: 10 uur, 
ds. B. Krol; KSCC: 11 uur, H. Mis; 

Zeemanshuis: Willemskade 13, 10.30 
uur, oec. dienst, voertaal Engels.
Terneuzen, Opstandingskerk en 
Goede Herderkerk; 10 uur, dienst. 
Utrecht-West (wijk Oog en Al) Chr. 
Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 
1a: 10 en 17 uur, ds. A.K. Wallet.
Antwerpen: 10 uur in de Sanderus-
straat 77, dienst (inl. ds. A. Polder-
vaart); 10 en 17 uur, evangelisch 
centrum, Boterlaarbaan 19/23, Ant-
werpen/Deurne, ds. K. Groeneveld.
Gent, Brabantdamkerk (centrum) 
en Rabothkerk (Begijnhoflaan 31):
10 uur, dienst (info: J.D. van Heest, 
tel. 09-357 63 31).
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.: Eglise 
Luthérienne de la Trinité, Bld. Vin-
cent Auriol 172 (metro: Place d’Italie); 
9.45 uur, dienst. E-mail: eglise.neer-
landaise@wanadoo.fr.
Luxemburg: ds. Dick Couvee, 80, Val 
Sainte Croix, tel. 00.352.26459107.
Andernach, Christuskirche: 11 uur, 
ds. W.J. Gorissen.
Duisburg/Ruhrort, Rheinallee 14: 
10.30 uur, ds. G. van Zeben.
Mannheim, Ev. Hafenkirche, Kir-
chenstrasse: 11 uur, ds. H.M. Per-
fors.
Neuss/Düsseldorf, kapelle ‘Zum Gu-
ten Hirten’, Gusdorferstr. 22: 10.30 
uur, dienst.
Bazel: St. Peterskirche, Petersgraben 
t.h.v. de Mittlere Rijnbrug: 16 uur, info: 
H. van Riezen, tel.: 062/683 33 99.

MAANDAG 22 SEPTEMBER 
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, staf-
vergadering (tweewekelijks); 14 uur, 
repetitie toneelgroep; 20 uur, verga-
dering KSCC/KSW.
Rotterdam, KSCC: 14 uur, repetitie 
zangkoor.

DINSDAG 23 SEPTEMBER
Nijmegen, KSCC: 10 uur, gymnas-
tiek; 18 uur, repetitie koor; 19.30 uur, 
cursus vaarbewijs.

WOENSDAG 24 SEPTEMBER
Nijmegen, KSCC: 14 uur, bridgen 
(oneven weken).
Raamsdonksveer, KSCC: 14 uur, 
handwerken en kaarten.

Vakblad voor de Rijn- en binnenvaart, kust- en 
zeevaart, visserij, offshore, scheepsbouw, 
zeilende beroepsvaart, watersport enz, waarin 
opgenomen berichten van het Hoofdbestuur 
van de KSV Schuttevaer.

Abonnementen en bezorging 
Voor vragen over abonnementen en 
bezorging kunt u 
bellen met 0172-47 60 85 
faxen naar 0172-65 33 07
mailen naar
marketinggroup@mybusinessmedia.nl 
of schrijven naar
postbus 58 7400 AB Deventer. 

Een uitgave van
MYbusinessmedia bv.
Uitgever: Hein Bronk
Verkoop: Eelco Fransen
E-mail: verkoop@schuttevaer.nl
Marketing: Stella de Jong
E-mail: s.jong@mybusinessmedia.nl

REDACTIE
Mr. H.F. de Boerlaan 28, Postbus 58,
7400 AB Deventer
Tel. 0570-50 43 61. Fax: 0570-50 43 69
Internet: www.schuttevaer.nl
E-mail: redactie@schuttevaer.nl

Dirk van der Meulen, hoofdredacteur,
tel. 06 53 - 59 64 96
dirkvandermeulen@schuttevaer.nl
Patrick Naaraat, eindredacteur,
tel. 06 51 - 18 21 56
patricknaaraat@schuttevaer.nl
Marja de Vet, redacteur-verslaggever,
tel. 06 20 - 19 17 28
marjadevet@schuttevaer.nl
Hans Heynen, technisch redacteur,
tel.: 06 53 - 31 61 47
hansheynen@schuttevaer.nl
Erik van Huizen, redacteur-verslaggever
tel. 06 51 - 06 03 55
erikvanhuizen@schuttevaer.nl
Anneke Deisz, opmaakredacteur,
annekedeisz@schuttevaer.nl

Secretariaat
Willy Broeze-Vrielink

ADVERTENTIES
Mr. H.F. de Boerlaan 28, postbus 58,
7400 AB Deventer 
Opgave advertenties
Arwin Veldkamp
tel. 0570 -50 43 54 , fax 0570 - 50 43 98
E-mail: verkoop@schuttevaer.nl

INLICHTINGEN ADVERTENTIES
tel. 0570 - 50 43 56, fax 0570 - 50 43 98
E-mail: verkoop@schuttevaer.nl
Specials: Jeroen Beekenkamp
tel. 020 - 46 02 221

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-

COLOFON

Brabant en Limburg. Tel. 0187-63 05 82 of 
06 20 - 41 60 79. Fax 0187-63 05 85
TARIEVEN
Los 1,85 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 141,00 euro.
Jaarabonnement 1e jaar met korting 99 euro
Proefabonnement 8 weken voor 13 euro.
België: Jaarabonnement 180 euro. 
Overig buitenland: Jaarabonnement 240 euro.
Abonnementstarieven incl. btw:
Studentenabonnement Nederland 70 euro.
65+abonnement Nederland 92,50 euro. 
Staffelkortingen: 5 - 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 
abonnement kan ieder gewenst moment 
ingaan. Beëindiging van het abonnement kan 
uitsluitend schriftelijk geschieden, uiterlijk 
twee maanden voor het einde van de abon-
nementsperiode, nadien vindt automatisch 
verlenging plaats.

ISSN: 0165-490X

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

TECHNISCHE REALISATIE
Dijkman Offset Diemen.

MYbusinessmedia
is lid van de NOTU
(Nederlandse Organisatie
van Tijdschriftenuitgevers).

Aan Schuttevaer werken mee:
Aero Lin Photo, Arnhems Persagentschap, 
W. Bareman, A. Boes, J. Bons, M. Bremmer,
Broers & Vonk, Bureau Journalistieke Werken, 
H. Driesen-Joanknecht, A. Engelse, 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, M. Messchendorp, W. Moojen, 
G. Muiser, Persbureau Noordoost, 
A. van Oers, H. Olij, PAS Publicaties, R. Peijs, 
PENN & Partners, B. Pronk, B. van Raad, 
L. Russel, J. Schils, C. Suselbeek, 
J. Vandersmissen, W. van der Veer, W. Verseput, 
H. Visser-Kieboom, P. van Vliet, J. van der Wal, 
R. Wieringa, A. van Zanten en H. Zuur.

Op 2 september begon de Natte Hiswa. Diverse 
clubs proberen tegenwoordig een eigen natte 
boatshow te stelen, maar de Natte Hiswa blijft 
de expositie voor overzicht van de markt en dat 
is waar het je als verkoper en kijker toch om te 
doen is. Nou is die noodzaak van marktoverzicht 
een betrekkelijk begrip, want de eenvormigheid 
binnen categorieën wordt per jaar treuriger. Dit 
jaar lagen er meer dan 500, maar het hadden er 
voor de representativiteit net zo goed vijftig kun-
nen zijn. Dat maakt de wildgroei in boatshows 
nog curieuzer: de eenvormigheid wordt niet al-
leen bij één gelegenheid ingewreven maar het 
hele jaar door op concurrerende locaties. Heb 
medelijden met de arme redacteuren van wa-
tersportbladen, wier honger hen drijft om al die 
fantasieloosheid jaar in jaar uit met geveinsde 
frisheid te verslaan.

Zo testte de Waterkampioen onlangs vier ‘43-
voeters’ (dat schijn-stoer geneuzel in suffe archa-
ische voeten komt me trouwens de neus uit!) die 
alleen in merknaam van elkaar te onderscheiden 
vielen. Razend knap dat de redactie voldoende 
verschillen vond om tot enige vergelijking te 
geraken, al suggereert hun poging tot korte sa-
menvatting dat ze zich in onmogelijke artistieke 
bochten hebben moeten wringen: ‘De Bénéteau 
voorzichtig modern, de Dufour bijna klassiek, de 
Hanse gedurfd strak en de Jeanneau ingetogen en 
behoudend’. Nou weet je nog niks; de gladstge-
bekte politicus had het niet verbeterd. Ondanks 
nauwelijks waarneembare uiterlijke verschillen 
- allemaal rechte voorstevens met hooguit vijf 
graden valling, twee enorme stuurwielen, brede 
konten, geen zeeg, te grote ramen in de romp, 
hoge 7/8-tuigen, drie hutten, twee natte cellen, 
opbouwen die als springschansen uit het voordek 
oprijzen, dubbele achterhutten met en-suite eigen 
natte cel en kietelkooi in plaats van bruikbare 

hondekooien, voorpiekvullende bronst-etuien in 
de eigenaars-hutten met uiteraard en-suite een 
heuse badkamer met plé en douche en enorme 
zitkuilen in de salons - creëren de WK-kunstenaars 
de keuze van de Vinexlocatie: één pot nat, op het 
aantal klapramen na.

Talentvolle ‘journalistic licence’, maar de pot-
lood- en muizenduwers die de eenvormigheid in 
jachten op hun geweten hebben zouden naar de 
galeien moeten. Oh ja, het gaat dus om bootjes 
van rond de dertien meter lengte, die je bank-
saldo een slordige twee ton terugzetten, bijna een 
half miljoen in ouderwetse harde guldens. Voor 
hun rond de negen ton waterverplaatsing valt 
dat trouwens alleszins mee en is alleen haalbaar 
dankzij industriële productiemethoden, die je aan 
de uniformiteit afleest.

Terwijl trieste eenvormigheid in jachtontwerp het 
beste in watersportjournalisten naar boven haalt, 
tart het ook de talenten van verkopers. Het getuigt 
van bovenmenselijke commerciële vaardigheid 
om fantasieloze confectiebakken toch steeds weer 
aan de man te brengen, omdat ’ie ‘het gat vult 
tussen de 35 en de 37’, of ‘met geheel gerestyled 
interieur optimaal comfortabel’ is geworden, of 
‘met een afgescheiden douche bij de gastenhut 
nu helemaal up to date is’ en dergelijke flauwe-
kul. Maar altijd is ’ie sneller en loefwaardiger 
geworden, zodat de mast nog hoger en de kiel 
nog dieper is en je nergens op het continentaal 
plat meer uit de voeten kunt. Als makke schapen 
laten de kopers zich de ‘markttrends’ aankletsen; 
opgewekt kunnen ze je vertellen hun GCC39 met 
1,90 meter diepgang te hebben ingeruild voor een 
GCC42 die 2,30 meter steekt, maar wel vijf graden 
aan de wind hoger vaart. ‘Ik sta paf’, roep ik dan 
bewonderend, niet in staat nauwkeuriger dan tien 
graden te sturen. Droogliggend op een verstilde 
plaat terwijl de GCC42-king zes rijen dik in een 
overvolle marina ligt, denk ik aan des boffers 
welvoorziene badkamer en dat enorme bed.
Ik trof een oude middelbare-schoolmakker vol 
onderkinnen, eigenaar van een Selene 59. Met 
borrelglas op zijn indrukwekkende buik maakte 
hij een Zeer Tevreden indruk. Selenes zijn als 
vestzaksuperjacht niet lelijk en heel geschikt als 
verpleegtehuis voor zeilers. De boot wreef in wat 
de moderne pleziervaarder drijft: de plé kun je 
niet doorpompen, neen: druk op een knopje en de 
zaak wordt elektrisch geregeld. Er zit in de Zeer 
Serieuze stuurhut dan ook een schakelpaneel waar 
de Queen Mary voldoende aan heeft.

Wat zou ik het missen, op zo’n boot, om buiten te 
leven en me te mogen ‘behelpen’ met puts voor 
wassen en het lekker aan de riemen sleuren na 
een zware maaltijd!

Het Vinex-varen

Column

Hans Vandersmissen

HORIZONTAAL: 1 waskuip; 3 afstand; 6 be-
lofte; 8 middelpunt; 9 reptiel; 10 driekroon; 
12 scheel; 13 vereist; 15 chocoladepoeder; 17 
visnet; 19 werpkoord; 21 ook niet; 22 slinger-
uurwerk; 23 mislukken; 25 pees; 27 houding; 
29 plaats in Spanje; 31 daarna; 33 zeeschade; 
34 egaliseren; 35 tropische houtsoort; 36 
loyaal; 37 voorzetsel; 38 wrang. 

VERTICAAL: 1 schijnsel; 2 bruinrood; 3 
houtworm; 4 zweefrek; 5 soort onderricht; 
6 gewicht bepalen; 7 geducht; 11 alfabet; 
14 bijgevolg; 15 factor; 16 plaats in Overijs-
sel; 17 planeet; 18 slurfdier; 19 richting; 20 
grootspraak; 24 clubgenoot; 26 plechtige 
inleiding; 28 vlaktemaat; 30 deel van het 
lichaam; 31 tijdelijk afstaan; 32 plaats in 
Gelderland; 33 grond. 

OPLOSSING

HORIZONTAAL: 1 lavet; 3 meter; 6 woord; 8 
centrum; 9 leguaan; 10 tiara; 12 loens; 13 nodig; 
15 cacao; 17 vleet; 19 lasso; 21 evenmin; 22 
pendule; 23 falen; 25 spier; 27 stand; 29 
Cadiz; 31 later; 33 averij; 34 effenen; 35 meranti; 
36 trouw; 37 naast; 38 eggig. 

VERTICAAL: 1 licht; 2 terra; 3 memel; 4 trapeze; 
5 rijles; 6 wegen; 7 danig; 11 abc; 14 dus; 15 
coëfficiënt; 16 Ommen; 17 Venus; 18 tapir; 19 
links; 20 overdrijving; 24 lid; 26 intrada; 28 are; 
30 zenuw; 31 lenen; 32 Rumpt; 33 aarde. 

Scheepsgegevens:
Scheepsnaam: Brabant. Lengte: 60 
meter. Breedte: 7,30 meter. Diep-
gang: 2,32 meter. Tonnage: 637 
ton. Europanummer: 2312262. 
Motor: Caterpillar, 428 pk. Thuisha-
ven: Nieuwegein. Bouwjaar: 1962. 
Eigenaar: Van Raamsdonk.

- SMM Hamburg, 23 t/m 26 sep-
tember
- Reünie Maritieme Academie 
Harlingen, 11 oktober, t.g.v. 50-
jarig bestaan
- Conferentie Inland Terminals, 
22 en 23 oktober, Parijs
- Maritime Awards Gala, 6 novem-
ber, Den Haag
- Klassieke Schepen, 7 t/m 9 no-
vember, Enkhuizen
- Dekatel zaalvoetbaltoernooi, 8
november, Arnhem
- METS, 18 t/m 20 november, Am-
sterdam RAI
- Construction and Shipping In-
dustry, 5 t/m 7 mei 2009, Evene-
mentenhal Gorinchem
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JARIG

22 september
-  Aliana Bruinsma, 10 jaar, Slie-
drecht.
23 september
-  Tim Lagerburg, 16 jaar, ms Hoop 
op Zegen, Kampen.
-  Erwin van der Stelt, 15 jaar, a/b 
Mon Desir, Werkendam.
24 september
- Steijn Mathé Bruggeling, 1 jaar, 
Oude-Tonge.
26 september
-  Estella Pulleman, 13 jaar, ms 
Cito, Haarlem.
- Simone Bosveld, 13 jaar, Nieu-
werkerk a/d IJssel.

OVERLEDEN

31 augustus
- Doeko Froon, 80 jaar, Groningen.

6 september
- Herman Sander Knol, 82 jaar, 
Maasbracht.
9 september
- Ronald van Pelt, 44 jaar, Why 
Not, Rotterdam.

HAL krijgt vierde
Nieuw Amsterdam
NEW YORK
De Holland America Line noemt 
zijn nieuwste schip uit de Signa-
ture-klasse Nieuw Amsterdam. De 
Marghera-werf van Fincantieri le-
vert dit 86.000 ton metende schip 
in 2010 op.

Het interieur en de kunst aan boord 
weerspiegelen de geschiedenis en 
faam van New York City, het vroe-
gere Nieuw Amsterdam. Er kunnen 
2106 passagiers mee.
Het is het vierde schip met die naam 
in de 135-jarige historie van de rede-
rij. De eerste werd in 1906 gebouwd 
en had naast de stoommachine ook 
nog een volledig zeiltuig. Met haar 
17.149 ton kon zij 2886 passagiers 
vervoeren, van wie 2200 in de derde 
klasse. Zij was in dienst tot 1932 
en zes jaar later werd zij opgevolgd 
door de Nieuw Amsterdam II, het 
vlaggenschip van de HAL. Zij 
mat 36.287 ton en volbracht in de 
Tweede Wereldoorlog 44 reizen met 
naar schatting 400.000 passagiers, 
merendeels militairen. Na de oorlog 
onderging zij een refit.
Haar opvolgster, de Nieuw Amster-
dam III, werd opgeleverd in 1983 en 
mat 33.900 ton. In het zomerseizoen 
voer zij in Alaska en ’s winters in de 
Caribische wateren.
Het nieuwe schip krijgt elf gasten-
dekken en wordt voortgestuwd door 
zes dieselgeneratoren met azipods. 
(SK)
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NESEC is een onafhankelijke, particuliere scheepsfinancieringsinstelling die bij 
bankfinancieringen achtergestelde leningen verstrekt aan onder meer scheep-
vaartondernemingen die nieuwbouworders plaatsen bij Nederlandse werven in 
binnen- en buitenland, aan Nederlandse scheepvaartondernemingen die nieuw-
bouworders plaatsen in het buitenland en aan Nederlandse scheepvaartonder-
nemingen die bestaande schepen aankopen. 
NESEC richt zich daarbij zowel op de Kleine Handelsvaart als op de Binnenvaart.

Voor de ontbrekende schakel tussen 
vreemd- en eigen vermogen.

SC HEEPSFIN ANCIERINGEN

Anchors & Chaincables 
directly available from stock

Meet us at SMM - Hall A1, standnumber 122 

Forward Engineering Papendrecht bv

Rijksstraatweg 172, 4254 XK Sleeuwijk

Tel.: 0183 302 947, Fax: 0183 303 227

E-mail: info@forwardengineering.nl

Internet: www.forwardengineering.nl

Forward Engineering Papendrecht bv 
kan het volgende voor u doen:

• Ontwerpen van schepen
• Het maken van prijsberekeningen
• Het maken van werktekeningen voor uw schip
• Het geven van adviezen aan scheepseigenaren 

en andere klanten
• Begeleiding van schepen in aanbouw in Nederland 

en in het buitenland
• Verkoop van schepen
• Verkoop en bevoorrading van 

scheepsonderdelen voor 
nieuwbouw en vervanging 
zoals: roeren, straalbuizen, 
schroeven, hydraulische 
installaties enz. enz.

Leiding & Constructiewerken BV

Machinekamerinstallaties
Leidingsystemen in staal en kunststof
Hydrauliek
Pneumatiek
Trappen
Bordessen
Hekwerken

E-mail: info@bhpholding.nl
Internet: www.bhpholding.nl

Stadsweg 113a   9792 RE Ten Post   
Tel.: (050) 302 34 04   Fax: (050) 302 34 15

Leverancier en installateur van;

SCHEEPSBOUWKUNDIG BUREAU
HERMAN JANSEN B.V.

Naval architects
Marine consultants

Herman Jansen B.V.
Galgeriet 4B • Monnickendam (Holland)

tel. +31 (0)299 - 651 941
fax +31 (0)299 - 652 352

e-mail: kantoor@hermanjansenbv.nl

Marine Textiles - Furniture - Floorcovering
Professional clothing - Safety clothing

Galley equipment - Accommodation equipment
SolaSolveTM anti-glare screens

Albert Plesmanweg 105A, 3088 GC Rotterdam, The Netherlands
Telephone +31 (0)10- 4330500

Telefax +31(0)10 4128941
E-mail: sales@temaro.com




