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HENRIETTE

Veiligheidsuitrusting

Achter de haven is een Ikea. Ik trek 
mijn veiligheidsuitrusting aan en 
loop over de steigers om de Ikea 
te bezoeken. Mijn uitrusting geef 
ik in bewaring bij de portier. De 
koeienhuid in de gewenste kleur-
stelling is aanwezig en ik ga over 
tot aanschaf.
Als ik bij de kassa ben, belt de 
bemanning dat het schip geladen is 
en dat ik naar de autosteiger moet 
komen. We varen net weg als ik 
merk dat mijn veiligheidsuitrusting 
nog bij de portier ligt. Gelukkig 
zijn er nog genoeg zwemvesten 
en helmen aan boord, maar zonde 
is het wel. Dus rijd ik op vrijdag 
vanaf Mannheim een stukje om 
mijn spullen te halen.
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DEZE WEEK

‘Het is voor ons ook een dilemma’, 
zegt directeur Kees de Vries van Ko-
ninklijke Schuttevaer. ‘Het klopt dat 
door verruiming van een vaarwater 
het unieke vaargebied voor kleinere 
schepen kleiner wordt, maar je moet 
de vooruitgang niet willen tegen-
houden. Het alternatief is slechter. 
Het aantal Kempenaars neemt nu 
jaarlijks af en de ladingstroom over 
deze kanalen ook.
‘Verruiming biedt juist een toe-
komstperspectief met kansen op 
nieuwe lading, ook voor bestaande 
schepen. Er blijft altijd werk voor 
kleinere schepen op ooit verruimde 
vaarwateren. Maar je moet wel toe-
komstperspectief bieden. Anders ge-
beurt hier hetzelfde als in Frankrijk, 
waar nog maar 3% van het vervoer 
over water plaatsvindt.’

Cehave
Cehave Landbouwbelang in Veg-
hel is blij met de verruiming. De 
veevoerfabrikant is sinds jaar en 
dag een belangrijke klant van met 
name Kempenaars en spitsen. ‘De 
aanvoerkosten van grote schepen 
zijn lager’, zegt algemeen directeur 
Wim Maaskant. ‘Waar mogelijk zul-
len we dus grotere schepen inzetten. 
De beschikbaarheid van kleinere 
schepen kan op termijn bovendien 

een probleem worden, omdat de 
eigenaren van deze Kempenaars 
met pensioen gaan en niet worden 

opgevolgd. Sommige grondstoffen 
blijven we wel in kleine hoeveelhe-
den aanvoeren, afhankelijk van de 
doorlooptijd.’
Cehave is overigens niet van plan 
met eigen schepen te gaan varen.

Bijna dicht
Dat de Zuid-Willemsvaart er nog ligt 
voor de beroepsvaart is niet vanzelf-
sprekend. ‘Dertig jaar geleden, toen 
we aan de kwestie begonnen, was de 
algemene gedachte dat de Brabantse 
kanalen op termijn zouden worden 
gesloten’, zegt De Vries. ‘We hebben 
met man en macht gewerkt om dat te 
voorkomen en nu is er meer dan een 
miljard euro beschikbaar gekomen. 
Dat is veel geld. Het gaat niet alleen 
naar de verruiming, maar ook naar 
normaal onderhoud op het niet ver-
ruimde deel. Daar profiteren ook de 
Kempenaars van. Anders waren de 
sluizen daar al lang ingestort.

‘Ik hoor vaak op kleinere schepen: 
“Het zal mijn tijd wel duren”, maar 
dat willen wij juist niet accepteren. 
Onze kinderen moeten daar ook nog 
kunnen varen, bij voorkeur ook nog 
met Kempenaars. Er zit lading ge-
noeg in Brabant. We moeten nu wel 
heel hard stoppen met het slopen 
van die soms prachtige Kempenaars. 
In de jaren na de crisis moeten er 
nieuwe ondernemers voor worden 
gevonden. Schuttevaer doet juist 
relatief veel werk voor de kleinere 
schepen. Die zijn altijd al onze basis 
geweest.’

Langs A2
De Raad van State verwierp de be-
zwaren van milieugroeperingen en 
bewoners in Den Bosch tegen de 

aanleg van de omlegging van de 
Zuid-Willemsvaart. Daarmee is de 
besluitvorming rond de realisatie van 
een grotere vaarweg naar Veghel de-
finitief rond. De Zuid-Willemsvaart 
ontsluit de economische kerngebie-
den Zuidoost-Brabant en de A2-zone 
(’s-Hertogenbosch-Eindhoven-Hel-
mond) voor vervoer over water.
In 2015 zal volgens de plannen een 
nieuw stuk kanaal zijn aangelegd 
vanaf de huidige Zuid-Willemsvaart 
ter hoogte van Den Dungen tot aan 
de Maas. Het kanaal zal grotendeels 
parallel aan de A2 komen te liggen. 
Beroepsvaart dwars door de stad ’s-
Hertogenbosch is daarmee verleden 
tijd. Er gaat ook geld naar het op-
knappen van sluis 4, 5 en 6 op het 
gedeelte dat niet wordt verruimd.
De geplande verruimingen in Bra-
bant blijven beperkt tot het Wilhel-
minakanaal in Tilburg tot Loven en 
de Zuid-Willemsvaart tot Veghel.

‘Je moet vooruitgang niet willen tegenhouden’

Veghel wordt bereikbaar
voor 1500-tonners
Door Marja de Vet

De Zuid-Willemsvaart is in 2015 tot Veghel bevaar-
baar voor schepen tot 1500 ton (klasse IV). De 
Raad van State heeft vorige week bepaald dat de 
omlegging van de Zuid-Willemsvaart kan doorgaan. 
Bedrijven langs het kanaal, zoals Cehave in Veghel, 
zijn er blij mee. Kempenaarschipper constateren 
wederom een verkleining van hun vaargebied en 
vrezen concurrentie van grotere schepen.

Kempenaarschippers zien
vaargebied te klein worden

AP
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ROTTERDAM

Piet Romijn, schipper van het 
‘groene’ motorschip Alm, werd 
maandag in de CBOB-jaarverga-
dering verrast met de Onderne-
merswisseltrofee van de Chris-
telijke Bond van Ondernemers 
in de Binnenvaart. Het bestuur 
week daarmee af van het advies 
van de trofeecommissie, die door 
Romijn zelf wordt voorgezeten. 

‘Hij kon zichzelf natuurlijk niet 
voordragen, maar het bestuur vindt 
dat Piet Romijn dit jaar de trofee 
royaal verdiend heeft’, zei voorzit-
ter Eddy Bilder. Piet en zijn vrouw 

Adri richten zich volledig op duur-
zaamheid. De Alm voer als een 
van de eerste binnenschepen met 
zwavelarme gasolie (EN590) en in 
een pilotproject van het Programma 
Schone Motoren van IOD Dordrecht 
werden de bestaande motoren met 
nabehandelingsapparatuur schoner 
gemaakt dan die van de schoonste 
vrachtwagen. Dat werd ‘schoenle-
pelwerk’ in de kleine machinekamer. 
Romijn heeft zijn ervaringen met 
collega’s gedeeld in maandelijkse ar-
tikelen in Magazine Binnenvaart. 
CBOB-voorzitter Bilder hield in zijn 
toespraakje bij de prijsuitreiking de 
winnaar tot het allerlaatste moment 

geheim, noemde een aantal kandi-
daten waaronder Romijn (‘Maar die 
valt af, want hij is zelf voorzitter van 
de commissie’) en sloot af met de 
commissie-kandidaat: de Coevorder 
expediteur Nijhoff-Wassink die met 
koppelverbanden van 48 TEU zo’n 
85 containerafvaarten per jaar begon. 
Maar die werd het dus niet en moest 
genoegen nemen met een (ook ge-
waardeerde) tweede plaats. ‘Ik hoop 
dat de voorzitter woord houdt en in 
het vervolg weer het advies van de 
trofeecommissie volgt’, reageerde 
Romijn kort maar trots na de uit-
reiking van de wisseltrofee met 
ingelijste oorkonde. (DvdM)

KATWIJK

Een opsporingsteam van de Al-
gemene Inspectie Dienst AID 
heeft zaterdag 27 maart op tien 
locaties in Katwijk en IJmuiden 
huiszoeking gedaan in verband 
met mogelijke visfraude.

Het zou daarbij gaan om het illegaal 
aanlanden van Noordzeevis. Met de 
illegale aanlanding kunnen visquota 
worden omzeild. De visquota zijn 
door de EU ingesteld om de vis-

standen te beschermen. Als een 
quotum is opgevist mogen vissen 
van de betrokken soort niet meer 
worden aangevoerd. Het vermoe-
den bestaat dat verschillende vissers 
niet alle vis op hun vangstopgave-
formulieren hebben vermeld, waar-

door de quota zijn ontdoken en de 
betreffende vis mogelijk illegaal is 
verkocht. Ook wordt in samenwer-
king met de Douane onderzocht of 
de vissers en bedrijven betrokken 
zouden zijn bij sigarettensmokkel. 
Bij de invallen zijn ook honderden 
sloffen sigaretten in beslag genomen. 
Bij het onderzoek zijn viskotters, 
bedrijven en woningen gevisiteerd. 
Behalve sigaretten, werden ook ad-
ministraties en computers in beslag 
genomen. (BS)

Spudpaalverbod
in Rotterdam
ROTTERDAM

Rotterdam heeft in de nieuwe 
havenverordening grenzen ge-
steld aan het gebruik van spud-
palen.

Omdat in de bodem van de haven 
veel infrastructurele voorzieningen 
zitten, is het in principe verboden om 
spudpalen te gebruiken. Uitzonde-
ring vormt een aantal speciaal voor 
spudpaalgebruik aangewezen plaat-
sen. Het gaat om de Amazonehaven 
zuidzijde, tussen oeverfrontnummers 
8037-8053, Seinehaven zuidzijde, 
tussen oeverfrontnummers 5085-
5090, Calandkanaal noordzijde, 

tussen oeverfrontnummers 5361-
5369 en het Hartelkanaal, noord-
oostzijde, tussen oeverfrontnummers 
6060-6070.
De nieuwe havenverordening, die 1 
maart van kracht is geworden, ver-
eenvoudigt ook het vergunnings- en 
ontheffingsstelsel in de haven. Van 
de 2400 ontheffingen van het Haven-
bedrijf zijn er 1600 vervangen door 
een meldplicht. Daardoor hoeft 90% 
van de scheepsreparatiewerkzaam-
heden alleen nog maar te worden 
gemeld. Ook maakt de verordening 
het voor tankschepen mogelijk op 
basis van een meldplicht af te me-
ren buiten de petroleumhavens, de 
havenbekkens met een extra streng 
veiligheidsregime. Dat is mogelijk 
door de sterk verbeterde veiligheids-
eisen voor tankschepen. (HH)

Hond meldt zich
op verkeerde schip
WÜRZBURG

Een Nederlandse scheepshond 
heeft zich in Zuid-Duitsland 
vergist in het schip waarop hij 
meevaart. De schipper van een 
Belgisch binnenvaartschip op 
de Main ontdekte het dier vrij-
dagochtend bij zijn stuurhut.

Volgens de politie liet de hond nie-
mand in de buurt en wilde hij ook 
niet van boord. De schipper infor-
meerde over de marifoon of iemand 
zijn huisdier kwijt was. Daarop 
kwam een positieve reactie van een 
Nederlands koppelverband. Bij ver-
trek was het niemand opgevallen dat 
de hond nog niet aan boord was. De 
hond werd uiteindelijk opgehaald 
door zijn vrouwtje. Hij was in de 
tussentijd rustig gehouden met een 
bot.

Gratis promotiekans
voor standhouders
DEVENTER

Weekblad Schuttevaer komt 
voor de vakbeurs Construction  
& Shipping Industry 2010 in de 
Evenementenhal Gorinchem 
met een op maritieme techniek 
gerichte bijlage.

In die krant is ook plaats ingeruimd 
voor product- en standinformatie in 
de redactionele kolommen. Stand-
houders kunnen daarvoor kostenloos 
informatie sturen naar onze redactie. 
Bent u standhouder, dan kunt u in 
maximaal 200 woorden aangegeven 
wat uw bedrijf op de beurs te bie-
den heeft aan producten, diensten en 
eventuele noviteiten. Ter illustratie 
kunt u foto’s of tekeningen meestu-
ren. De ruimte is beperkt. Om zeker 
te zijn van plaatsing, adviseren wij 
u spoedig in te zenden. U kunt uw 
productinformatie tot 8 april mailen 
naar redactie@schuttevaer.nl onder 
vermelding van Productinformatie. 
(PN)

IJMUIDEN

Corus heeft de plannen om bin-
nenvaartschepen met minder 
keggen te stuwen voorlopig in 
de ijskast gezet. ‘Het draagvlak 
ontbreekt op dit moment in de 
binnenvaart’, zegt woordvoerder 
Marcel Duyvestijn.

Corus heeft alle relaties 29 maart in 
een brief op de hoogte gesteld van 
het voornemen. ‘Maar we blijven 
wel op zoek naar alternatieve veilige 
stuwagemethoden.’
Corus begon 1 september met proe-
ven om het aantal keggen te redu-
ceren van vijf per zijde per vijf ton 
stukgewicht naar twee. De proeven 
zouden aanvankelijk tot het eind van 
het jaar duren, maar werden ‘gezien 
de onduidelijkheid bij diverse par-
tijen’ verlengd tot 1 april 2010. ‘De 
veiligheid mocht niet in het geding 
zijn’, zegt Duyvestijn. ‘Het doel was 
kostenbesparing, met daarnaast een 
milieuvoordeel en minder handelin-
gen voor het personeel.’
Verzekeraars uitten in deze krant 
begin maart hun ongenoegen over 
het stuwen met minder keggen. ‘Het 
is niet veilig om met minder keggen 
te laden’, zei Jaco Roeland, hoofd 
schadeafdeling bij onderlinge ver-
zekeringsmaatschappij Eensgezind-
heid Friese Maatschappij (EFM). 
‘Wat Corus wil doen is niet goed 
getest. Wij houden Corus bij voor-

baat aansprakelijk voor eventuele 
schade.’

Veilige overtocht
Corus verlengde de proef om nog-
maals met nadruk aan te geven dat 
de nieuwe stuwagemethode met 
twee keggen de veiligheid voldoende 
waarborgde. Duyvestein: ‘De prak-
tijkproeven hebben aangetoond dat 
borging met twee keggen volstaat 
voor een veilige overtocht. Wanneer 
we hierover maar de geringste twijfel 
zouden hebben gehad, was de proef 
onmiddellijk gestopt.
‘Uit gesprekken met de binnen-
vaartschippers kwam echter naar 
voren dat de positieve uitkomst 
van deze praktijkproeven toch nog 
als onvoldoende wordt ervaren om 
de perceptie van onveiligheid in de 
binnenscheepvaart weg te kunnen 
nemen. Dat is jammer. Corus heeft 
daarom besloten om de nieuwe stu-
wagemethode niet per 1 april te gaan 
toepassen. Wij zullen voorlopig de 
rollen op de originele wijze in de 
binnenschepen stuwen.
‘In het kader van een voortdurend 
streven van Corus om veilig, in-
novatief, duurzaam en klantgericht 
te ondernemen, zal samen met 
marktpartijen verder onderzoek naar 
veilige stuwagemethoden worden 
gedaan. Zodra Corus daarin vorde-
ringen heeft gemaakt, zullen we u 
hierover informeren.’ (MdV)

• Piet Romijn, nog volkomen verrast, met de trofee in wissel- en mini-uitvoering en de ingelijste oorkonde 
behorend bij de CBOB Ondernemerswisseltrofee. (Foto Dirk van der Meulen)

CBOB-bestuur passeert trofeecommissie

‘Groene’ Alm wint binnenvaarttrofee

Corus ziet voorlopig af
van tweekeggenbeleid

AID doet invallen
bij van visfraude
verdachte vissers

Scheepsschroeven en straalbuizen
Onderhoud en reparatie

Tel. 0418-571200 
www.vanvoorden.nl

KOBLENZ

De Nederlandse chemicaliëntanker 
Mercury, geladen met adiponitril, 
heeft zich kort na middernacht in 
de nacht van zaterdag op zondag 
vastgevaren boven Koblenz. De Rijn 
werd in beide richtingen gestremd. 
Het dubbelwandige schip werd 
zondag vlotgetrokken door twee 
slepers en het containerschip Nova. 

De Mercury was vastgelopen op een 
grindbank bij Braubach, net beneden 
Spey. De tanker liep naar verluidt 
geen noemenswaardige schade op. 
De scheepvaart zou pas later in de 
middag worden vrijgegeven, na 
herstel van de omgewoelde rivier-
bodem. Een woordvoerder van de 
Wasserschutzpolizei zei dat er geen 
gevaar was voor ladingverlies.

Mercury stremt Rijn

• ‘Burenhulp’ bij het vlottrekken van de Nederlandse chemicaliëntanker Mercury, die bij Spey op een grindbank was gelopen. (Foto DPA)

‘Zwavellimiet juist
slecht voor milieu’
ANTWERPEN

Het verplicht gebruik van zwavel-
arme brandstof in zogenoemde 
Emission Control Area’s (ECA’s) 
pakt zeer slecht uit voor het 
shortseavervoer. Dat blijkt uit 
een studie van de universiteiten 
van Antwerpen en Leuven.

De IMO wil de zwavelnorm van 
0,1% vanaf 2015 opleggen. Maar 
volgens de universitair onderzoekers 
zal dit dusdanig kostprijsverhogend 
werken voor het shortseavervoer dat 

juist vervoer naar de weg zal ver-
dwijnen en dat is nog schadelijker 
voor het milieu.
De Europese redersvereniging EC-
SA schaart zich achter Finland, dat 
de zaak wil herzien binnen IMO. De 
Finse export (van vooral woudpro-
ducten) heeft veel te verliezen bij een 
modal shift naar de weg. Mogelijk 
volgen snel andere oeverstaten uit de 
ECA-gebieden (Noordzee, Baltische 
Zee en Het Kanaal).
ECSA vraagt de norm terug te 
schroeven tot 0,5% zwavelgehalte 
of de tegen 2015 voorziene norm 
van 0,1% uit te stellen. De reders 
willen ook dat er een uitgebreide 
impactstudie komt. (JG)
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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 tot vrij krachtige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. 
nederlandse kust: Zuidwestelijke wind, kracht 5 tot 6. Golfhoogte zaterdag ruim 2 meter, 

zondag rond 1,5 meter. 
oostzee: Stevige wind uit zuid tot zuidoost, kracht 5 tot 6. De golfhoogte blijft 

door de aflandige wind beperkt tot hooguit 1 meter.
ierse zee: Zondag sterk veranderlijke wind en golven rond 1 meter. Zondag 

golven tot 1,5 meter bij een (vrij) krachtige zuidwestenwind.
Het kanaal: Vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest, soms aantrekkend tot 

krachtig. Golfhoogte rond 1,5 meter.
golf van Biskaje: Westenwind, kracht 5 a 6. Zaterdag even aantrekkend tot stormachtig. 

Ruwe of aanschietende zee met golven van 3 tot 4,5 meter. 
westelijk deel middellandse zee: Op een deel van de westelijke Middellandse zee waait een krachtige 

noordenwind met golven rond 1,5 meter.

weeroVerzicHt:
De luchtdruk ten westen van 
Nederland is tijdens het lange paas-
weekend aan de lage kant. Het 
is daar dan ook wisselvallig met 
regen en soms veel wind. Ook langs 
de kusten van Frankrijk, België 
en Nederland waait het aardig. 
Daarbij weten de buien ook door 
te dringen tot het vaste land van 
Europa. Richting Polen, Tsjechië 
en Hongarije valt de hoeveelheid 

regen mee waardoor het niveau van 
de waterwegen niet echt zal stijgen. 
Ook in Duitsland, de Benelux en 
Frankrijk zal dat meevallen omdat 
het tussen de buien ook lange tijd 
droog is. Meer regen valt er aan 
de zuidkant van de Alpen. Het gaat 
hier om zogenaamde stijgingsregen 
die tot stand komen doordat de 
zuidwestenwind tegen het gebergte 
botst. Omdat de lucht gedwongen 
wordt om te stijgen, worden de 

regengebieden nog actiever waar-
door in bijvoorbeeld het zuiden van 
Zwitserland dit weekend 50 tot 100 
millimeter regen valt. De water-
standen in de Po zullen dan ook 
een stuk hoger uitkomen, want de 
vorstgrens ligt redelijk hoog. Deze 
verwachting is redelijk betrouw-
baar. 

scheepvaartberichten

hydrografische kaarten

Verschraeghen had de sluis via de 
marifoon aangeroepen en gevraagd 
een lijntje aan te nemen. De sluis-
meester antwoordde ‘dat hij het zou 
doorgeven aan de collega’s’, maar 
er kwam niemand opdagen. De Cal-
cit 5 riep nogmaals: ‘Hallo sluis! Ik 
heb om assistentie gevraagd, maar 
heb nog niemand gezien.’ Waarop 
de sluismeester antwoordde dat hij 
de boodschap wel had overgebracht. 
Meteen daarop gingen de sluisdeuren 
dicht en werd er geschut terwijl de 
Calcit 5 in de sluiskolk ronddreef.
Verschraeghen deed vervolgens 
zijn beklag bij de verantwoordelijke 
ambtenaar van vaarwegbeheerder 
NV De Scheepvaart. Daarbij wees 
hij erop dat zo gevaarlijke situaties 
kunnen ontstaan in de sluis. Hij ziet 
de verhoogde werkdruk op de sluis 
als belangrijkste oorzaak. Sinds de 
functie van ontvanger is verdwenen,  
moeten drie sluiswachters het werk 

doen. Dit zorgt voor onvrede en uit 
zich in een slechtere dienstverlening. 
Op de sluizen met drijvende bolders 
heeft de personeelsinkrimping voor 
de veiligheid van de scheepvaart 
geen gevolgen, maar dit is in Wij-
negem niet het geval.

Verschraeghen pleit ervoor, in het 
belang van een veilige scheep-
vaart, het op afstand betalen van 
de vaartrechten versneld door te 
voeren, zodat de werkdruk van 
de  sluiswachters kan verminderen 
en de onvrede verdwijnt.
Volgens Verschraegen, die deel uit-
maakt van de RIS-testgroep, werkt 
betaling van de vaartrechten op af-

stand goed en hij complimenteert de 
mensen van de RIS-groep in Hasselt 
(B), die uitstekend werk verrichten. 
Het zijn dan ook gewezen sluismees-
ters en/of ontvangers en weten waar 
ze mee bezig zijn.

Duidelijkheid
NV De Scheepvaart houdt vol dat 
er in principe niets is veranderd aan 
de dienstverlening. Op sluizen met 
drijvende bolders worden geen tou-
wen meer aangenomen. De schipper 
moet zelf zorgen voor het vastleggen 
van zijn schip. Op sluizen met vaste 
bolders is de keuze aan de schipper. 
Hij kan zelf vastmaken of het sluis-
personeel vragen hierbij assistentie 
te verlenen. Het sluispersoneel heeft 
nadrukkelijk opdracht aan dit ver-
zoek te voldoen. ‘Ik reken erop dat 

dit antwoord duidelijk maakt dat 
NV De Scheepvaart zeker niet de 
bedoeling heeft om de dienstverle-
ning aan de schippers af te bouwen. 
Als schippers in dit verband opmer-
kingen willen maken of construc-
tieve voorstellen willen doen, dan 
mogen zij  mij steeds contacteren’, 
zegt klachtenbehandelaar Willy 
Vandeurzen.

• Sluis Wijnegem in het Vlaamse deel van het Albertkanaal heeft vaste bolders die moeilijk bereikbaar zijn als 
aan de benedenkant wordt ingevaren. Hulp van het sluispersoneel kan uitkomst bieden, maar die komt  niet 
altijd. (Archieffoto Justin Gleissner)

Sluiswachters nemen geen tros aan van tanker Calcit 5

Assistentie in sluis 
Wijnegem ongewis
Door Justin Gleissner

De afspraak dat op verzoek hulp wordt geboden 
bij het vastmaken in de sluis van Wijnegem in het 
Albertkanaal, wordt niet goed nageleefd. Dat on-
dervond schipper Kris Verschraeghen van de tan-
ker Calcit 5. Hij werd maandagochtend geschut 
zonder te hebben vastgemaakt.

‘Hogere werkdruk
zorgt voor onvrede’

BON voor een nieuwe Schuttevaer-abonnee. Zie voorzijde.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ik abonneer mij voor minimaal twee jaar op Weekblad Schuttevaer
en ontvang het 1e jaar 30% korting.
ik wil Weekblad Schuttevaer 8 weken ontvangen
voor slechts € 15,00 (ex. btw)

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

Naam Ligging 
TO Monarch  53-14,83 N 003-59,17 E ACP
Seafox 4  53-18,75 N 004-14,82 E ACP
Noble Piet van de Ede 53-19,77 N 004-49,85 E ACP
Noble Hans Deul; (ACP K8-FA1) 53-29,95 N 003-22,14 E ACP
Saefox 2 53-44,46 N 003-37,02 E ACP
Noble Al White 53-45,02 N 003-18,58 E ACP
Noble Ronald Hoope 53-49,07 N 004-30,78 E
Noble George Sauvageau 53-55,82 N 003-56,19 E ACP
Ensco 72 54-20,56 N 002-51,82 E
Sedco 704 57-05,50 N 000-51,00 E
Stena Spey Invergordon

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

havens & vaarwegen

Door Maria Evers

HELLEVOETSLUIS

Beroepsschippers en recrean-
ten in de Zeeuwse delta kunnen 
deze zomer de weerberichten en 
calamiteitenmeldingen van post 
Ouddorp niet meer ontvangen. 
Na een sommatie van Agent-
schap Telecom heeft Rijkswater-
staat actieve communicatie via 
VHF 25 tussen post Ouddorp en 
de vaarweggebruikers verboden.

De charterschippers van de Vereni-
ging van Zeilschepen op de Hol-
landse en Zeeuwse wateren pro-
testeren tegen deze maatregel. ‘De 
weerberichten van Ouddorp, elk uur, 
zijn voor ons heel belangrijk’, zegt 
schipper Hans Venema van de Hoop 
op Zegen. ‘Als toerschipper mis je 
weleens een bericht. De marifoon 
staat de hele dag aan. En bij melding 
van een ongeval in de directe omge-
ving, kunnen wij meteen reageren en 
mensen in nood helpen. Andersom 
zijn wij ook de oren en ogen voor 
post Ouddorp bij problemen op het 
water.’
Venema vindt het onbegrijpelijk dat 
een overheid die altijd hamert op vei-

ligheid, dit soort beslissingen neemt. 
‘Momenteel wordt er nog nauwelijks 
gevaren, maar wanneer het vaarsei-
zoen weer echt begint, krijgen alle 
schippers op de Grevelingen, het 
Haringvliet en het Hollands Diep 
tot aan Dordrecht ermee te maken. 
Ook alle nieuwbouwschepen die 
bij Nieuwendijk hun apparatuur 
kalibreren.’

Verstoringen
Rijkswaterstaat heeft het verbod 
ingesteld omdat Agentschap Tele-
com dezelfde frequentie als post 
Ouddorp heeft toegekend aan de 
Volkeraksluizen. Er zouden nu re-
gelmatig verstoringen zijn in het 
marifoonverkeer. ‘Omdat de extra 
dienstverlening van post Ouddorp op 
het Grevelingenmeer geen formele 
Rijkswaterstaattaak is, ben ik gesom-
meerd daar het marifoonkanaal 25 
zeegericht te maken om genoemde 

verstoringen te voorkomen’, zegt 
ing. S.P.R.L. van Herk, Hoofd Wa-
terdistrict Zeeuwse Delta.
Rijkswaterstaat ziet de mobiele tele-
foon als alternatief voor het contact 
met post Ouddorp of verkeerspost 
Wemeldinge. Daarnaast kan de vaar-
weggebruiker uitluisteren op lande-
lijke werkkanalen 23 en 83 van het 
Kustwachtcentrum. Dit alternatief 
wordt niet als een volwaardige op-
lossing ervaren door schippers en 
watersporters. ‘Er zit één mannetje 
op die toren en die wordt helemaal 
gek als iedereen gaat bellen. En de 
zeer gerichte weerswaarschuwingen 
van Ouddorp moeten we dan zeker 
missen’, zegt Venema. Rijkswater-
staat ontving al verschillende pro-
testbrieven, waaronder van het Ne-
derlands Watersportverbond. Henk 
Botterweg, bestuurder bij deze club, 
stelt dat de kwaliteit van de weer-
berichtgeving van post Ouddorp 

onovertroffen is. ‘Rijkswaterstaat 
adviseert juist altijd de marifoon 
te gebruiken en dan zouden we nu 
moeten gaan bellen?’
Ook andere gebruikers van de del-
tawateren, zoals de PZV Zeezeil-
vereniging en Belgische vaarver-
enigingen, stuurden protestbrieven 
naar Rijkswaterstaat.

Frequentieschaarste
Joyce Dekker van Agentschap Tele-
com legt uit dat in het deltagebied 
de grootste maritieme frequentie-
schaarste is van Nederland. ‘Dit is 
de reden dat dezelfde frequentie op 
basis van een strakke frequentieplan-
ning ook aan de Volkeraksluizen is 
vergund. Bij goede naleving van 
de vergunningsvoorschriften geeft 
dit normaliter geen problemen. Na 
storingsmeldingen is echter door 
ons geconstateerd dat Ouddorp 
meer frequentieruimte gebruikte, 
dan toegestaan. Naast zeegericht 
zenden hadden zij ook een groot 
zendbereik op de binnenwateren. Dit 
veroorzaakte storing. Daarom is de 
vergunning aangepast en mochten 
zij alleen zeegericht zenden en was 
aanpassing van de zendinstallatie 
noodzakelijk.’ (ME)

‘Slechte zaak voor veiligheid op deltawateren’

Geen marifooncontact meer
met vuurtoren Ouddorp

WAGENINGEN

De Rijnhaven van Wageningen 
wordt de komende twee jaar 
vernieuwd. De renovatie is vol-
gens de gemeente aan de Ne-
der-Rijn nodig om de haven ook 
in de toekomst geschikt te hou-
den voor de binnenvaart.

De haven heeft een belangrijke re-
gionale functie. De overslag is de 
aflopen jaren toegenomen tot circa 
1,5 miljoen ton. Jaarlijks doen zo’n 
1800 schepen de haven aan.
Dit en volgend jaar wordt gewerkt 
aan de aanleg van een wachtplaats 
aan de zuidoever, een lage damwand 
langs deze oever, een kade aan de 

noordoever en een kade aan de oost-
zijde van de havenkom.
In 2009 is al begonnen met de aan-
leg van een nieuwe ontsluitingsweg 
voor de haven, die moet dit voorjaar 
klaar zijn.
De wachtplaats aan de zuidoever is 
bedoeld voor schepen die niet direct 
kunnen worden geladen of gelost. 
Over een lengte van 500 meter ko-
men afmeergelegenheden met op 
vijf plaatsen een brug naar de wal. 

De gemeente wijst er op dat er ook 
kan worden overnacht.

Schaalvergroting
Wageningen zegt bij de vernieu-
wing nadrukkelijk rekening te 
houden met de schaalvergroting in 
de binnenvaart. Daarbij speelt een 
rol dat de Neder-Rijn landelijk is 
aangewezen als ‘doorgaande hoofd-
vaarweg’. ‘Voor het ontwerp van de 
wachtplaats wordt uitgegaan van het 

maatgevend schip, zoals door Rijks-
waterstaat gedefinieerd bij nautische 
voorzieningen in de Neder-Rijn.’
Van belang is ook de zuidoever. 
‘Deze oever dient het havenkanaal 
aan de zuidzijde op een duurzame 
wijze te begrenzen.’ Deze wacht-
plaats wordt ook bereikbaar voor 
auto’s. ‘De zuidoever zal in de toe-
komst meer en door grotere schepen 
gebruikt gaan worden. Met de aanleg 
van een lage damwand wordt de sta-

biliteit van de oever gewaarborgd.’

Baggerwerk
Ter hoogte van de wachtplaatsen 
en damwand moet ook worden ge-
baggerd. Er zal naar schatting zo’n 
6200 kubieke meter baggerspecie 
worden afgevoerd naar een verwer-
kingsinrichting, zoals de Slufter bij 
Rotterdam.
De renovatie gaat 1.297.700 euro 
exclusief BTW kosten en is via een 
Europese aanbesteding gegund aan 
Van den Herik Kust en Oeverwer-
ken BV uit Sliedrecht. Het kan niet 
anders dan dat de scheepvaart in de 
haven enige overlast ondervindt van 
de werkzaamheden. Maar volgens 

de gemeente wordt die tot een mini-
mum beperkt. De wachtplaats wordt 
bijvoorbeeld in 2 fasen aangepakt, 
zodat tijdens de uitvoering nog een 
deel beschikbaar blijft.
Het project is financieel haalbaar 
geworden dankzij subsidies. Zo ver-
leende Verkeer en Waterstaat sub-
sidie in het kader van de regeling 
‘quick wins binnenvaart’ en kwam 
er geld uit het ‘Operationeel Pro-
gramma Europees Fonds Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) 2007-2013’. 
De Regio Oost-Nederland draagt 
bij via de subsidieregeling ‘Vitaal 
Gelderland 2008’. De gemeente 
dekt haar deel van de kosten uit de 
‘reserve onderhoud haven’.

Nieuwe wachtplaatsen voor moderne binnenvaartschepen

Renovatie Rijnhaven Wageningen

Einde Hamburger
Freihafen in zicht
HAMBURG

Hamburg verliest binnen drie 
jaar zijn ‘Freihafen’, ofwel belas-
tingvrije gebied.

De regering in Berlijn heeft besloten 
dit belastingvrije gebied op te heffen 
onder druk van de Europese Unie 
die naar meer eenheid binnen de 
Europa streeft.
Jarenlang heeft de belangengroep 
Pro Freihafen geprobeerd de ophef-
fing te voorkomen. Volgens Pro Frei-
hafen heeft de Duitse regering geen 
idee wat het belang van dit systeem 
is. ‘Oorspronkelijk zou de Freihafen 
volgend jaar al worden opgeheven, 
maar onze organisatie heeft kunnen 
bereiken dat dit naar 2013 wordt 
verschoven’, zegt Ralf Nörtemann 
van Pro Freihafen. ‘We moeten nu 
met elkaar gaan bekijken hoe de eis 
van de regering kan worden gere-
aliseerd. Er moet complete nieuwe 
software voor de samenwerking met 
de douane worden ontwikkeld. Dit 
gaat miljoenen kosten die de bedrij-
ven voor een groot deel zelf moeten 
dragen.’ (MP) 

WADDENZEE
Gat van Stompe; gewijzigde markering. 
Ivm. een project tbv. mosselhangcultuur tij-
delijk uitgelegd: de zuidcardinale lichtboei 
D-MZI-B met lichtkarakter Q (6) + LFL 
15s. in 53° 03,0751’ N-005° 03,2596’ E.
Gat van Stompe; gewijzigde markering. 
Ivm. een project tbv. mosselhangcultuur 
tijdelijk uitgelegd: de westcardinale ton D-
MZI-A in 53° 03,4907’ N-005° 03,2575’ 
E; de zuidcardinale ton D-MZI-C in 53° 
03,0899’ N-005° 04,1655’ E; de zuidcardi-
nale ton D-MZI-D in 53° 03,0869’ N-005° 
05,0656’ E.
Kimstergat; gewijzigde markering. De 
gele kunststof sparboei K-GAS 1 is verlegd 
in 53° 11,2928’ N-005° 24,8481’ E.
Malzwin midden; bijzondere markering. 
Ivm. een project tbv. mosselhangcultuur 
tijdelijk uitgelegd: de noordcardinale 
lichtboei M-MZI-A met lichtkarakter Q 
in 52° 58,5582’ N-004° 50,3255’ E; de 
noordcardinale lichtboei M-MZI-C met 
lichtkarakter VQ in 52° 59,1453’ N-004° 
51,9978’ E; de zuidcardinale wadlichtpaal 
M-MZI-D met karakter Q(6)+LFl.15s tij-
delijk geplaatst in 52° 58,8615’ N-004° 
51,8225’ E; de zuidcardinale lichtboei M-
MZI-H met lichtkarakter VQ(6) + LFL 10s. 
in 52° 58,7382’ N-004° 50,1848’ E; de 
oostcardinale ton M-MZI-E in 52° 58,9896’ 
N-004° 52,1470’ E; de noordcardinale ton 
M-MZI-B in 52° 58,8452’ N-004° 51,1840’ 
E; de oostcardinale ton M-MZI-I in 52° 
59,0789’ N-004° 51,0113’ E.
Molengat; gewijzigde markering. De ivm. 
ijsgang tijdelijk uitgelegde winterbetonning 
is weer vervangen door normale betonning: 
de rode stompe sparboei MG 10 in 53° 
24,9705’ N-005° 42,9403’ E is vervangen 
door een rode stompe ton MG 10; de groene 
kunststof sparboei MG 13 in 53° 25,8900’ 
N-005° 45,0346’ E is vervangen door een 
groene ton MG 13.
Molengat west; gewijzigde markering. 
Ivm. verondieping en versmalling zijn 
de volgende lichtboeien in het Molengat 
west van Texel opgenomen en vervangen 
door onverlichte objecten. Tevens zijn 
een aantal daarvan verlegd: rood wit ver-
ticaal gestreepte verkenner lichtboei MG 
is vervangen door een rood wit verticaal 
gestreepte onverlichte sparboei. De positie 
van de stompe spar MG blijft ongewijzigd 
53º 03.9128’ N-004º 39.3715’ E; groene 
lichtboei MG 1 is vervangen door een groe-
ne onverlichte ton. De positie van de spitse 
ton MG 1 blijft ongewijzigd, 53º 02.8922’ 
N-004º 40.8652’ E; rode lichtboei MG 2 is 
vervangen door een rode onverlichte ton. 
De positie van de stompe ton MG 2 blijft 
ongewijzigd, 53º 03.1102’ N-004º 41.2510’ 
E; groene lichtboei MG 1A is vervangen 
door een groene onverlichte sparboei. De 
positie van spitse spar MG 1A blijft onge-
wijzigd, 53º 02.4925’ N-004º 41.6678’ E; 
rode lichtboei MG 2A is vervangen door 
een rode onverlichte sparboei.
De positie van de stompe spar MG 2A blijft 
ongewijzigd, 53º 02.6014’ N-004º 41.8739’ 
E; groene lichtboei MG 3 is vervangen door 
een groene onverlichte ton. De positie van 
de spitse ton MG 3 blijft ongewijzigd, 53º 
01.8793’ N-004º 41.9390’ E; rode lichtboei 
MG 4 is vervangen door een rode onver-
lichte ton. De stompe ton MG 4 is verlegd 
in 53º 01.8828’ N-004º 42.0865’ E, 15 m 
ONO verlegd; de spitse ton MG 5 is verlegd 
in 53º 01.3240’ N-004º 41.9478’ E, 45 m 
Oost verlegd; de positie van de stompe 
spar MG 6 blijft ongewijzigd, 53º 01.3194’ 
N-004º 42.0954’ E; groene lichtboei MG 7 
is vervangen door een groene onverlichte 
sparboei. De positie van de spitse spar MG 
7 blijft ongewijzigd, 53º 00.7631’ N-004º 
41.9209’ E; rode lichtboei MG 8 is ver-
vangen door een rode onverlichte sparboei. 
De positie van de stompe spar MG 8 blijft 
ongewijzigd, 53º 00.7639’ N-004º 42.0595’ 
E; groene lichtboei MG 9 is vervangen 
door een groene onverlichte ton. De spitse 
ton MG 9 is verlegd in, 53º 00.2050’ N-
004º 41.9119’ E, 30 m ONO verlegd; rode 
lichtboei MG 10 is vervangen door een rode 
onverlichte ton; de stompe ton MG 10 is 
verlegd in 53º 00.2220’ N-004º 42.0680’ 
E, 70 m Noord verlegd; de groene spitse 
spar MG 11 is verlegd in 52º 59.7129’ N-
004º 42.1341’ E, 90 m NO verlegd; de 
rode stompe spar MG 12 is verlegd in 52º 
59.7543’ N-004º 42.3122’ E, 60 m NNO 
verlegd; groene lichtboei MG 13 is ver-
vangen door een groene onverlichte ton; de 
spitse ton MG 13 is verlegd in 52º 59.2209’ 
N-004º 42.3652’ E, 100 m NNO verlegd. 
De oude verankering van de MG 13 (steen 
+ stuk ketting) is zwaar verzand in 52º 
59.1668’ N-004º 42.3482’ E blijven liggen; 
rode lichtboei MG 14 is vervangen door 
een rode onverlichte ton; de stompe ton 
MG 14 is verlegd in 52º 59.2866’ N-004º 
42.5563’ E, 80 m Noord verlegd; groene 
lichtboei MG 15 is vervangen door een 
groene onverlichte sparboei. De positie 
van spitse spar MG 15 blijft ongewijzigd, 
52º 58.8248’ N-004º 42.8985’ E. De oude 
verankering van de MG 15 (steen + stuk 
ketting) is zwaar verzand in dezelfde po-
sitie blijven liggen. Rode lichtboei MG 
16 is vervangen door een rode onverlichte 
sparboei.De stompe spar MG 16 is verlegd 
in 52º 58.9069’ N-004º 43.0983’ E, 35 m 
NNO verlegd. Posities in WGS 84
Molenrak; gewijzigde markering. Ver-
legd: de rode stompe kunststof sparboei 
MR 10 in 53° 10,1427’ N-005° 18,0017’ 
E; de groene kunststof sparboei MR 13 
in 53° 09,7970’ N-005° 17,1770’ E; de 
groene kunststof sparboei MR 15 in 53° 
10,0349’ N-005° 17,9839’ E.
Oergat; gewijzigde markering. Ivm. een 
project tbv. mosselhangcultuur tijdelijk 
uitgelegd: de zuidcardinale ton T-MZI-K 
in 53° 02,0700’ N-004° 59,0450’ E; de 
zuid-cardinale ton T-MZI-L in 53° 02,0450’ 
N-004° 59,5570’ E.
Pieterburenwad; bijzondere markering. 

De gele golfmeetboei PBW 1 voorzien van 
een licht met karakter Fl(5)Y.20s. is voor 
onbepaalde tijd uitgelegd in 53° 27,420’ 
N-006° 27,175 E.
Plaatgat; gewijzigde markering. Verlegd: 
de groene ton PL 3 in 53° 30,6359’ N-006° 
10,8291’ E; PL 5 in 53° 30,5147’ N-006° 
10,0146’ E; PL 5A in 53° 30,4162’ N-006° 
08,9686’ E; PL 9 in 53° 29,8782’ N-006° 
07,0268’ E; de rode stompe ton PL 4 in 
53° 30,4947’ N-006° 10,9893’ E; PL in 
53° 30,4088’ N-006° 10,1014’ E; PL 6A 
in 53° 30,3155’ N-006° 08,6710’ E; PL 8 
in 53° 30,1479’ N-006° 07,8814’ E; PL 
10 in 53° 29,7585’ N-006° 07,2056’ E. In 
elk van de navolgende posities is een oude 
verankering (tonsteen met ketting) achter-
gebleven: 53° 30,5822’ N-006° 09,9689’ E 
en 53° 30,2372’ N-006° 08,2627’ E.
Pollendam; gewijzigde markering. De 
volgende kunststof sparboeien van de recre-
atieroute langs de Pollendam zijn tijdelijk 
uitgelegd: de gele kunststof sparboei A in 
53° 11,3460’ N-005° 19,6060’ E; B 
in 53° 11,3298’ N-005° 19,9202’ E; C 
in 53° 11,3085’ N-005° 20,2343’ E; D 
in 53° 11,2817’ N-005° 20,5935’ E; E 
in 53° 11,2063’ N-005° 20,9212’ E; F 
in 53° 11,1245’ N-005° 21,3072’ E; G 
in 53° 11,0582’ N-005° 21,5362’ E; H 
in 53° 10,9908’ N-005° 21,8862’ E; I in 
53° 10,9128’ N-005° 22,2183’ E; J in 53° 
10,8402’ N-005° 22,5593’ E; K in 53° 
10,7700’ N-005° 22,9003’ E; L in 53° 
10,6998’ N-005° 23,2323’ E; M in 53° 
10,6298’ N-005° 23,5823’ E; N in 53° 
10,6051’ N-005° 23,7838’ E. 
Scheurrak; gewijzigde markering. Ivm. 
een project tbv. mosselhangcultuur tijde-
lijk uitgelegd: de noordcardinale ton SO-
MZI-A in 53° 04,0196’ N-005° 01,5976’ 
E; de zuid-cardinale ton SO-MZI-E in 53° 
04,5424’ N-005° 04,4313’ E; de zuidcar-
dinale ton SO-MZI-F in 53° 04,4828’ N-
005° 05,3584’ E; de zuidcardinale ton SO-
MZI-G in 53° 05,0744’ N-005° 07,0244’ 
E; de zuidcardinale ton SO-MZI-B in 53° 
03,8148’ N-005° 01,5949’ E; de zuidcardi-
nale ton SO-MZI-C in 53° 03,8114’ N-005° 
02,2796’ E; de zuidcardinale ton SO-MZI-
D in 53° 03,9911’ N-005° 02,9048’ E.
Schuitengat; gewijzigde markering. De 
gele stompe ton SG 4 is verlegd in 53° 
19,4030’ N-005° 10,8582’ E en de gele 
stompe kunststof sparboei SG 8 is verlegd 
in 53° 19,6794’ N-005° 11,1105’ E.
Schuitengat noord oost; bijzondere mar-
kering. Het gele stompe drijfbaken kite-ter 
w in 53° 21,1690’ N-005° 12,6768’ E is 
vervangen door een gele stompe kunststof 
sparboei kite-ter w.
Slenk; gewijzigde markering. Verlegd: 
de groene lichtboei S 1 in 53° 20,4675’ 
N-005° 11,5357’ E en S 3 in 53° 20,4592’ 
N-005° 12,1257’ E.
Slenk; waarschuwing. Het vaarwater 
Slenk, onder Terschelling, is in breedte 
teruggebracht van 120 meter naar 95 meter 
tussen de lichtboeien S 3 en S 4 ivm. ver-
ondieping op de drempel. De waterdiepte 
midden vaarwater bedraagt circa NAP-43 
dm. De scheepvaart moet dit gebied met 
een zeer matige vaart passeren.
Smeriggat; gewijzigde markering. Ver-
legd: de groene kunststof sparboei SG 3 in 
53° 27,4349’ N-006° 01,4073’ E en SG 9 
in 53° 26,8745’ N-006° 01,8586’ E.
Veerbootroute Ameland; gewijzigde 
markering. Tijdelijk nieuw uitgelegd: de 
gele kunststof sparboei A in 53° 24,1574’ 
N-005° 49,3928’ E; B in 53° 24,2178’ N-
005° 49,8445’ E; C in 53° 24,2299’ N-
005° 50,2145’ E; D in 53° 24,2234’ N-005° 
50,5031’ E.
Zuiderspruit Ameland; gewijzigde mar-
kering. Verlegd: de rode stompe kunststof 
sparboei ZS 2A in 53° 25,3205’ N-005° 
48,2765’ E; de rode stompe sparboei ZS 4 
in 53° 25,3404’ N-005° 48,7280’ E; ZS 6 in 
53° 25,2904’ N-005° 49,1607’ E; ZS 8 in 
53° 25,0877’ N-005° 50,0340’ E; de groene 
kunststof sparboei ZS 3 in 53° 25,2610’ 
N-005° 48,3211’ E; ZS 5 in 53° 25,2868’ 
N-005° 48,6462’ E; ZS 7 in 53° 25,2472’ 
N-005° 49,1693’ E; ZS 9 in 53° 25,1595’ 
N-005° 49,5835’ E.
DOLLARD
Dollard; mededeling. In het vaarwater 
Buiten A is zeer recent een verondieping 
geconstateerd voor de ingang van de sluis 
aan stuurboordzijde nabij de meerpalen. 
Tevens bevinden zich aan de rand van dit 
vaarwater obstakels in de vorm van houten 
palen en puin. Op een aantal meters buiten 
de vaargeul tussen de boeien D21 en D23 
bevindt zich een object (ondergrondmerk 
OM 147). Nadere berichtgeving volgt. De 
scheepvaart moet deze gebieden met een 
zeer matige vaart passeren.
GRONINGEN
Boter of Uithuizerdiep; Klinkenborger-
til; Boterdiep; Bemertil (gemeentehuis-
brug); stremming. T/m 30 april stremming 
Klinkenborgertil in Kantens en stremming 
Bemertil (gemeentehuisbrug) in Bedum.
Niezijlsterdiep; Spoorbrug in de lijn 
Groningen - Leeuwarden; stremming. 
Stremming Spoorbrug in de lijn Gronin-
gen - Leeuwarden in Zuidhorn van 4 april 
t/m 7 juni.
FRIESLAND
Compagnonsvaart, Appelschastervaart; 
Nieuwe Vaart; stremming. Stremming in 
Gorredijk op 22 en 23 april en stremming 
in Gorredijk van 25 t/m 28 april. Passage 
konvooivaart op 24 april.
Vaarwegen in de stad Groningen, Reit-
diep en Lauwersmeer; waarschuwing. 
In 53° 23,661’ N-006° 09,431’ E is een 
obstakel aangetroffen in de vorm van een 
betonblok met haak op ongeveer 30 cm 
onder het wateroppervlak. Dit obstakel 
wordt zsm. verwijderd.
Wijmerts of Bolswarderzeilvaart; Kruis-
waterbrug; stremming. Stremming Kruis-
waterbrug op 13 april.

Lees verder op pag. 14
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‘De binnenvaart is zwaar getrof-
fen door de gevolgen van de eco-
nomische crisis na het plotseling 
wegvallen van ruim 15% van het 
ladingpakket. Maar vooral de da-
lende vrachtprijzen hebben gezorgd 
voor een gemiddelde omzetdaling 
van 30% bij de kleinere tot 60% bij 
de grotere schepen. Met recht een 
vervoerscrisis.’
Volgens Bilder zijn veel onderne-
mers na anderhalfjaar crisis door 
hun reserves heen. ‘De rekening 
courant staat op zijn uiterste limiet, 
de rek is er echt uit. Wij horen die 

verhalen regelmatig. De onmacht 
van ondernemers om zich hier in-
dividueel tegen te weer te stellen, is 
soms schrijnend.’
De CBOB-voorzitter vroeg zich, bij 
alle kritiek op de banken, de make-
laars en de overheid, af: ‘Moeten 
we ook niet naar onszelf kijken?’ 
Niet elke schipper deed mee aan de 
schaalvergroting, maar volgens Bil-
der is het ook niet alleen de schaal-
vergroting in tonnen of afmetingen 
die de binnenvaart parten speelt. 
‘Ook de sterke hang naar het indi-
viduele ondernemerschap maakt dat 

de sector zelf geen grip krijgt op zijn 
eigen capaciteit. Het zijn allemaal 
individuele beslissingen.’

Bilder’s voorgangers Jan Oosterhoff 
en Koos van den Berg waarschuw-
den al menigmaal in hun CBOB-
jaarredes tegen de ongebreidelde 
capaciteitsgroei, vooral vanuit het 
zeer individuele ondernemerschap 
van schippers. Bilder: ‘Maar onder-
nemersbelang is niet altijd sector-
belang en het kan zich ook tegen 
je keren. Dat is gebleken, al kwam 
de klap van een andere kant dan 
gedacht.’

Coöperaties
De CBOB heeft altijd de bevorde-
ring van samenwerkingsverbanden 
voorgestaan en Bilder zette die lijn 
voort: ‘Natuurlijk, de coöperaties va-
ren ook niet vrij van de crisis en ook 

daar dalen de prijzen. Let wel, onder 
druk van de spotmarkt. Maar we zien 
bij hen toch een minder sterke te-

ruggang dan op de vrije markt. Dat 
pleit voor meer en grotere coöpera-
ties. Het verwijt dat de coöperaties 
schuld zijn aan prijsdaling deel ik 
niet. Integendeel ik houd staande dat 
minder onderhandelaars een betere 
onderhandelingspositie geven. En 
meer rust in de markt.’ Om die reden 
riep voorzitter Bilder de Europese 
koepelorganisaties ESO en EBU op 
een deel van de reservefondsen aan 
te spreken om samenwerkingsver-
banden te versterken. ‘De Europese 
verordening geeft onder artikel 8 de 
ruimte om, naast andere maatrege-
len, daar de reservefondsen voor aan 
te preken. Ik roep ESO en EBU op 
om daar werk van te maken.’
De nieuwe ESO-voorzitter Jan 

Veldman kon tijdens de vergadering 
melden dat hij door zijn organisatie 
is gemandateerd om samen met de 
EBU te komen tot een voorstel aan 
de Europese Commissie. De afstem-
ming tussen ESO en EBU vindt op 
korte termijn plaats.

Vakantiespreiding
Schippers zouden intussen wat meer 
aan vakantiespreiding kunnen doen, 
suggereerde CBOB-voorzitter Bil-
der. ‘De bouwvak doet het tenslotte 
ook. We kunnen dat koppelen aan 
bijscholing en onderhoud. Denk u 
eens in: elke een of twee maanden 
een groep schepen tegen de kant, 
met kerst en jaarwisseling varen 
we sowieso niet. Een week of zes, 
zeven. De bemanning kan dan naar 
de bijscholing, zitten die klassen ook 
vol. Scheepsonderhoud, werfbeurten 
plan je in de vakantieperiode van 
jouw bedrijf. En vakantie natuurlijk. 
Volgens mij kan Kalbfleisch (direc-
teur NMa - red.) daar niks tegen heb-
ben. Het is de individuele beslissing 
van de schipper geen opdrachten aan 
te nemen.’

CBOB-voorzitter Eddy Bilder pleit voor coöperaties

‘Crisis haalt euforie dubbel terug’
Door Dirk van der Meulen

‘De euforie van een paar jaar geleden wordt voor 
ons gevoel dubbel teruggehaald bij de binnen-
vaartondernemer’, zei voorzitter ing. Eddy Bilder 
van de Christelijke Bond van Ondernemers in de 
Binnenvaart maandag tijdens de 89ste CBOB-jaar-
vergadering in Vlaardingen.

‘Individueel ondernemersbelang
kan zich ook tegen je keren’

Matrozen Arionas
overleden aan
alcoholvergiftiging
ROTTERDAM

De drie bemanningsleden die 
onlangs aan boord van de op de 
Marshall Eilanden geregistreer-
de tanker Arionas overleden, zijn 
niet door voedselvergiftiging, 
zoals eerder werd aangenomen, 
maar door alcoholvergiftiging 
aan hun einde gekomen.

De tanker voer 9 maart op Het 
Kanaal richting Rotterdam toen 
de kapitein meldde dat drie van 
zijn matrozen waren overleden. 
De Franse kustwacht stuurde een 
helikopter met een arts en twee po-
litiemensen naar de tanker, die later 
voor Le Havre voor anker ging. Daar 
stelde de politie een onderzoek in. 
Aanvankelijk werd aangenomen dat 
de drie Russische bemanningsleden 
door het eten van bedorven voedsel 
waren gestorven. Volgens Lloyd’s 
List heeft de Franse officier van jus-
titie nu echter bekendgemaakt dat 
alcoholvergiftiging de doodsoorzaak 
moet zijn geweest.
De drie Russen waren werkzaam in 
de machinekamer. Zij hadden zich 
tegoed gedaan aan enorme hoeveel-
heden alcohol met daarin een groot 
percentage methanol. Bij de autopsie 
bleken de mannen zoveel methanol 
te hebben gedronken dat de helft 
daarvan al dodelijk zou zijn geweest. 
Vermoedelijk hadden de mannen de 
alcohol mee aan boord gesmokkeld. 
Ze waren respectievelijk 30, 34 en 
47 jaar oud. (BS)

1200 euro boete
voor aanvaring
in dronkenschap
MIDDELBURG

De politierechter in Middelburg 
heeft vrijdag 19 maart een Bel-
gische schipper een boete van 
1200 euro opgelegd voor het 
veroorzaken van een aanvaring, 
terwijl hij dronken was.

De schipper voer vorig jaar 21 augus-
tus met zijn schip onaangekondigd 
uit een van de zijtakken het Kanaal 
Gent-Terneuzen op. De manoeuvre 
verraste de binnenvaarttanker Elise, 
die richting de sluizen voer. De schip-
per van de Elise deed er alles aan een 
aanvaring te vermijden door hard ach-
teruit te slaan. Een aanvaring tussen 
de twee schepen viel echter niet meer 
te voorkomen. Persoonlijke ongeluk-
ken deden zich niet voor, maar er was 
wel materiële schade.
De Belg, die niet op de zitting 
verscheen, had een paar uur na de 
aanvaring tegenover de waterpolitie 
verklaard zó onder de indruk te zijn 
geweest van het incident dat hij sa-
men met een matroos nog een aantal 
glazen whisky had gedronken. Een 
bloedproef wees uit dat hij veel te-
veel had gedronken. Dat werd ook 
nog eens bevestigd door de schip-
per van de Elise, slachtoffer van de 
aanvaring. Hij had zich zelfs in de 
stuurhut moeten opsluiten toen de 
Belg zijn agressie op hem wilde 
botvieren. De politierechter veroor-
deelde de Belg conform de eis van 
de officier van justitie. (AD)

Financiële rek voor
besparingsprogramma
DEN HAAG

Minister Camiel Eurlings (VenW) 
wil met een ‘kasschuif’proberen 
de financiering van het program-
ma Voortvarend Besparen nog 
wat op te rekken tot 2011. Dat 
schrijft hij in antwoord op vra-
gen vanuit de Tweede Kamer.

Met Voortvarend Besparen is vol-
gens Eurlings sinds 2007 een flinke 
bijdrage geleverd aan besparing van 
energie en CO2-uitstoot in de bin-
nenvaart. Het ministerie heeft er in 
totaal zo’n 3 miljoen euro in gesto-
ken. Op 31 december 2010 stopt de 
financiële betrokkenheid van Ver-
keer en Waterstaat. Het is aan de 
sector om daarna de meest kansrijke 
onderdelen van het programma voort 
te zetten, maar voor 2011 ontbreekt 
het nog aan middelen. Vanaf 2012 
lijkt de financiering vanuit de sector 
wel zeker gesteld. Eurlings: ‘Omdat 
ook ik hecht aan continuïteit, ben ik 
bereid om samen met de sector te 
bezien op welke wijze vanuit het be-
staande budget door middel van een 
kasschuif kan worden bijgedragen 
aan de financiering in 2011.’
In 2009 bespaarden de 80 deel-
nemende schepen circa 12,5% 
brandstof. Voor de CO2mpetitie 
2010, mikt de organisatie op een 
honderdtal deelnemers. Er is een 
nieuwe website, die het ook niet-
deelnemers mogelijk maakt hun 
verbruik bij te houden. 
Eurlings ziet niets in het verlengen 
van de VERS-regeling (voor mo-
toren met een substantiële reductie 
van de uitstoot van NOx en fijnstof). 
Voormalig staatssecretaris Tineke 
Huizinga besloot eerder al de rege-
ling niet te verlengen. (DvdM)

www.voortvarendbesparen.nl
 

Politiespecialist
toont navigatiefout
schipper aan
HUISSEN

De enkelwandige geladen ben-
zinetanker Lorette is zondag-
middag om 13 uur bij de IJssel-
kop lekgevaren op een krib. De 
Duitse schipper ging rond om de 
IJssel in te varen en werd door 
de stroom weggezet.

De waterpolitie toonde aan dat de 
schipper een inschattingsfout had 
gemaakt en veel te dicht bij de IJs-
selkop rondging. De agenten kopi-
eerden aan boord de elektronische 
kaarten en de GPS. Vervolgens kon 
een verkeersongevallenspecialist van 
het KLPD op de politielaptop de 
vaarbewegingen van het schip re-
capituleren en daaruit bleek dat de 
schipper een inschattingsfout had 
gemaakt. De waterpolitie heeft sinds 
een jaar of twee deze specialisten, die 
zijn opgeleid om de oorzaken van 
aanvaringen te achterhalen.
De schipper kon het schip zelf van 
de krib krijgen, maar toen hij los 
was, maakte de tanker veel water 
door een groot gat in de romp ter 
hoogte van de machinekamer. De 
blusboot van Emmerich was snel ter 
plaatse en moest flink pompen om 
de tanker boven water te houden. De 
blusboot van Nijmegen nam later 
het pompen over. Ondertussen werd 

• De op een krib bij de IJsselkop 
lekgestoten Lorette met de blusboot 
langszij. (Foto APA)

Schipper verruilt
reddingboot voor
gyrokopter
LARNE

Reserveschipper Norman Sur-
plus van het Noord-Ierse red-
dingstation Larne heeft de 
reddingboot verruild voor een 
gyrokopter.

Een gyrokopter of autogyro is een 
vliegtuig met een rotor in plaats 
van vleugels. Surplus is 26 maart 
vertrokken om een poging te doen 
als eerste mens rond de wereld te 
vliegen in een vliegtuig met een 
open cockpit. Hij hoopt dat zijn 
opleiding, survivaltraining en er-
varingen als reddingbootman hem 
zullen helpen de lange reis te vol-
brengen. ‘Als reserveschipper heb 
ik meer dan genoeg survivaltraining 
genoten. Ik hoop alleen dat ik die 
kennis niet zal hoeven gebruiken.’ 
Hij moet in 112 dagen 43.500 kilo-
meter afleggen, waarbij hij 27 lan-
den zal aandoen. Norman heeft in 
2003 kanker overwonnen en hoopt 
dat zijn expeditie andere kanker-
patiënten zal sterken in hun strijd 
tegen deze ziekte. Suplus’ poging 
is te volgen via www.gyroxgoes-
global.com (BS)

Trilling in IJmuiden
IJMUIDEN

Er ging maandagmiddag een 
lichte trilling door IJmuiden op 
het moment dat op zee de 1000-
ponds vliegtuigbom uit de Vis-
serijhaven tot ontploffing was 
gebracht.

Afgelopen zondag, 2,5 week na de 
ontdekking van de bom, is deze 
voorzichtig weggesleept uit de ha-
ven. Om 7 uur begon de gemeente 
met het plaatsen van de hekken die 
vanaf 8 uur bemand waren door de 
politie. Schepen in de haven moes-
ten worden verhaald en bewoners 
dienden het gebied te verlaten.
Even na 10 uur kon de bom naar 
zee worden gebracht. De cruiseferry 
King of Scandinavia kwam eerst 
nog binnen om voor deze keer in 
de IJmondhaven af te meren. Hierna 
vertrok het duikvaartuig Argus uit de 
Visserijhaven met de bom op sleep-
touw, op 8 meter diepte hangend aan 
twee luchtkussens. Een maal op zee 
bleek er teveel stroming te staan om 
de springlading door duikers te la-
ten aanbrengen. Besloten werd de 
bom op de zeebodem te laten liggen 
en hem maandag tot ontploffing te 
brengen. (KvL)

Medische evacuatie
matroos binnenschip
DORDRECHT

De KNRM-reddingboot KBW-
1910 van reddingstation Dor-
drecht heeft zaterdag 27 maart 
een matroos van het binnen-
vaartschip Jacob Buntz voor 
spoedeisende hulp naar de wal 
gevaren.

De matroos was onwel geworden. 
De Jacob Buntz was op weg naar 
de Volkeraksluizen, maar koerste 
na overleg met Rijkswaterstaat en 
de KNRM richting Moerdijkbrug-
gen om zo de redders tegemoet te 
varen. Na ambulancepersoneel aan 
boord genomen te hebben, vetrok 
de reddingboot naar de door de 
schipper van de Jacob Buntz op-
gegeven positie. De reddingboot 
zette de ambulancebroeders en een 
opstapper over voor onderzoek. In 
overleg met de bemanning van de 
eveneens toegesnelde RWS-71 werd 
besloten de matroos door de red-
dingboot naar het KNRM-boothuis 
in Dordrecht te brengen. Vandaar 
werd de matroos met de gereed-
staande ambulance naar het Albert 
Schweizer Ziekenhuis in Dordrecht 
vervoerd. (BS)

Mogelijk uitstel voor
containerscan VS
WASHINGTON

De omstreden Röntgenscan 
voor vrachtcontainers, die de 
Verenigde Staten wereldwijd 
van meer dan 600 havens wil ei-
sen, wordt waarschijnlijk tot juli 
2014 uitgesteld.

Dat meldt het Duitse tijdschrift 
voor transport- en logistiek DVZ. 
Het Röntgensysteem schijnt tech-
nische mankementen te vertonen. 
De desbetreffende wet H.R.1 van 
2006 is echter nog niet gewijzigd. 
Daarin staat dat de Röntgenscan 
van zeecontainers met bestemming 
Verenigde Staten vanaf 2012 ver-
plicht is. Minister Janet Napolitano 
van Binnenlandse Veiligheid heeft 
nu gezegd dat ze het ingaan van 
de wet met twee jaar tot 2014 wil 
uitstellen.

Volgens critici is er onvoldoende ze-
kerheid dat het Röntgenscansysteem 
het binnensmokkelen van massaver-
nietingswapens kan voorkomen. Een 
regeringsonderzoek zou deze bewe-
ring ondersteunen. (BS)

Door Dirk van der Meulen

VLAARDINGEN

‘Het afwijzen van het crisis-
plan door de NMa bewijst, dat 
de mededingingsregels onvol-
doende zijn toegesneden op 
crisistijden’, was de stelling van 
SGP-Tweede Kamerlid Kees van 
der Staaij maandag tijdens het 
CBOB-debat in Vlaardingen. Hij 
kreeg veel bijval uit de zaal èn 
de opdracht voor een nieuw 
wetsvoorstel. 

Van der Staaij: ‘Je kan erover dis-
cussiëren of de huidige regels al 
niet meer ruimte bieden dan de 
NMa aangeeft, maar als je daarover 
de juridische strijd aangaat ben ik 
bang dat we niet snel zekerheid 
krijgen. Maar voor de toekomst 
zou het goed zijn om na te gaan, 
ook internationaal, of de regels niet 
te streng zijn. Juist als je kijkt naar 

de extreme vraaguitval in de bin-
nenvaart.’

Andere krachten
ESO-voorzitter Jan Veldman wilde 
Van der Staaij’s stelling nog wel 
wat aanscherpen: ‘Ze passen niet 
in MKB-bedrijfstakken en ze passen 
niet in het vervoer. In het midden- 
en kleinbedrijf zijn andere krach-
ten werkzaam dan in bedrijfstak-
ken waarin grote, mulitnationale 
bedrijven proberen marktmacht te 
verwerven. Zo werkt het niet in een 
bedrijfstak als de Nederlandse bin-
nenvaart. In het vervoer werken de 
regels niet omdat je vervoer niet op 
voorraad kunt produceren. Daar is 
het op stukgelopen bij het aanvragen 

van het crisisplan om te komen tot 
regulering in de markt, daar zouden 
we de NMa-regels eens kritisch op 
moeten toetsen.’
Veldman kwam met een praktisch 
voorbeeld: ‘Een bedrijf met 50 sche-
pen mag er zomaar 10 stilleggen, 
50 zelfstandige ondernemers mogen 
niet afspreken met elkaar dat ze 10 
stilleggen. Dat duidt al aan hoezeer 
deze regels krom zijn.’

Wetgever
Kamerlid Van der Staaij nam het 
toch ook op voor de NMa: ‘Zij 
passen simpelweg de regels toe die 
door de wetgever zijn vastgesteld. 
Maar je kunt je afvragen of de ver-
onderstelling dat hier uiteindelijk 

de consument van profiteert niet 
wat al te gemakkelijk is. Dat gaat 
in bepaalde sectoren wel op. Maar er 
zijn omstandigheden, bijvoorbeeld 
in mkb-bedrijven, waar we ons met 
de regels wel eens lelijk in de vingers 
kunnen snijden.’ 
KPMG-adviseur Edwin van der 
Stam vroeg zich met Veldman af 
of de regels van de NMa wel van 
toepassing zijn op het MKB. ‘Als 
je in de praktijk kijkt naar de re-
gelgeving die van toepassing is op 
zeer gefragmenteerde industrieen, 
waar eigenlijk geen enkele speler 
de macht kan bepalen, zeker niet op 
Europees niveau, moet je je afvragen 
of het zoveel aandacht verdient en 
of die aandacht niet beter besteed 

is aan andere sectoren en zeker het 
grootbedrijf.’
Directeur Anton van Megen van het 
samenwerkingsverband EUBO he-
kelde de spagaat van de NMa. ‘Ze 
geven èn advies, en ze moeten hand-
haven. Er is een duidelijke regelge-
ving, maar als je aan een politieagent 
advies vraagt weet je wel ongeveer 
hoe het zit.’
Van der Staaij noemde het bijna iro-
nisch dat waar de NMa moet toe-
zien op machtsposities niet teveel 
samenklonteren, er in feite geklaagd 
wordt dat de NMa zelf een teveel 
samengeklonterde machtspositie 
heeft. De SGP’er zei graag bereid 
te zijn er dieper in te duiken. Of 
er in de Tweede Kamer voldoende 
draagvlak voor is wordt gedragen is 
niet duidelijk, maar het is dan ook 
nog niet duidelijk tegen het licht 
gehouden. Een wetsontwerp Van 
der Staaij lijkt dus niet uitgesloten. 
(DvdM)

SGP-Kamerlid Van der Staaij neemt regelgeving onder de loep

‘NMA-regels passen niet op MKB en vervoer’

Drie gewonden

ROTTERDAM 28/3 - Bij een onge-
val op het schip de Baltic Amber in 
Rotterdam zijn zondagochtend drie 
mannen gewond geraakt toen de 
sloep waarin zij zaten plotseling acht 
meter naar beneden viel. IVW stelt 
een onderzoek in. De reddingssloep 
is in beslag genomen voor technisch 
onderzoek.

www.blikopnieuws.nl

Piraterij

DEN HAAG 28/3 - De bemanning 
van het marinefregat Hr. Ms. Tromp 
heeft zondag bij Somalië twaalf pi-
raten opgepakt en ontwapend. Dat 
gebeurde toen de piraten met twee 
aanvalsbootjes in volle vaart op de 
Tromp afkwamen en hun aanval af-
braken toen ze ontdekten dat het om 
een marineschip ging.

www.trouw.nl

Masterplan 2020

ANTWERPEN 28/3 - Volgens de 
Vlaamse minister-president Kris 
Peeters worden extra stimuli voor 
de binnenvaart opgenomen in het 
Antwerps Masterplan 2020. Daarmee 
wil de Vlaamse regering de ‘modal 
shift’ aanwakkeren.

www.tijd.be

Binnenhavens

SEVILLA 26/3 - De Nederlandse 
Vereniging Binnenhavens (NVB) is 
na een afwezigheid van twee jaar 
weer toegetreden tot de Europese 
organisatie, de European Federation 
of Inland Ports (EFIP).

www.nieuwsbladtransport.nl

Sleepbootdagen

ZWARTSLUIS 28/3 - De organisatie 
van de Nationale Sleepbootdagen 
Zwartsluis staat klaar om de trossen los 
te gooien. In figuurlijke zin gesproken 
dan, want het is de bedoeling dat er 
in het Hemelvaartweekend weer ruim 
200 sleepboten en opduwers afme-
ren aan de kade van Zwartsluis.

www.zwartewaterkrant.nl

Bewaking schieten

24/3 - Particuliere bewakers aan 
boord van een vrachtschip hebben 
een Somalische piraat doodgescho-
ten. Volgens woordvoerder John Har-
bour van de patrouillevloot van de EU 
is het voor het eerst dat een piraat is 
doodgeschoten door de particuliere 
bewaking van een schip.

www.nieuws.nl

Afvaltransport

LELYSTAD 24/3 - De waterpolitie heeft 
op het Markermeer de schipper van 
een duwstel bekeurd voor verschil-
lende overtredingen, waaronder be-
manningstekort en het vervoeren van 
afval zonder het verplichte VHIB-num-
mer. Het duwstel viel de waterpolitie 
op omdat de voorste duwbak sterk 
voorover lag.  Volgens de schipper 
waren de duwbakken geladen met 
afvalwater van de elektriciteitscentrale 
Lelystad en bestemd voor Moerdijk.

www.schuttevaer.nl

Koelcontainers

ROTTERDAM 24/3 - Barge Center 
Waalhaven (BCW) is in februari een 
dagelijkse binnenvaartdienst begon-
nen voor koel- en vriescontainers 
(reefers) tussen de terminals op 
de Maasvlakte en het Barge Center 
Waalhaven onder de naam Waal-
haven Cool Barge. Doel is om con-
tainers met verslading van de A15 
te halen om zo de verkeersdruk te 
verminderen.

www.scheepvaartkrant.nl

Betuweroute

DEN HAAG 24/3 - De kortingsregeling 
van Keyrail, voor meer spoorgoede-
renvervoer over de Betuweroute, is 
volgens minister Eurlings (V&W) geen 
oneerlijke concurrentie voor de bin-
nenvaart. Spoorvervoerders kunnen 
dit en volgend jaar meer dan veertig 
procent korting krijgen op het gebruik 
van de Betuwelijn. Eurlings: ‘Het gaat 
hier om afspraken tussen infrabe-
heerder Keyrail en vervoerders die 
zijn vastgelegd in de privaatrechtelijke 
toegangsovereenkomst.’

www.schuttevaer.nl

Scheepsafval

AMSTERDAM 24/3 - De KVNR deelt 
met de milieuorganisaties de zorg over 
het vele plastic op verschillende plaat-
sen in de wereldzeeën en de gevolgen 
daarvan op langere termijn. In plaats 
van weer nieuwe regels pleit de KVNR 
voor verbetering van de al bestaande 
regelgeving en de afgiftefaciliteiten.

www.kvnr.nl

Kantoor-man Jan 
Veldman neemt
afscheid
ROTTERDAM

Kantoor Binnenvaart (KB) heeft 
maandag tijdens de CBOB-jaar-
vergadering afscheid genomen van 
Jan Veldman (links), die van 1999 
tot 2009 fungeerde als manager van 
de binnenvaartorganisatie. Voorzit-
ter Hans Megens prees hem om zijn 
vermogen eenheid te creëren waar 
nog geen eenheid was, in de jonge 
KB-organisatie, maar ook in het 
Brancheoverleg Binnenvaart. Drie 
jaar geleden ging Veldman het wat 
kalmer aan doen. Een gelegenheid 
om afscheid te nemen was er nog 
niet, maar werd bespoedigd nadat 
Veldman aantrad als voorzitter van 
de Europese Schippers Organisatie 
(ESO). Kantoor Binnenvaart deed 
hem en zijn vrouw Alida een hotelbon 
cadeau. Veldman’s wortels liggen bij 
de CBOB en als erkenning voor zijn 
vele verdiensten voor de bond en 
de binnenvaart speldde voorzitter 
Eddy Bilder hem de gouden CBOB-
speld op. 
(Foto Dirk van der Meulen)

geprobeerd de machinekamer van 
binnenuit dicht te maken, maar dat 
lukte niet. Duikers hebben vervol-
gens het schip aan de buitenkant 
provisorisch gedicht. Daarna werd 

de tanker naar Hengelo geduwd om 
daar te lossen. De waterpolitie heeft 
proces-verbaal tegen de schipper op-
gemaakt. ‘We hebben geluk gehad 
dat geen ladingtank is lekgeraakt’, 

zegt woordvoerder Kraszewski van 
het KLPD. ‘Dan was de IJssel ver-
vuild geraakt.’
Het veer tussen Huissen en Loos was 
enige tijd uit de vaart. (MdV)
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ARIE VAN LOENEN BV
MOLENVLIET 65
3335 LH ZWIJNDRECHT
TEL (078) 6103939
FAX (078) 6103244

SCHEEPSBETIMMERING

REINTJES - keerkoppelingen

ABC - dieselmotoren

* 24-uurs service

Newtonweg 9 - Spijkenisse        0181-614466

KONING TECHNISCH BEDRIJF B.V.

Prijzen CCR 2 motoren (meer types op aanvraag):
Basis DAF
KMD WS 315.2 315 PK / 242 kW € 15.800,-  
KMD WS 400.2 400 PK / 295 kW € 16.800,-
KMD XF 450.2 450 PK / 335 kW € 20.300,-
KMD XF 510.2 510 PK / 375 kW € 21.300,-
Basis SCANIA
KMD S14 450.2 450 PK / 335 kW € 20.700,-
Basis MERCEDES
Mercedes     V12 702 PK / 525 kW prijs op aanvraag

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

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

www.ktbkoning.nl info@ktbkoning.nl

• CCR fase 2 motoren 

• Revisie motoren

• Ruil motoren

• Onderdelen

www.maritimebooster.nl

WWW.SLEEPDUWVAART.NL

In Zwijndrecht de dubbele lading van
uw goede vaart en onze top keukens

Open: Di. t/mVrij. 09.30 - 17.30 uur
Do. 09.30 - 21.00 • Zat. 09.30 - 17.00 uur

H.A. Lorentzstraat 9b • Zwijndrecht (Ind. terrein Develpoort)
Tel.: 078-6192021 • Fax: 078-6191910

E-mail: keukenstunterzwijndrecht@live.nl

VAN HARTE WELKOM
DE KOFFIE STAAT KLAAR !!

Kom nu langs voor onze spectaculaire
nieuwjaarsaanbiedingen

Postbus 550, 3990 GJ  Houten, Telefoon 030 634 57 00
www.destichtserijnlanden.nl

BEKENDMAKING

SLUIS GOEJANVERWELLE IN HEKENDORP GESTREMD VOOR 
SCHEEPVAARTVERKEER 

In verband met renovatie wordt de sluis Goejanverwelle in Hekendorp per direct 
gestremd voor vaarwegverkeer. De stremming duurt in ieder geval het gehele 
vaarseizoen. Hiermee is de verbinding van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 
naar de Oude Rijn via de Dubbele Wiericke gestremd.  De recreatievaart kan 
wel gebruikmaken van de sluis Oudewater. Een omleiding wordt met borden 
aangegeven. 

Voor meer informatie over de stremming kunt u bellen met Paul Molleman, 
vaarwegbeheerder van het waterschap, telefoon (030) 634 57 73.

Houten, 2 april 2010

Rotterdamseweg 466, 2629 HJ Delft, tel. 015-2560016
www.scheepswerf-bocxe.nl

* Alle reparaties aan uw schip zowel
onder als boven de waterlijn

* Nieuwbouw bedrijfsvaartuigen en 
passagiersschepen

Kijk voor meer informatie op 
www.gaastra-advocaten.nl

Gaastra advocaten 
World Trade Center 
Schiphol Boulevard 345  
1118 BJ   Schiphol

T +31 (0)20 654 96 44

Het spanningsveld tussen bedrijven 
en de omgeving. Dat is het terrein van 
Gaastra advocaten.

Gespecialiseerd in alle kwesties die 
de overheid en het bedrijfsleven
betreffen, waaronder toezicht en hand-
having door de overheid, milieurecht, 
afvalstoffenrecht, algemeen en ruimtelijk 
bestuursrecht. 

Op deze terreinen heeft Gaastra meer 
dan vijftien jaar ervaring in bedrijfsleven 
en advocatuur.

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

div. keerkoppelingen, gereviseerde en
gebruikte motoren in voorraad

GEBR. BOS
Oostmaat 13 - Bunschoten/Spakenburg
Tel. 033-2981405 - Fax 033-2985108
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nodig andere inspecties bij. Wij wil-
len graag de kwaliteit van inspecties 
omhoog brengen. Hiervoor zijn wel 
goede afspraken nodig over de wijze 
waarop toezicht gehouden wordt. Af-
gesproken is hier protocollen voor 
te ontwikkelen, zodat handhaving 
waar nodig kan volgen.’ 

Visie op veiligheid
Haven Amsterdam wordt in de regio 
coördinerend toezichthouder voor 
alle inspecties aan boord van zee-
schepen en voor inspecties ten aan-
zien van Port Security (ISPS). Basis 
voor de gecoördineerde aanpak is de 
visie op veiligheid, bekeken vanuit 
diverse hoeken: op het gebied van 
brandweer, openbare orde, politie 
en nautische veiligheid. ‘Naar het 
voorbeeld van Schiphol. De bur-
gemeesters kwamen al bij elkaar. 
Het is nu voor de havenregio ook 
bestuurlijk gecoördineerd. Er staat 
nu een mooie, stevige organisatie, 
aangestuurd door het burgemees-
tersplatform.’
De volgende slag in 2011 dringt 
volgens Kee de bureaucratie nog 
verder terug, als er één loket komt 
voor alle operationele aanvragen en 
meldingen: ‘Een beetje het Rotter-
damse model, van strakke regels naar 
dingen die mogen, mits…’ Eén ha-
vengeldstructuur voor de hele regio 
lijkt haar ook een mooie stap.

‘Shippy come, shippy go’
Astrid Kee begon eind 2003 als 
hoofd Nautische Sector bij het ha-
venbedrijf, ruim een jaar later (‘een 
fantastisch inwerkjaar’) volgde ze 
Cor Oudendijk op als havenmees-
ter. Zij was de eerste vrouwelijke 
havenmeester van een zeehaven ter 

wereld. Kwam vanuit de universi-
taire wereld, was geschoold als pe-
dagoog. Als kind groeide ze op met 
schepen, haar vader was bevrachter 
in de Zaanse havens. Haven Amster-
dam ziet ze als een bedrijf binnen de 
gemeentelijke organisatie.
Haar niet-nautische achtergrond 
heeft ze nooit als een gemis erva-

ren. ‘Havenmeester is in de eerste 
plaats een managementfunctie. Je 
moet luisteren naar je medewerkers, 
naar klanten en partners. Wat moet er 
beter, wat speelt er? Tachtig procent 
van de lading in deze haven gaat via 
de Noordersluis. Je zit met loodsen, 
vletterlieden en slepers aan tafel voor 
een beter planningsproces, overlegt 
met vertegenwoordigers van de bin-
nenvaart. Veel voorlichting ook. 
Eens per jaar de spelregels rond de 
cruise doornemen, met alle mensen 
erbij. Je zorgt dat informatie op tijd 
is en op de plekken waar die moet 
zijn…’
Deze tijd is volgens Kee anders dan 
die van havenmeester Cor Ouden-
dijk. ‘Cor heeft het Centraal Nau-
tisch Beheer op papier gezet. Prima, 
daar hebben we blijvend baat bij. Nu 
zijn we dat verder vorm aan het ge-
ven. Bij bedrijven zie je nu mensen 
van mijn generatie op een andere 
manier werken, het is een heel ander 
soort wereld aan het worden. Je hebt 
meer een regisseursfunctie, er wordt 

van je verwacht dat je een bepaalde 
verantwoordelijkheid op je neemt 
en in staat bent om een proces aan 
te sturen. Ik kan alleen mijn werk 
doen op het moment dat ik luister 
naar mijn nautische mensen. Toen 
ik kwam hebben ze mij het pro-
ces eenvoudig uitgelegd: “Shippy 
come, shippy go”. De praktijk was 

iets ingewikkelder… Of er veel is 
veranderd? Ja en nee. We bouwen 
nog steeds op de nautische kennis, 
die is goed belegd. Maar we kijken 
veel breder.’

Helder daglicht
De waardering bleek bij haar af-
scheidsreceptie (‘Alle gemeenten 
zijn tevreden’), maar ook vorig jaar 
al toen ze op het congres van de 
Vereniging van Havenmeesters in 
Nederland (VHN) werd benoemd 
tot ‘Havenmeester van het Jaar’. Het 
juryrapport typeerde haar als volgt: 
‘Astrid Kee is een zeer gedreven 
vrouw die de functie van Haven-
meester de afgelopen jaren in een 
helder daglicht heeft geplaatst. Als 
manager bij Haven Amsterdam maar 
ook als voorzitter van de Vereniging 
van Havenmeesters in Nederland 
staat zij voor het product dat moet 
worden geleverd. Zij zet heldere 
lijnen uit en weet mensen in haar 
omgeving te motiveren. 
‘Door haar brede interesse en maat-

schappelijke betrokkenheid heeft 
zij een uitgebreid relatienetwerk 
opgebouwd, waarin de functie van 
Havenmeester en de vele verschil-
lende taken die daaraan verbonden 
zijn, regelmatig onder de aandacht 
worden gebracht. En ondanks haar 
drukke baan als Havenmeester, 
tevens directeur van het Centraal 
Nautisch Beheer Noordzeekanaal-
gebied, heeft zij ja gezegd tegen het 
voorzitterschap van de VHN toen de 
vereniging haar hierom vroeg.’ 

Wachten op afstand
In de binnenvaart introduceerde Kee 
het ‘wachten op afstand’, met drie 
nieuwe grote wachtlokaties langs de 
IJ-oevers om de groeiende behoefte 
aan ligplaatsen te kunnen opvangen. 

Zeven tips voor 
crisisaanpak
Iedere zondag kijk ik om elf uur op 
RTL 7 naar Businessclass van Harry 
Mens. Hij heeft dan wat sprekers 
uitgenodigd die verstand hebben 
van politiek, effecten op de AEX 
of bijvoorbeeld nieuwe medische ap-
paratuur hebben uitgevonden. Een 
maand geleden was er iemand die 
over ‘balans’ in je leven sprak. Zoals 
niet meer eten dan je lichaam kan 
verbranden, of niet meer uitgeven 
dan je verdient en meer van dat soort 
voorbeelden. Direct dacht ik aan de 
balans in de Rijn- en binnenvaart. 
Iets wat mij, al ben ik al jaren aan 
de wal (AOW), iedere dag nog be-
zighoudt. Jammer dat het nu zo gaat 
zoals het gaat. Voordat de Wet op de 
evenredige vrachtverdeling (EV, lees 
toerbeurt) weg zou gaan heb ik mijn 
collega’s, particulieren, opgeroepen 
zich allemaal aan te sluiten bij de 
NPRC om de verdeeldheid die er nu 
is en die vrachtondermijnend werkt 
tegen te gaan. Ik moet zeggen dat het 
mij in eerste instantie nog meeviel. 
Dat had zijn oorzaak in het feit dat 
er twee Europese sloopregelingen 
hadden plaatsgevonden en de oud-
voor-nieuwregeling. Wat funest 
is geweest, die goede tijd. Iedere 
schipper (ondernemer) is als een gek 
naar de werf of makelaars in nieuw-
bouwschepen gerend en heeft zo de 
overcapaciteit weer gecreëerd.
De geschiedenis herhaalt zich. Ook 
in de jaren 1922 tot 1932 inves-
teerden particulieren als gekken in 
nieuwe schepen. Blijkbaar leren wij 
nooit van de geschiedenis. Stond er 
in de periode 2006-2008 niet één 
schipper bij stil dat er ook lading 
moet zijn als hij weer een nieuwe 
in de vaart plompte? De balans is 
helemaal zoek, zo dacht ik. Het is 
altijd zo geweest dat de vracht om-
laag gaat zodra er één schip teveel 
is. Daarbij komt dat mensen in de 
transportbusiness - en zeker de Rijn- 
en binnenvaart - afhankelijk zijn van 
héél veel factoren. Verslechterde 
conjunctuur, hoog water op de Rijn, 
dat zijn de kenmerken die de vracht-
prijs bepalen. Met andere woorden: 
er is altijd overcapaciteit en die moet 
worden opgevangen.
Toen de EV er nog was, waren er 
altijd schepen teveel. Gelukkig, want 
dat was de reservevloot. Over alle 
beurzen verspreid, gemiddeld 500 
tot wel 1200 lege ingeschreven sche-
pen. Die dan door het vaste tarief 
van de EV hun koppie net boven 
water konden houden. De verladers 
(EVO) vonden die tarieven te hoog 
en zij hebben 30 jaar in de Haagse 
politiek gelobbyd om de EV de nek 
om te draaien, terwijl je er toen ook 
geen nieuwbouw van kon opvaren. 
Je vraag je weleens af: wat die lui 
- ook schippers - bezielde om zo’n 
mooi systeem weg te doen, terwijl 
iedereen er zich in kon vinden. De 
tarieven van het kolentransport naar 
de centrales zijn nu lager, maar mijn 
elektriciteitsrekening is echt niet om-
laag gegaan.
Hoe nu verder? Dat is héél simpel. 
Gewoon dat doen wat u in de jaren 
1980 tot 2006 hebt gedaan, maar 
dan net andersom.
1) Houd weer zoals vroeger 10 uur 
nachtrust en ‘s winters 12 uur. Dat 
komt uw sociale leven ten goede.
2) Schaam je niet om zondag te hou-
den, dat deed Damco in de jaren 
1958 ook al, als er weinig lading 
was.

3) Trek de regulateur een stuk terug, 
doe wat langer over je reis. 3400 pk 
op 4000 ton, je lijkt wel gek.
4) Als je 4 jaar geleden één schip had 
en er nu twee, gooi er dan een stil. 
Vertuier hem in een oud grindgat, u 
zult er niet alleen liggen. U verdient 
dan met één schip meer dan nu met 
twee en bespaart op personeel. In de 
jaren 1950 lag Grevenbicht vol. Ook 
in de jaren 1965 tot 1968 en zo kan 
ik nog wel wat jaartjes opsommen. 
Het is zaak dat u zelf  balans in uw 
transportgebeuren brengt.
5) Voor al diegenen die op de vrije 
markt varen is het allerbeste je aan 
te sluiten bij de NPRC. Zo maak 
je één geheel. Ik hoor al iemand 
roepen: dat mag niet van het NMa. 
Laat maar roepen, de NMa zal uw 
rente en aflossing niet betalen. Met 
alle respect voor Anton van Megen, 
goed bedoeld, maar u zult het zelf 
moeten doen. Niet, zoals hij voor-
houdt, één schip teveel; één schip 
teweinig moet er zijn. U hebt het 
toch zelf ervaren in 2006? Toon nu 
zelf zoveel karakter om uw vaarstijl 
aan te passen. Van de overheid hebt 
u niets te verwachten, hooguit dat 
er een oud-voor-nieuw uit de kast 
komt. Dat zal voor nu te laat zijn. 
Om 20 uur voor anker gaan en pas 
om 6 uur beginnen kunt u nu al in-
voeren. Dat scheelt 20% overtollige 
scheepsruimte, dus 30% vrachtver-
hoging. U maakt toch zelf uit hoe 
lang u over een reis wilt doen? Of 
niet meer?
6) De banken moeten stoppen met 
de financiering van nieuwbouw, 
anders krijgen ze nooit hun uitge-
leende geld terug van de schipper/
ondernemer.
7) Creëer geen samenwerking-
verbanden, dan beconcurreer je 
elkaar kapot. Sluit je allen aan bij 
de NPRC.
De overheid heeft destijds, door 
subsidie te verschaffen aan de opzet 
van samenwerkingsverbanden, u in 
het belang van de verlader kapot-
gemaakt. En als u nu niet uw ver-
stand gebruikt, dan bent u uw eigen 
vermogen kwijt (33%), betalen wij 
gezamenlijk de staatsgarantie (33%) 
en veilen de banken uw schip voor 
33% en springen eruit.
Ik kan het niet verder uitwerken, 
want mijn betoog moet als inge-
zonden stuk op één A4’tje passen. 
Weet één spreuk: ‘De hardst wer-
kende mensen, wonen in de kleinste 
huisjes.’

Jan van Strien
Zwijndrecht

ex Gijsbert sr.

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

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

 lezers aan het woord

varend bestaan

De dag na haar afscheidsreceptie 
is ze nog even druk en gehaast. 
We treffen elkaar vrijdag in een 
onpersoonlijk kantoorgebouw in 
Sloterdijk. Haven Amsterdam zit 
midden in de verhuizing. Maandag 
pas - haar laatste werkdag - zijn de 
‘eigen’ flexwerketages in het Ha-
vengebouw aan het IJ klaar voor 
gebruik. Op 12 april begint Astrid 
Kee aan een nieuw, ‘spannend avon-
tuur’, als directeur van Scheepswerf 
Slob in Papendrecht, met 120 mede-
werkers die casco’s voor ‘s werelds 
mooiste jachten vervaardigen. Iets 
heel anders, maar Kee verwacht dat 
ze daar haar kwaliteiten ook goed 
kwijt kan.

Omvangrijke projecten
Kort voor haar vertrek heeft de ge-
meenteraad van Beverwijk als laatste 
(na Amsterdam, Velsen en Zaanstad) 
‘ja’ gezegd tegen de nieuwe Regio-
nale Havenverordening Noordzee-
kanaalgebied. Ook kwam eindelijk, 
na een paar jaar oponthoud door 
juridische procedures, de gunning 
rond voor de walradarketen. Twee 
omvangrijke projecten die Kee als 
havenmeester en adjunct-directeur 
van Haven Amsterdam mee heeft 
gedragen. 
‘Met één loket wordt het alleen maar 
makkelijker’, zegt ze. ‘Ook voor de 
beheerskant.’  Voortaan gelden in 
alle havens aan het Noordzeekanaal 
dezelfde regels voor de zee- en be-
roepsvaart. Dat geeft duidelijkheid 
voor de gebruikers van de havens 
en vergroot de veiligheid. Vanaf 
1 mei 2010 zullen daarnaast alle 
aanvragen voor ontheffingen en 
vergunningen in het kader van de 
havenverordening in één loket wor-
den afgehandeld. Haven Amsterdam 
doet de uitvoering.
Havenmeester Kee is vooral trots op 
de ‘dubbelklap’ die wordt gemaakt 
met het landelijke project ‘Vernieu-
wing Toezicht in het domein Ver-
voer over Water’. Daarin werken 
de rijkshavenmeester van de Am-
sterdam-Noordzeekanaalregio en de 
rijkshavenmeester van Rotterdam 
Rijnmond samen met de rijksinspec-
ties (aan toezicht met meer effect 
en vermindering van de last voor 
bedrijven. ‘Er komt maximaal één 
inspecteur aan boord, die haalt er zo 

• Astrid Kee: ‘We 
bouwen nog steeds 
op de nautische 
kennis, die is goed 
belegd. Maar we 
kijken veel bre-
der.’ (Foto Haven 
Amsterdam)

Astrid Kee van Haven Amsterdam naar Scheepswerf Slob

De bredere kijk van havenmeester Kee
Door Dirk van der Meulen

Havenmeester Astrid Kee van Amsterdam maakte 
deze week plaats voor Janine van Oosten (59), 
sinds december 2008 hoofd verkeersleiding van 
Haven Amsterdam en de tweede vrouwelijke ha-
venmeester in successie. Van Oosten volgt Kee op 
als hoofd Nautische Sector van Haven Amsterdam, 
havenmeester en directeur van het Centraal Nau-
tisch Beheer. Astrid Kee bouwde vanaf 2005 mee 
aan de bestuurlijke balans in de havenregio langs 
het Noordzeekanaal. ‘Je kunt maar beter goede 
buren zijn’, zegt ze in haar afscheidsinterview.

‘Wij willen graag de kwaliteit
van inspecties omhoog brengen

Door Marja de Vet

‘Ik houd van koken, vooral van 
uitgebreid koken, wij zijn echte 
Bourgondiërs’, zegt Diana de 
Vries (41) die met haar man Ron 
op de Ed-Ron, een 80-meter 
schip, vaart. ‘En dat heb ik van 
mijn moeder, bij mijn ouders 
was het ook altijd de zoete inval 
aan boord. Wij waren vroeger 
thuis met vijf kinderen en een 
paar bordjes erbij was nooit een 
probleem.’

Het recept van de couscous heeft 
Diana van haar moeder. ‘Mijn ou-
ders voeren vroeger veel op Noord-
Frankrijk met de spits Iduna. Ze 
heeft dit recept ooit van een Frans-
man gekregen en hij had het weer 
van een Algerijn. Ik kan me nog 
veel herinneren van toen. Door de 
tunnels varen, het mooie weer, het 
vissen op rivierkreeftjes. Als meisje 
van vier haalde ik al stokbrood. Ik 
zie me nog lopen langs het jaagpad, 
heerlijk vond ik dat. Het was een 
zeer vreedzame tijd, waar ik heel 
positief op terugkijk.
‘Mijn man houd niet van aardap-

pelen, maar ik wel. Door de week 
wisselen we het meestal een beetje 
af. Ik maak vaak kip tandoori en 
dat soort spul met van die kant-
en-klaarmixen. In het weekeinde 
kook ik uitgebreider. Zaterdag is 
het meestal wel een normaal potje, 
maar ook gourmetten met de kinde-
ren. Dat vinden we gezellig. Zondag 
eten we op z’n lekkerst. Heel vaak 
zelfgemaakte frietjes met een lek-
ker biefstukje en dan per se Belse 
mayonaise erbij. Als we in België 
zijn sla ik daar altijd veel grote pot-
ten van in, van Devos Lemmens. 
Die is zó lekker. Dat is toch mijn 
Zeeuwse inborst.

’s Avonds wordt gewoon brood gege-
ten. ‘Maar mijn man is een verwend 
mannetje. Als het alleen brood met 
beleg is waar ik mee boven kom, legt 
hij het vaak na een paar happen al 
weg. Hij wil er eigenlijk altijd wat 
lekkers bij, zoals een soepje, een eitje 
of een paar frikandelletjes.
‘Op zondag proberen we niet te va-
ren, tenzij het echt moet. We nemen 
het er dan van. Lekker ontbijten. Zelf 
broodjes bakken, een gekookt of ge-
bakken eitje erbij, jus d’orange en 
koffie en gezellig lang aan tafel.’

Veel gasten
‘Ik houd net als mijn moeder van 
uitgebreid koken, van grote potten. 
Het gaat mij maar om één ding: als 
de mensen bij ons aan tafel zitten en 

ik heb mijn best gedaan, dan hoop 
ik dat het smaakt.

‘Een etentje voor 12 
of 14 man, daar geniet 
ik van en dat vind ik 
leuk om te doen. Ik 
heb ook heel veel 
recepten van mijn 
moeder overgeno-
men. Garnalenkro-
ketjes maak ik zelf 
en dan is er nog “kip 
op stukjes”, ook een 

familieklassieker. Dat is een gerecht 
met stukken kip en champignons met 
zelfgemaakte roomsaus, heerlijk.’

Ook op de Ed-Ron eten vaak gasten 
mee. ‘Ik grijp elke kans aan om het 
gezellig te hebben. We varen nu 20 
jaar en in het begin kwam het regel-
matig voor dat we met wat collega-
schippers om vier uur afspraken voor 
een borreltje, samen avondeten en 
daarna koffie. Maar dat kwam er 
de laatste jaren bijna niet meer van. 
Die jaren waren qua portemonnee 
interessant, maar qua sociaal leven 
niet. En ik mis dat. Zodra het maar 
even kan, nodig ik vrienden uit en 
gaan we eten. Ik kook niet altijd zelf 

hoor, soms halen we ook een lekkere 
Chinese rijsttafel.’
‘Het is misschien raar gezegd, maar 
nu we vaker zonder werk zitten, heb-
ben we tenminste tijd om elkaar weer 
eens op te zoeken. Ik trek mijn kerel 
gewoon mee, als je de kans krijgt en 
je ligt toch stil, maak er dan wat van. 
Een paar weken geleden lagen we 
al twee dagen leeg in de Moerdijk 
en er was ook geen vooruitzicht op 
werk. Toen zijn we in de Volkerak 
bij vrienden aan boord gestapt met 
een grote tas met lekkere dingetjes, 

wijn en cola. We zijn met ze meege-
varen naar Antwerpen. Zij hebben 
een groter schip dan wij en we kon-
den blijven slapen. Plek genoeg. We 
hebben gezellig gegeten, geborreld 
en bijgepraat. In het weekend zijn 
we ook gebleven en kwamen alle 
kinderen er ook bij. We zijn zater-
dag met z’n allen naar de bioscoop 
geweest in Antwerpen.’
Dochter Tessa (17) en zoon Richard 
(14) zitten op het internaat in Lem-
mer. Diana komt van Terneuzen, Ron 
uit Lemmer. ‘Ons leven speelt zich 
veel rond Lemmer af, vanwege de 
kinderen. We hebben hier ook een 
grote vriendenclub. En mijn schoon-
familie woont in Lemmer en ook nog 
een zus van me. Bij de rest van mijn 
familie kom ik helaas niet zo veel. 
Ze wonen zo ver weg.’ 
De familie De Vries vaart meestal 
van Amsterdam, Rotterdam en Ant-
werpen richting Oldenburg en Bre-
men. ‘Meestal met veevoer heen en 
terug met rollen of wat er maar is.’

   • Gourmetten met familie en schoonfamilie op de Ed-Ron van Ronnie en Diana de Vries. (Foto’s 
Diana de Vries)

Frans-Algerijnse couscous
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Frans-Algerijnse couscous
Recept

Couscous van Diana

Ingrediënten voor 8 personen

2 paprika’s, 1 aubergine, 1 courgette, 2 

grote uien, 1 prei, 1 flinke winterwortel, 

4 tomaten, verse bladselderij, 1 pastinaak, 

groot blik kikkererwten.

6 tot 8 kipkarbonades, 1,5 kilo niet te vette 

schouderkarbonade (‘eigenlijk moeten er 

lamskoteletjes in, maar wij houden niet 

van lam’).
Tube harissa, verse knoflook, peper, zout, 

tomatenpuree, bouillon, bakboter.

Twee pakken couscous en roomboter.

Halveer de karbonades, bestrooi met zout 

en peper en bak het vlees in een hele grote 

pan aan alle kanten bruin in boter. Haal het 

vlees uit de pan en doe de grofgesneden 

groenten in het vleesnat en roerbak het 

even, een paar teentjes knoflook erdoor-

heen persen en een beetje harissa erdoor 

doen. Dan het vlees erbovenop leggen en 

het geheel gaar sudderen. Daarbij maak 

ik apart een pikante saus van een teentje 

uitgeperste knoflook, harissa, een blikje 

tomatenpuree, en uien. Alles even laten 

pruttelen en verdunnen met bouillon.

De couscous moet worden geweld in ko-

kend water. Daarna laten rusten en losroe-

ren met een flinke klont roomboter.

Jachthavenstraat 53, Sneek, T 0515 230 010
info@stentornozzles.com
www.stentornozzles.com
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• Een feestelijk toetje van Diana: 
een zelfgemaakte meringue met 
bosvruchten, verse aardbeien en 
slagroom.

Vakkundig
V lug

Voordel ig

• Werven, spuiten en teren
Nu tot 75 meter, in eigen beheer

• Alle ijzerwerk reparaties
• Eigen draaierij
• Motoren inbouw
• Aluminium werk
• Ver- en nieuwbouw roef
• IJzeren buikdenning
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‘Dat begint nu langzaam aan vorm te 
krijgen’, zegt ze. ‘Maar we moeten 
niet te grote stappen zetten, want 
dan verlies je mensen onderweg. 
Schippers hebben het nu ook niet 
makkelijk en wij willen ook niet 
iedereen tegen ons idee in het har-
nas jagen.’
Bij Oiltanking en Cargill gaan 
proeven lopen met wachten op af-
stand. ‘Meld je aan en doe vooral 
mee’, raadt Kee schippers aan. In de 
praktijk komen vragen op tafel en 
Koninklijke Schuttevaer is intensief 
bij de voortgang betrokken. ‘We heb-
ben goede wachtplekken gecreëerd, 
helemaal vanuit onze visie, met au-
toafzetplaatsen in een veilige omge-
ving. En al zeg ik het zelf: het ziet 
er ook mooi uit.’

Bijna vanzelf
Astrid Kee heeft haar baan in de ha-
ven heel erg leuk gevonden, zegt ze. 
‘Vanaf de eerste minuut. Dat zoeken 
naar samenwerking, mensen en par-
tijen aan de haven kunnen binden.’  
Haar opvolger is opnieuw een vrouw: 
Janine van Oosten, het huidige hoofd 
verkeersleiding. Kee: ‘Ja, weer een 
vrouw, leuk hè. Het gaat bij ons bijna 
vanzelf.’ Dat zij zelf de eerste vrouwe-
lijke havenmeester van een zeehaven 
was, werd ook in het buitenland als 
interessant gezien, zegt ze.
‘Vooral vanwege het havenmees-
terschap samen met mijn rol in de 
havendirectie. Je hebt het in onze 
visie echt samen nodig, om ook aan 
de voorkant beter te kunnen samen-
werken. De commerciële sector kent 
de kaders voor gronduitgifte en heeft 
een goed overleg met de nautische 
sector. Daar hebben we een goede 
professioneringsslag gemaakt.’
De jachtbouw ziet ze als een uitda-
gende andere wereld, hoewel ze zelf 
niets met jachten heeft. ‘Een mooi 
schip als eindproduct is prachtig, be-
langrijk zijn goede afspraken met 
klanten die worden nagekomen. Ik 
denk dat ik bij Slob mijn kwaliteiten 
goed kwijt kan.’  

AMSTERDAM

Twee jaar ontneming van de 
vaarbevoegdheid voor zowel 
de tweede als de derde stuur-
man, dat was vrijdag 19 maart 
de mondelinge uitspraak van 
de Raad voor de Scheepvaart in 
de zaak van de Dintelborg die 
op 28 februari 2009 in de Bot-
nische Golf de vuurtoren van 
Armbagen meenam.

De betreffende twee Oekraïense of-
ficieren verschenen niet voor de raad 
in Amsterdam om de uitspraak te 
vernemen. Hun rederij Wagenborg 
heeft hen meteen na het incident 
ontslagen.
Beide officieren hadden voor het 
ongeval samen op de brug stevig 
gedronken. Toen de Dintelborg om 

2.35 uur de vuurtoren ramde, was de 
brug onbemand. De derde stuurman 
had om 24 uur de wacht overgedra-
gen aan de tweede stuurman, maar 
ook deze lag ten tijde van de aanva-
ring te kooi en bleek daar zelfs niet 
meer wakker te krijgen. Gezien de 
staat waarin de tweede bij het ingaan 
van de hondenwacht al verkeerde, 
had de derde stuurman bij de over-
dracht nog wel een veiligheidsring 
op de radar geactiveerd.

Stevige drinkers
De vuurtoren van Armbagen brak 
door de aanvaring af bij de voet en 

kwam met helikopterplatform en 
al terecht op de bak van de Din-
telborg.
De kapitein van de Dintelborg, op 20 
januari 2009 tijdens een dokbeurt in 
Delfzijl aan boord gekomen, had wel 
gemerkt dat er stevig werd gedron-
ken aan boord, waardoor hij de re-
gels voor drank en drugsgebruik aan 
boord strenger ging hanteren. Op de 
betreffende avond was hij tweemaal 
op de brug geweest, maar had niet 
echt iets gemerkt. Hij dacht dat de 
heren tonic dronken en dat was ook 
zo, maar er zat meer in. Op de vdr is 
vastgelegd dat de tweede stuurman 

tijdens de drinkpartij diverse schepen 
heeft aangeroepen om minder fraaie 
taal de ether in te slingeren.
De hwtk stond bij de kapitein al wel 
te boek als zware drinker en was op 
rantsoen gezet. Ook de hwtk was 
betrokken bij het onderzoek door de 
raad, maar de raad legde hem geen 
maatregel van tucht op, omdat hij 
niet schuldig werd geacht aan de 
aanvaring.
De directie van rederij Wagenborg 
ziet in dit ongeval geen aanleiding 
zich te bezinnen op het varen met 
Oekraïners of het alcohol- en drugs-
beleid aan te scherpen. Het laatste 
moet worden nageleefd en de twee 
betreffende officieren waren ‘twee 
rotte appels’ en die zijn dan ook uit 
de mand verwijderd, aldus directeur 
A. Engelsman. (LR)

Dronken stuurlieden Dintelborg
met langdurige straf de laan uit

Van Zeben te gast
in Maranathakerk
WERKENDAM

Binnenvaartpredikant G. van Ze-
ben is donderdag 22 april te gast 
op een gemeenteavond in de 
Maranathakerk in Werkendam.

Van Zeben doet momenteel in op-
dracht van de Generale Synode 
onderzoek naar de toekomst van 
het binnenvaartpastoraat. Daarbij 
speelt onder meer de vraag of het 
binnenvaartpastoraat al dan niet kan 
worden ondergebracht bij de plaat-
selijke gemeenten. Van Zeben wil 
graag van de kerkelijke gemeente 
weten hoe ze omgaat met binnen-
vaartpastoraat. (HVK)
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De lening komt uit handen van de 
huisbankiers van IHC Merwede: 
Rabobank, ING Bank, Commerz-
bank en Royal Bank of Scotland. 

De zogenoemde exportkredietver-
zekering wordt verstrekt door de 
overheidsinstantie Atradius Dutch 
State Business.

IHC Merwede is de eerste die ge-
bruik maakt van de regeling, die 
sinds vorig jaar september van kracht 
is. De verzekering, onderdeel van het 
stimuleringspakket van de overheid, 
moet banken stimuleren leningen te 
blijven verstrekken in de zwaar ge-
troffen sector. Het scheepsbouwbe-
drijf wil klanten hiermee helpen hun 
financiering voor de bouw van een 
schip naar achteren te schuiven.
IHC Merwede leent 80% van het be-
nodigde bedrag bij de bankengroep. 
Klanten betalen zelf 20% aan bij het 
sluiten van een bouwcontract. Vol-
gens CEO Goof Hamers wordt door 
de nieuwe financieringsconstructie 
de export bevorderd, waarmee de 
economie verder wordt aangezwen-
geld.

‘De bouw van een schip duurt on-
geveer twee jaar en kost circa 100 
miljoen euro, een hoop geld in de 

huidige marktomstandigheden. De 
staatsverzekering betekent niet dat 
wij een goedkope lening krijgen. Wij 
betalen het normale tarief’, aldus 
Hamers.

Verschuivingen
Bij IHC Merwede zijn ook verschui-
vingen aan de gang. Terwijl werven 
in eigen land dichtgaan, neemt het 

werk op de Chinese werven toe. 
Begin maart kondigde IHC Mer-
wede aan zijn werf in Heusden af 

te stoten. Eind vorig jaar werd al 
bekend dat de eigen werf in Hardinx-
veld-Giessendam in maart dicht zou 
gaan.  Honderden tijdelijke krachten 
verliezen door het wegvallen van 
de twee werven hun baan. Vaste 
werknemers (circa 180) worden 
overgeplaatst naar de overgebleven 
werven in Kinderdijk, Sliedrecht en 
Krimpen aan den IJssel.

Scheepswerf maakt als eerste gebruik van door staat gegarandeerde regeling

IHC Merwede schiet klanten geld voor
Door Jacques Kraaijeveld

Scheepswerf IHC Merwede schiet klanten die 
schepen willen laten bouwen een groot deel van 
de investering voor. De lening die IHC Merwede 
hiervoor aangaat wordt door de staat verzekerd. 
Op die manier kan de scheepsbouwer klanten over 
de streep trekken die wel willen investeren, maar 
door de economische tegenwind toch de hand op 
de knip houden.

Onderdeel stimuleringspakket
voor zwaargetroffen sector

 
Deze rubriek geeft tweewekelijks een overzicht 
van de mutaties van de Nederlandse binnen-
vaartvloot. Wij gaan uit van gegevens van ma-
chinefabrieken, werven, sloperijen, instanties 
en talloze mensen die de binnenvaart een warm 
hart toedragen. Daarnaast putten wij uit eigen 
bestanden voor (historische) gegevens en uiter-
aard 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 Schuttevaer 
door te geven.

Mutaties
De Be An (023.09624) van J.C. Hagenaar uit 

Hardinxveld werd verkocht aan plaatsgenoot 
E.A. Frerichs, die haar omdoopte in Redurf. Zij 
werd in 1956 gebouwd in Langerbrugge voor 
M.A. Poppelier uit Rotterdam. De afmetingen 
zijn 42,02 x 6,46 x 2,26 meter, het laadvermo-
gen bedraagt 359 ton en ze werd voorzien van 
200 pk Industrie. Ze kwam in de vaart als St. 
Anton en kwam in 1962 in bezit van W.J.A. 
Poppelier, die haar in 1977 verkocht aan schip-
per Hagenaar.

Aangekocht uit het buitenland
De duwboot Hercules (060.03724) heeft een 
indrukwekkende staat aan eigenaren en nati-
onaliteiten. Ze werd in 1966 gebouwd bij de 

Gute Hoffnungs Hütte in Walsum als Delft 
(23.172270) van Lehnkering AG uit Rotterdam. 
De afmetingen zijn 20,78 x 11,36 x 1,75 meter 
en ze werd opgeleverd met 2x 515 pk Deutz. In 
1971 werd ze door Lehnkering omgedoopt in 
Lehnkering 12 en als zodanig in 1984 verkocht 
aan O. Slokkers uit Zwijndrecht, die haar weer 
doorverkocht aan schipper Pauwels uit Ekeren 
(B). Ze was zijn derde Vredeburg (60.01721) 
en hij verving één van de Deutzen door een 
690 pk Caterpillar. Voorts voer ze als Sparta-
cus (23.17976) van O. Slokkers (1986) en van 
Mercurius Scheepvaart BV uit Zwijndrecht 
(1988), die haar een jaar later onder Zwitserse 
vlag bracht (70.01527) en tenslotte weer vanaf 
1992 onder Nederlandse vlag van L.M. Hermans 
uit Ermelo (23.20342). Van 1997 tot 2001 voer 
ze als Savanna III van W. de Bruin uit Terneu-
zen. Daarna onder Belgische vlag (60.03742) 
van J.A.A. Vanhoyweghen als Sagar (2001), 
van F.L.B. SA uit Brussel als Palestel (2006), 
van Tempo Intership SA uit Mons als Salween 
(2008) en tenslotte als Hercules (2009). Nu is 
ze aangekocht door BST Dintelsas BV uit Din-
teloord. De Deutz uit 1966 en de Caterpillar uit 

1984 hebben inmiddels plaatsgemaakt voor 2 
Caterpillars van 836 pk.

Het cruiseschip River Cloud (070.01647) van 
Classic Cruises Shipping AG uit Bazel werd 
ondergebracht bij Select Voyages uit Bemmel en 
omgedoopt in Royal Crown. Ze werd in 1996 
gebouwd in Grave, de afmetingen zijn 109,90 
x 11,40 x 1,90 meter, is uitgerust met 2x 1380 
pk MaK en heeft accommodatie voor 90 pas-
sagiers in 45 hutten.

Nieuwbouw
In februari werd het containerschip Hendrik 
(023.32477) opgeleverd. Het casco werd ge-
bouwd op de Karadeniz Shipyard in het Turkse 
Ünye Ordu en afgebouwd bij Dolderman in Dor-
drecht. Ze meet 135 x 11,45 x 3,67 meter, het 
laadvermogen bedraagt 4007 ton (264 teu), is 
voorzien van 2x 1065 pk Caterpillar en twee 
boegschroeven van Verhaar, elk aangedreven 
door een 608 pk Caterpillar.

Verkocht naar het buitenland
De tanker Safiris (023.13452) van VOF IJssel-
monde uit Zwijndrecht werd verkocht naar Ant-
werpen als Omega. Ze werd gebouwd in 1959 bij 
Niestern in Appingedam als Lijto 1 (23.10575) 
van Lijto NV uit Rotterdam. De afmetingen zijn 
49,80 x 6,59 x 2,64 meter, het laadvermogen was 
453 ton en ze werd opgeleverd met 200 pk Alpha. 
Deze werd in 1974 vervangen door 406 pk Cater-
pillar. In 1966 werd ze verkocht naar Duitsland 
als Calpam 3 van Minog GmbH uit Hamburg. 
In 1972 kwam ze weer terug in Nederland als 
Delstor V van de gelijknamige BV uit Delfzijl. 
Daarna voer ze van 1979 als Hendrik E van H. 
Eier uit Sluiskil, die haar een jaar later verkocht 
aan Tankes BV als Safiris.

Schipper of liever reder Bruinsma uit Zwijn-
drecht heeft twee tankers van Europe Shipping 
AG uit Grevenmacher, de Linde (023.25400) en 
Primera (023.26537) gekocht en ondergebracht 
bij zijn Luxemburgse dochtermaatschappij Ba-
malite SA uit Grevenmacher. Het casco van de 
Linde werd in 1993 gebouwd op de Oderwerft 
in Eisenhüttenstadt en in 1995 afgebouwd bij 
De Waal in Werkendam. Deze 110-meter met 
3234 ton laadvermogen is uitgerust met 1675 
pk ABC. Ze kwam in de vaart als Friendship 
(23.22289) van G. Rensen uit Zwijndrecht die 
haar in 1997 verkocht aan C. Heuvelman & Zn 
uit Ouderkerk a/d IJssel. Van 1999 tot 2001 voer 
ze als Galapagos (60.03419) van Galaxy NV 
(schipper Stevens) uit Gent, waarna ze werd 

verkocht als Linde (023.25400). Het casco van 
Primera komt van Nashua Nantong en werd in 
2004 afgebouwd bij Jac. den Breejen in Har-
dinxveld. De afmetingen zijn 135 x 16,80 x 
4,20 meter, het laadvermogen bedraagt 6673 
ton en ze is voorzien van 2x 1800 pk ABC. Ze 
kwam in de vaart als Primera van de Brabantse 
Tankvaart Mij uit Raamsdonksveer en werd in 
2008 onder Luxemburgse vlag gebracht.

R K M
Rivieren, Kanalen en Meren

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

• De River Cloud (070.01647) met haar typi-
sche ‘bijlsteven’ in 2004 in Nijmegen. (Foto W. 
van Heck)

•  Een mooi schip uit 1956, de Be An 
(023.09624) werd verkocht. (Foto K. Hege-
mans)

HAMBURG

Met de komst van de bevoorra-
der Hellespont Dione heeft de 
Hellespont Groep uit Hamburg 
haar bouwprogramma van off-
shorevaartuigen afgerond. Dit 
bestond uit vijf bevoorraders 
van het type UT755LN.

Hellespont, van origine een Griekse 
tankerrederij maar tegenwoordig 
aangestuurd vanuit Hamburg, be-
schikt over een vloot van zeventien 
olie-, producten- en chemicaliën-
tankers. Naast een nieuwbouwpro-
gramma, dat momenteel acht tankers 
telt, besloot de rederij zich enkele 
jaren geleden ook in de offshoresec-
tor te begeven. Hiervoor werd een 
bouwprogramma opgezet voor vijf 
platformbevoorraders. Hiervan werd 
de bouw van vier uitbesteed bij de 
Cochin-werf in India en de vijfde bij 

de werf van Drydocks World op het 
Indonesische eiland Batam.

De eerste van de serie, de Hellespont 
Daring, is vorig jaar opgeleverd. 
Kort daarop volgden de Hellespont 
Dawn, Hellespont Defiance en Hel-
lespont Drive. Als laatste is nu de 
Hellespont Dione overgedragen. Al 
deze 3250 dwt metende schepen zijn 
73,60 meter lang, 16 meter breed en 
hebben een diepgang van 5,83 meter. 
De eerste vier hebben twee Ulstein 
Rolls Royce Bergen KRMB9 hoofd-
motoren van elk 2750 bhp. De laatste 
twee Caterpillar 6M25 diesels, elk 
met een vermogen van 2655 bhp. 
Om nauwkeurig bij platformen te 
kunnen manoeuvreren zijn de zus-
terschepen uitgerust met twee 600 
kW boegschroeven en twee 500 kW 
hekschroeven van KaMeWa. Ook 
zijn ze voorzien van een klasse 2 
dynamisch positioneringssysteem.
Het werkdek heeft een oppervlak 
van 680 vierkante meter. Hieronder 
bevindt zich een groot tankenpark 
voor het transport van cement, 
boorspoeling, boor- en drinkwater 
en brandstoffen.
Hellespont gaat de schepen, die on-
der klasse van DNV zijn gebouwd, 
inzetten in Afrikaanse en Aziatische 
wateren. Ze worden vanuit het Hel-
lespont-kantoor in Singapore bere-
derd. Alle bevoorraders vallen op 
doordat zij wit zijn geschilderd, de 
huiskleur van de rederij. (PAS)

ESSEN

De energiemaatschappij RWE 
Innogy heeft de optie voor een 
tweede hefschip om offshore 
windturbines te installeren om-
gezet in een bouworder. Dit be-
tekent dat de Zuid-Koreaanse 
Daewoo-werf nu twee van deze 
vaartuigen voor het Duitse be-
drijf gaat bouwen.

Eerder dit jaar meldde RWE Innogy 
dat bij Daewoo een bouworder was 
geplaatst voor een 109 meter lang 
en 40 meter breed hefschip dat zou 
worden uitgerust met een 800-tons 
kraan. Hiermee zouden de aller-
grootste windturbines, van 5 tot 6 
megawatt, in zee kunnen worden 
geïnstalleerd. Tevens werd bekend 
dat het bedrijf twee opties had geno-
men op zusterschepen. De eerste is 
nu uitgeoefend. De werf gaat beide 
vaartuigen eind 2011 opleveren. De 
schepen kosten elk zo’n 100 miljoen 
euro.
RWE Innogy gaat de beide vaartui-
gen inzetten bij de aanleg van de 
windturbineparken Nordsee Ost en 
Innogy Nordsee 1, die in de Duitse 

Noordzee worden aangelegd en het 
Gwnyt y Môr park voor de kust van 
Wales. Naast een DP-systeem voor 
het werken in diep water krijgen de 
hefschepen ook een vierpunts anker-
systeem voor het werken in ondiep 
water. In de hefmode kan worden 
gewerkt in ruim 40 meter diep water. 
De schepen worden geklasseerd door 
Germanischer Lloyd. RWE Innogy 
heeft laten weten dat mogelijk al op 
korte termijn ook de tweede optie 
in een bouworder zal worden om-
gezet. (PAS)

• Artist’s impression van het type 
hefschip waarvan RWE Innogy er 

nu twee in Zuid-Korea laat bou-
wen. (Foto RWE Innogy)

Tweede hefschip voor RWE Innogy

• De Hellespont Daring is als eerste van vijf nieuwe bevoorraders voor 
rederij Hellespont. (Foto Hellespont)

Vijfde bevoorrader voor Hellespont

DUBAI

Met twee supermoderne seis-
mische onderzoekingsvaartui-
gen is de pas opgerichte firma 
Polarcus uit Dubai in de off-
shoresector van start gegaan. 
Hiervoor heeft de eveneens in 
Dubai gevestigde werf Drydocks 
World de seismics Polarcus Na-
dia en Polarcus Naila opgele-
verd. Opvallende schepen met 
een zogeheten potviskop.

De seismische firma, opgericht door 
mensen die hun sporen in de sector 
hebben verdiend, was oorspronkelijk 
van plan zes supermoderne seismics 
af te nemen. Schepen naar een ont-
werp van Ulstein met de zogehe-
ten X-Bow, de achteroverhellende 
potviskop. Het zestal werd ook 
daadwerkelijk bij Drydocks World 
op stapel gezet. De eerste, de Po-
larcus Nadia, is 14 december 2009 
en de tweede, de Polarcus Naila, op 
24 februari 2010 opgeleverd. Beide 
zijn van het type Ulstein SX124. Het 
zijn dubbelwandige, ijsversterkte 
schepen met een lengte van 88,80 
meter, een breedte van 19 meter en 
voorzien van een dieselelektrische 
voortstuwing, een klasse 2 dyna-

misch positioneringssysteem en 
Clean Design-voorzieningen om de 
schadelijke uitstoot van rookgassen 
te minimaliseren.
Voor beide schepen was gelijk volop 
werk voorhanden. De Polarcus Na-

dia ging in januari van dit jaar voor 
een periode van een halfjaar voor 
TGS-NOPEC offshore Libië aan de 

slag. Hier moet in een gebied van 
5000 vierkante meter de zeebodem 
in kaart worden gebracht. De Polar-

cus Naila kon direct na de opleve-
ring voor Noble Energy Cameroon 
Ltd in West-Afrikaanse wateren 
aan het werk. Beide seismics zijn 
uitgerust met supermoderne appara-
tuur en twaalf streamers die achter 
het schip worden voortgetrokken. 
Hiermee wordt het driedimensionale 
bodemonderzoek uitgevoerd. Als la-
ter dit jaar dit werk is afgerond, gaat 
de Polarcus Naila voor Gassnova in 
de Noorse sector van de Noordzee op 
zoek naar cavernes in de zeebodem 
voor de opslag van CO2.

De Polarcus-vloot wordt dit jaar nog 
verder uitgebreid met de Polarcus 
Asima (type Ulstein SX134) en 
de Polarcus Samur (type Ulstein 
SX133), die respectievelijk in het 
tweede en derde kwartaal worden 
opgeleverd. Op stapel staan dan nog 
de Polarcus Selma en de Polarcus 
Alima, beide van het type Ulstein 
SX134. Dit tweetal moet ook nog 
voor de komende jaarwisseling wor-
den opgeleverd. Door de economi-
sche crisis was Polarcus vorig jaar 
genoodzaakt haar financiële positie 
te herstructureren. Een gevolg hier-
van was dat het bedrijf van voor-
noemde serie de twee laatstgenoem-

de schepen heeft moeten verkopen 
aan de Zickerman Group/Holding, 
één van de aandeelhouders van het 
bedrijf. Afgesproken is dat Polarcus 
op termijn beide schepen voor het-
zelfde bedrag weer kan terugkopen. 
De bouw van de eerste vier vergt 
een investering van 714 miljoen 
dollar.
Van het succesvolle en innovatieve 
X-Bow-ontwerp van Ulstein zijn 
intussen diverse typen offshorevaar-
tuigen gebouwd, waaronder bevoor-
raders die ook sleep- en ankerwerk 
kunnen verrichten, seismics, duikon-
dersteunings-, constructie- en safety/
standbyvaartuigen. (PAS)

Nieuwbouw: alle typen bedrijfsvaartuigen
Reparatie
Dokcapaciteit tot 110 meter

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

email: info@scheepswerfgrave.com

Renovatie Ekofisk
OSLO

Het Noorse olie- en energiemi-
nisterie is akkoord met de bouw 
van een nieuw woonaccommo-
datieplatform op Ekofisk.

De vergunning is de aanzet voor 
een ingrijpende renovatie van dit 
Noordzeeveld. In de loop van dit 
jaar dient operator ConocoPhillips 
hiervoor bij hetzelfde ministerie een 
uitbouwplan in. Het zal daarbij gaan 
om twee productieplatformen, 
waarvoor 7,5 tot 9 miljard euro 
wordt uitgetrokken.

Ekofisk kan na de renovatie nog 
veertig jaar mee. Het woonplatform, 
dat 1,3 miljard gaat kosten, krijgt 
accommodatie voor ruim 550 man. 
Wie het gaat leveren is nog ondui-
delijk, maar de race om de order 
is in volle gang. (WV)

Mijlpaal voor OAS
DEN HELDER

Met het Offshore Access Sy-
stem (OAS) is onlangs voor de 
1000ste keer een veilige koppe-
ling gemaakt tussen een bewe-
gend schip en een vast in zee 
opgesteld offshoreplatform.

Het record is gevestigd met het be-
voorradingsvaartuig Rem Mermaid, 
dat sinds februari 2009 is uitgerust 
met een OAS van fabrikant Off-
shore Solutions uit IJmuiden. Met 
deze bevoorrader worden bijna 
dagelijks onderhoudsmensen afge-
zet op platformen van GDF Suez 
E&P Nederland in de Nederlandse 
Noordzee. Om dit personeel veilig 
van een bewegend schip op een vast 
platform over te zetten, heeft GDF 
Suez gekozen voor deze deinings-
gecompenseerde telescopische val-
reep. Ook de Smit Kamara, die voor 
Shell/NAM op de Noordzee werkt, 
is met een dergelijk systeem uitge-
rust. Het Offshore Access Systeem 
weegt 24 ton en wordt ingezet tot 
golfhoogte van 2,50 meter. Tijdens 
de 1000 koppelingen met GDF-plat-
formen zijn in totaal 9000 mensen 
veilig overgezet. 
Bij GDF Suez is men zeer te spre-
ken over het systeem. Voorheen 
werden onderhoudsmensen altijd 
met helikopters op platformen af-
gezet. (PAS)

• Artist’s impression van de complete Polarcus-vloot. (Afbeelding Polarcus)

Eerste Polarcus operationeel
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Het loont om extra te vragen. Maar sommige 
prijzen staan zo vast als een huis, zoals Rotter-

dam-Krotzenburg met kolen voor 4 euro of erts van 
Rotterdam naar Dillingen voor 4,75 euro per ton. 
Hier wordt niet bijbetaald. Op andere bestemmingen 
is echter wel onderhandelingsruimte en wordt er 
soms meer dan 50 cent bijbetaald. Niet dat de vrach-
ten daar goed van worden, maar wel een tikje beter. 
Vooral in de kunstmest wordt veel werk geweigerd, 
omdat men de tarieven te laag vindt. Op de Moezel 
was redelijk wat werk en op de Duitse kanalen werd 
ook het een en ander aangeboden.

Peterson Amsterdam verwachtte dinsdag de 
Atlantic Breeze met sojabonen en sojaschroot 

en -pellets. Woensdag kwam de Crimson Mercury 
met sojaschroot en -pellets en kwam ook de San 
Felice met palmpitschilfers. Op 3 april komt de 
Mihalis F. met palmpitschilfers en 5 april wordt de 
Senorita verwacht met sojabonen en sojaschroot 
en -pellets. De Marabou wordt 7 april verwacht 
met palmpitschilfers. Op 10 april wordt de Dyna 
Voyager verwacht met sojaschroot en -pellets en 
zonnebloemschroot en -pellets en 11 april komt de 
Hamburg met sojabonen en sojaschroot en -pellets. 
De Saligna komt 13 april met sojaschroot en -pellets. 

De Svilen Russev wordt 16 april 
verwacht met sojabonen en soja-
schroot en -pellets. De Hokuetsu 
Ace II wordt 17 april verwacht met sojabonen en 
sojaschroot en -pellets. De Chaitali Prem komt 20 
april met sojabonen en sojaschroot en -pellets. Die 
dag komt ook de Estable Trader met sojaschroot en 
-pellets.
Peterson Rotterdam verwachtte woensdag de Ocean 
Pegasus met sojaschroot en -pellets. Op donderdag 
komt de Growth Ring met sojaschroot en -pellets. 
Op vrijdag 2 april komt de Forestal Esperanza met 
sojaschroot en -pellets. De Prince of Ocean komt 4 
april met sojaschroot en -pellets. De Hamburg Max 
komt 6 april met sojaschroot en -pellets en de Elleair 
Taio met sojaschroot en -pellets. De Silver Pegasus 
komt 13 april met sojaschroot en -pellets. Op 20 april 
komt de Bay Ranger met lupinen.

De EMO verwacht 7 schepen met kolen en 4 
met erts. De Eternal Salute wordt maandag 

leeg verwacht van erts en de Rodopi is die dag 

leeg van kolen. De Ocean Lady 
wordt dinsdag leeg verwacht van 
kolen, evenals de Cape Awoba. 

De Elegant Star ligt tot woensdag kolen te lossen en 
de Pontonikis is donderdag leeg van kolen. De Ore 
Guaiba is vrijdag leeg van erts en de SKS Trent lost 
van donderdag tot zaterdag kolen. De Vogerunner 
lost vrijdag en zaterdag erts en de Maha Anosha 
arriveert zaterdag met kolen. De AM Express wordt 
zaterdag verwacht met erts.

Schroot ging van Rotterdam naar Kehl voor 6,25 
euro per ton. Erts bracht van Rotterdam naar Dil-

lingen 4,75 euro per ton op. Erts ging van Rotterdam 
naar Richemont voor 5,25 euro per ton. De kolen 
brachten van Rotterdam naar Krotzenburg 4 euro per 
ton op. Bentoniet ging van Rotterdam nar Duisburg 
voor 4 euro per ton. Coils gingen van Rotterdam 
naar Duisburg voor 3 euro per ton. Kunstmest werd 
aangeboden en geweigerd van Sluiskil naar Plo-
chingen voor 7,25 euro per ton. Kolen gingen van 
Rotterdam naar La Max voor 5 en 5,25 euro per ton. 

Raapschroot ging van de Main naar Nederlandse 
bestemming voor 5,50 euro per ton. 

Duitsland

Tarwe ging van de Main naar Rotterdam voor 8 
euro per ton. Grind kwam van de Boven-Rijn 

naar Nederlandse bestemming voor 3,50 euro per 
ton. Vanaf de Moezel werd voor gerst naar het Twen-
tekanaal 5 euro per ton betaald. Naar Gelsenkirchen 
werd 5,50 euro geboden en tarwe ging naar Nijkerk 
voor 6,25 euro per ton. 

België/Frankrijk

In Frankrijk staan de tarieven steeds meer onder 
druk. Sinds het einde van het CIS wordt beknib-

beld op alle tarieven. Kolen werden aangeboden en 
geweigerd van Gent naar Frouard voor 5,25 euro 
per ton. 

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)

Beetje meer onderhandelingsruimte
‘We hebben twee magere weken achter de rug’, zegt een bevrach-

ter. ‘Werd er twee weken geleden nog 9 euro voor 1000 ton 
naar Kehl-Breisach betaald, nu is dat 8,50 euro voor 800 ton. Er zijn 
veel schepen op zoek naar werk. De Paasdagen spelen het inplannen 
ook parten. ‘Naar Brassert betalen we 2,75, maar als je dinsdag ver-
trekt, ben je pas een week later leeg en dat is dan wel acht dagen later. 
Dan is 2,75 bepaald niet veel.’
De Main is van 9 tot 24 april gestremd en daarmee is ook de Donau 
tijdelijk uit beeld. Op de Moezel was aardig wat werk, maar was het 
ook druk met schepen. Op het Mittellandkanaal is meer werk dan er 
schepen zijn. Er schijnt vooral heel veel tarwe weg te moeten en dat 
zet een bepaalde druk op de markt. 

De pegel van Pfelling op de Donau daalde met een halve meter 
naar 4,70 meter begin deze week. Op de Rijn kwam meer water. 

Konstanz steeg naar 3 meter en Maxau steeg met 35 centimeter naar 
5,35 meter . De pegel van Kaub kreeg er de afgelopen week een halve 
meter bij en stond begin deze week op 2,50 meter. Daar komt in de 
loop van de week nog wat bij. Koblenz steeg naar 2,90 meter en Keulen 
naar 3,80 meter. De pegel van Ruhrort steeg naar 5 meter. 

Naar Oldenburg werd tussen de 4,50 en 5 euro per ton betaald. 
Kleinere schepen kregen 5 euro per ton. Retour was er meer 

dan genoeg aanbod van onder andere rollen, veevoer en turf. Naar 
Bülstringen werd 5 euro per ton betaald. Ook op het Mittellandkanaal 
is ruim aanbod van werk. 

Tankvaart

Richting Duitsland, Frankrijk en Zwitserland concentreert de 
vraag op de Rijnvrachtenmarkt zich op belading begin april. Met 

een lang Paasweekend voor de boeg eindigden nominatieprocedures 
uiterlijk dinsdag om 15 uur. Hier en daar oplopende wachttijden bij 
laad- en losplaatsen, concurrerende transporten binnen Duitsland en 
transporten vanuit Duitsland richting ARA beïnvloeden de afwikkeling 
van lopende zaken in deze toch al korte week. Veel marktdeelnemers 
zullen eerst hun korte termijn downstream verplichtingen checken 
voordat zij in de markt komen. Dat houdt de interesse om nieuwe 
zaken te doen beperkt.
Stijgend Rijnwaterstanden lijken volgens weersvoorspellingen eind deze 
week weer terug te lopen. Echter, tot op heden hebben fluctuerende 
waterstanden nauwelijks effect op het vrachtenniveau gehad. Volgens 
de laatste gegevens gaat de MIRO-raffinaderij in Karlsruhe begin april 
weer draaien. De eerste week in april begint men met het opstarten 
van de productie. Bevrachters en particulieren blijven naar alternatieve 
transporten binnen de ARA-range kijken. Daar blijkt de vraag naar 
schepen eind maart/begin april niet al te groot te zijn. Het is ook bijna 
onmogelijk gezien de Paasdagen om alles perfect te plannen.

PJK-Rijnvrachttarieven per 30 maart 2010
©pjk international b.v./www.pjk-international.com.
Basis 1000-1200 mton partijen van Amsterdam/Rotterdam in euro/pmton 
en voor Bazel in Zwfr/pmton.

Losplaats         Gasolie         Benzine
 Hoog Laag Hoog Laag
Duisburg 3,75 4,05 4,05 4,35
Dortmund 5,25 5,55 5,55 5,85
Keulen 5,50 5,80 5,80 6,10
Frankfurt 8,25 8,55 8,55 8,85
Karlsruhe 10,25 10,55 10,55 10,85
Bazel 18,50 19 19 19,50

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

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

Hellingcapaciteit
tot 110 m
Tevens 2 stevendokken
tot 19 m breedtee

Het vervoer over water in Frankrijk 
is in de eerste twee maanden van 
dit jaar met 7,9% in tonkilometers 

toegenomen in vergelijking met de-
zelfde periode in 2009, meldde VNF. 
Grootste groeier was, met 42,4%, het 
vervoer van chemische producten. 
Ook het transport van landbouw-
producten nam met 33,7% flink 
toe, dankzij het interventiegraan. 
De koude winter zorgde voor een 
stijging van het kolenvervoer met 

10,8% in tonkilometers (en ruim 
30% in tonnen). Het is natuurlijk 
de vraag of zich dat ook in een stij-
ging van de vrachtprijzen vertaalt. 
Volgens de nieuwe statistische ge-
gevens van het ministerie (februari 
2010) daalden de Franse vrachten 
in het derde kwartaal van 2009 nog 

met 5,6% ten opzichte van het voor-
gaande kwartaal. De vrachtprijzenin-
dex kwam daardoor op 87,8 punten 
(waarbij het prijsniveau van 2006 
als 100 telt).

Geruchten
VNF pakte deze SITL uit met een 
grote binnenvaartstand. De Franse 

vaarwegbeheerder deelde de loca-
tie in het centrum van de beurs met 
vier partners: schippersorganisatie 
CNBA, redersbond CAF, promo-
tieorganisatie Association Seine 
Nord Europe en binnenvaartont-
wikkelingsbureau Entreprendre 
pour le Fluvial. Daarnaast waren de 

bedrijven River Shuttle Containers 
(RSC) en Logiyonne uitgenodigd om 
zich op de VNF-stand te presente-
ren. RSC, een dochteronderneming 
van CMA-CGM, onderhoudt twee 
containerlijndienst in het Rhône-
Saônebekken en vijf op de Seine. 
Logiyonne is dit jaar opgericht om 
de nieuwe (container)haven van 
Gron bij Sens op de Yonne te ont-
wikkelen.
‘De SITL was dit jaar erg groot, 
zowel qua aantal exposanten als 
bezoekers’, zegt Nathalie Stey van 
het Franse vakblad Navigation, 
Ports et Industries. De organisatie 
registreerde 42.731 personen, 6,7% 
meer dan in 2008, uit 103 landen. ‘Al 
met al heb ik in de wandelgangen 
weinig over de crisis gehoord. De 
zeerederijen waren niet in groten ge-
tale aanwezig, de binnenvaart was 
goed vertegenwoordigd. Het betrof 
wel vaak gedeelde stands met andere 

bedrijven of havens, wat het voor 
geïnteresseerden niet altijd gemak-
kelijk maakte elkaar te vinden. Ook 
legden de meeste havens de nadruk 
op hun plannen, in plaats van op 
hun resultaten in 2009. De Franse 
binnenvaartsector is het afgelopen 
jaar werkelijk gespaard gebleven. 
Vooral het containervervoer groeit. 
Voor de binnenvaartrederijen lijken 
de zaken er niet slecht voor te staan, 
één verklaarde zelfs nog winst te ma-
ken. Al zijn er ook geruchten dat een 
containeroperator te koop zou staan 
en dat zeerederijen zich terugtrekken 
uit inlandcontainerterminals.’

Seine Nord later
De conferentie over Seine-Nord trok 
volgens VNF zo’n 200 belangstel-
lenden. Diverse sprekers riepen be-
drijven op ‘de boot niet te missen’ 
en zich aan het nieuwe kanaal te 
vestigen. Anders dan oorspronke-

lijk de bedoeling was, worden de 
vier multimodale overslagcentra, 
Cambrai-Marquion, Péronne-Haute 
Picardie, Nesle en Noyon, geen 
onderdeel van het publiek-private 
samenwerkingsproject voor de aan-
leg en exploitatie van het kanaal. 
Dat heeft verschillende redenen: 
de locale overheden bleken graag 
een vinger in de pap te houden, de 
twee private partners die zich heb-
ben gemeld zijn op de eerste plaats 
bouwbedrijven en in het huidige 
economische klimaat betekent het 
beheer van een groot overslagcen-
trum (Cambrai-Marquion beslaat 
156 hectare) natuurlijk ook een groot 
risico. Overigens is de financiering 
van het 106 kilometer lange kanaal 
tussen de Duinkerken-Scheldever-
binding en de Oise nog steeds niet 
rond. In de VNF-publicaties is het 
openstellingsjaar inmiddels verscho-
ven van 2015 naar 2016.

Op logistiekbeurs SITL in Parijs is crisis geen onderwerp

Flinke groei Frans vervoer over water
Door Annemarie van Oers

Het Franse vervoer over 
water zit weer in de lift 
en onder de bezoekers 
van beurs Semaine In-
ternationale du Trans-
port et de la Logistique 
(SITL) in Parijs was de 
crisis vorige week be-
paald niet hét onder-
werp van gesprek. Zo-
wel de beurs als de 
door Voies Navigables 
de France (VNF) geor-
ganiseerde conferentie 
over het nieuwe Seine-
Nordkanaal werden 
druk bezocht.

Lobby voor vestiging
bedrijven aan Seine Nord

Meer containers
naar Bazel
DUISBURG

Contargo gaat vanaf 1 april de 
capaciteit tussen de zeehavens 
en Bazel belangrijk uitbreiden.

Voeren er tot nu toe vier schepen 
in de week tussen de zeehavens en 
Bazel, Ottmarsheim en Straatsburg, 
dat worden er nu zeven. De haven 
van Antwerpen en Rotterdam wor-
den voortaan apart bediend door de 
schepen van Contargo. ‘Het levert 
onze klanten in Zwitserland en langs 
de Boven-Rijn één tot twee dagen 
minder vaartijd op’, zegt Heinrich 
Kerstgens, directeur van Contargo. 
Drie schepen komen in een rondje 
van 10 dagen en 4 in een rondje van 
14 dagen. Contargo zet de extra 
schepen in om flexibeler te zijn, om 
meer afvaarten te kunnen aanbieden 
en ook omdat het containeraanbod 
stijgt. (MdV)

• De Basel Multi Terminal (BMT) 
waar Contargo mede-eigenaar van 
is. (Foto Contargo)

Scheepvaart en
spoor samen op
transportbeurs
ROTTERDAM

De voorlichtingsbureaus voor 
binnenvaart, shortsea en spoor 
staan 7 en 8 april gezamenlijk 
op de beurs Transport & Logis-
tiek 2010 in Den Bosch.

Ze bundelen daar hun krachten om 
het belang van intermodaal vervoer 
onder de aandacht te brengen. De 
vijfde editie van de beurs wordt ge-
houden in de Brabanthallen.
Door samen deel te nemen aan de 
beurs kunnen de voorlichtingbureaus 
het intermodale vervoer bij een breed 
publiek onder de aandacht brengen 
en nieuwe contacten leggen. Veel be-

zoekers zijn beslissers in de sector en 
daarom een belangrijke doelgroep.
Vooruitkijkend naar het WK Voetbal 
in juni 2010 zal in de stand op een 
ludieke en interactieve wijze invul-
ling worden gegeven aan het thema 
‘Intermodaal scoort!’. De Holland 
Intermodal stand is te vinden op 
standnummer T1318. Bezoek aan 
de beurs is gratis.
Voorlichtingsbureau Shortsea Ship-
ping, Rail Cargo information Ne-
therlands en Bureau Voorlichting 
Binnenvaart werken al enige jaren 
samen om kennis en informatie over 
de verschillende modaliteiten uit te 
wisselen en intermodaal vervoer on-
der de aandacht te brengen. Zo ver-
zorgen zij gezamenlijk presentaties 
en workshops, brengen foldermate-
riaal uit en hebben een website: U 
kunt online registreren via: www.
easyfairs.com (HH)

Moonlight met 
verbeterd 

achterschip
DRUTEN

Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien-
Van Tiem in Druten heeft onlangs het 
ms Moonlight (135 x 14,20 meter, 
5205 ton) opgeleverd aan Willem-
Jan en Bodil De Waardt. Het schip 
is uitgerust met twee zescilinder 
ABC hoofdmotoren van 1800 pk 
bij 1000 toeren. Brinkmann & 
Niemeijer leverde de generatoren. 
Het timmerwerk is verzorgd door 
Willemsen Interieurbouw uit Huis-
sen. De spudpalen zijn geleverd door 
Van Wijk. Rabobank Lek en IJssel 
verzorgde de financiering. Het door 
Concordia Shipyards geleverd casco 
is, na aankomst in Nederland, door 
CASCO Hemiksem in België onder 
handen genomen en verbeterd. Het 
achterschip werd daarbij flink aan-
gepast. (HH / foto Arie Jonkman)

P&O terug op
Zeebrugge-Dover
ZEEBRUGGE

P&O Ferries keert terug op de 
route Zeebrugge-Dover.

In 2002 besloot de rederij  de dienst 
af te stoten vanwege de concurren-
tie van de Kanaaltunnel. De nieuwe 
dienst is alleen bestemd voor vracht-
verkeer en wordt dagelijks, behalve 
op zaterdag, een keer per etmaal 
gevaren. De dienst wordt onder-
houden door de veerboot European 
Endeavour met een capaciteit van 
100 trailers. De ferry komt om 23 
uur in Zeebrugge aan en vertrekt om 
00.30 uur weer naar Dover. Aanvan-
kelijk zal de ferry alleen onbegeleid 
vrachtverkeer meenemen, later zal 
er mogelijk ook plaats zijn voor be-
geleid vrachtverkeer. De overtocht 
neemt 4,5 uur in beslag. De eerste 
afvaart is 7 april. (BS)

IJs eindelijk weg
RÜGEN

Het ijs langs de Duitse Oost-
zeekust is eindelijk gesmolten. 
Meer dan twee maanden heeft 
de ijsgang het scheepvaartver-
keer ernstig belemmerd.

Rond de eilanden Rügen, Hiddensee 
en Usedom hebben de ijsbrekers hun 
werk om de vaarroutes open te hou-
den eindelijk kunnen staken. De wate-
ren zijn vrijdag door het Bundesambt 
für Schiffahrt und Hydrographie in 
Rostock weer open verklaard. Alleen 
in de Greiswalder Bodden en Stettiner 
Haff drijven nog ijsschotsen. Het tot 
soms 35 centimeter dikke ijs heeft in 
de afgelopen maanden het scheep-
vaartverkeer rond genoemde eilanden 
volledig lam gelegd. De schepen die 
gedurende die tijd als ijsbreker dienst 
hebben gedaan, worden nu ingezet 
om de betonning en bebakening weer 
te herstellen. (BS)
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Wij zijn op zoek naar enthousiaste:

STUURMAN MET PATENT/
2E KAPITEIN

Voor het containerschip “SO LONG”.

RSS Rhine Shuttle Service AG
E-mail: Rosita@rss-basel.com

Tel.nr: 0653-159555

Gevraagd aan boord van m.p.s. Salvinia
Feenstra Rijn Lijn

Kapitein/stuurman
met Rijnpatent tot Mannheim

Matroos of machinist
Goede omvangsvormen noodzakelijk.
Seizoen 2010/Nederlandse condities.

Voor inlichtingen
Dhr B. Koudenburg tel.: 06-53439030
Mw R. Koudenburg tel.: 06-51544526

Rosmolenweg 9f, 3356 LK Papendrecht.

Gevraagd op MCS Deseo
Stuurman/2e kapitein
In bezit van vaarbewijs, radar,

Rijnpatent en ADNR.
Vaste vaart Zeebrugge-Antwerpen.

14 dagen op / 14 dagen af.
Inclusief kost + inwoning.

Ervaring containervaart is een pré.

Inl. 0032-475364762
Email: Deseo@binnenvaartonline.be

Canal Company is hét toonaangevende bedrijf in toerisme en entertainment in
Amsterdam, met de merknamen Holland International, Canal Company, Canal
Bus, Canal Hopper en Canal Bike. Onze partyschepen, rondvaartboten, sloepen
en waterfietsen zijn een bekende verschijning in de Amsterdamse grachten.

Rederij Canal Company en rederij Holland International zoeken voor 2010: 

Schippers m/v
Vereisten:

- Groot vaarbewijs
- Marifooncertificaat

Spreekt een prettige en dynamische werkomgeving je aan en werk je graag
flexibel of juist in ploegendiensten? Dat kan allemaal! Reageer dus snel! 

Canal Company kenmerkt zich door:
- Flexibele werktijden
- Goede arbeidsvoorwaarden waaronder commissie en toeslagen

Holland International Rondvaart kenmerkt zich door:
- Ploegendiensten of flexibel in te delen rooster
- Salariëring conform CAO

Interesse?
Ga snel naar www.canal.nl en vul het sollicitatieformulier in! 
Vragen? Bel Marjolijn Ruijter 020-5353301

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

NBBU               SVU              STICHTING FLEXKEUR

Maritiem uitzendbureau
Offshore, KHV en Bagger

Het Nieuwe Diep 34 CC
1781 AD Den Helder

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

Burando Maritime Services, is inmiddels een bekende naam binnen de Rotterdamse haven, met diverse activiteiten in
de maritieme dienstverlening. Als een sterk groeiende onderneming, met diverse kantoorlocaties en een eigen vloot
bestaande uit 20 binnenvaartschepen, zijn wij opzoek naar een 

schipper
week op week af systeemvaart  voor de B.V. SSL.
Het doel van de functie is:  Innemen, vervoeren en afleveren van verschillende ladingen m.b.v. een van onze unieke
kraanlichters, zodanig dat aan de wet- en regelgeving met betrekking tot scheepvaartverkeer, veiligheid en milieu
wordt voldaan.

De activiteiten bestaan onder andere uit:

• De werkzaamheden van de bemanning organiseren,  coördineren en controleren, rekening houdend met 
• veiligheidsvoorschriften en in functie van externe omstandigheden;
• Vaaropdrachten uitvoeren met het schip: goederen laden, transporteren en afleveren bij (zee) schepen en/of 
• terminals;
• De goede werking van schepen, installaties en materieel controleren, alsook de inventaris bijhouden en zonodig 
• bijbestellingen van materiaal/materieel of onderhouds- en herstellingswerken doen uitvoeren;
• Administratieve taken vervullen ter ondersteuning van de eigen opdracht: logboek invullen, Indien van toepassing: 
• bijhouden welke bemanning wanneer gewerkt heeft voor extra vergoedingen, scheepsverslagen maken bij averij;
• Regelmatig noodoefeningen organiseren (boot- en brandrol, "man overboord",...)
• Indien van toepassing: voor de schipper-bootsman: een matroos en/of riggers leiden in het uitvoeren van 
• onderhoudswerkzaamheden, dekactiviteiten (= laden, lossen, stouwen, borgen van vrachten) of bebakeningswerken, 
• en zelf actief aan deze taken deelnemen.
• VCA activiteiten

De funtie-eisen zijn:

• Grootvaarbewijs 1, Radardiploma, ADNR en Marifooncertificaat
• VCA Vol
• kennis van scheepstechniek (dek, bediening motoren, navigatie- en communicatie-apparatuur)
• kennis van de vaarwateren
• kennis van nautische en interne reglementen
• kennis van EHBO, reddings- en blustechnieken
• Leiding geven (gezag voeren)

Verantwoordelijkheidszin 
• Inzet en motivatie

Is stipt en beschikbaar
Is bereid op onregelmatige tijdstippen te werken (continudienst)

• Initiatief
Durft op basis van eigen ervaring en waarneming tegen een advies in te gaan
Neemt geen afwachtende houding aan bij het uitvoeren van een opdracht.

Solliciteren:
Beschik jij over een oplossingsgerichte mentaliteit, vind jij jezelf terug in bovenstaande, dan nodigen wij jou uit te rea-
geren. Wij ontvangen graag jouw motivatiebrief met daarbij je Curriculum Vitae via het e-mailadres: hr@burando.eu.

Contact informatie:
Ship Spares Logistics
T.a.v Vivian van der Heijde
Bunschotenweg 115
3089 KB Rotterdam

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem
E-mail: misti@hetnet.nl

KENNISMAKINGS
AANBIEDING

VAREND 
NEDERLAND

LEEST SCHUTTEVAER

WEEKBLAD

SCHUTTEVAER

INTERNET?

Kijk voor de interneteditie van 
Weekblad Schuttevaer op
www.schuttevaer.nl

BON

Ik wil graag gebruik maken van deze kennismakings 
aanbieding. Noteer mij voor:

     

proefabonnement van 8 weken voor € 15,00*
jaarabonnement met kenningsmakings-
korting voor € 102,50**

* prijzen zijn excl. BTW
** normale abonnementsprijs € 152,00

Bedrijf/Schip:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: weekblad Schuttevear, ter attentie van Stella de Jong 
Antwoordnummer 52, 7400 VB Deventer Faxen kan ook: 0570 - 50 43 99

JA
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FRIEDRICHSHAFEN

Tognum breidt het productie-
netwerk van MTU uit met een 
motorenfabriek in South Caro-
lina in de Verenigde Staten. Het 
bedrijf wordt gevestigd in een 
overgenomen fabriek van SKF.

Er zullen niet alleen motoren worden 
geassembleerd, maar ook onderde-
len worden gemaakt, waaronder de 
cilinderkoppen. De productie begint 
eind 2010. De assemblagefabriek in 
Detroit gaat dicht. MTU is al een aan-

tal jaren op zoek naar een geschikte 
locatie. De locatie is groot genoeg 
om de productie uit te breiden. 
‘Voor een wereldwijd opererende 
groep als Tognum is een wereldwijd 
productienetwerk essentieel’, zegt 
algemeen directeur Volker Heuer van 
Tognum. ‘Door in de Verenigde Sta-
ten te produceren worden we minder 
kwetsbaar voor schommelingen in 
de wisselkoersen tussen dollar en 

euro. We hoeven zo minder onder-
delen op voorhand te verschepen 
van Europa naar Noord-Amerika, 
waardoor we minder invoerrechten 
hoeven te betalen. De grotere toe-
gevoegde waarde in de VS vergroot 
onze kansen om publieke contracten 
binnen te halen.’
Door de sterk gedaalde prijzen voor 
bedrijfslocaties in de VS, vallen de 
kosten voor de nieuwe locatie aan-

zienlijk lager uit dan eerder werd ge-
dacht De Tognum Groep investeert 
45 miljoen dollar (33 miljoen euro) 
in de 40 hectare grote locatie met 
25.000 vierkante meter bedrijfshal-
len. De staat South Carolina, Aiken 
County en een aantal andere autori-
teiten steunen de ontwikkeling van 
de fabriek met subsidies, belasting-
kortingen en de donatie van een extra 
bedrijfslocatie. De verkooporgani-
satie en het management van MTU 
blijven voorlopig in Detroit zetelen. 
(HH)

Abraham Lincoln is een van de beroemdste presi-
denten van de Verenigde Staten geweest, niet in het 
minst omdat hij een einde maakte aan de burger-
oorlog tussen de noordelijke en zuidelijke staten. 
Minder bekend is, dat hij zijn hele leven gefasci-
neerd was door mechanische oplossingen voor las-
tige problemen.

Zag hij een mechaniekje dat hij nog niet kende dan bekeek 
hij dit uitvoerig, eerst globaal en later zeer kritisch in al 
z’n details. Zonder twijfel was Lincoln een zeer praktisch 
mens. Dat moest ook wel want het land waarin hij woonde 
was nog in opbouw. Bossen werden gekapt en hout moest 
worden getransporteerd over zeer ondiepe waterwegen met 
zandbanken. Als de sneeuw smolt waren de landwegen 
onbegaanbaar en was het schip het enige vervoermiddel. 
Ook Lincoln verplaatste zich veel per boot, veelal kleine 
zoals kano’s, maar hij was ook op vrachtschepen te vinden. 
Op een dag vervoerde zijn schip een flinke vracht koopwaar 

van New Salem naar New Orleans. Daarbij liep het op een 
zandbank en de kapitein liet, om uit de benarde situatie te 
komen, alles wat kon drijven, zoals lege tonnen en kisten, 
aan de boeg bevestigen in de hoop op extra drijfvermogen, 
zodat de diepgang zou verminderen. Dit werkte inderdaad 
en het schip kwam weer vlot.

Verkiezingsbelofte
Jaren later, maar toen in een geheel ander deel van de 
Verenigde Staten, bij de Grote Meren, liep Lincoln’s schip 
weer een keer vast. Dit had twee gevolgen: ten eerste was 
één van de eerste verkiezingsbeloften van Lincoln de ver-
betering van de waterwegen. Ten tweede begon hij na te 
denken over een manier om schepen vlot te krijgen als ze 
op een zandbank waren vastgelopen. Hierbij herinnerde 
hij zich waarschijnlijk de kapitein die de tonnen aan de 
boeg had laten bevestigen. Maar Lincoln zag meer in een 
permanente voorziening die altijd standby zou zijn. Hij 
maakte van het schip een soort trimaran door het aan beide 

zijden te voorzien van uithouders voor extra draagvermo-
gen. Aan elke kant waren er twee hulprompen, eentje om 
het voorschip extra drijfvermogen te geven en een andere 
voor het achterschip. Deze hulprompen bevonden zich 
ongeveer ter hoogte van de waterlijn en waren aan de 
onderzijde met een luchtdicht doek uitgevoerd dat in geval 
van een stranding kon worden opgeblazen. Het schip was 
zo omringd met een viertal opblaasbare drijflichamen.

Patentbureau
Hij bedacht dit terwijl hij voor z’n eerste termijn deel uit-
maakte van het Congres, tussen maart 1847 en maart 1849. 
Toen hij was herkozen nam hij zijn model, dat hij in zijn 
eigen staat Illinois had vervaardigd, mee naar Washington, 
waar hij het aan een in patenten gespecialiseerde advocaat 
overdroeg. Deze bereikte dat het bij het patentbureau werd 
aanvaard. Op 22 mei 1849 werd het onder nummer 6469 
ingeschreven als ‘Schepen over ondieptes drijven’. Lincoln 
was daarmee de eerste en tot nu toe enige Amerikaanse 
president die een patent op zijn naam heeft. Hij was er 
trots op en hij nam zijn zoon dan ook weleens mee naar 
de modellenkamer van het Patentbureau, waar het schip 
met de drijflichamen was te bewonderen.
Hoe goed bedoeld ook, het patent is nooit gebruikt. Nie-
mand zag iets in een schip dat rondom was voorzien van 

opblaasbare drijflichamen. Niet al-
leen werd het schip er flink breder 
van, het kwam door het extra gewicht 
ook nog eens dieper in het water te 
liggen en liep daardoor juist méér 
kans om op een zandbank vast te 
lopen. Bovendien werd het hele plan 
overbodig, juist door de politiek van 
mensen zoals Lincoln. Om Amerika 
in de vaart der volkeren op te stoten 
was het van levensbelang de trans-
portmogelijkheden te verbeteren. In 
hoog tempo werden waterwerken 
verricht om overstromingen te be-
perken en rivieren beter bevaarbaar 
te maken.

Raderboten
De gouden tijd van de deftige stoom-
raderboten brak aan. De gemiddelde 
snelheid van het binnenlandse trans-
port over water nam daarmee aan-
zienlijk toe. Zelfs zoveel dat er een 
ander gevaar opdoemde. Bij de toe-
genomen snelheid konden drijvende 
boomstammen (‘snags’ genaamd) de 
romp gemakkelijk lekslaan. Vandaar 
dat op de boeg van de Mississippi-
raderboten altijd een uitkijk werd 
geplaatst die zowel naar zandbanken 
als naar snags moest uitkijken.

als het werkt...
           dan werkt het zo:

Lincoln’s patent

tekst
Jaap Gestman Geradts

Illustraties/beeldbewerkingen
Jeroen Bons

• In de patentaanvraag is 
de omslachtige constructie, 
evenals de aanzienlijke extra 
scheepsbreedte in Lincoln’s 
patent duidelijk te zien.

• Lincoln had eigenhandig een 
houten model van zijn uitvinding 
gemaakt en liet dit trots zien aan 

degene die de patentaanvraag 
behandelde. Hoewel die er niet 

veel in zag, nam hij de aanvraag 
toch in behandeling.  

techniek

Op schepen die zijn voorzien van 
een zogeheten MCV-server kunnen 
de opvarenden via deze frequenties 
direct mobiel met elkaar en de bui-
tenwereld bellen en sms’en. Voor 
communicatie met mensen op het 
land worden de mobiele telefoons 
door de MCV-server doorverbonden 
met de satelliet via de satellietverbin-
ding van het schip. Die verbinding 
wordt door de server automatisch 
tot stand gebracht.
Het MCV-netwerk kan ook wor-
den gebruikt door verladers om 
aan boord lading in containers te 

monitoren. Via het netwerk kan 
dan bijvoorbeeld de temperatuur en 
vochtigheidsgraad in de container 
worden doorgegeven.

Lastig probleem
Kroes heeft de twee frequenties aan-
gewezen om een einde te maken aan 
de verschillen tussen de nationale 
wetgevingen hierover binnen de ter-
ritoriale wateren van de Europese 
landen. Frequenties die in het ene 
land wel mochten worden gebruikt 
waren in andere landen taboe voor 
de scheepvaart. Voor veerboten, pas-

sagiersschepen en vrachtschepen, 
die veelal de territoriale wateren van 
meerdere landen doorkruisen, was 
dat een lastig probleem.

‘Tientallen miljoenen mensen die 
aan boord van vaartuigen ergens in 
de Europese territoriale wateren rei-
zen en werken, zullen als gevolg van 
de nieuwe, zojuist door de Commis-
sie vastgestelde regels, hun mobiele 
telefoon kunnen gebruiken zonder 
enige last van interferentie’, aldus 
Kroes. ‘De nieuwe regels moeten 
een eind maken aan de lappende-
ken van 27 verschillende nationale 
wetgevingen op het gebied van 
mobiele telefoondekking aan boord 
van cruiseschepen, vrachtschepen 
en veerboten. Hiermee krijgen tele-
communicatie-exploitanten die hun 
klanten maritieme mobiele diensten 
willen verlenen, rechtszekerheid.’

Jaar tijd
De door de Europese Commissie 
goedgekeurde regeling van de Eu-
rocommissaris geeft ook technische 
en operationele richtlijnen voor een 
harmonisatie van MCV boordap-
paratuur in Europese territoriale 
wateren. Deze richtlijnen moeten 
voorkomen dat scheepsnetwerken 

en landnetwerken elkaar storen. De 
technische richtlijnen moeten ook 
voorkomen dat mobiele gebruikers 
ongewild via het boordnetwerk en 
de satelliet bellen terwijl ze onder 
de kust binnen het bereik zijn van 
een goedkoop landnetwerk. Maar 
ook dat mensen op het strand zonder 
het te weten worden verbonden met 
het boordnetwerk.
Wanneer een schip toestemming 
heeft van één EU-land om een 
boordnetwerk te hebben, geldt 
die toestemming in principe voor 
alle Europese landen. Het voorstel 
is aangenomen met de unanieme 
steun van alle lidstaten van het Ra-
dio Spectrum Comité en het Radio 
Communicatie Comité.

De EU-lidstaten krijgen nu twaalf 
maanden de tijd om de betreffende 
radiospectrumbanden beschikbaar te 
maken voor mobiele communicatie-
diensten aan boord van vaartuigen 
en hun nationale wetgeving aan te 
passen. De lidstaten zouden er ook 
voor moeten zorgen dat consumen-
ten adequaat op de hoogte worden 
gebracht van de voorwaarden voor 
het gebruik van mobiele com-
municatiediensten aan boord van 
vaartuigen.

EU-commissaris Kroes regelt speciale GSM-frequenties voor zeevaart

Doorbraak mobiel bellen
in kustwateren van EU
Door Hans Heynen

Eurocommissaris voor Telecommunicatie Neelie 
Kroes geeft de 900 MHz en de 800 MHz frequentie 
in de Europese kustwateren vrij voor interne com-
municatie aan boord van zeeschepen. Het gaat om 
GSM frequenties.

‘Eind aan lappendeken
van 27 nationale wetten’

Door Hans Heynen

WAGENINGEN

Een werkgroep van internationale 
wiskundigen is er in geslaagd de 
efficiëntie van Dynamische Positi-
oneringsystemen voor de scheep-
vaart te verhogen door het reken-
programma dat het DP-systeem 
gebruikt te verbeteren. De wiskun-
digen deden dit op verzoek van 
het maritiem onderzoeksinstituut 
Marin in Wageningen.

Tijdens een studieweek in Am-
sterdam zochten verschillende 
wiskundige werkgroepen oplos-
singen voor praktische problemen 
van bedrijven als Stork, KEMA, de 
European Space Agency en Marin. 
Marin bood de geleerden het eigen 
rekenprogramma voor de aanstu-
ring van thrusters aan en vroeg een 
beter controleprogramma te beden-
ken. De wiskundigen bewerkten het 
allocatie-algoritme van het bestu-
ringssysteem. Ze bekeken met een 
wiskundig oog hoe de totale kracht 
waar het DP-systeem om vraagt (een 
langskracht, een dwarskracht en een 
gier-moment), zo efficiënt mogelijk 
over de beschikbare thrusters kon 

worden verdeeld.
Er waren voor dit probleem al wel 
oplossingen beschikbaar, maar de 
wiskundigen verbeterden die, waar-
door de methode in een aantal geval-
len beter werkt.

Formule aangescherpt
‘Marin hanteerde een gesimplificeer-
de formule voor het door de thrusters 
geleverde vermogen’, zegt de Amster-
damse Professor dr. Jan Bouwe van 
den Berg, leider van de werkgroep. 
‘Daardoor werden de wiskundige ver-
gelijkingen weliswaar eenvoudiger, 
maar minder realistisch. Wij hebben 
laten zien dat het in feite niet nodig 
is die benaderende formule voor het 
vermogen te gebruiken. Want als je 
uitgaat van de juiste formule voor 
het vermogen, dan is het wiskundige 
probleem weliswaar wat moeilijker, 
maar je kunt het nog steeds heel snel 
met een computer oplossen. Wij heb-
ben de oude methode van Marin en 
de door ons voorgestelde methode 

vergeleken aan de hand van een 
door Marin aangeleverde tijdreeks. 
Het bleek dat de nieuwe methode 
(die dus uitgaat van de meest realis-
tische formule voor het vermogen) 
het energieverbruik kan reduceren 
met gemiddeld 2%, oplopend tot 
5% in extreme situaties, bij een ge-
lijkblijvende nauwkeurigheid van de 
positionering van het schip.’

Betere reactie
De nieuwe aanpak is breder toe-
pasbaar dan de vorige en mogelijk 
kunnen thrusters straks met minder 
vermogen toe. Het DP-systeem rea-
geert met de nieuwe methode beter op 
positie-afwijkingen ten opzichte van 
de gewenste locatie en heading van 
het schip. ‘Wanneer het schip te ver 
naar voren ligt, moeten de thrusters 
het schip terug naar achteren sturen’, 
legt Senior Project Manager Hans 
Cozijn van de offshore-afdeling van 
Marin uit. ‘De krachten die het schip 
van haar plaats duwen zijn afkom-

stig van wind, golven en stroom. Die 
krachten zijn variabel. Het schip zal 
dus continu van de gewenste positie 
wegdrijven en de reactie van het DP-
systeem is daarom een continu proces, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
verschillende componenten. Een po-
sitiemeetsysteem (bijvoorbeeld GPS 
en kompas) bepaalt de grootte van de 
positiefout. Een Kalmanfilter zorgt 
dat de schroeven alleen reageren op 
langzame (laagfrequente) veranderin-
gen in positie en niet op de oscille-
rende (golffrequente) bewegingen, die 
worden veroorzaakt door de golven. 
Een regelsysteem (bijvoorbeeld een 
PID-regelaar) bepaalt welke krach-
ten nodig zijn om het schip weer in 
positie te brengen. Vervolgens is er 
een allocatie-algoritme dat die beno-
digde totaalkracht efficiënt over de 
beschikbare thrusters verdeeld. Uit-
eindelijk resulteert dat in een richting 
en toerental voor elke thruster.’

www.marin.nl

ROTTERDAM

India biedt volop kansen voor 
de Nederlandse maritieme in-
dustrie. Dat heeft onderzoek 
van de brancheorganisatie Hol-
land Marine Equipment (HME) 
uitgewezen.

‘Gedurende de handelsmissie naar 
dit land in februari 2010 werd de 
marktpotentie van India nog eens 
in de praktijk bevestigd’, stelt HME 
in een persbericht. ‘De missie was 
goed voor 1,5 miljoen euro aan 

concrete orders voor Nederlandse 
maritieme bedrijven.’

Rond het thema ‘Marktkansen in 
India’, brengt HME in opdracht van 
Agentschap NL, op 15 april 2010 
een seminar waarin het draait om 
maritiem India. ‘De wereldwijde 
economische crisis en de impact 
die deze crisis heeft op de Indiase 
scheepsbouwsector komen in de 
marktstudie Market Survey India 
Shipbuilding 2009 uitgebreid naar 
voren. Het onderzoek is een vervolg 

van het marktonderzoek uit 2008 en 
is door dr. Wamser en Batra India 
Pvt. Ltd. in opdracht van NL EVD 
Internationaal uitgevoerd. Tijdens 
het seminar komen ook praktijker-
varingen van Nederlandse bedrijven 
die zaken doen met India uitgebreid 
aan bod.’

Het succes van de jongste handels-
missie is voor HME aanleiding om 
in november 2010 een tweede han-
delsmissie naar dit land te organise-
ren. Meer informatie hierover wordt 

gepresenteerd tijdens het seminar. 
Dit heeft plaats op 15 april van 15.30 
uur tot 19.30 uur in hotel Mercure in 
Putten. Deelnemers aan het Focus 
on India-programma betalen geen 
entree. Niet-deelnemers betalen 75 
euro. De bijeenkomst wordt door 
HME georganiseerd in opdracht 
van NL EVD Internationaal. Meer 
informatie is te verkrijgen bij Kris-
tian Pronk, exportmanager India, 
het Midden-Oosten en Europa van 
HME (telefoon: 010-44 44 333 of 
e-mail: kp@hme.nl)

• India staat bekend om zijn scheepssloperijen, maar heeft ook een groeiende scheepsbouwindustrie. (Foto HME)

HME ziet kansen voor maritieme cluster in India
Beter rekenprogramma levert brandstofbesparing op

Wiskundigen verbeteren DP-systeem

MTU opent motorenfabriek in VS

• Assemblagelijn van MTU. (Foto MTU)

Heesen doopt
grootste jacht
OSS

Heesen Yachts heeft het groot-
ste jacht dat de werf ooit 
bouwde te water gelaten en ge-
doopt. Het betreft het 50 meter 
lange en 9,50 meter brede ‘full 
displacement’ motorjacht Sky 
(rond 650 gt).

Het jacht is ontworpen door Heesen’s 
eigen ontwerpafdeling. De styling 
van de buitenkant is verzorgd door 
van Frank Laupman van Omega Ar-
chitects. Het interieur is getekend 

door Mojo-Stumer Associates uit 
New York. Het megajacht biedt 
ruimte aan 12 personen in 4 luxe 
cabines en een zeer luxe eigenaars-
suite. 
Na uitgebreide vaartesten op zee zal 
het schip in april aan de eigenaren 
worden overgedragen. Het schip 
wordt voortgestuwd door twee 16V 
MTU 4000 M90 motoren met een 
vermogen van 2720 kW elk die twee 
vijfbladsschroeven van Schaffran 
aandrijven. Het jacht haalt er een 
snelheid mee van 23 knopen. Er kan 
68 kuub gasolie worden meegeno-
men. De hydraulisch aangedreven 
boegschroef is geleverd door HRP. 
(HH)

• Het interieur van het motorjacht Sky is een ontwerp van Mojo-Stumer 
Associates in New York. (Foto Heesen)
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Tong en tarbot onder druk

URK

ijsselmeer
Met 12 aanvoerders zat de Urker 
omzet in week 10 op 43.239 euro. 
De hoogste besomming bedroeg 
11.722 euro.
Aan roofvis was er 1021,5 kilo snoek-
baars voor 10,26, 890 kilo voor 6,58 
en acht kilo zzz voor 7,01, 101,5 kilo 
snoek groot voor 3,92, 27 kilo snoek 
mix voor 3,52 en 676,5 kilo rode 
baars voor 3,77 euro per kilo.
Aan witvis was er 25.599 kilo grote 
blei voor 0,68, 603 kilo middel voor 
0,36 en 1358 kilo klein voor 0,18, 
3593,5 kilo voorn voor 1,11 en 209,5 
kilo karper voor 0,90 euro per kilo.
De 1688,5 kilo bot klokte gemiddeld 
0,54 euro per kilo en de 151,5 kilo 
krab 6,12. 
In week 11 steeg de omzet van 11 
aanvoerders naar 59.443 euro en 
kreeg de hoogste besommer 17.500 
euro mee naar huis.
Aan roofvis was er 1626,5 kilo 
snoekbaars voor 10,46, 280,5 kilo 
voor 7,80, 1012,5 kilo voor 7,93, 211 
kilo voor 10,60 en 13,5 kilo zzz voor 
8,72, 110,5 kilo snoek groot voor 
3,99, 56 kilo snoek mix voor 3,99 
en 1315 kilo rode baars voor 3,30 
euro per kilo.
Aan witvis was er 30.104,5 kilo grote 
blei voor 0,62, 953 kilo middel voor 
0,37 en 1489 kilo klein voor 0,18, 
2883 kilo voorn voor 1,15 en 367,5 
kilo karper voor 0,84 euro per kilo.
De 194,5 kilo krab bracht 6,59 euro 
op, de 1219 kilo bot 0,57.
Met slechts één aanvoerder zat de 
Urker omzet in week 12 op 5301 euro. 
Aan roofvis was er vijf kilo snoek 
mix voor 3,99, 369 kilo snoekbaars 
voor 7,58 en 378 kilo rode baars 
voor 3,39.
De 1039,5 kilo voorn bracht 1,15 
euro per kilo op. (WBV)

De aanvoer was met 12.165 bijna 
exact gelijk aan die van vorige 
week. In het aanbod van tong en 
schol vernanderde nauwelijks 
iets, opvallend was wel de stij-
ging van de hoeveelheid tarbot, 
die met 45% omhoog ging. Na 
een lange periode van stabiliteit 
in de tongprijzen is de laatste 
weken een prijsdaling merkbaar. 
Daaronder hebben vooral de twee 
grootste soorten te lijden.
Maandag 22 maart daalde de prijs 
van de grote tong al tot onder de 10 
euro per kilo, een week later ging 
daar nog 1 euro af. De vrijdag-
markt van de andere tongmaten 
bleef nog wel op het (toen al wat 
lagere) peil van vorige week, maar 
maandag moesten ook die soorten 
wat inleveren. Een uitzondering 
vormde de kleinste tongsoort die 
maandag weer wat opliep. In het 
vangstbeeld van de tong kwam 
weinig verandering, een beperkt 
aantal kotters met 2000 tot 2400 
kilo, de overigen met vangsten 
van 1000 tot 1800 kilo.
De toch vrij plotselinge stijging 
van het tarbotaanbod had wel ern-
stige gevolgen voor de prijzen. 
Vorige week al moest de tarbot 
flink inleveren; door het grote 
aanbod werd de prijsdruk nog 
groter, wat vooral tot uitdrukking 
kwam tijdens de middagverkopen 
van vrijdag, toen alle soorten 1 tot 
2 euro per kilo omlaag gingen. 
Deze neerwaartse tendens zette 
zich maandag voort. De verkoop 
begon nog wel met de laatste no-
teringen van vrijdag, maar al snel 
gingen de prijzen verder onder-
uit. Merkwaardigerwijs bleef de 
kleinste soort, net als bij de tong, 
op het niveau van vorige week.
Griet was er wel wat minder, maar 
dat had geen positieve gevolgen 
voor de prijzen. Vrijdag bleef de 
griet nog wel op gelijke hoogte 
met die van vorige week, maan-
dag moest vooral de griet 2, de 
belangrijkste soort, een stap terug. 
Een deel ervan werd verhandeld 
voor prijzen onder 4 euro en dat 
is bijzonder matig.
De aanvoer van tongschar kreeg 
een flinke injectie van enkele kot-
ters met grotere partijen van 1000 
tot 1400 kilo. De handel leefde 
kennelijk op gezien de prijzen 
die de handel over had voor met 
name de kleine tongschar, de 
kopers hadden er 5,25 tot 5,85 
voor over.
De scholmarkt van vrijdag ver-
toonde weinig veranderingen met 
vorige week. Alleen de grote schol 
ging wat omhoog. Voor de andere 
soorten bleven de prijzen gelijk, 
met voor sommige kotters bijna 
een eenheidsprijs voor de soorten 
2, 3 en 4. Maandag gingen die 
soorten iets omhoog. Beter ver-
ging het de schol 1, waarvan de 
dagprijs sinds tijden weer boven 
2 euro per kilo uitkwam. Een kot-
ter die woensdag 850 kisten loste 
profiteerde nog niet van de wat 
levendiger scholhandel, de prij-
zen waren die dag 1,50 (1), 1,33 
(2), 1,33 (3) en 1,22 (4). Hierbij 
moet wel worden aangetekend dat 
een deel van de vangst overweeks 
was. De scholvangsten in het al-
gemeen gaven hetzelfde beeld te 
zien als enige tijd geleden: be-
perkte vangsten van de tongvis-
sers en grote vangsten (600 tot 
850 kisten) van de kotters die een 
aantal weken zich eveneens op 
de tongvisserij hadden toegelegd, 
maar inmiddels weer op schol zijn 
gaan vissen met grote vangsten 
als resultaat.
De scharprijs blijft stabiel op 
0,52 tot 0,59 met enkele uitzon-
deringen van wat partijtjes uit 

de Oostzee, die soms meer dan 
1 euro opbrengen.
De kabeljauwaanvoer was klein, 
vooral maandag toen er slechts 
70 kisten waren. Invloed op de 
prijsvorming heeft dat niet, de 
kabeljauw is al maandenlang 
goedkoop. De aanvoer uit de 
Oostzee wat kleiner.
Van de wijting bestond het groot-
ste deel uit dichte Oostzeewijting, 
de dagprijzen daarvan zou men 
normaal  mogen noemen. 

De totale opbrengst bedroeg even-
als vorige week 1,4 miljoen euro. 
De prijsdaling van de tong en tar-
bot werden gecompenseerd door 
de grotere aanvoer van tarbot, de 
wat betere scholopbrengsten en 
het toegenomen aanbod van tong-
schar. De gemiddelde weekresul-
taten van de kotters bleef redelijk 
tot goed, dat laatste voor een be-
perkt aantal kotters.

De aanvoer bestond uit: 59.72 kilo 
tong, 17.052 kilo tarbot, 6836 kilo 
griet, 5637 kilo tongschar, 502 ki-
lo kreeft, 6537 kisten schol, 1367 
kisten schar, 397 kisten bot, 309 
kisten kabeljauw (Noordzee), 554 
kisten kabeljauw (Oostzee), 428 
kisten wijting, 162 kisten poon, 
14 kisten rog, 684 kilo krabben, 
1704 kilo wulken, 48 kilo snoek-
baars (Oostzeegebied), 525 kilo 
spiering

Gemiddelde prijzen: vrijdag maandag
tong:           
groot   9,28  8,82 
grootmiddel  11,52 10,98
kleinmiddel  11,55 11,19
klein I  10,55  10,20
klein II   8,88 9,19   
tarbot: 
super  23,16 19,41
1  15,24 12,55
2  12,41 11,10   
3  11,35 10,29
4  12,47 11,25
5   8,99  8,77 
6    6,11 6,03
griet:
super  8,33 7,56 
1  7,57    7,22 
2  4,84  4,08 
3  3,61 3,26 
tongschar:
1  7,72 6,89
2  6,39 6,88
3  5,83 5,35
Noorse kreeft:
2  5,17 3,18
2 kl.  4,48 -,--
3  3,76 1,97
staartjes  -,-- 3,72
schol: 
1  1,72  2,02
2  1,38 1,41
3  1,31 1,37
4  1,30 1,36
schar:  0,59 0,62
bot:  0,51 0,50
kabeljauw (Noordzee):  
1  2,65 2,61
2  2,58 2,92
3  2,47 2,68  
4  2,54 2,54
5  2,00 2,02
6  1,55 1,50
kabeljauw (Oostzee):
1  2,00 1,61 
2  2,00 2,02
3  2,03 1,61
4  2,04 1,64
5  1,58 1,52
6  1,19 1,15
wijting  
gestript  0,51 1,21
dicht  0,53 0,51
grauwe poon  0,46 0,41
snoekbaars (Oostzeegebied):
1  12.64 -,--
2  9,25 -,--
3  8,54 -,--
spiering  2,30 -,--

Volgens Dussel dreigt de garnalen-
visserij ondergeschikt te worden 
gemaakt aan de mosselzaadvisserij. 
Hij hekelde de ‘Zeeuwse ridders’ 
onder aanvoering van hun mos-
selvoorman Hans van Geesbergen, 
die eind 2008 een mzi-convenant 
sloten met minister Gerda Verburg 
van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit (LNV).
Dussel wees meteen ook met de be-
schuldigende vinger naar premier 
Jan Peter Balkenende en de Zeeuwse 
commissaris van de Koningin Karla 
Peijs. De Zeeuwse lobby die dit 
convenant volgens hem hebben 
ondersteund. In eerdere instantie 
had voorzitter Arend Toering van 
de vissersvereniging Ons Belang in 
Harlingen ook al fel uitgehaald rich-
ting minister Verburg. De mzi’s zijn 
volgens hem de garnalenvissers op 

de wadden door de strot gedrukt.
Dussel deed het nog eens dunnetjes 
over. ‘Verburg geeft aan dat het een 
proces is van geven en nemen, maar 
ik concludeer dat de garnalenvisserij 
alleen maar mag geven. Ondanks 
de geruststellende woorden van Van 
Geesbergen wanneer hij spreekt van 
een open planproces waarin alles is 
gewisseld en toegezegd. Dit gaat ver-
der dan miscommunicatie, het is een 
overval met voorbedachte rade.’

Onveilig
De garnalenvoorman in Zoutkamp 
betichtte Van Geesbergen ervan dat 
hij geen concrete beleidsstappen ten 
gunste van de garnalenvisserij heeft 
gezet. ‘De cursus communicatie die 
hij waarschijnlijk ooit heeft gevolgd, 
brengt hij keurig in de praktijk. 
Meeleven met je gesprekspartners, 

aangeven dat je met hen meevoelt 
en vervolgens alles bij het oude 
laten.’ 
Op de wadden zijn inmiddels in het 
gebied Zuidmeep, tussen Harlin-
gen en Terschelling, de palen voor 
de eerste mzi’s (voortijdig) geheid. 
‘En bedenk wel dat dit nog maar de 
eerste 20% van de mosseltransitie is. 
Er staat ons dus nog wel het nodige te 
wachten, ook op het oostelijk wad, zo 
hield Dussel zijn royaal opgekomen 
vissersgehoor voor. De lange hang-
netten van de mzi’s belemmeren niet 
alleen de garnalenvissers in hun acti-
viteiten, maar ook wordt er gemord 
over de veiligheid van het visserij-
vaart. Deze vorm van zaadvisserij 
wordt milieuvriendelijker geacht dan 
de conventionele bodemberoerende 
zaadvisserij.

Bagger
Hulp in Nood (1884), met een 45-
tal varende eenheden waaronder 
95% garnalenvissers, protesteert 
samen met de vissersorganisaties 
uit het Duitse Greetsiel en Ditzum 
ook tegen de plannen voor de ver-
dieping van de vaargeul naar de 
Groninger Eemshaven. Verkeer en 
Waterstaat en Economische Zaken 
hebben daarvoor 41,1 miljoen euro 
toegezegd. Het is de bedoeling dat 
de vrijkomende miljoenen tonnen 
bagger worden gestort op de gar-

nalen- en visbestekken. Natuurbe-
schermingsorganisaties, waaronder 
de Waddenvereniging, hebben op 
basis van ecologische argumenten 
protest tegen deze toekomstige bag-
gerwerkzaamheden aangetekend. 
Het bestuur van Hulp in Nood heeft 

zijn leden en de Nederlandse Vis-
sersbond benaderd om dit protest te 
onderschrijven.

Bedenkelijk niveau
Ten aanzien van de gemiddelde 
garnalenprijs in het afgelopen jaar 
concludeerde de voorzitter van Hulp 
in Nood dat deze is weggezakt naar 
een bedenkelijk niveau van rond de 
2,60 euro per kilo, terwijl de prijs 
in 2008 nog op ruim 3,70 lag. Een 
verlies van meer dan dertig procent 
en dat werd niet goedgemaakt door 
extra garnalenaanvoer. ‘De prijs lag 
bijna een euro onder de kostprijs die 
de garnalenvissers nodig hebben om 
te overleven.’
Het onderhoud van de vloot, de 
verduurzaming van de visserij en 
de innovatie komen volgens Dus-
sel als gevolg van deze neerwaartse 

spiraal zwaar onder druk te staan. 
‘Koppel daar nog eens de stijging 
van de leges, overheidskosten en hef-
fingen aan, dan is de rekensom snel 
gemaakt. Het zou de overheden en 
andere geldverslindende organisaties 
sieren als ze de door hen opgelegde 

kosten eens tegen het licht zouden 
houden en deze kostenposten ten 
voordele van de vissersman zouden 
bijstellen. Ook dat is een stukje cri-
sismanagement.’

Weekendverbod
Wat betreft het Beheer- en Manage-
mentplan Garnalenvisserij riep Dus-
sel zijn collega’s in binnen- en bui-
tenland op om in te stemmen met de 
visserijstijden en het weekendverbod 
zoals die uiteindelijk in de Neder-
landse planversie zullen worden be-
schreven. ‘Op die manier komen we 
uiteindelijk tot 26 kottervrije week-
enden voor de Syltvisserij naast de al 
bestaande 52 kottervrije weekenden 
op het wad.’ De garnalenvissers op 
de Waddenzee zouden zijns inziens 
van een dergelijke regeling alleen 
maar baat hebben.

Voorman garnalenvissers haalt fel uit naar overheid en Zeeuwen

‘Mosselzaad gaat voor garnalenvangst’
Door Tjakko Kars

In ongemeen felle bewoordingen heeft voorzitter 
Tjeerd Dussel tijdens de jaarvergadering van de vis-
sersvereniging Hulp in Nood op Lauwersoog uitge-
haald naar de Zeeuwse mosselzaadvissers die in 
de Waddenzee hun mosselzaadinvanginstallaties 
(mzi’s) mogen plaatsen.

‘Mzi’s zijn ons door
de strot gedrukt’

Visserij verenigt
zich in VisNed
SCHIPHOL

De producentenorganisaties in 
de visserij hebben zaterdag de 
nieuwe coöperatie VisNed opge-
richt als opvolger van de Fede-
ratie van Visserijverenigingen.

VisNed gaat de belangen behartigen 
van ruim driekwart van de Neder-
landse platvisvisserij en meer dan de 
helft van de rondvis- en garnalenvis-
serij. Voorzitter Jaap Hennekeij van 
de PO-Delta Zuid is tot voorzitter 
benoemd en afslagdirecteur Pim 
Visser is als directeur belast met 
de dagelijkse gang van zaken.
VisNed gaat als PO-koepel fungeren, 
maar moet volgens de oprichters niet 
worden gezien als een voortzetting 
van de Federatie van Visserijvereni-
gingen. Bedoeling is slagvaardiger 
op te treden in de snel veranderende 
wereld van de vissers. De aandacht 
zal vooral zijn gericht op de markt 
en de infrastructuur.
VisNed wordt gesteund door alle PO’s 
met uitzondering van de Nederlandse 
Vissersbond. De Federatie van Visse-
rijverenigingen wordt opgeheven.

Visstropers betrapt
HEEG

Het Friese Stroperijteam heeft vrij-
dag 19 maart twee visstropers betrapt 
bij het binnenhalen van hun buit.
Het team ontdekte op het Heeger-
meer twee mannen, die zich verdacht 
gedroegen. Er was een achtervol-
ging voor nodig om beide mannen 
bij de kraag te vatten. Ze bleken met 
staandwantnetten 54 kilo snoekbaars, 
14 kilo snoek en 41 kilo witvis te 
hebben gevangen. De netten, boot en 
buitenboordmotor werden in beslag 
genomen. De stropers kregen een 
proces-verbaal.
Op zondag 7 maart pakte het team 
ook een stroper, die met staandwant 
op snoekbaars viste. Behalve dat 
vistuigen en transport van stropers 
in beslag genomen kunnen worden, 
lopen ze ook kans op flinke boetes. 
Het maximumboetes zijn recent ver-
hoogd. De Algemene Inspectie Dienst 
(AID) vermeldt nu in plaats van een 
maximumboete van 16.750 euro een 
bedrag van 19.000 euro. (BS)

Door Menno Smit

LELYSTAD

De Nederlandse visteeltsector 
is de afgelopen twee jaar sterk 
gekrompen. Te dure kweekme-
thodes, strenge regelgeving en 
onvoldoende aansluiting op 
de markt zorgen ervoor dat de 
Nederlandse kweekvis moeilijk 
kan concurreren met in het bui-
tenland gekweekte soorten. Dat 
deze diepgevroren importvis in 
Nederland als ‘versproduct’ in 
de winkel ligt maakt het voor de 
Nederlandse viskwekers extra 
zuur. 

In de jaren zeventig bestond we-
reldwijd slechts 6% van de vispro-
ductie voor menselijke consumptie 
uit gekweekte vis. Tegenwoordig is 
ongeveer de helft afkomstig uit kwe-
kerijen. Ook in Nederland is vanaf 
1980 de bedrijfsmatige viskweek 
snel gegroeid van nagenoeg niets tot 
een nog altijd relatief beperkte pro-
ductie van ten hoogste zo’n 10.000 
ton per jaar. En die productie ver-
toont nu dus weer een dalende lijn. 
In opdracht van LNV hebben het LEI 
en Imares de problemen onderzocht 
en het rapport ‘Oorzaken teruggang 
visteelt in Nederland’ uitgebracht.

Veel minder bedrijven  
In Nederland worden nu vooral 
paling en meerval op commerciële 
basis gekweekt. Vanwege de slechte 
economische resultaten neemt het 
aantal bedrijven echter al geruime 
tijd af. Dit proces is sinds twee jaar 
in een stroomversnelling gekomen. 
Het aantal palingkwekerijen daalde 
van 43 naar 19. Het aantal meerval-
kwekerijen liep nog sterker terug, 
van de 18 naar 6. Maar ook bij an-
dere soorten gaat het niet goed. De 
kweek van tilapia (nog 4 bedrijven 
in 2007) en barramundi (2 bedrijven) 
is zelfs helemaal gestopt. Het aan-
tal tarbotkwekerijen halveerde van 4 
naar 2, maar door schaalvergroting 
verwacht men de jaarlijkse productie 
van 210 ton te kunnen handhaven. 
Bij de 2 snoekbaarskwekerijen is er 
eentje bijgekomen. De nieuwe soort 
claresse biedt schijnbaar nog het 
meeste perspectief, hier verdubbelde 
het aantal kwekers van 1 naar 2.

Nederland te duur
Het LEI noemt een aantal oorzaken. 
Er is onder meer sprake van onvol-
doende aansluiting van de productie 
op de marktvraag, te hoge kosten en 
strenge regelgeving.

Op kostengebied heeft Nederland 
een nadeel ten opzichte van landen 
waar de natuurlijke omstandighe-
den gunstiger zijn voor viskweek. In 
Nederland wordt gekweekt in dure 
recirculatiesystemen, die de afgelo-
pen jaren nauwelijks efficiënter zijn 
geworden. Verder kenmerkt Neder-
land zich in verhouding tot voorna-
melijk Aziatische concurrenten door 
relatief hoge arbeidskosten.
Daarnaast is er in Nederland in 
verhouding veel aandacht voor die-
renwelzijn. Verder is Nederlandse 
kweekvis, met als belangrijkste uit-
zondering paling, onvoldoende in 
staat om zichzelf te onderscheiden 
van geïmporteerde kweekvis. Ook 
zijn de volumes van in Nederland 

gekweekte vis te klein om te kun-
nen voldoen aan de vraag van de 
handel, zeker in vergelijking met 
geïmporteerde diepvriesvis. Dit leidt 
tot relatief hoge logistieke kosten. 
Het gebrek aan samenwerking tussen 
veelal kleinschalige bedrijven vormt 
ook een barrière voor de mogelijke 
oplossing van deze problemen.

Importvis
De in het rapport geïnterviewde 
kwekers zien als belangrijkste oor-
zaak voor de teruggang de concur-
rentie van goedkope geïmporteerde 
diepgevroren vis, die vervolgens 
wordt ontdooid en als vers wordt 
aangeboden. Bekende voorbeelden 
hiervan zijn pangasius en tilapia. In 

2008 werd in Nederland 25% van de 
omzet aan pangasius via viswinkels 
als vers verkocht.

Het LEI stelt vast dat door ‘oneer-
lijke’ concurrentie van goedkope 
ontdooide kweekvis uit het buiten-
land de verse Nederlandse kweekvis 
uit de markt wordt gedrukt. Deze 
concurrentie wordt door veel kwe-
kers (en ook vissers) gezien als de 
belangrijkste reden voor een daling 
van hun afzet en prijzen. Er wordt 
gesteld dat de consument het ver-
schil tussen ontdooide en verse vis 
onvoldoende kent, mede vanwege 
onvoldoende transparantie in de 
voorlichting (labeling, etikettering, 
marketing).

Door W.M. den Heijer

ZOETERMEER

De Nederlandse visconsumptie 
is vorig jaar gestegen met 4% 
naar ruim  57.000 ton. Dat blijkt 
uit cijfers van het Nederlands 
Visbureau. Supermarkten waren 
grotendeels verantwoordelijk 
voor deze stijging, gevolgd door 
de visspeciaalzaken.

Vooral tonijn in blik, diepgevroren 
pangasius en zalm hebben het, naast 
zoute haring, goed gedaan. Maar dat 
is niet de vis waar het merendeel van 
de kottervloot mee thuiskomt. ‘Als 
ik kijk naar wat Nederlanders aan 
vis eten, dan blijkt dus dat ze geen 
liefhebbers zijn van echt lekkere vis 
en al helemaal geen oog hebben voor 
kwaliteit’, reageert een visserman. 

‘Jammer, want ik en mijn collega’s 
zetten wekelijks uitmuntende kwa-
liteit vis uit de Noordzee aan wal. 
Kennelijk zijn ingeblikte tonijn en 
diepgevroren pangasius uit verre 
oorden aantrekkelijker.’
De Nederlandse vissers zouden na-
tuurlijk graag zien dat de consument 
vaker kiest voor dichtbij gevangen 
kwaliteitsvis. Ze betwijfelen of on-
der meer pangasius op een gezonde 
manier wordt gekweekt en stellen 
dat de enorme transportafstand mi-
lieubelastend is.
De Nederlandse consument gaf vorig 
jaar ruim 512 miljoen euro uit aan 
vis. Ten opzichte van 2008 is ook dat 
een stijging van 4%. Ten opzichte van 
2008 hebben 99.000 nieuwe huis-
houdens vis op tafel gezet. Ook at de 
Nederlander gemiddeld meer vis: 3,6 
kilo in 2009 tegen 3,1 kilo in 2008. 

Wel is minder frequent vis gekocht; 
een keer in de drie weken. Volgens 
het Nederlands Visbureau zijn on-
der meer het groeiende bewustzijn 
voor de gezondheidsaspecten van 
vis en de aantrekkelijke prijzen voor 
pangasius de belangrijkste oorzaken 
van de stijging.
De Nederlandse kottersector ziet 
echter geen kans hiervan te profi-
teren en is voor meer dan 90% afhan-
kelijk van de export. ‘Fijnproevers 
uit Spanje, Italië, Zwitserland, Portu-
gal en Frankrijk weten de vis uit de 
Noordzee gelukkig wel op waarde 
in te schatten’, aldus een opvarende 
van een boomkorkotter.

• De visconsumptie in Nederland 
stijgt, maar dat komt niet ten goede 
aan de Noordzeevisserij. (Foto 
W.M. den Heijer)

Visconsumptie stijgt, ondanks recessie

Nederlander kiest verkeerde vis

Sterke krimp Nederlandse visteeltsector

• De Fransen weten hoe het hoort: décongélation, ofwel ontdooid. (Foto Menno Smit)

Ook TX-3 schakelt over
OUDESCHILD

Ook de TX-3 Biem Jan van de gebroeders Van der Vis uit Oosterend vaart sinds kort met een compleet 
nieuw Sumwingtuig. Steeds meer Noordzeekotters op Texel halen de traditionele boomkor van boord en 
schakelen over op deze Texelse innovatie, die minder bodemberoering en een lager brandstofverbruik 
oplevert. (Foto Bert Koning)

Hierdoor weten consumenten vaak 
niet of het om verse of ontdooide 
vis gaat. Er is echter hoop voor 
de toekomst want in nieuwe Euro-
pese wetgeving (de controleveror-
dening) is opgenomen dat op alle 
partijen vis voor menselijke con-
sumptie vermeld dient te worden 
of het product bevroren is geweest 
of niet. Naar verwachting geldt dit 
vanaf 2011.

Keuze maken
Volgens de LEI-onderzoekers moet 
de kweeksector eerst een strategische 
keuze maken. Er zijn daarbij twee 
mogelijkheden. Bij de eerste optie 
blijft de sector gericht op productie 
en wordt het beleid gericht op het 
faciliteren van de huidige kwekers 
om zodoende de sector verder te 
ontwikkelen. De tweede optie is 
een ontwikkeling naar een nieuwe 
kennisexploiterende visteeltsector 
waar, naast de vis, ook producten 
als kennis, systeeminnovaties, vis-
voer en uitgangsmateriaal worden 
vermarkt.
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DIE GOEDE OUDE TIJD

Een van de talloze foto’s die ooit zijn gemaakt van 
de Rotterdamse Maashaven. Deze geeft een mooi 
beeld van de bedrijvigheid van weleer. Twee stoom-
kranen slaan erts over uit het Duits MS Karroo 
(1958), dat in de pishoek ligt. Namen die nog net 

te ontcijferen zijn op de binnenschepen zijn van 
links naar rechts Risico (1927), Verwisseling uit 
Zwolle en de Animo uit Stavoren. We zouden het 
graag vernemen als u meer weet over deze schepen 
en hun opvarenden.

Schuttevaer
70 jaar geleden
Uit Weekblad Schuttevaer van
31 maart 1940

Scheepswerf  Haezer en Zonen in Hardinxveld bouwde 
in 1930 de motorsleepboot Seville, waarschijnlijk voor 
een Belgische opdrachtgever. In de machinekamer kwam 
een nieuwe tweecilinder Kromhout gloeikop van 100 pk. 
Het werd een sleepboot voor de Maas van 16,12 meter. 
In de Tweede Wereldoorlog, in 1942, werd ze gekocht 
door G. Savelkoul uit Hasselt, de naam werd Kampina 
V. Hetzelfde jaar werd ze al doorverkocht. Finatex R.I. en 
niet lang daarna Albeton werden de namen.

In 1954 werd J. L. Janssen uit Grevenbricht eigenaar, die haar 
de naam Adriana gaf. Zijn broer Tonnie Janssen voer al mee 
en in 1961 zette hij de sleepboot op zijn naam. De huidige 
eigenaar, Frank Kersten uit Amersfoort ging kort geleden bij 
hem langs in Buchten aan de Maas. ‘Tonnie Janssen is nog 
een krasse baas van 83. Maasbracht was de thuishaven, op de 
kanalen tussen de sluizen werd veel gebaggerd om de diepte 
op peil te houden. Hij bracht de bakken weg. Ook voer hij met 
sleepschepen. Bij de sluizen schutte eerst de sleepboot. Bij de 
beting stond een lier en een staaldraad werd terug naar de kop 
van het sleepschip uitgelopen. Via rollen of bolders aan de wal 
werd het schip dan de sluis ingedraaid. Tussendoor schipperde 
hij ook nog op het waterbootje van Maasbracht. Hij woonde 
met vrouw en kind in het vooronder en de stuurhut, ze zullen 
het dus niet ruim hebben gehad. De achterroef werd alleen 
gebruikt voor opslag.
‘Janssen vertelde ook dat ze om de Kromhout op te peppen, 
extra gas toevoerden. Hoe dat in zijn werk ging, weet ik niet. 
IJsbreken deed hij ook, maar dat was geen succes. De kop 
stak te diep, voer meer tegen, dan op het ijs. Helemaal achter 

in de kont zat een tank voor koelwater, die gooide hij dan vol 
en dan ging het breken beter. In de jaren vijftig kwam een 
vijfcilinder Modag van 100 pk bij 500 toeren in de Adriana. 
Ik heb gehoord dat die als generator in de oorlog in Duitsland 
dienst heeft gedaan. De lagers waren uitgezakt van het lange 
stilstaan. Ook grappig; toen ik Janssen vertelde dat ik bij het 
starten het vliegwiel eerst op stand toornde, vertelde hij dat 
hij dat al die jaren nooit had gedaan. Volgens hem leverde de 
motor nooit zijn volle vermogen en hij keek altijd op de uitlaat-
gastemperatuurmeters, of hij er nog meer uit kon halen.

‘Toen ik wegging, vroeg hij 
hoeveel ik voor de boot had 
betaald. 80.000 gulden, zei 
ik. “Zie je nou wel, ik vroeg 
25.000, veel te weinig dus!”’

Oliespetters
Zomer 1969 werd de sleepboot 
verkocht aan A. Kersten in 
Cuijk, Renate werd de naam. 
In 1971 voer ze als Volharding 
3 vanuit de Wijnhaven in Rot-
terdam. Er kwam een andere 
Modag van 120 pk in. Tien 
jaar bleef ze in het bezit van 
de bekende sleepbootfamilie 
Fens. In 1981 werd ze recre-
atieboot.
Martin de Boer, bekend sleep-
bootdeskundige en hoofdre-
dacteur van het blad Sleep & 
Duwvaart, kocht haar en ze 
kreeg weer de oorspronkelijke 
naam Seville. ‘Het was een 
prima boot’, vertelt hij. ‘Maar 
mijn  vrouw was minder en-
thousiast. De Modag gooide 
er per uur een liter afgewerkte 
smeerolie uit. Onder het varen 
zat ze graag op het achterdek 
in de zon te lezen, ze kwam 

er zwart weer weg. Zeker als de boot onbelast voer werd de 
motor niet warm genoeg. Je had haar regelmatig een uur vol 
gas tegen de kant moeten laten draaien om de uitlaat schoon 
te branden.’
December 1985 werd de Seville alweer verkocht aan P. T. Kroese 
in Lelystad en in 1988 nam timmerman Dirk Kop uit Muiden 
de boot over.

Dertig atmosfeer
‘Mijn vader werkte als koperslager op de NDSM, later deed hij 
smeed- en constructie werk’, vertelt Frank Kersten. ‘Ik deed 
elektrotechniek op de MTS en volgde daarna allerlei cursus-
sen. Ik werk nu in het beheer en onderhoud aan installaties 
van gebouwen, zoals CV en luchtbehandeling. Voor mijn lol 
deed ik vaak klussen op schepen van vrienden en voer mee. 
Tot ik op het idee kwam zelf maar een schip te kopen. Zeilen 
vond ik teveel gedoe en na elke tocht moest je al het glaswerk 
weer opvegen. Zo’n sleper heeft een stoere uitstraling, dat leek 
me wel wat. We hadden al diverse boten bekeken, toen we 
in november 1994 bij de Seville in Muiden kwamen. Er was 
een recent meetrapport bij, de werfbaas van Sondij uit Almere 
had alles gerepareerd en de Modag liep mooi. Maar omdat 
we een uur te laat in Muiden kwamen, was Dirk Kop kwaad 
en wilde geen zaken doen. Toen we al op het punt stonden in 
de auto te stappen, riep hij ons terug en werd de koop alsnog 
gesloten. Ik ging aan boord wonen in de Museumhaven in 
Amsterdam, ’s winters lag ik vaak bij de roeivereniging in 
Baarn bij de Eem.
‘Als ik wil varen, start ik eerst het eencilinder Deutz-aggre-
gaatje om tien minuten lucht te draaien. Twintig atmosfeer is 
genoeg, op dertig kun je een paar keer starten. Dan toorn ik 
het vliegwiel op stand en pomp de smeerolie voor. Dan de 
kraan open, een klap lucht er op en de Modag loopt. De motor 

lust wel wat, 16 liter gasolie bij een losse boot, 20 liter als ik 
sleep. Gelukkig is de Seville een erkend varend monument, 
dus ik mag op rode gasolie varen. Smeerolie verversen hakt 
er ook in, 450 liter ongedoopte Medina 30 SAE gaat in het 
carter, twee vaten.’

Weinig tijd
‘De boot kan veel hebben, bij harde wind van achter op het 
IJsselmeer komt de kont mooi omhoog. Eén keer kwam ik bij 
de Houtribsluizen in Lelystad toen vlak voor het aanleggen de 
motor afsloeg en de boot begon weg te waaien. Het zou slecht 
weer worden, dus ik ben maar snel met een tros in het water 
gesprongen en naar de palen gezwommen. De filters waren 
door het gehobbel verstopt geraakt of de dagtank was leeg. 
Later kregen we inderdaad een windhoos over ons heen en we 
vreesden dat het dak van de stuurhut het zou begeven.’
‘De Seville ligt nu alweer een aantal jaren aan het Kleine Koppel, 
de museumhaven van Amersfoort. Midden tussen alle nieuw-
bouw, maar aardige mensen en het havengeld is redelijk. Ik 
versleep hier wel eens andere schepen, neem dan een paar 
mensen mee, vaar rustig en kijk goed wat er gebeurt. Verder 
doe ik al heel wat jaren mee aan het Y-zeilen als assistentieboot. 
Nelleke en ik hebben een dochtertje en er is net een kleintje 
bijgekomen, we werken ook allebei, dus er is nu even weinig 
tijd voor varen en onderhoud. Zoals je ziet, kan de Seville wel 
een lik verf gebruiken.’

Scheepsgegevens
Motorsleepboot Seville. In 1930 gebouwd door scheepswerf Haezer 
& Zn. te Hardinxveld. Lengte: 16,12 meter. Breedte: 4,06 meter. 
Diepgang: 1,65 meter. Motor: vijfcilinder Modag SR 5Z 127 LL, 
150 pk bij 500 toeren met Kuipers hydraulische keerkoppeling 
OKRB40 1:1 uit 1946, gereviseerd.• De Seville op het Noordzeekanaal.

Motorsleepboot Seville
Tekst en foto’s Hajo Olij

• Frank Kersten 
bij de vijfcilinder 

Modag.
Deel 439
Deze serie belicht wekelijks een repre-

sentante van het Nederlandse varende 

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

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

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

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

DE ERFENIS

Haar vader had een kroeg op Vlie-
land, bar De Zeeman, en toen hij 
het om medische redenen rustiger 
aan moest doen, hielp zij hem zes 
jaar lang. En ze zong er ook nog 
bij. ‘In die kroeg kwam van alles, 
van bouwvakker tot kakkers.’ Ze 
leerde charterschippers kennen en 
droomde van een eigen schip. ‘Ik 
was gek van schoeners. Eind 2004 
verkochten we de kroeg en toen ik 
twee dagen later naar mijn moeder 

in Doetinchem reed, zag ik in Lem-
mer een schoenertuigage boven alles 
uitsteken. Ik kende zo’n beetje alle 
schoeners aan hun masten, maar dit 
was een onbekende. Het bleek de 
Avontuur van Paul Wahlen. Hij voer 
normaal in de Carib, maar was voor 
examens in Rotterdam.’

Zeilvrachtschip
Wahlen kocht de schoener in 1977 
in Zweden. Ze was omgebouwd tot 
motorschip, maar dankzij een reis 
met cacao naar de Carib kon hij haar 
weer onder zeil brengen en hij bleef 
zeilend vrachtvaren. ‘Het was het 
laatste zeilende Nederlandse vracht-
schip’, meldt Van Terwisga alvast 
haar promotieslogan. Ze aarzelde 
niet lang en kocht de Avontuur in 
augustus 2005 voor 110.000 euro.
De tegenslagen begonnen direct. 
Van Terwisga had en heeft geen 

papieren en zocht een partner met 
papieren en geld. ‘Ik vond iemand 
uit de chartervaart, we hadden alles 
zwart-op-wit en ik deed alle voor-
bereidingen. Maar toen kon hij het 
geld niet meer krijgen.’
De begroting van 700.000 euro 
omvatte een schip met twee ver-

diepingen en een flushdeck, dus 
met veel extra staalwerk. Eén van 
de staalbouwers was bereid in de 
vorm van staal en arbeid mee te 
investeren, maar haakte af toen de 
staalprijzen explodeerden en even 
later de wereldwijde crisis uitbrak. 
Ze ging opnieuw aan het rekenen 
om het staalwerk terug te brengen 
en kreeg hulp van tekenaar Bert de 
Vaan uit Enkhuizen. ‘Ik vroeg of-
fertes aan en koos voor de staalbou-
wer die oog had voor het originele 
klinkwerk.’ Dat resulteerde in een 
verlaagde luikenkap, sloop van de 
opbouw boven het matenverblijf 
voorop en een nieuwe roef. Ook 
de beide masten, inclusief stagzei-
len goed voor 340 vierkante meter, 
zijn nieuw. ‘Als verkoopargument 
werden ra’s me wel aanbevolen, maar 
dan moet je ook een vaste kluiver-
boom hebben en dat is op Vlieland 
niet handig. Misschien dat er nog 
eens een breefok op komt.’

Duur SI-beleid
Ze is niet haatdragend, maar wel 
teleurgesteld over de Scheepvaart-
inspectie. ‘In eerste instantie mocht 
de oude motor blijven, maar opeens 
moest ik toch aan de nieuwe eisen 
voldoen, want omdat ik na 1 juli 
2009 was gaan bouwen, beschouw-
den ze het als nieuwbouwschip. Dus 
een nieuwe motor (John Deere, 300 
pk) en een brandvrij, in plaats van 
brandwerend, interieur. Maar ik 
wilde geen plastic, dus koos ik voor 
een sprinkler. Ik heb overwogen een 
zaak aan te spannen, maar dan had 
ik in 2010 vrijwel zeker niet kun-

nen varen. En die inkomsten heb 
ik wel nodig.’
Hard nodig zelfs, want de bank dubt 
op het moment van ons gesprek over 
een extra financiering van twee ton, 
grotendeels ontstaan door de her-
ziene mening van IVW. Korzelig: 
‘Twee weken geleden kreeg ik te ho-

ren, dat de sprinkler ook niet hoefde. 
Maar ik heb de roef nu brandbaar 
betimmerd, dus het blijft zo.’

Danspaal
De Avontuur is een dagtochtenschip 
voor 75 passagiers. Opvallende keus 
voor Harlingen, waar zij de enige 
wordt. ‘Ik heb in het begin wel geke-
ken naar zeekeur, maar dan was een 
lijvig bedrijfsplan nodig en boven-
dien gingen in die tijd al zeeschepen 
aan de ketting, dus leken dagtochten 
aantrekkelijker. Ik ben geen persoon 
voor meerdaagse tochten en vind 
het onwijs knap wat collega’s doen 
met mensen, die dagen aan boord 

zijn. Nee, horeca is mijn ding. Ik ben 
van het eten, de feestjes, de leuke 
dingen.’
Dus krijgt de Avontuur een ‘feest-
ruim’ van zeventig vierkante meter, 
dat door het brandbare interieur (de 
oude luikplanken) de sfeer van een 
vrachtruim moet ademen, zodat een 
‘stoer schip met kwaliteit en uitstra-
ling’ ontstaat. In de zij fungeert een 
sloep als bank, de bar en sommige 
tafels zijn gemaakt van originele 
scheepsluiken, er zijn banken en 
tafelbladen van 3000 jaar oud wor-
telhout en een Terschellinger kunste-
naar heeft een statafel gemaakt met 
bouten, moeren en staaldraden van 
de Avontuur. De banken zijn bekleed 
met cacaozakken, er staat een piano 
en er komt ook een danspaal. Haar 
ogen glinsteren even. ‘Dat blijken 
mensen leuk te vinden. In een om-
mezien hangen ze eraan.’

Red je niet
Dat product moet rederij Vooruit 
verkopen. ‘Na goede onderhan-
delingen heb ik met die rederij de 
beste voorwaarden kunnen afslui-
ten’, denkt zij. ‘Er zijn al een paar 
reizen geboekt.’
‘Een dagtochtenschip op het Wad 

Sybrich van Terwisga werkt ruim vier jaar aan ‘laatste zeilende vrachtvaarder’

Schoener Avontuur wordt eerste
Harlinger dagtochtenschip

Door Sander Klos

Het heeft haar niet mee 
gezeten, maar ze blijft 
stralend lachen. Al zit er 
ook iets onzekers in die 
lach. Een schip verbou-
wen is een ‘life event’ 
en dat duurt voor Sy-
brich van Terwisga (35) 
al ruim vier jaar. Maar 
het ‘feestruim’ van de 
Avontuur (34 x 5,85 x 
2,25 meter) nadert zijn 
voltooiing en 10 april is 
de opening gepland.

‘In een ommezien hangen
mensen aan de danspaal’

is een risico’, beseft ze. ‘Ze zeg-
gen in Harlingen dat ik het niet ga 
redden en dat Harlingen niet voor 
niets geen dagtochtenschip heeft. 
Maar ik heb goede connecties op 
Vlieland en de andere eilanden en 
wil in de zomer korte tochten vanaf 
de eilanden maken. Bedrijven willen 
graag op de eilanden zijn, waar ik 
ze kan afzetten en ophalen voor bij-

voorbeeld een cursus en Vlieland is 
ook een geliefde trouwlocatie. Maar 
de vaste lasten nopen tot varen, dus 
Vooruit moet meedenken. Het Wad 
heeft mijn voorkeur, maar desnoods 
vaar ik vanuit Amsterdam.’
‘Vanwege de crisis’ betalen 35 per-
sonen een vaste prijs van 1300 euro 
exclusief catering en komt daar voor 
iedere extra passagier 35 euro bij. 

Hetzelfde tarief als de LE-194, die 
22 passagiers meeneemt.
De catering is haar afdeling, dus 
voldoet de keuken aan alle eisen en 
heeft zij de beschikking over een 
combisteamer (10.000 euro), gasstel, 
friteuses, vries- en koelruimten en 
een afwasmachine (5500 euro). ‘De 
basis is een lopend buffet en alleen 
bij hele luxe maaltijden of een erg 
grote groep heb ik een kok nodig. 
Met Leo Steenbergen van Kookstu-
dio Le Chef in Harlingen lijkt het te 
klikken. Ik wil gerechten op maat. 
Ouderwetse scheepsmaaltijden, 
maar ook gerechten uit de Carib, 
Zweden en Canada, het vroegere 
vaargebied van de Avontuur.’
Vaste schipper in zes zomerweken 
wordt Eelco Dullaart en in het voor- 
en naseizoen werkt ze met schippers 
op afroep.
Onafhankelijk van de extra finan-
ciering komen de gastenverblijven 
voor 10 april af. ‘Ik geloof erin, al 
had ik gisteren even een dipje.’ Ze 
gaat ook weer zingen, met een ka-
raoke-installatie. ‘Nederlandstalig 
en vooral Ilse de Lange en Anouk.’ 
Stoere vrouwen onder elkaar.

• Sybrich van Terwisga aan het 
haspel in de stuurhut van de Avon-
tuur.

• De Avontuur werd in 1920 bij 
Otto Smit als zeeschip gebouwd. 
Voor eigen rekening en risico, van-
daar de naam. In 1923 werd De Wit 
haar eerste eigenaar en hij noemde 
haar Catharina. In 1932 verhuisde 
ze al naar Zweden. (Foto’s Sander 
Klos)
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Hydraulische
Lieren (4-35 Ton)

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

SLEEPDIENST EN DEKSCHUITENVERHUURDERIJ

Te huur
Pontons en

koppeldekschuiten
15 t/m 600 ton

sleepboten
Blom BV • ISO-9001-2000

Amsterdam
tel. 020-6866007
fax 020-6866082

www.dekschuitenenpontons.nl

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

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

DUWBAKKEN:
1 stks:   88,00 x 11,45 x 4,30mtr.,  open,   3450 ton, bj. 2009
1 stks: 108,00 x 11,40 x 4,00mtr.,  luiken, 3850 ton, bj. 1973
5 stks:   76,50 x 11,40 x 4,00mtr.,  open, 2780 ton, bj. 1973/1980
2 stks:   76,50 x 11,50 x 4,00mtr.,  luiken, 2750 ton, bj. 1971
4 stks:   70,00 x 10,50 x 2,50mtr.,  luiken, 1250 ton, bj. 1989
5 stks:   76,50 x 11,40 x 3,50mtr.,  luiken, 2500 ton, bj. 1978
2 stks:   90,00 x 11,45 x 4,30mtr.,  open, boegschroef, 3500 ton, 

containers , bj. 1993
4 stks:   76,50 x 11,40 x 4,00mtr.,  luiken, 2750 ton, bj. 1982.        

INTERESSANTE AANBIEDING:
Nieuwbouw duwbak
110 x 11,40 x 4,3mtr.

Met verf en certificaat.
Geleverd in NL.

Prijs: EUR 995.000,--

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

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

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

PIU ALLEGRO
SCHEEPSMAKELAARDIJ

Courtier en Bateaux

Meerdere Spitsen en Kempenaars in bemiddeling
356t, 1962, 38,85x5,08, alu. damwandluiken, st.vloer, 410m3,
GM 240pk, kopschr.80pk, piloot, daglicht radar
703t, 1958,56,87x7,28, Alu. fr. kap, Azobe vloer, 1025m3
Scania 450pk revisie 2009, kopschr.140pk, gelast schip.
725t, 1964 Duijvendijk, 60x7,20, alu.schuifl, Azobe vloer,
1110m3, 600 pk, kopschr.180pk, nieuwe woning, 24 TEU
888t,1959 Fulton,70x7,23,alu.schuifl, azobe vloer, onder de
gangboorden dicht,1500m3, 2x320pk, kopschr.185pk,
900t, 1940, 67x8,20,alu.schuifl,azobe vloer, 1350m3,goed vlak
van 1980, 680pk rev. 2007, kopschr. 330pk van 2005 
999t, 1963 70x8,20,2x 564pk revisie 2009, st.vloer 2008.
gelast schip, nautisch compleet, schip vaart op de Seine
1300t, 1969, 85x9,3, 960pk, kopschr.320pk,vlak van 1996
10mm, alu.schuifluiken, st.vloer, 1858m3, alu.stuurhut, eventu-
eel met vastwerk/huur 7x14 over te nemen. 
1332t, 1959, 80x8,20,Alu.schuifluken,1800m3,azobe vloer
608pk. kopschr.280pk,SI 10-2012,zeer interessante prijs
1447t, 1958, 85x9,50,Fr.kap alu. Blommaert,st.vloer 2004
1600m3, 1013pk 2004, kopschr.240pk, Alu.str.hut 2008 
Kraanscheepje met beun, 102m3, 32,82x4,89, Daf 211 pk,
kopschr 38pk, 2x sputpalen, P&H kraan, gieklengte 14 mtr,
hydr. sturen, mooie str.hut + woning, SI van 2009

Varende woonschepen en recreatieschepen:
Tjalk 15x3,60 bwj 1920, 80pk 2007 gereviseerd, Hatz 3 kva
220V, zeer compleet mooi verbouwd schip € 105.000 
Luxe motor 31,50 x5,87 Uniek strak casco in originele staat,
met 1 cilinder Kromhout gloeikop, FONV A status, geschikt voor
elke museum haven. Vraagprijs € 97.500
Luxe motor, 34x6,20, 280pk, kopschr 100pk, 2x220/380
Behalve stuurhut, ijzerwerk klaar voor museale status
Aak met overdraagbare ligplaats te Groningen 23x4,70 Bwj
1905, 46 pk, ruim is ingetimmerd,vraagprijs € 98.000
Diverse Kastjes, Aken, Steilstevens en Luxe Motors.

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

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

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

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

de eerste kennismaking tot na 
de oplevering staat TeamCo 

haar relaties met raad en 
daad terzijde. Voldoende 

reden om met TeamCo in 
zee te gaan. 

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

info@teamcoshipyard.nl
www.teamcoshipyard.nl

TeamCo Shipyard 
kenmerk van expertise en kwaliteit

“Bunkerrama”
Rotterdam en Zwijndrecht

“

Dag- en nachtservice        010-4111873, 078-6124044

H.H. Schippers, kapiteins, reders kom langszij en
overtuig u van ons komplete verzorgingspakket!

- Gasolieleveringen tegen zeer concurrerende prijzen.
- Officieel adres voor keuring van brandblusapparaten met certificaten.
- Gas- en smeeroliefilters tegen zeer scherpe prijzen.
- Al uw dek- en machinekamerbenodigdheden.
- Alle soorten smeeroliën.
- Elektriciteit van de wal voor omliggende schepen.
- Kraan om uw auto aan de wal te draaien.
- Speciale kortingen voor kontraktanten.

BUNKERBOOT BESCHIKBAAR
Aanbevelend:

A. Verboom en G.L.A. Hartog
Bunkerrama Rotterdam en Zwijndrecht

Economischer varen met                              gas- en smeeroliën

010 - 231 44 20 - Fax 010 - 485 89 35

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 
binnenvaart van huis uit. Een 
ambachtelijke 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!

HET  BETERE  WERK

ScheepSreparatiebedrijf & Nieuwbouw

Waalbandijk 129, 6651 KB Druten - Tel: +31 (0)487 515544 - Fax: + 31 (0)487 515942
E-mail: info@gerlienvantiem.com - Website: www.gerlienvantiem.com

Bestelbon
O Ja, ik wil een Weekblad Schuttevaer reddingsvest 

vóór  79,50 (25% korting op de normale prijs)
O Ja, ik wil een Weekblad Schuttevaer reddingsvest 

vóór  139,50 (25% korting op de normale prijs)

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

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

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

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

Telefoon: ..................................Aantal: .....................................................

Datum:......................... Handtekening: .....................................................

Stuur of fax deze bon naar Weekblad Schuttevaer, afd . Marketing,
Postbus 58, 7400 AB Deventer. Fax: 0570-504 399

Voor meer technische informatie kunt u bellen met de leverancier:
Maritech Special, tel. 0174-44 03 51

Deze actie wordt ondersteund door Koninklijke Schuttevaer.

EN 399 275N CE Mullion reddingsvest vóór
 139,50 i.p.v.  185,- (incl. BTW/excl. verzendkosten)

Automatisch en manueel/handmatig te bedienen

opblaasbaar reddingsvest

Zeer licht en een compacte fabricagemethode

Beschermhoes voorzien van een robuuste rits

Voorzien van een geïntegreerd veiligheidsharnas 

Drijflichaam en beschermhoes zijn gescheiden onderdelen

en kunnen apart gewisseld worden

Drijflichaam systeem United Moulders

Sluiting metalen buckles en voorzien van D-Ring

(t.b.v. aanhaken veiligheidslijn)

Signaalfluit

Kruisriem

Kleur rood

Mullion automatisch opblaasbare reddingsvesten staan voor kwaliteit, 
hebben universele systemen waardoor onderhoudskosten laag zijn en 
de onderdelen goed verkrijgbaar. Mullion vesten worden standaard 
voorzien van een kruisriem. Deze voorkomt -bij onderdompeling- het 
omhoog kruipen van het vest en blijven gezicht en ademwegen vrij.

Keuringen 
EN 399: 275N life Jackets

EN 1095: Deck Harnesses/safety Line

Snelle bestellers ontvangen

als extraatje een

Mullion poloshirt*.

*zolang de voorraad strekt

Weekblad Schuttevaer staat voor kwaliteit. 
Maar… ook veiligheid is voor ons van groot belang. 

Daarom bieden wij onze lezers;

  - EN 396 150N CE Mullion reddingsvest geschikt voor lichte werkomstandigheden
  - EN 399 275N CE Mullion reddingsvest geschikt voor zware kleding en werkomstandigheden

EN396 150N CE Mullion reddingsvest vóór
 79,50 i.p.v.  105,- (incl. BTW/excl. verzendkosten)

Automatisch en manueel/handmatig te bedienen 

opblaasbaar reddingsvest

Zeer licht en een compacte fabricagemethode

Cover voorzien van Velcro (klittenband) sluiting 

Drijflichaam systeem Halkey Robert.

Signaalfluit

Kruisriem

Kleur blauw

Veiligheid redt levens

Weekblad Schuttevaer

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

Rederij Rousant Zoutkamp
Reitdiepskade 21, 9974 PJ Zoutkamp
Tel:  0595-447150 /06-22394827   
fax: 0595-402102
www.goldshrimp.nl  info@goldshrimp.nl

Te Koop:
• Garnalenkotter Hout, bj 1968, werf Hatecke

€ 25.000,- 16,65 x 5,25 x 2,10, BT 37
Cummins/Reintjes bj.1998, 
300 pk S.I. 22.06.2010
6-trommelige Marscheider lier.

• Garnalenkotter Hekkotter, bj 1988, Humber Bridge
€ 12.500,- 11.20 x 4.10 x 2.00, zonder motor 

• Garnalenkotter Waddenkotter, bj.1925, onbekend
€ 15.000,- 18.40 x 3.49 x 1.68, Scania 131 pk 

• Garnalenkotter Noordzeekotter, bj.1960, Bennekum
€ 22.500,- 21.90 x 5.40 x 2.55, zonder motor

geschikt voor ombouw tot bewoning

• Garnalenkotter Noordzeekotter, bj.1964, Bennekum
€ 32.500,- 23.85 x 5.80 x 2.92, Caterp. 300 pk 

brandschade, geschikt voor diverse
doeleinden zoals zeesport visserij.

FINANCIERING & INRUIL MOGELIJK

Te koop aangeboden:
6 cil. DAF 1160-DKT
6 cil. DAF 825-A
Tel: 0592-41.32.42

Gezocht voor MS Antares
Per half juli 

SWKer/MAROFF
voor 6 wkn/6 wkn of 2 mnd/2 mnd

NW europa trade

Contact per email: antaresmv@hetnet.nl
of tlfn 06-53138877

Sea Lux Sarl zoekt:
• Kapitein(s) voor een koppelverband 

(met Patent Mannheim)
• Stuurman(nen) voor een koppelverband 

(met ervaring)

Reacties graag naar sealux.info@gmail.com

9, rue du Chemin de Fer, 
L-8057 Bertrange, Luxemburg

Firma SG Shipping, s.r.o. stellt erfahrene
deutsch, event. englisch sprechende

DECKMÄNNER, MATROSEN,
STEUERMÄNNER UND PERSONAL

FÜR DIE ARBEIT AUF FRACHT- UND
PASSAGIERSCHIFFEN ZUR VERFÜGUNG.

Fur mehr Info: 
Handy:       
E-mail:

Monika Ondrášová
00421 917 734 538
monikaondrasova@gmail.com

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

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

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

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

Groningen : Onderhoud en reparatie van woon- en werkschepen.

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

WWW.FONDSVERSTANDELIJKGEHANDICAPTEN.NL

STEUN 
ARJEN 
ROBBEN
DOE MEE AAN DE COLLECTE VOOR 
BIJZONDERE MENSEN GIRO 1122 22 2
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Zoals werd verwacht was de stijging van de huren en vrachten voor de 
capesizers van korte duur. De KWK Genesis (168.404 dwt, 1996) werd 
gecharterd oplevering Rotterdam, via Brazilië, teruglevering West-Europa 
voor $ 33.000 per dag. Er zijn volop capesizers beschikbaar, zowel op 
de Atlantische routes als in het Verre Oosten en de druk op de huren en 
vrachten kan nog wel even aanhouden. Wel was er een verbetering van 
de huren en vrachten voor de panamaxen in het Verre Oosten. Dat kwam 
vooral door het grotere kolenaanbod. De Kind Seas (72.493 dwt, 2000) 
werd gecharterd voor een kolenreis van Oost-Australië naar Taiwan 
voor $ 33.000 per dag, de Zhen Xing Hai (70.000 dwt, 1995) voor een 
kolenreis van Indonesië naar Japan voor $ 29.000 per dag. Hiermee 
kwamen de huren voor de panamaxen in het Verre Oosten vrijwel op 
hetzelfde niveau van wat op de Atlantische routes werd betaald.
De kleinere handysizers worden populairder en de huren stegen in-
middels tot het niveau van voor de crisis. De Great Morning (28.710 
dwt, 2004) werd gecharterd oplevering Paranagua voor een reis van de 
Oostkust van Zuid-Amerika naar de Middellandse Zee voor $ 34.000 
per dag. Het ouwetje Prelude (23.904 dwt, 1984) werd gecharterd voor 
een reis van Argentinië naar Marokko voor $ 14.000 per dag plus een 
ballastbonus van $ 325.000 per dag.
De grotere handysizers, de supramaxen, doen het al enige tijd goed. De 

Herman S (57.000 dwt, 2010) werd gecharterd oplevering Cristobal, 
via Venezuela, teruglevering West-Europa voor $ 44.000 per dag, de 
Inta (53.100 dwt, 2009) oplevering Haldia, teruglevering China voor 
$ 37.000 per dag.
Het ziet er naar uit dat er dit jaar minder tonnage naar de slopers zal 
gaan dan vorig jaar. Nu gingen er in 2009 wel erg veel schepen naar de 
slopers. Slecht nieuws voor de vrachtenmarkt, want er komt dit jaar wel 
een groot aantal nieuwbouw schepen in de vaart. Maar de oplopende 
olieprijs kan het tij misschien keren. Er is veel meer energie nodig voor 
het verwerken van erts dan voor het gebruik van schroot bij de hoogovens. 
De vraag naar schroot gaat daarom wellicht verder omhoog en kunnen 
de reders een hogere prijs krijgen voor hun oude schepen.
In de tankermarkt stegen de vrachten voor de vlcc’s flink voor reizen 
vanuit het Golfgebied naar het Verre Oosten. De vrachten lagen boven 
worldscale 100 of ruim $ 60.000 per dag. De charterhuren voor de 
vlcc’s stegen flink, ook als ze voor tijdelijke opslag werden gecharterd. 
De Titan Glory (308.492 dwt, 2000) werd voor 30/90 dagen opslag 
gecharterd voor $ 60.000 per dag.
Voor de suezmaxen was vooral de Zwarte Zee aantrekkelijk, door flink 
wat ladingaanbod en betrekkelijk weinig beschikbare schepen konden 
de vrachten stijgen tot rond worldscale 120 of een kleine $ 34.000 
per dag. Heel anders was het plaatje in West-Afrika. Daar stokte het 
ladingaanbod en waren teveel schepen waardoor de vrachtprijzen flink 
daalden, zowel voor de suezmaxen als voor de vlcc’s.
De aframaxen beleven goede tijden met reizen vanuit de Baltische Zee, 
waar de vrachten stegen tot dik boven worldscale 200 of ruim $ 81.000 
per dag. Zo’n hoge vracht hadden de aframaxen niet beleefd sinds juli 
2008. De reden voor de heftige stijging was een tekort aan aframaxen 
met ijsklasse.

Kleinere handysizers populair

vrachtenmarkt

wacht te kooi

Tallyman
Al eens vaker schreef ik over ‘Klo-
ten-Klaren-lijstjes’ in de zeevaart. 
Een van de meer bekendere KK-
lijstjes is het Tallyboekje. Dit is 
een boekje met gerasterde pagina’s 
waarin een stuurman kan bijhou-
den hoeveel lading wordt geladen. 
Omdat dit een saai werkje is, wordt 
het vaak uitbesteed. Bij voorkeur 
aan de jongste matroos. Ooit was 
ik dat, aan boord van een koel- en 
vriesschip van een bekende Gro-
ningse rederij.
Bevroren vis laden in IJmuiden (1 
pallet met 42 kartonnen dozen, á 
25 kilo per stuk). Sta je de hele 
dag in het gangboord streepjes 
te zetten. Aangezien ik nog maar 
pas voer, werd ik voortdurend 
afgeleid door alles wat er om me 
heen gebeurde. Een meeuw, een 
schip, een spannende dame op de 
kade - ‘Haar aan de wal!’ - kortom, 
aan het eind van de belading klopte 
er niks van. Zeker niet als je twee 
gangen tegelijkertijd in de gaten 
moest houden.
Maar daar wist men aan boord 
wel raad mee. Als ‘de wal’ na be-
lading met het ‘juiste’ aantal kwam, 
werden de tallyboekjes ‘verbeterd’. 
Er werden wat streepjes bijgezet, 
totdat het scheepsaantal ongeveer 
overeenkwam met dat van de wal. 
Het verbeterde blad werd listig 
gecamoufleerd door er een paar 
beduimelde vingerafdrukken op 
te zetten. Kloten klaren.
Een andere keer, tijdens het la-
den van zakken cacao in Tema, 
betrapte ik een autochtoon in de 
accommodatie waar hij alle hut-
deuren probeerde of er misschien 
één niet afgesloten was.
Ik greep hem in zijn nekvel waarop 

hij verontwaardigd riep: ‘I’m tal-
lyman!’
‘Tellen doe je buiten’, riep ik woest, 
terwijl ik hem aan dek duwde.
Daar aangekomen werd hij bijna 
vol geraakt door een hijs zakken die 
over het gangboord vloog. Niet in 
het minst geïntimideerd volgde hij 
de hijs met zijn wijsvinger, als een 
kind dat een vliegtuig volgt.
‘One, two, three…plenty’, riep 
hij met een grote grijns. Kloten 
klaren. 
Op weer een ander schip bestond 
de hele lading uit twee reusachtige 
vaten van elk 300 ton. In het altijd 
efficiënte Japan werd een tally-
klerk aangesteld om uit te talliën. 
‘Shit! Ik werd even afgeleid, had ik 
dit vat nu al genoteerd of niet?’
Maar het sterkste tally-verhaal 
komt uit Australië. Na belading 
van een partij schapen op een vee-
schip, bleek er een enorm verschil 
tussen wal en scheepstally te zijn. 
De verscheper beweerde 23.456 
schapen te hebben geladen, het 
schip kwam maar op 10.
De verantwoordelijke tally-ma-
troos verdedigde zichzelf door te 
stellen dat het tellen van schapen 
niet zonder gevolgen kan blijven. 
Kloten klaren!

Z WA R E  K E ES

De Akti N, gerederd vanuit Grieken-
land, was op 10 juni 2009 op weg van 
Lagos naar Gent, waar een lading 
benzine zou worden ingenomen. 
Over het laden in Gent was nogal 
wat gedoe. Het schip werd 7 juni al 
naar binnengeroepen, maar moest te-
rugkeren naar de ankerplaats omdat 
de lading nog niet was betaald. Op 10 
juni zou de tanker alsnog naar Gent 
gaan en voer via de Wielingen de 
Westerschelde binnen. Toen kwam 
het bericht dat het schip weer naar 
buiten moest en moest ankeren op 
Steenbank. Want Rotterdam zou 
de eerstvolgende haven worden. 
Hiervoor moest de rivier worden 
overgestoken. Omdat overschrij-
ding van de arbeidstijd van de loods 
dreigde, werd van loods gewisseld. 
De nieuwe loods stak de Wielingen 
over, ruim vóór de Songaboei (hij 
dacht dat hij er dichterbij zat) en 
voer via de rode boeienkant naar de 
scheidingston SG-W aan de ingang 
van de Sardijngeul, langs de zuidkust 
van Walcheren.
Het was druk op de rivier. De loods 
heeft de schepen in de Sardijngeul 
laten passeren. Door een sterke eb-
stroom moest de Akti N bijna 20 
graden opsturen om vrij te blijven 

van de SG-W. De boei werd op een 
afstand van 20 meter gepasseerd. 
Door deze nauwe passage kon de 
draai naar bakboord niet tijdig wor-
den ingezet en liep de Akti N volle 
kracht vooruit op het Vlissingse 
strand. Er was geen noemenswaar-
dige schade.

Niet gewaarschuwd
De raad boog zich over deze zaak 
onder voorzitterschap van mr. P. 
Neleman. Deze zaak werd behan-
deld als leringzaak en daarvoor 
waren als getuigen opgeroepen de 
betreffende Belgische loods R.F. 
E. Lust uit Oostende en directeur 
Schelde-coördinatiecentrum H.J.M. 
Adan. Alleen de laatste verscheen. 
Het Belgisch loodswezen had in een 
vorige zaak, waarvoor twee Belgi-
sche loodsen waren opgeroepen, 
al laten weten geen meerwaarde 
te zien in het verschijnen van Bel-
gische loodsen voor de Raad voor 
de Scheepvaart. Zodoende was er 
op deze zitting slechts één man die 
werd gehoord.
Waarom heeft de verkeersbegelei-
ding van de Westerschelde de Akti N 
niet gewaarschuwd, er werd toch een 
manoeuvre gemaakt die niet vaak 
voorkomt, wilde raadslid en vice-
admiraal b.d. J. van Aalst weten.
‘Het is aan de loods. Het is niet ge-
bruikelijk dat de verkeersbegeleiding 
meteen ingrijpt’, zei Adan. ‘En men 
zag pas op het laatste moment dat 
het fout ging.’
Van Aalst: ‘Wanneer grijpt de ver-
keersbegeleiding dan wel in?’

Adan: ‘We grijpen in als er tussen de 
schepen onderling foute afspraken 
worden gemaakt.’
Van Aalst over de kapitein, die deze 
passage nog nooit had gemaakt: ‘De 
kapitein is de eindverantwoordelijke, 
maar had de VTS de kapitein niet een 

waarschuwing kunnen geven, zodat 
hij een steuntje in de rug had om de 
manoeuvre van de loods te kunnen 
beoordelen. Een half uur lang was 

er een onveilige situatie.’
Adan: ‘Nee, als het schip voldoende 
vermogen had gehad…’
Van Aalst: ‘Volgens u had er dus 
wel een waarschuwing kunnen uit-
gaan.’
Mr. Neleman vatte de discussie aan 

de raadstafel als volgt samen: ‘De 
kapitein kan er vanuit gaan dat hij 
wordt gewaarschuwd voor onvei-
lige situaties, maar hij krijgt geen 
100 procent garantie.’ Adan bena-
drukte dat de verkeersbegeleiding 
ook niet alles ziet als het druk is 
op de rivier.

‘Toch vreemd’
Van Aalst: ‘Het is toch vreemd dat 
er alle mogelijke middelen zijn voor 
een veilige vaart, zowel aan boord 
als aan de wal. Dan dreigt er iets 
mis te gaan, wordt er niet gewaar-
schuwd en het is de kapitein die de 
schuld krijgt.’
Adan: ‘Zo is de wet.’

De raad komt over enige weken met 
de schriftelijke uitspraak, conclusie, 
lering en aanbevelingen.
De zaak is intussen besproken in de 
Commissie Nautische Veiligheid, ter 
lering en met een terugkoppeling 
naar de loodsen. Na onderzoek door 
het Korps Landelijke Politie Dien-
sten (KLPD) heeft het Openbaar 
Ministerie kapitein en loods een 
schikking voorgesteld van 3000 euro 
per persoon. De Georgische kapitein 
heeft betaald. De loods niet en hij 
kan een dagvaarding verwachten 
voor een scheepvaartzitting van de 
rechtbank Middelburg.

‘Er wordt niet gewaarschuwd en het is de kapitein die de schuld krijgt’

Afwachtende verkeersleiding
ter discussie in zaak Akti N

Door Lies Russel

‘Heel erg knap van die 
loods om zo te kunnen 
draaien op de Wester-
schelde.’ Dat was te 
horen in de wandel-
gangen van de Raad 
voor de Scheepvaart in 
Amsterdam, toen daar 
donderdag 25 maart de 
stranding van de 182 
meter lange Liberiaanse 
chemicaliën- en olietan-
ker Aktie N voor de Vlis-
singse boulevard werd 
behandeld. De tanker 
strandde doordat de er-
varen Belgische loods in 
de hectiek na het  aan 
boord komen zijn posi-
tie verkeerd inschatte en 
de kunstige manoeuvre 
fout eindigde.

‘Zo is de wet’

door Fleur van der Laan

FEUILLETON

ON DER DE STER R EN

Koningin Beatrix
op Johan de Witt
DEN HELDER

Koningin Beatrix heeft dinsdag 
23 maart in Den Helder een 
bezoek gebracht aan het grote 
amfibisch transportschip Hr.Ms. 
Johan de Witt L 801.

Aan boord liet zij zich informeren 
over de EU-missie Atalanta, de strijd 
tegen de oprukkende piraterij in de 
wateren van Somalië.
Nederland neemt al enige tijd met 
marineschepen deel aan de missie 
Atalanta. De afgelopen maanden is 
hiervoor het luchtverdedigings- en 
commandofregat Hr.Ms. Tromp F 
803 ingezet. Met dit fregat, dat medio 
april wordt afgelost door de Johan de 
Witt, zijn de afgelopen weken vlak 
achter elkaar drie vermoedelijke pi-
ratengroepen onschadelijk gemaakt. 
Eén van die groepen durfde het zelfs 
aan het fregat aan te vallen voor een 
mogelijke kaping. De piraten werden 
met waarschuwingsschoten op de 
vlucht gejaagd en later in hun snelle 
skiffs aangehouden en ontwapend. 
Naast wapens werden ook ladders 
en andere piratenattributen in beslag 
genomen. De piraten zelf werden 
vrijgelaten.
Koningin Beatrix sprak aan boord 
van Johan de Witt onder meer met 
personeel van het luchtverdedigings- 
en commandofregat Hr.Ms. Evert-
sen F 805 dat vorig jaar een aantal 
maanden in Somalische wateren pa-
trouilleerde en daar eveneens piraten 
aanhield. De bemanningsleden van 
het amfibisch transportschip infor-
meerden de koningin over hoe zij 
zich op een dergelijke missie voor-
bereiden. (PAS)

Score Tromp op vijf
BRUSSEL

Het Nederlandse marineschip 
Hr.Ms. Tromp heeft de derde 
week van maart voor de Soma-
lische kust in totaal vijf piraten-
eenheden opgeruimd.

Vier groepen werden in de Indische 
Oceaan onderschept en één werd 
gepakt toen ze onderweg was om 
de brandstofvoorraad bij te vullen. 
Daarbij werden 31 piraten aange-
houden. Ze werden uiteindelijk al-
len met voldoende voedsel, water 
en brandstof om de kust te kunnen 
bereiken weer vrijgelaten. Aanvals-
skiffs, wapens, ladders, enterhaken 
en andere piratenattributen werden in 
beslag genomen of vernietigd.
De Tromp werkte tijdens de acties 
nauw samen met een Luxemburgs en 
Zweeds maritiem patrouillevliegtuig 
en eenheden van de Kustwacht van 
de Seychellen.
Het succes van de EU Navfor-ope-
ratie Atalanta, waar de Tromp deel 

van uitmaakt, dwingt de piraten nu 
steeds verder de zee op tot ver in 
de Indische Oceaan. De operatie 
‘Sweeping Broom’ van de Tromp 
is tot nu toe zeer succesvol verlopen. 
De Tromp zet haar actie voort en is 
nu weer op patrouille.
Ook de Zweden kunnen met trots 
terugzien op hun eerste deelname 
aan de operatie. Op maandag 8 maart 
arriveerde een maritiem patrouille-
vliegtuig van de Zweedse Kustwacht. 
Tijdens hun eerste zes uur durende 
patrouillevlucht onderschepten zij 
piraten, die zich dichtbij een vis-
sersschip ophielden. Het Zweedse 
vliegtuig had ook een flink aandeel 
in de opsporing van de uiteindelijk 
door de Tromp opgerolde piraten-
eenheden. Het Zweedse vliegtuig 
is van het type DASH-8 Q-300 en 
uitgerust met een uitgebreide set 
navigatie- en opsporingsapparatuur, 
waardoor het tot ’s werelds meest 
geavanceerde patrouillevliegtuigen 
behoord. Ook de Kustwacht op Cu-
raçao vliegt met DASH-8 patrouil-
levliegtuigen. (BS)

Smit definitief
naar Boskalis
ROTTERDAM

Baggerconcern Boskalis houdt 
zich aan haar openbare bod 
van 60 euro per aandeel op alle 
Smit-aandelen nu 90% van alle 
aandelen zijn aangeboden. In 
totaal gaat het om 1,3 miljard 
euro. De overname van Smit is 
hiermee een feit.

Nadat eerder al de aanhouders van 
Boskalis akkoord waren gegaan met 
de voorgenomen overname van Smit, 
ging nu ook het overgrote deel van de 
Smit-aandeelhouders door de bocht. 
Om zich aan het overnamebod te 
kunnen houden, had Boskalis 75% 
van de Smit-aandelen nodig. Dit 
werd uiteindelijk 90%. Hiervan had 
de baggeraar, door eerdere aankopen 
van Smit-aandelen, zelf al bijna 30% 
in handen. In totaal ging het om 16,5 
miljoen Smit-aandelen. Niet ieder-
een was het met het overnamebod 
eens. Havenbaron Willem Cordia, 
die deel uitmaakte van de Raad van 
Commissarissen van Smit, vond het 
te laag en stapte om die reden op. 
(PAS)

Vervelende begeleiders op de 
stageplek, gebrekkige begelei-
ding vanuit de opleiding en saaie 
klusjes als belangrijkste bezig-
heid. Uit de klachtenstroom die 
vorig jaar is binnengekomen bij 
het meldpunt stageklachten van 
onder meer CNV Jongeren en de 
Landelijke Studenten Vakbond 
blijkt dat stagiairs het niet mak-
kelijk hebben. Maar er zijn ook 
uitzonderingen.

Op een slechte start na, als gevolg 
van een matige begeleiding vanuit 
school, heeft Jerry den Heijer, stu-
dent aan het Scheepvaart & Transport 
College in Rotterdam het aan boord 
van de Benguela Stream enorm naar 
z’n zin. In het kader van zijn studie 
Stuurman Waterbouw moet hij 300 
stagedagen zien te maken. De studie 
duurt vier jaar en daarin bevinden 
zich twee stageperioden. Na twee 
jaar dagelijks met de trein heen 
en weer gereisd te hebben tussen 
Scheveningen en Rotterdam begon 
zijn eerste stageperiode aan. In de 
komende weken laat hij de lezer ken-
nismaken met zijn ervaringen.

Stageplaats zoeken
‘De reden waarom ik naar het STC 
ben gegaan is dat ik totaal geen idee 
had wat ik wilde. Hoewel mijn beide 
grootvaders in de visserij en de grote 
vaart werkzaam zijn geweest, voelde 
ik me niet geroepen in hun voetspo-
ren te treden. Maar toen ik mij wat 
meer ging verdiepen in de zeevaart 
dacht ik dat dit misschien wel iets 
voor mij zou kunnen zijn. Daarom 
ben ik met de opleiding begonnen en 
ik ben dik tevreden. Als je gaat varen 
is het natuurlijk leuk dat je wat van 
de wereld kan zien. Niet veel mensen 
van negentien jaar krijgen de kans 
stage te lopen op een schip dat naar 
het Caribisch Gebied gaat.

‘Het was trouwens niet eenvoudig 
een goede en interessante stage-
plaats te krijgen. Eerst had ik een 
afspraak met baggerbedrijf De Boer 
in Sliedrecht, maar zij stuurden in 

juni een mailtje dat de stageplek 
niet kon doorgaan omdat de hut 
lekte. Van Boskalis kreeg ik ook 
een afwijzing en bij andere bedrij-
ven was geen ruimte. Dat werd dus 

nog lastig en vanuit school hoefde 
ik niet op bemiddeling te rekenen. 
Mijn oom heeft toen contact opge-
nomen met rederij Jaczon, die legde 
contact met Seatrade Groningen en 

toen is het balletje gaan rollen.
‘Eind september kon ik in Portsmouth 
aan boord stappen van de Benguela 
Stream. Vanaf dat tijdstip zou dit 
schip, gespecialiseerd in het vervoer 
van containers, mijn ‘thuis’ zijn.’

Slingeren
‘We zijn nu onderweg van Le Havre 
naar de zuidelijke eilandjes in het 
Caribische Gebied, zitten midden 
op de Atlantische Oceaan en slin-
geren behoorlijk. We maken slagzij 
van twintig graden en soms zelfs 25 
graden. De hut waarin ik slaap is 
erg klein en er is nauwelijks ruimte 
om mijn spullen op te bergen. De 
lengte van het bed is de breedte van 
de hut.
‘Het eten is perfect hier aan boord. 
Ontbijt om half acht en warm eten 
doen we even na het middaguur en 
bestaat uit drie gangen, beginnend 
met soep. ’s Avonds hebben we brood 
met beleg, shoarma, kippenpoten of 
een stukje vlees.

‘Als we op zee zijn, ben ik elke za-
terdag en zondag vrij om aan mijn 
studie te werken. Aangezien ik maar 
twee verslagen kan maken, omdat ik 
niet in de bagger zit, heb ik veel vrije 
tijd. De kapitein, de hwtk, bootsman 
en een matroos zijn Nederlands en 
de rest komt uit de Filippijnen. Het 
is jammer dat er geen Nederlandse 
leerlingen zijn om mee te praten. Dat 
mis ik wel, want alles wat je moet 
zeggen is in het Engels.
‘Gisteren ging het alarm af. Sloepen-
rol dus. We moesten allemaal op de 
brug verzamelen met het zwemvest 
aan en uitleggen wat je taken zijn. 
Qua weer zit het allemaal niet mee, 
want de ene depressie na de andere 
vliegt over ons heen en soms is het 
moeilijk om schoonmaakwerkzaam-
heden te verrichten. Ik heb gelukkig 
geen last van zeeziekte.

‘Manoeuvre moet beter controleerbaar zijn’
‘Vaak is al gerefereerd aan de eindverantwoordelijkheid van de kapitein 
en de reisvoorbereiding. Maar hoe realistisch is het te verwachten 
dat een kapitein, vaak onbekend met het locale vaarwater en vaak 
gebrekkig Engels sprekend, zich intensief bemoeit met de navigatie en 
planning.’ Dit zei inspecteur voor de scheepvaart Evert van Leeuwen 
aan het slot van de zitting van de Raad voor de Scheepvaart inzake de 
stranding van de Akti N.

‘In de praktijk is het de loods die de orders geeft en in veel gevallen is 
dat bevorderlijk voor de veiligheid. Hij is de locale deskundige. Maar hoe 
voorkom je een incident als dit? De kern van de zaak is, dat in de praktijk 
de hele operatie op de schouders van één man rust. Achteraf weet iedereen 
wat er fout is gegaan.’
En Van Leeuwen verder: ‘Beter is het te focussen op een controle van het 
plan en de uitvoering. Ik zie hierin een rol weggelegd voor de verkeers-
begeleidingsdienst. Had de loods zijn plan gedetailleerd bekendgemaakt 
aan de verkeersdienst, dan had deze als controleur kunnen fungeren. Het 
schip volgde namelijk niet het plan zoals de loods het in zijn hoofd had. 
Niemand had dat in de gaten, omdat niet in detail was gecommuniceerd. Als 
dat wel zo was geweest, had de verkeersdienst bij afwijking eenvoudig de 
loods kunnen waarschuwen. Juist het unieke karakter van deze manoeuvre 
geeft aanleiding om in deze gevallen controle-afspraken te maken met de 
verkeersdienst. Tot nu toe is dat niet gebruikelijk en wordt enkel in grote 
lijnen een manoeuvre besproken.’
Aldus Van Leeuwen, die de raad adviseerde aanbevelingen op dit gebied 
te doen aan het adres van het loodswezen en de verkeersbegeleidings-
dienst.
En tot slot: ‘Het incident bleef beperkt tot een fotogenieke gebeurtenis 
zonder schade, maar het had het een ramp kunnen zijn met verstrekkende 
gevolgen voor het milieu en de stranden van Vlissingen.’ (LR)

• Leerling Jerry den Heijer krijgt alle kans te oefenen op de brug van de Benguela Stream. (Fotocollectie Jerry 
den Heijer)

Dagboek van een stagiair (deel 1)

‘Erg kleine hut, maar goed eten’

Schuttevaer-enquête 
zeevarende lezers
DEVENTER

Weekblad Schuttevaer probeert meer 
inzicht te krijgen in de informatiebe-
hoefte en communicatiewensen van 
zeevarenden. Voor een enquête op 
internet vraagt de redactie de mede-
werking van lezers uit de zeevaart 
(deepsea en shortsea), offshore en 
baggersector. De enquête is te vinden 
op www.vaart.nl/zeevaart en loopt 
tot 10 april a.s. Onder de inzen-
ders wordt een Apple iPod verloot. 
(DvdM)
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Boris verzette zijn pootjes nauw-
gezet, zodat ze niet door de 
roosters zakten van de trap, die 

vanaf de dokvloer naar het hoofddek 
leidde. Over het teak, dat beplakt was 
met karton, liepen we naar een zijdeur 
die zichzelf opende en ons binnenliet 
in een halletje. De schoenen die langs 
de wand op naam waren gerangschikt, 
maakten me ogenblikkelijk duidelijk dat 
het beter was op kousenvoeten verder 
te gaan. Ik liet Boris zijn poten vegen 
op de mat. De commando’s ‘graven’, 
‘zwemmen’, ‘open de deur’ en ‘op de 
stoep’ kende hij uit zijn hoofd, maar 
de opdracht ‘vegen’ bracht hem even 
in verwarring.
We daalden een trapje af en beland-
den in de messroom. Weggedoken in 
de bocht van de U-vormige bank zat 
een kalende man met bril. Toen ik hem 
naar de hoofdmachinist vroeg dook 
hij nog verder in elkaar en fluisterde: 
‘Dat ben ik.’ Hij drukte op één van de 
vier afstandbedieningen die op tafel 
lagen en het drie vierkante meter grote 
plasmascherm aan de wand floepte 
uit. Alvaro de Torres, want zo heette 
hij, viel op zijn knieën en begroette 
allereerst Boris. ‘Lieve hond!’ Boris likte 
Alvaro’s wangen en de bril van zijn 
hoofd. Het was duidelijk dat Boris zijn 
hart gewonnen had, niet ik.
Alvaro bemerkte tot zijn schrik toen 
hij opstond dat zijn schedel net niet 
boven mijn schouder uitstak. ‘Zal ik je 
de machinekamer laten zien’, vroeg 
hij bedeesd. Ik knikte en volgde hem 
door het gangetje met schoenen terug 
naar dek. Aan de bakboord achterzijde 
van de boot draaide hij aan een groot 
roestvrijstalen wiel. En als een rots-
wand die toegang blijkt te geven tot 
een geheime grot, schoof de onzicht-
bare deur opzij.

SCHIEDAM

Mammoet Salvage uit Schiedam 
heeft uiterst teleurgesteld gere-
ageerd op het besluit van de 
Noorse overheid om de berging 
van de Duitse onderzeeboot U-
864, die een lading giftig kwik 
aan boord heeft, uit te stellen. 
Men twijfelt er in Noorwegen 
aan of Mammoet wel over de 
juiste middelen, kennis en er-
varing beschikt om deze klus te 
klaren.

De Duitse onderzeeboot, met aan 
boord circa 67 ton uiterst giftig 
kwik, werd 9 februari 1945 door de 
Britse onderzeeboot HMS Venturer 
vlakbij het Noorse eiland Fedje ge-

torpedeerd. Alle 73 bemanningsle-
den kwamen hierbij om het leven. 
De U-864 brak in drie stukken, 
waarvan het voor- en achterschip 
later konden worden gelokaliseerd. 
Omdat het wrak een bedreiging 
voor het milieu vormde, zocht de 
Noorse overheid naar mogelijkhe-
den dit gevaar af te wenden. Om het 
wrak te bergen, werd door diverse 
bergingsmaatschappijen een plan 
ingediend. 
Hieronder ook Mammoet Salvage, 
die in 2001 met de spectaculaire 
berging van de nucleair aangedre-

ven Russische onderzeeër Koersk 
had aangetoond dit soort gevaarlijke 
operaties aan te kunnen. Deskundi-
gen van Mammoet plus een aantal 
ingehuurde experts werkten acht-
tien maanden aan een bergingsplan 
voor de U-864. 
Uiteindelijk vond de Noorse over-
heid dit het meest geschikte en vei-
ligste plan. Het Noorse classifica-
tiebureau Det Norske Veritas, dat 
ook bij de voorbereidingen was be-
trokken, deelde deze mening. Res-
teerde alleen nog de vraag wanneer 
de wrakopruiming kon beginnen. 

Althans dat was de verwachting van 
Mammoet in Schiedam.

Nieuw onderzoek
Begin maart bleek er echter een 
kink in de kabel te zijn gekomen. 
De Noorse overheid verlangde on-
verwacht extra onderzoek naar de ge-
varen en risico’s van de operatie, zo 
liet de Noorse minister van Visserij 
en Kustzaken Lisbeth Berg-Hansen 
weten. Mogelijk dat dit besluit was 
gebaseerd op een rapport van de Do-
vre Group en een Noors transportin-
stituut, waarin nogal wat kritiek op 

het plan van Mammoet werd geuit. 
Er werd in gesteld dat de bergers van 
de Koersk niet over de middelen, 
kennis en ervaring beschikken om 
een dergelijk project tot een goed 
einde te brengen. Mammoet trachtte 
deze kritiek te weerleggen, maar dit 
had geen invloed op het besluit van 
de minister. Zij houdt nu zelfs de 
optie open om het wrak af te dekken 
in plaats van op te ruimen.

Mammoet zegt zeer verbaasd te zijn 
dat Noorwegen, een land met een 
heel ‘groen’ imago, er zelfs maar 
aan durft te denken om 67 ton uiterst 
giftig kwik op de zeebodem achter 
te laten. En dat terwijl opruimen de 
allerbeste oplossing is. (PAS)

Twijfel over berging gevaarlijke U-boot
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Onder de kop ‘Dertig miljoen voor 
uw foto’s’, liet Schuttevaer vorige 
week conservator Donald Hortensius 
een oproep doen om uw fotoverza-
meling te verkopen aan het rijksfo-
toarchief. Doel was het leven in de 
binnenvaart voor het nageslacht te 
bewaren. Donderdag 1 april zouden 
de inkopers de straat op gaan om 
uw collecties te komen bekijken. 
Maar ze gingen niet, ze waren een 
1-aprilgrap.
Het leverde leuke, maar ook schrij-
nende reacties op. Een flink deel van 
de bellers en mailers hield al rekening 
met een grap, of zei achteraf dat wel 
te hebben vermoed. Van de serieuze 
reacties stelde het merendeel zich be-
scheiden op. ‘Ik weet niet of het wat 

is. Ik vaar al mijn hele leven door 
Europa en heb overal foto’s van. Maar 
of ze goed zijn voor een museum? 
U moet maar even komen kijken of 
er iets voor u bij zit.’
Anderen vertelden dat ze ongeveer 
alle schepen die ze onderweg tegen-
kwamen hebben gefotografeerd. 
‘Dat geeft een mooi overzicht hoor; 
van de motortjalken en luxemotors 
toen ik begon, tot die lelijke Chine-
zen van nu.’
Anderen waren minder bescheiden 
en gingen voor het geld. ‘Kijk me-
neer, ik heb hier meer dan 20 albums 
liggen met ansichtkaarten. Er zijn 
erbij van meer dan 100 jaar oud. 
Mijn vader heeft ze verzameld. Hij is 
al jaren dood en ik doe er niets mee. 

Maar hij heeft er destijds wel veel 
geld en tijd in gestoken en daarom 
wil ik ze beslist niet voor niks weg-
doen. Iedereen wil ze wel hebben, 
maar betalen ho maar. Daar begin 
ik dus niet aan. En ik wil trouwens 
ook dat de verzameling bij elkaar 
blijft. Want ze is uniek.’
Bluffers waren er ook: ‘Ja meneer 
Hortens, ik ben dus net bezig mijn 
verzameling te verkopen. Er is veel 
belangstelling voor, maar ik dacht, 
ik bel u toch maar even...’
Geld was eveneens belangrijk voor 
de man die voor zijn tante belde. Ze 
voer een leven lang met haar man in 
de binnenvaart en hij legde in die tijd 

een omvangrijke fotoverzameling 
aan. Maar hij werd ziek en ze verlo-
ren uiteindelijk alles wat ze hadden 
opgebouwd. Tante leeft nu van een 
bijstandsuitkering en het zou toch 
heel mooi zijn als oom’s verzameling 
een mooie plek kreeg en tante een 

appeltje voor de dorst. Dat vindt de 
redactie ook, maar helaas.  

Geen mensen
Er reageerden verschillende be-
roepsfotografen en semi-professi-
onele hobbyisten. Zoals verreweg de 
meesten hebben ook zij zich hoofd-
zakelijk toegelegd op het vastleggen 
van zoveel mogelijk schepen, al dan 
niet voorzien van technische gege-
vens. De nieuwsfotografen kunnen 
ook foto’s van aanvaringen leveren. 
Maar mensen? ‘Nee dat niet zozeer. 
Moet dat dan?
Eigenlijk wel, vindt de redactie. Leg 
het leven aan boord en uw omgeving 

vast, want wat zo gewoon lijkt is het 
helemaal niet. Er is praktisch geen 
andere bevolkingsgroep die met 
z’n hele hebben en houden perma-
nent door Europa reist. U komt op 
plekken waar de andere 491 miljoen 
Europeanen nooit komen. Weet u 

wat: maak die foto’s, mail ze naar 
redactie@schuttevaer.nl en Schut-
tevaer zal de leukste en mooiste 
exemplaren publiceren.

Verzamelplaats
Er mag dan geen rijksfotoarchief zijn 
in Maastricht, er is wel een aanzien-
lijke verzamelplaats van alles wat 
met de historie van de binnenvaart te 
maken heeft: de 3000 leden en tien-
tallen vrijwilligers tellende Vereni-
ging De Binnenvaart in Dordrecht. 
‘Conservator’ Jos Hubens van De 
Binnenvaart reageerde ook. Zijn 
club heeft intussen misschien wel 
de grootste fotoverzameling bijeen-
gebracht. Ook het omvangrijke foto-
archief van Weekblad Schuttevaer is 
er in beheer gegeven. Hubens: ‘We 
krijgen de laatste tijd veel aangebo-
den. Maar de aanbieders willen er 
meestal wel een vergoeding voor.’ 
Hubens vermoedt dat dit verband 
houdt met de crisis. Mensen heb-
ben geld nodig en proberen wat van 
waarde is te verkopen. Maar ook al 
heeft De Binnenvaart belangstelling 
voor elke verzameling en belooft ze 
er goed voor te zorgen, er kan niet 
voor worden betaald.

Varenden reizen langs plekken waar weinig Europeanen komen

Vloot voert enorme fotocollectie mee
Door Patrick Naaraat

We wisten het wel; de binnenvaartvloot voert een 
enorme collectie foto’s met zich mee. Het Rijksfo-
toarchief Maastricht (RfM) zou er gemakkelijk een 
hele nieuwe museumvleugel meer kunnen vullen, 
als het archief echt zou bestaan.

‘Mijn verzameling
moet bijeen blijven’

toelevering

ANTWERPEN

Schippersaalmoezenier Jos Van 
Hoof heeft zondag 14 maart in 
Antwerpen het nieuwe binnen-
vaartschip Avila van de familie 
Frank Pauwels-Van Hemelrijk 
ingezegend.

Zoon Jelle Pauwels liet de tradi-
tionele champagnefles tegen de 

nieuw boeg knallen. Het casco 
werd gebouwd op de Chinese werf 
Yizheng Yangzi en afgebouwd in 
Antwerpen onder supervisie van 
GSK/GSP. De Avila (135 x 11,45 
meter) is 3952 ton groot en heeft 

een containercapaciteit 272 teu. In 
de machinekamer staan twee Mit-
subishi’s van 1278 pk. GSK/GSP 
verwacht de komende maanden 
nog wel enkele afbouwprojecten 
voor de deur, maar een blik in het 
orderboekje werd de pers niet ge-
gund. Na de doopplechtigheid werd 
vele genodigden op Luithagen een 
receptie aangeboden. (JG)
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OVERIJSSEL
Beukersgracht; Beukersschutsluis; Vaargeul door 
de Beulakerwijde; Blauwe Hand, brug; bericht 
ingetrokken. Hinderlijke waterbeweging vermijden 
tussen Beukersschutsluis en brug Blauwe Hand is 
opgeheven.
Geldersche IJssel; IJsselspoorbrug, Zwolle; geen 
bediening. Geen bediening IJsselspoorbrug Zwolle 
op 5 april van 0:35 tot 5:50 uur.
Geldersche IJssel; IJsselspoorbrug, Zwolle; hin-
derlijke waterbeweging vermijden. Ivm. baggerwerk 
hinderlijke waterbeweging vermijden Zwolle IJssel-
spoorbrug van 5 t/m 10 april.
Geldersche IJssel; kmr. 996; evenement. Ivm. vuur-
werk geldt er geen beperking rechteroever thv. kmr. 
996 op 5 april om 22:30 uur.
Geldersche IJssel; evenement. Ivm. evenement in 
Kampen geldt geen beperking t/m 5 april. Op 3 april 
worden thv. de IJsselkade demonstraties met para-
chutes gegeven.
Geldersche IJssel; kmr. 978; stremming. Ivm. in-
varen van de nieuwe Hanzelijnspoorbrug in Hattem 
stremming thv. kmr. 978.8 van 17 april 5 uur tot 19 
april 6 uur. Ivm. weersomstandigheden of wissellende 
waterstanden bestaat de mogelijkheid dat de stremming 
verschoven kan worden naar het weekeinde van 24 
april, 1 mei of 8 mei.
Geldersche IJssel; IJsselspoorbrug, Zwolle; strem-
ming. Stremming thv. Zwolle IJsselspoorbrug op 16 
april van 8:30 tot 10 uur. De scheepvaart wordt vanaf 
RWS patrouillevaartuigen geregeld.
Meppelerdiep; mededeling. Kadereservering t/m 19 
april voor de ponton Ark van Noach aan de Havendijk 
in Zwartsluis.
IJSSELMEER
Markermeer; bijzondere markering. In het Hoorn-
sche Hop in 52° 36.791’ N-005° 03.715’ E is de meet-
paal FL-43 geplaatst. De meetpaal is voorzien van 
verlichting met karakter FL(5)Y.20s.
GELDERLAND
Kanaal Zutphen-Enschede; Sluis Delden; strem-
ming. Stremming Sluis Delden van 16 april 18 uur 
tot 19 april 6 uur. Voorafgaand de stremming zal er 
extra Bediening plaatsvinden: van 13 april 22 uur tot 
14 april 6 uur, van 14 april 22 uur tot 15 april 6 uur 
en van 15 april 22 uur tot 16 april 6 uur. Aansluitend 
aan de stremming vindt extra bediening plaats: van 
19 april 22 uur tot 20 april 6 uur en van 20 april 22 
uur tot 21 april 6 uur.
FLEVOLAND
Vollenhoverkanaal; Vollenhoverbrug; geen bedie-
ning. Geen bediening Vollenhoverbrug op 4 mei.
Zwolsevaart; Marknessersluis; stremming. Strem-
ming Marknessersluis op 21 en 22 april.
Zwolsevaart; Voorstersluis; stremming. Stremming 
Voorstersluis op 27 en 28 april.
UTRECHT
Zijkanaal C; Rijnlandsluizen; doorvaartbreedte. 
Doorvaartbreedte van de sluishoofden is verminderd 
van 12 m naar 9.5 m en de doorvaartbreedte in de 
sluiskolk van 17 m naar 14 m van 17 april t/m 31 
januari 2011. Info: Hoogheemraadschap van Rijnland, 
(071) 306 37 05.
NOORD-HOLLAND
Algemeen; mededeling. Van Centraal Nautisch Beheer 
is een bekendmaking ontvangen betreffende wijziging 
e-mailadressen. Deze is aan te vragen bij het Infocen-
trum Binnenwateren (2010.01749.0) of te downloaden 
via www.infocentrum-binnenwateren.nl
Algemeen; beperkingen. Ivm. Koninginnedag gelden 
op 30 april in Amsterdam: de Korte Prinsengracht - 
Prinsengracht is alleen bevaarbaar vanaf het Westerdok 
richting Amstel met lengtebeperking voor vaartuigen 
langer dan 10 meter, behoudens de vergunde rondvaart. 
Het Rokin - de Grimburgwal - de Oudezijds Voorburg-
wal en de Oudezijds Kolk zijn alleen bevaarbaar vanaf 
de Amstel richting Open Havenfront, met lengtebeper-
king voor vaartuigen langer dan 10 meter, behoudens 
de vergunde rondvaart. De Brouwersgracht (gedeelte 
Korte Prinsengracht - Singelgracht) is alleen bevaarbaar 
vanaf de Korte Prinsengracht richting Singelgracht. 
De Singel is alleen bevaarbaar van de Binnenamstel 
richting Open Havenfront, muv. het gedeelte Singel tus-
sen Brouwersgracht en Blauwburgwal, dat gedeelte is 
alleen bevaarbaar voor vaartuigen korter dan 10 meter. 
De Leliegracht (gedeelte Prinsengracht - Keizersgracht) 
is alleen bevaarbaar van de Prinsengracht richting 
Keizersgracht. De Zwanenburgwal- St. Antoniesluis 
en de Oude Schans zijn alleen bevaarbaar vanaf de 
Binnenamstel richting Oosterdok. De Geldersekade 
(via Recht Boomssloot - Krom Boomssloot) en de 
Waalseilandsgracht zijn alleen bevaarbaar vanaf de 
Oude Schans richting het Oosterdok. Het is verboden 
met dekschuiten, pontons e.d. op de grachten, met of 
zonder sleep/duwboot te varen.
Amstel; stremming. Ivm. evenement stremming 
tussen Ouderkerk a/d Amstel en Amsterdam op 3 
april van 12:30 tot 14:30 en van 14:45 tot 17 uur en 
4 april van 8:30 tot 11:30, van 12 tot 14:30 en van 
15 tot 18:30 uur.
Amstel; Nieuwe Amstelbrug; Utrechtse Brug; 
stremming. Ivm. evenement stremming tussen 

Utrechtse Brug en Nieuwe Amstelbrug op 24 april 
van 13:30 tot 15:55, van 16:30 tot 18:15, van 19 tot 
21 en van 21:20 tot 22:15 uur.
Amstel; Berlagebrug; Marinedok; Kortjewants-
brug; geen bediening. Ivm. evenement geen bediening 
route Oosterdok-Amstel tussen Kortjewantsbrug en 
Berlagebrug op 30 april van 11 tot 18 uur.
Amstel; Magere Brug; stremming. Ivm. evenement 
stremming Magere Brug van 5 mei 17 uur tot 6 mei 
1 uur.
Amstel; Berlagebrug; Marinedok; Kortjewants-
brug; Nieuwe Herengracht; Oosterdok; Schip-
persgracht; geen bediening. Ivm. evenement geen 
bediening bruggen tussen Kortjewantsbrug en Ber-
lagebrug op 8 mei van 10 tot 18 uur en 9 mei van 
10 tot 14 uur.
Binnenvoorhaven Koopvaardersschutsluis; Koop-
vaardersschutsluis; stremming. Stremming Koop-
vaardersschutsluis tnb.
Brouwersgracht; stremming. Ivm. evenement strem-
ming tussen Korte Prinsengracht en Keizersgracht 
op 30 april.
‘s-Gravelandse Vaart; Zuidersluis; stremming. 
Stremming Zuidersluis van 6 april 7 uur tot 16 april 
18 uur en van 19 april 7 uur tot 29 april 18 uur.
Nauernasche Vaart; Krommenie, brug; geen be-
diening. Van 14 t/m 29 april voor prov. brug Krom-
menie geen bediening en doorvaarthoogte max. 
KP+288 cm.
Nieuwe Prinsengracht; stremming. Ivm. evenement 
stremming thv. de Amstel van 30 april 7 uur tot 8 
mei 12 uur.
Noorder Buiten-Spaarne; Prinsenbrug; Zuider 
Buiten-Spaarne; Buitenrustbrug; gewijzigde be-
diening. 3 en 10 april worden de bruggen bediend van 
9 tot 14 uur. Bij passage vóór 14 uur bij Prinsenbrug 
richting zuid of Buitenrustbrug richting noord wordt 
de scheepvaart tot 15:30 uur de stad uit gelaten. 4 en 
5 april zondagsbediening van 9 tot 12 en van 16 tot 
21 uur. 11 april geen bediening.
Noordhollandsch Kanaal; Trekvaart; evenement. 
Ivm. evenement op 10 en 11 april van 12 tot 16 uur 
bijzondere voorzichtigheid Noordhollandsch Kanaal 
tussen kmr. 5 en Ilpendam en Broekervaart tussen kmr. 
0 en Monnickendam.
Noordhollandsch Kanaal; Willemsluis; stremming. 
Stremming Willemsluis op 6 april van 9 tot 15 uur.
Noordhollandsch Kanaal; stremming. Ivm. evene-
ment stremming tussen Akersloot en Alkmaar op 25 
april van 11:30 tot 12:15 en van 15 tot 15:45 uur.
Noordzeekanaal; kmr. 8; Zuidersluis en Kleine Sluis 
met toeleidingskanalen; Zuidersluis, IJmuiden; ge-
deeltelijke stremming. Ivm. evenement op 17 april 
van 11:30 tot 16 uur stremming Zuidersluis en Kleine 
Sluis en Zuiderbinnentoeleidingskanaal. Er wordt in 
beide richtingen geroeid aan de zuidzijde tussen de 
Loswal IJmuiden en de Kruithaven (kmr. 7.8). De race 
wordt begeleid door een patrouillevaartuig van Haven 
Amsterdam dat ook uitluistert op VHF 03. 
Oudezijds Achterburgwal; stremming. Ivm. evene-
ment stremming tussen Grimburgwal en Oudezijds 
Voorburgwal op 30 april.
Vissershaven in IJmuiden; waarschuwing. Het voor-
nemen bestaat om de bom nabij het Felison terminal 
op korte termijn uit de Visserhaven te verwijderen, 
naar zee te verslepen en vervolgens tot ontploffing 
te brengen. Door de betrokken partijen is de keuze 
gemaakt om op de zondag deze operatie uit te voeren 
in verband met het te verwachten lager aanbod van 
de scheepvaart. Ivm. stroom vensters en mogelijke 
verstoringen door weersomstandigheden zijn er drie 
zondagen vastgesteld waarop de operatie uitgevoerd 
zou kunnen worden. Op de betreffende data zijn twee 
vensters vastgesteld waarin de opruiming daadwer-
kelijk uitgevoerd kan worden. Tijdens de opruiming 
zal de Buitenhaven van IJmuiden voor een periode 
van ongeveer 1,5 uur, (of zoveel korter als mogelijk 
dan wel zoveel langer als nodig om de operatie af te 
ronden), voor de scheepvaart gestremd zijn; tijdens 
het verslepen van de bom dient namelijk een vei-
ligheidszone met een straal van 250m aangehouden 
te worden. Ivm. genoemde veiligheidszone moet de 
verkeersleiding in IJmuiden voor een periode van 30 
minuten ontruimd worden, terwijl de sleep door het 
Zuiderbuitentoeleidingskanaal naar zee wordt gesleept. 
De verkeersleiding wordt voor 30 minuten vervangen 
door patrouillevaartuigen. Scheepvaart en agentschap-
pen moeten wel rekening houden met korte perioden 
waarin de verkeersleiding slecht bereikbaar kan zijn op 
resp. Hoogwater 1, Tijvenster vóór HW en Tijvenster 
ná HW: 11 april, 15:15, 11:30 – 13 uur en 18 - 19:20 
uur; 25 april, 14:05, 10:50 - 12:05, 17 - 18:15 uur. De 
afstemming over welke zondag gebruikt wordt vindt op 
de vrijdag plaats. Definitieve Go-No go wordt gegeven 
door de EODD, de uitvoerende partij op de zondag 
zelf. Op de vrijdag en de zaterdag voorafgaande aan 
de operatie zal een Navtex bericht worden verzonden 
om de scheepvaart te informeren over de operatie. 
Info: Zeehaven IJmuiden, VHF 12.
Voorzaan; Beatrixbrug, Zaandam; Wilhelmina-
brug, Zaandam; geen bediening. Ivm. evenement 
op 25 april van 11:30 tot 17:30 uur geen bediening 
Zaandam Wilhelminabrug en Zaandam Beatrixbrug. 
Doorvaarthoogte KP+296 cm.

Voorzaan; Wilhelminabrug, Zaandam; geen be-
diening. Ivm. evenement op 4 mei van 19 tot 20 uur 
voor Zaandam Wilhelminabrug geen bediening en 
doorvaarthoogte max. 296 cm. Wilhelminasluis blijft 
in bedrijf.
Westerdok; Westerdokbrug; geen bediening. Ivm. 
evenement geen bediening Westerdokbrug op 30 april 
van 7 tot 23:59 uur.
ZUID-HOLLAND
Algemeen; lokale scheepvaartvoorschriften. Van 
Havenbedrijf Rotterdam NV is een bekendmaking 
ontvangen over Aanwijzing werkgebied, plaatsing 
verkeerstekens Maasvlakte te Rotterdam ivm. werk-
zaamheden tussen oeverfrontnummer 8500 en 8503. 
Deze is aan te vragen bij het Infocentrum Binnen-
wateren (2010.01988.0) of te downloaden via www.
infocentrum-binnenwateren.nl
Algemeen; lokale scheepvaartvoorschriften. De 
Havenbedrijf Rotterdam NV heeft een bekendma-
king uitgegeven over Ligplaats nemen op door de 
bevoegde autoriteit aangewezen ligplaatsen waar 
het achterwege laten van het voeren van tekens als 
bedoeld in artikel 3.20 BPR is toegestaan. Deze is 
aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2010.01934.0) of te downloaden via www.infocen-
trum-binnenwateren.nl
Calandkanaal; Rozenburgsesluis; stremming. 
Stremming Rozenburgsesluis op 10 april van 10:30 
tot 17 uur. De scheepvaart moet zich vroegtijdig op 
de hoogte laten stellen over de bovenstaande strem-
mingen en de voortgang van de werkzaamheden. Indien 
nautisch mogelijk kan de scheepvaart kiezen voor de 
alternatieve routes via het Hartelkanaal en Beergat of 
via de Nieuwe Waterweg en Breeddiep. Info bij: HCC., 
wachtchef V & O, (010) 252 24 00 of VHF 19, VC 
HvH, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) 252 28 
01 of VHF 11, VCR., wachtchef Verkeersafhandeling, 
(010) 252 26 01 of VHF 11 en Rozenburgsesluis, 
(0181) 21 41 15 of VHF 22.
Dubbele Wiericke; Nieuwerbrug, brug; geen be-
diening. Geen bediening brug Nieuwerbrug op 15 
en 16 april.
Hollandsch Diep; Zuid Hollandsch Diep; gewijzigde 
markering. Ivm. een wijziging in de betonning op 
het Zuid-Hollandsch Diep en een uitbreiding in de 
aanvullende betonning op het Hollandsch Diep, thv. 
de Sassenplaat tot aan de monding van het Zuid-Hol-
landsch Diep, wordt het volgende bekendgemaakt: de 
volgende wijzigingen in de betonning van het Zuid-
Hollandsch Diep zijn aangebracht: de veiligvaarwa-
terboei ZHD is 140 m in oostelijke richting verlegd 
in 51° 41.960’ N-004° 36.141’ E en de rode stompe 
ton ZHD 4A is vernummerd naar ZHD 6. Ook zijn 
recreatiebakens uitgelegd. Info: RVKC Dordrecht, 
VHF 71 of (0800) 023 62 00.
Koningshaven; Erasmusbrug; geen bediening. Geen 
bediening Erasmusbrug van 16 april 22 uur tot 19 
april 5 uur. Op 18 april om 13:30 zal de brug één-
malig voor de scheepvaart geopend kunnen worden. 
Indien de werkzaamheden niet op eerder genoemde 
data kunnen worden uitgevoerd of voltooid, worden 
de werkzaamheden verplaatst naar van 7 mei 22 uur 
tot 10 mei 5 uur. Op 9 mei om 13:30 uur kan de brug 
éénmalig voor de scheepvaart geopend worden. Info: 
brugwachter Erasmusbrug, (010) 485 7900 of VHF 20 
en vkc Rotterdam, (010) 252 2601 of VHF 11.
Nieuwe Maas; evenement. Op 5 april vindt vanaf 
12:30 uur, in verband met een zeilevenement, regulatie 
plaats van het scheepvaartverkeer, tussen kmr. 999 en 
1003. Aan het evenement Race of the Classics nemen 
circa 20 klassieke zeilschepen deel. Vanaf 11:30 uur 
wordt overgestoken vanuit de Veerhaven naar de Hol-
land Amerikakade. Tussen 12:15 en 12:30 uur is de 
start en het vertrek richting zee. De tocht wordt door 
het vaartuig Twister begeleid. Net buiten de pieren 
van Hoek van Holland, thv de Maasmond, steken de 
deelnemende schepen in zuidelijke richting over. Om 
circa 19 uur wordt thv. het kustlicht bij de Maasvlakte 
gestart met bestemming Oostende. Tijdens de formatie 
en de reis van het konvooi kan enige hinder en ver-
traging voor de overige scheepvaart ontstaan. Indien 
nodig wordt de doorgaande scheepvaart gereguleerd. 
Aanwijzingen gegeven door de bevoegde autoriteit 
dienen stipt te worden opgevolgd. Info: VCR, (010) 
252 2601 of VHF 11, VHH., (010) 252 2801 of VHF 
11 en HHC., (010) 252 2400 of VHF 19. 
Nieuwe Maas; Schiemond; stremming. Ivm. vuur-
werk stremming tussen kmr. 1003.4 en 1004.2 en de 
aangrenzende havens zoals de Schiehaven, Schiemond, 
Kortenoordsehaven en Barendrechtsehaven op 30 april 
van 22 tot 23 uur. Info: vkc Rotterdam, (010) 252 26 01 
of VHF 11 en HCC., (010) 252 24 00 of VHF 19.
Nieuwe Maas; kmr. 1011; beperkte service. Ivm. 
vuurwerk van 20 minuten scheepvaartregulatie thv 
kmr. 1011 op 30 april van 22 tot 22:30 uur. Het vuur-
werkponton ligt 120 m vanaf de noordoever. Info: VC 
Rotterdam, wachtchef Verkeersafhandeling, VHF 11 of 
(010) 252 26 01 en HCC, wachtchef Verkeersplanning 
& Operaties, VHF 19 of (010) 252 24 00.
Nieuwe Waterweg; kmr. 1018; beperkte service. 
Ivm. vuurwerk van 20 minuten scheepvaartregulatie 
thv. kmr. 1018.5 op 30 april van 22 tot 23 uur. Info: 
VC Rotterdam, wachtchef Verkeersafhandeling, VHF 
11 of (010) 252 26 01.

2010.02067.0 
Rijn-Schiekanaal; Hambrug; geen bediening. Geen 
bediening Hambrug op 12 april van 8 tot 18 uur.
Voorhavens Jachtensluis; Volkeraksluizen, jachten-
sluis; Voorhavens Volkeraksluizen; Volkeraksluizen; 
oponthoud. Oponthoud max. 1.5 uur jachtensluis 
Volkeraksluizen op 12 april en oponthoud max. 1.5 
uur 1 kolk Volkeraksluizen van 14 t/m 16 april. Info: 
Volkeraksluizen, (0168) 47 75 00 en RVKC Dordrecht, 
VHF 71 of (0800) 023 62 00.
Voorhavens Volkeraksluizen; Volkeraksluizen; hin-
derlijke waterbeweging vermijden. Ivm. werkzaam-
heden aan het remmingwerk B3 (middenkolk) in de 
zuidelijke voorhaven van de Volkeraksluizen, thv. kmr. 
1000 hinderlijke waterbeweging vermijden van 19 april 
7 uur tot 23 april 16 uur. Het werkschip wordt tijdens 
het werk aan de genoemde remming gemeerd, waarbij 
de tekens; voorkoming hinderlijke waterbeweging con-
form art. 3.29 en een teken van een drijvend werktuig 
in bedrijf, conform art 3.25 van het BPR. Info: RVKC 
Dordrecht, VHF 71 of (0800) 023 62 00.
ZEELAND
Deurloo, Spleet; Geul van de Walvischstaart; gewij-
zigde markering. Opgenomen de tonnen DL-SP, SP1, 
SP3, SP2, SP4, GvW-SP. Uitgelegd: de gele ton SP1 
in 51° 28’,097 N-003° 27’,609 E; SP3 in 51° 27’,480 
N-003° 28’,482 E; SP5 in 51° 27’,006 N-003° 29’,158 
E; SP7 in 51° 26’,531 N-003° 29’,825 E. De gele 
tonnen SP1 en SP7 worden voorzien van een kruis als 
topteken. De gele stompe W-cardinale ton Nolleplaat 
in 51° 26’,352 N-003° 30’,057 E. De volledige spar-
betonning van de Geul van de Walvischstaart (GvW2 
t/m GvW10) is vervangen door stompe tonnen.Van de 
rode ton GvW10 is het topteken verwijderd. De rode 
stompe ton GvW12 met als topteken een cilinder in 
51° 26’,840 N-003° 28’,228 E. De groene ton DL5 
is voorzien van topteken. 
Kanaal door Walcheren; geen bediening. Ivm. eve-
nement geen bediening alle bruggen op 30 april van 9 
tot 16 uur. De watergebonden bedrijven in Middelburg 
en het Arne-zijkanaal zijn dan alleen bereikbaar via 
de scheepvaartroute Oosterschelde / VeerseMeer. 
De sluizen van Veere zijn normaal in bedrijf deze 
dag. Info: bedieningscentrum Vlissingen, VHF 22 of 
(0118) 41 23 72.
Kanaal door Walcheren; geen bediening. Ivm. 
evenement geen bediening alle bruggen op 10 mei 
van 12 tot 19 uur. De watergebonden bedrijven in 
Middelburg en het Arne-zijkanaal zijn dan alleen 
bereikbaar via de scheepvaartroute Oosterschelde 
/Veerse Meer. De sluizen van Veere zijn normaal in 
bedrijf deze dag. Info: bedieningscentrum Vlissingen, 
VHF 22 of (0118) 41 23 72.
Kraayerthaven; Scaldiahaven; Van Cittershaven; 
werkzaamheden. In de Kraayerthaven worden werk-
zaamheden uitgevoerd door de Faunus aan de binnen-
zijde van de Scaldiahaven en buiten de Scaldiahaven 
in het Van Citterskanaal. Voor dit deel zal er een kabel 
de vaargeul westelijk inlopen tot een ankerpositie die 
gemarkeerd zal zijn met een verlichte boei. Deze positie 
ligt 40 meter uit de lichtenlijn in het Van Citterskanaal. 
Alle ankerposities zullen voorzien worden van een 
verlichtte boei. Verwacht wordt dat de werkzaamheden 
3 weken zullen duren. Het originele bericht inclusief 
kaartje is aan te vragen bij het Infocentrum Binnen-
wateren 2010.01954.0) of te downloaden via www.
infocentrum-binnenwateren.nl. Info: Havendienst 
Vlissingen, VHF 9 of (0115) 64 74 44.
Noord-Volkerak; Tholensche Gat; gewijzigde mar-
kering. De aanvullende markering (seizoensbetonning 
tbv. de recreatie) en de bijzondere markering van ge-
bieden voor snelle motorboten, in het Volkerak en het 
Tholensche Gat is uitgelegd: Noord Volkerak; Zuid 
Vlije; Noordergat; Karolina Geul; vier drijfbakens aan 
de Oostzijde v/d Krammersluis; Tholensche Gat.
Oosterschelde; Toeloop naar werkhaven Schelp-
hoek; gewijzigde markering. In de Oosterschelde, in 
de haven Schelphoek, is de gele bijzondere markering 
met verbodsteken A.1, ter aanduiding van een verboden 
gebied, definitief opgenomen. In de Hydrografische 
zeekaart, editie 2010, 1805 serie, is dit deel van de 
Schelphoek nu volledig als verboden gebied gekarteerd. 
Opgenomen: ton SCH-2 geel - stomp + verbodsteken 
A.1; ton SCH-4 geel - stomp + verbodsteken A.1; ton 
SCH-6 geel - stomp + verbodsteken A.1.
Roompot; Zeelandbrug; geen bediening. Geen 
bediening Zeelandbrug op 13 april en 4 mei van 0 
tot 5 uur. De hoogteligging van de onderkant van de 
vaste overspanningen varieert van NAP+11,50 m 
(voornoemde hoogtemaat ligt direct naast de pijlers) 
tot NAP+15,10 m (het midden tussen de twee pijlers 
van de overspanning).
Schelde-Rijnverbinding; gewijzigde markering. 
De ter dekking uitgelegde lichtboei SRK 62, rood 
- stomp, Iso.R.4s, is omgenummerd naar SRK 2 en 
definitief verlegd van 51° 28’,070 N-004° 13’,510 E 
in 51° 28’,058 N-004° 13’,510 E. In verband hiermee 
is de SRK 2 (bij noordelijke inloop Schelde-Rijnver-
binding), 51° 28’,566 N 004° 13’,406 E, omgenum-

merd naar SRK 2a.
Schelde-Rijnverbinding; gewijzigde markering. 
De lichtopstand 13, thv. kmr. 1017, is beschadigd, 
gedoofd en geheel onder water verdwenen. Ter dek-
king is uitgelegd een lichtboei SRK 27, groen - spits, 
met lichtkarakter Iso.G.4s in 51° 37’.102 N-004° 
11’.942 E.
Tholensche Gat, Zoommeer; Bergsediepsluis; 
stremming. Ivm. metingen in het kader van de vis-
migratie stremming Bergsediepsluis op 29 april van 
1 tot 3:30 uur, van 10 mei 23 uur tot 11 mei 1 uur, 
van 11 mei 23:45 uur tot 12 mei 1:45 uur, van 25 
mei 23:15 uur tot 26 mei 1:15 uur en 27 mei van 
0:15 tot 2:15 uur.
Voorhavens Kreekraksluizen, Schelde-Rijnverbin-
ding; Kreekraksluizen; gedeeltelijke stremming. 
Stremming westkolk Kreekraksluizen tnb.
NOORD-BRABANT
Wilhelminakanaal; Brug Biesthoutakker; Trap-
pistenbrug; stremming. Ivm. evenement stremming 
tussen Trappistenbrug en brug Biesthoutakker op 8 mei 
van 7 tot 10:30, 11 tot 13, 13:30 tot 15 uur en 9 mei van 
9 tot 10:30, 11 tot 13, 13:30 tot 16 uur. Info: centrale 
bediening Tilburg, VHF 20 of (013) 58 11 881.
Zuid-Willemsvaart; Biesterbrug; Stadsbrug, Weert; 
stremming. Ivm. evenement stremming tussen Bies-
terbrug en Weert Stadsbrug op 18 april van 12 tot 17 
uur. Info: sluis 15, VHF 20 of (0495) 63 13 32 en sluis 
16, VHF 18 of (0495) 53 20 18.
LIMBURG
Afgesneden Maas; sluis Linne; sluis Roermond; 
Julianakanaal; sluis Born; sluis Maasbracht; La-
teraalkanaal Linne-Buggenum; sluis Heel; Maas; 
sluis Belfeld; sluis Sambeek; Maas-Waalkanaal; 
Weurt, sluis; gewijzigde bediening. Van 11 april t/m 
25 september 2011 worden de sluizen Born, Maas-
bracht, Heel, Linne, Roermond, Belfeld, Sambeek en 
Weurt bediend van zondag 9 uur tot zaterdag 20 uur. 
Dat betekent dat genoemde sluizen niet worden bediend 
van zaterdag 20 uur tot zondag 9 uur (eerder werd op 
zondagavond ook niet bediend.)
Julianakanaal; sluis Maasbracht; gedeeltelijke 
stremming. Stremming middenkolk Maasbracht 
t/m 3 mei.
Lateraalkanaal Linne-Buggenum; sluis Heel; be-
perkingen. Voor sluis Heel t/m 31 december 2012 
hinder en bijzondere voorzichtigheid. De werkzaam-
heden bestaan uit het verplaatsen en uitbreiden van 
de bestaande remming- en geleidewerken boven en 
beneden de sluis.
Noordervaart; Sluis Hulsen; oponthoud. Oponthoud 
sluis Hulsen op 19 april tussen 9 en 17 uur. Info: sluis 
15, VHF 20 of (0495) 63 13 32.
BELGIË
Albertkanaal; sluis Genk; sluis Kwaadmechelen; 
werkzaamheden. Bijzondere voorzichtigheid tus-
sen sluis Genk en Kwaadmechelen op 6, 7, 20 en 
21 april.
Albertkanaal; brug Beringen; brug Lummen; 
stremming. Ivm. evenement tussen brug Lummen 
en brug Beringen stremming beroepsvaart van 1 t/m 
2 mei van 10 tot 18 uur.
Albertkanaal; brug Stokrooie (kmr. 57.5); spoor-
brug Kuringen-Hasselt; stremming. Ivm. evene-
ment tussen spoorbrug Kuringen-Hasselt en brug 
Stokrooie op 16 mei van 9:30 tot 17 uur stremming 
beroepsvaart.
Algemeen; mededeling. Steunmaatregel voor kleine 
schepen voor het stimuleren van de binnenvaart op 
de kleinere waterwegen. Deze steunmaatregel kadert 
in de uitvoering van de strategische doelstellingen 
geformuleerd door het Flanders Inland Shipping 
Network. Specifiek wordt met deze maatregel het 
langer beschikbaar blijven van kleine schepen op 
de vervoersmarkt beoogd. De maatregel omvat het 
subsidiëren van investeringen in nieuwe vaste instal-
laties aan boord van schepen tot 80 m. Het steunniveau 
bedraagt maximum 20 % tot 30 % van de subsidiabele 
kosten, met een maximum van 40.000 euro per schip 
en per jaar. Alle informatie over deze steunmaatregel 
(voorwaarden, aanvraagformulier, procedure) vindt u 
op de website van Promotie Binnenvaart Vlaanderen, 
www.binnenvaart.be/nl/steunprogrammas.
Albertkanaal; baggerwerk. Bijzondere voorzichtig-
heid in Vroenhoven t/m 31 mei.
Kanaal Leuven-Dijle; spoorbrug Muizen; beper-
kingen. Voor spoorbrug Muizen
doorvaartbreedte max. 775 cm t/m 30 september, 
scheepshoogte max. 600 cm tot 28 mei 22 uur, 
scheepshoogte max. 500 cm van 28 mei 22 uur tot 
31 mei 6 uur en scheepshoogte max. 600 cm van 31 
mei 6 uur t/m 30 september.
Dender; sluis Denderbelle; sluis Dendermonde; 
stremming. Ivm. waterstandsverlaging stremming 
tussen sluis Denderbelle en sluis Dendermonde van 19 
april 6 uur tot 30 april 22 uur. Info: sluis Dendermonde, 
tel. 052/21.16.42 of VHF 10 en sluis Denderbelle, tel. 
052/41.40.67 of VHF 10.
Haven van Antwerpen; mededeling. Om in lijn te 

blijven met de afspraken die gemaakt werden binnen 
de PROTECT Message Management Group, die het 
IFTDGN-bericht ontwikkelde en beheert, deelt de 
havenkapiteinsdienst, afdeling gevaarlijke goederen, 
mee vanaf 1 oktober aanvaardt het Gemeentelijk Ha-
venbedrijf Antwerpen uitsluitend nog versie 1.1 van 
het IFTDGN (International Forwarding and Transport 
Dangerous Goods Notification). De ondersteuning van 
de versie 0.5 en 1.0 wordt hiermee stopgezet. Het is 
mogelijk transhipments aan HKD/GG te melden in 
één bericht, indien één agent verantwoordelijk is voor 
zowel het lossen uit het ene zeeschip als het rechtstreeks 
laden in het andere schip. De message implementation 
guides voor deze versie van het IFTDGN-bericht en 
het transhipmentscenario, kunnen bekomen worden 
bij: Porthus nv, Duwijckstraat 17, B-2500 Lier, tel. 
+32 3 800 0600 en fax +32 3 800 0601. Bedrijven die 
testberichten wensen te versturen of die het nieuwe 
transhipment scenario wensen te gebruiken kunnen 
hiervoor contact opnemen met hun respectievelijke 
software leveranciers.
Kanaal Bocholt-Herentals; sluis 3 Mol; sluis 4 Des-
sel; oponthoud. Ivm. evenement oponthoud tussen 
sluis 3 Mol en sluis 4 Dessel op 18 april tussen 6 
en 19 uur.
Kanaal Bocholt-Herentals; sluis 9 Geel Elsum; 
stremming. Voor brug over de sluis 9 Geel Elsum 
stremming op 3 en 4 mei en oponthoud tussen 5 en 
7 mei.
Kanaal Bocholt-Herentals; sluis 8 Geel ten Aert; 
sluis 9 Geel Elsum; stremming. Ivm. evenement 
stremming beroepsvaart tussen sluis 8 Geel ten Aert 
en sluis 9 Geel Elsum en oponthoud recreatievaart 
tussen sluis 8 Geel ten Aert en sluis 9 Geel Elsum op 
9 mei tussen 11 en 15:30 uur, stremming beroepsvaart 
sluis 9 Geel Elsum op 9 mei van 12 tot 17:30 uur en 
oponthoud recreatievaart sluis 9 Geel Elsum op 9 mei 
tussen 12 en 17:30 uur.
Kanaal Leuven-Dijle; Colomabrug; sluis Zennegat; 
hinderlijke waterbeweging vermijden. Ivm. eve-
nement hinderlijke waterbeweging vermijden tussen 
Colomabrug en sluis Zennegat op 25 april van 12 
tot 17:30 uur.
Zeekanaal Brussel-Schelde; sluis Zemst; bericht 
ingetrokken. De beperkingen voor sluis Zemst zijn 
opgeheven.
DUITSLAND
Algemeen; mededeling. De WSD West en Südwest 
hebben een bekendmaking uitgegeven over de Vie-
runddreissigste Verordnung zur vorübergehenden Ab-
weichung von der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung 
(34.RheinSchPVAweichV). Deze is aan te vragen bij 
het Infocentrum Binnenwateren (2010.01472.0) of 
te downloaden via www.infocentrum-binnenwate-
ren.nl
Algemeen; mededeling. De WSD Sudwest heeft 
een bekendmaking uitgegeven over vaarplan Bil-
genentolers op de Rijn en zijrivieren in 2010. Deze 
is aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2010.01473.0) of te downloaden via www.infocen-
trum-binnenwateren.nl
Charlottenburger Verbindungskanal; oponthoud. 
Ivm. oefeningen tussen kmr. 0.1 en 1.1 oponthoud en 
bijzondere voorzichtigheid op 22 april tussen 13 en 
15 uur. Extra meldplicht VHF 10.
Donau; spoorbrug Steinbach (kmr. 2230.3); waar-
schuwing. Tnb. zijn de digitale doorvaarthoogte 
aangevers thv. kmr. 2231.4 linkeroever en 2228.7 
rechteroever van spoorbrug Steinbach buiten gebruik. 
De doorvaarthoogte kan opgevraagd worden bij de 
automatische spreker via tel. 0851/95519243.
Donau; sluis Jochenstein (kmr. 2203.2); oponthoud. 
Ivm. verwachting hoge opkomst passagiersvaart geldt 
een oponthoud sluis Jochenstein op 5 april tussen 17 
en 21 uur, 6 april tussen 4 en 9 en tussen 16:30 en 22 
uur, 9 april tussen 16:30 en 21 uur, 11 april tussen 6 
en 9 en tussen 16:30 en 21 uur, 12 april tussen 4:55 
en 9 uur, 17 april tussen 6 en 10 uur, 18 april tussen 
16 en 21 uur, 22 april tussen 4:50 en 9 en tussen 16:30 
en 21 uur, 24 april tussen 16:45 en 21:15 uur, 26 april 
tussen 4:10 en 8 en tussen 16:30 en 21 uur en 29 april 
tussen 4 en 8 uur.
Donau; sluis Regensburg (kmr. 2379.7); beper-
kingen. De WSA Regensburg heeft een bekend-
making uitgegeven over ombouwwerkzaamheden 
van de stroomkasten bij sluis Regensburg. Deze is 
aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2010.01820.0) of te downloaden via www.infocen-
trum-binnenwateren.nl
Dortmund-Ems-Kanal; sluis Varloh (kmr. 158.2); 
gedeeltelijke stremming. Stremming grote kolk Varloh 
van 20 t/m 29 april. Kleine kolk max. 163 x 9.60 
x 2.20 m.
Dortmund-Ems-Kanal; evenement. Ivm. evene-
ment geldt een bijzondere voorzichtigheid tussen 
kmr. 20.6 en 23 op 8 mei van 9 tot 19 uur en 9 mei 
van 8 tot 17 uur.
Elbe; evenement. Ivm. evenement geen beperking 
tussen kmr. 47 en 52 op 15 mei van 9 tot 19 uur.
Elbe; duikwerkzaamheden. Bijzondere voorzichtig-
heid tussen kmr. 51.8 en 58 (vaarwater Dresden) van 
6 t/m 8 april van 7 tot 18 uur. Extra meldplicht VHF 
10, duwboot Ed. Info: 0170-4572674.
Elbe-Havel-Kanal; sluis Wusterwitz (kmr. 376.8); 

stremming. Ivm. waterstandsverlaging stremming sluis 
Wusterwitz van 7 april 21 uur tot 8 april 6 uur.
Elbe-Havel-Kanal; sluis Zerben (kmr 345.4); 
stremming. Ivm. waterstandsverlaging stremming 
sluis Zerben van 7 april 21 uur tot 8 april 6 uur.
Elbe-Lübeck-Kanal; sluis Berkenthin (kmr. 13.3); 
beperkingen. Tot 30 april 23:59 uur thv. sluis Ber-
kenthin tussen kmr. 13.3 en 16.5 bijzondere voor-
zichtigheid, ontmoeten en voorbijlopen verboden en 
doorvaartbreedte verminderd.
Elbe-Lübeck-Kanal; brug Dalldorf (kmr. 52.6); 
brug Donnerschleuse (kmr. 20.6); brug Krummesse 
(kmr. 7.9); brug Lanze-Basedow (kmr. 55.6); brug 
Lanze-Buchhorst (kmr. 58.7); brug Witzeeze (kmr. 
50.5); werkzaamheden. Bijzondere voorzichtigheid 
brug Dalldorf op 3 en 4 mei van 9:30 tot 17 uur, 
bijzondere voorzichtigheid brug Witzeeze op 5 mei 
van 9:30 tot 17 uur, bijzondere voorzichtigheid brug 
Lanze-Basedow op 6 en 7 mei van 9:30 tot 17 uur, 
bijzondere voorzichtigheid brug Lanze-Buchhorst op 
10 mei van 9:30 tot 17 uur, bijzondere voorzichtigheid 
brug Donnerschleuse op 11 en 12 mei van 9:30 tot 
17 uur, bijzondere voorzichtigheid brug Krummesse 
op 17 en 18 mei van 9:30 tot 17 uur.
Ems-Seitenkanal; sluis Oldersum (kmr. 256.6); 
gewijzigde bediening. Van 19 april t/m 17 oktober 
wordt sluis Oldersum als volgt bediend: maandag 
t/m vrijdag van 7 tot 19 uur en zaterdag en zondag 
van 8 tot 17 uur. De laatste schutting is een half uur 
voor einde bedieningstijd. Buiten deze tijden wordt 
alleen geschut op afspraak. Info: tel. 04924-2022 of 
0175-2815789.
Finowkanal; brug Niederfinow (kmr. 86.3); brug 
Ruhlsdorf (kmr. 59.5); Kupferhammerbrug; sluis-
brug Kupferhammer (kmr. 75.9); sluisbrug Stecher 
(kmr. 84.4); sluisbrug Wolfswinkel (kmr. 79.9); Trei-
delbrug Mackerseekanal (kmr. 69.7); Treidelbrug 
Ruhlsdorf (kmr. 59.9); Triedelwegbrug Liepe (kmr. 
89.1); oponthoud. Oponthoud sluisbrug Stecher tussen 
20 t/m 21 april tussen 8 en 16 uur; bijzondere voorzich-
tigheid sluisbrug Stecher van 20 t/m 21 april van 8 tot 16 
uur; oponthoud sluisbrug Kupferhammer tussen 21 t/m 
22 april  tussen 8 en 16 uur; bijzondere voorzichtigheid 
sluisbrug Kupferhammer van 21 t/m 22 april van 8 tot 
16 uur; oponthoud sluisbrug Wolfswinkel tussen 22 t/m 
23 april tussen 8 en 16 uur; bijzondere voorzichtigheid 
sluisbrug Wolfswinkel van 22 t/m 23 april van 8 tot 
16 uur; oponthoud brug Ruhlsdorf tussen 28 t/m 29 
april tussen 8 en 16 uur; bijzondere voorzichtigheid 
brug Ruhlsdorf van 28 t/m 29 april van 8 tot 16 uur; 
oponthoud Treidelbrug Ruhlsdorf tussen 14 t/m 15 
juni tussen 8 en 16 uur; bijzondere voorzichtigheid 
Treidelbrug Ruhlsdorf tussen 14 t/m 15 juni  tussen 
8 en 16 uur; oponthoud Treidelbrug Mackerseekanal 
tussen 16 t/m 17 juni  tussen 8 en 16 uur; bijzondere 
voorzichtigheid Treidelbrug Mackerseekanal van 16 t/m 
donderdag 17 juni van 8 tot 16 uur; oponthoud brug 
Niederfinow tussen 21 t/m 22 juni  tussen 8 en 16 uur; 
bijzondere voorzichtigheid brug Niederfinow van 21 
t/m 22 juni van 8 tot 16 uur; oponthoud Triedelweg-
brug Liepe tussen 23 t/m 24 juni tussen 8 en 16 uur; 
bijzondere voorzichtigheid Triedelwegbrug Liepe van 
23 t/m 24 juni van 8 tot 16 uur; oponthoud Kupferham-
merbrug tussen 27 t/m 29 september van 8 tot 16 uur; 
bijzondere voorzichtigheid Kupferhammerbrug van 27 
t/m 29 september  van 8 tot 16 uur.
Havel-Oder-Wasserstrasse; brug Alt-Galow (kmr. 
108.2); brug Friedrichsthal (kmr. 31.3); brug Hen-
nigsdorf (kmr. 12.5); brug Hohensaaten (kmr. 92.5); 
brug Landgraben (kmr. 117.8); brug Lunow (kmr. 
98.9); brug Mackersee (kmr. 63.5); brug Niederfinow 
(kmr. 78.1); brug Pinnow (kmr. 21); brug Schwedter 
(kmr. 120.6); Oder-Havel-Kanal; brug Kreuzbrucher 
(kmr. 41.2); oponthoud. Oponthoud brug Hennigs-
dorf van 19 t/m 23 april  van 8 tot 16 uur; bijzondere 
voorzichtigheid brug Hennigsdorf van 19 t/m 23 april  
van 8 tot 16 uur; oponthoud brug Kreuzbrucher van 
18 oktober t/m 19 oktober van 8 tot 16 uur; bijzondere 
voorzichtigheid brug Kreuzbrucher van 18 oktober t/m 
19 oktober van 8 tot 16 uur; oponthoud brug Pinnow 
tussen 20 t/m 21 oktober tussen 8 en 16 uur; bijzondere 
voorzichtigheid brug Pinnow van 20 t/m 21 oktober van 
8 tot 16 uur; oponthoud brug Niederfinow tussen 12 
t/m 16 april tussen 8 en 16 uur; bijzondere voorzichtig-
heid brug Niederfinow van 12 t/m 16 april van 8 tot 16 
uur; oponthoud brug Friedrichsthal tussen 11 t/m 12 
augustus tussen 8 en 16 uur; bijzondere voorzichtigheid 
brug Friedrichsthal van 11 t/m 12 augustus van 8 tot 
16 uur; oponthoud brug Mackersee tussen 21 t/m 23 
september tussen 8 en 16 uur; bijzondere voorzichtig-
heid brug Mackersee van 21 t/m 23 september van 8 
tot 16 uur; oponthoud brug Hohensaaten op 24 sep-
tember tussen 8 en 16 uur; bijzondere voorzichtigheid 
brug Hohensaaten op 24 september van 8 tot 16 uur; 
oponthoud brug Hohensaaten op 27 september tussen 
8 en 16 uur; bijzondere voorzichtigheid brug Hohen-
saaten op 27 september van 8 tot 16 uur; oponthoud 
brug Lunow tussen 27 t/m 29 september tussen 8 en 
16 uur; bijzondere voorzichtigheid brug Lunow van 
27 t/m 29 september van 8 tot 16 uur; oponthoud brug 
Landgraben tussen 29 t/m 30 september tussen 8 en 
16 uur; bijzondere voorzichtigheid brug Landgraben 
van 29 t/m 30 september van 8 tot 16 uur; oponthoud 
brug Schwedter tussen 4 t/m 8 oktober tussen 8 en 

16 uur; bijzondere voorzichtigheid brug Schwedter 
van 4 t/m 8 oktober van 8 tot 16 uur; oponthoud brug 
Alt-Galow tussen 11 t/m 12 oktober tussen 8 en 16 
uur; bijzondere voorzichtigheid brug Alt-Galow van 
11 t/m 12 oktober van 8 tot 16 uur; oponthoud brug 
Hennigsdorf tussen 18 t/m 20 oktober tussen 8 en 16 
uur; bijzondere voorzichtigheid brug Hennigsdorf van 
18 t/m 20 oktober van 8 tot 16 uur; oponthoud brug 
Niederfinow tussen 21 t/m 22 oktober tussen 8 en 16 
uur; bijzondere voorzichtigheid brug Niederfinow van 
21 t/m 22 oktober van 8 tot 16 uur.
Havel-Oder-Wasserstrasse; keersluis Pechteich 
(kmr. 55); stremming. Stremming keersluis Pechteich 
op 15 april, 20 mei en 17 juni van 12 tot 13 uur.
Havelkanal; Untere Havel-Wasserstrasse; lokale 
scheepvaartvoorschriften.
De WSA Brandenburg heeft een herniewde bekend-
making uitgegeven over Änderung des zugewiesenen 
ersten Sprechfunkkanals (10) Schiff-Schiff. Deze is 
aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2007.00983.1) of te downloaden via www.infocen-
trum-binnenwateren.nl
Haven Bonn; Rhein; doorvaartbreedte. Ivm. veran-
deringen in de vaarweg Doorvaartbreedte verminderd 
met 10 m linkeroever Haven Bonn tnb. De versmalling 
is niet gemarkeerd
Hunte; Huntesperrwerk (kmr. 24.1); stremming. 
Stremming Huntesperrwerk van 19 april 7:30 tot 29 
april 14:30 uur. Bediening op aanvraag is mogelijk via 
VHF 19 bij VKZ Bremen (Bremen Weser Traffic).
Lahn; stremming. Ivm. vuurwerk op 17 april van 
21:15 tot 22 uur tussen kmr. 127.8 en 128.4 stremming 
en afmeerverbod.
Lahn; sluis Kirschhofen (kmr. 45.5); stremming. 
Stremming sluis Kirschhofen tot 9 april 18 uur.
Lahn; sluis Dausenau (kmr. 122.4); stremming. 
Stremming sluis Dausenau tot 9 april 18:30 uur.
Leda; brug Potshausen (kmr. 5.3); stremming. 
Stremming doorvaart brug Potshausen t/m 31 au-
gustus.
Main; sluis Griesheim (kmr. 28.7); gedeeltelijke 
stremming. Stremming zuidkolk Griesheim van 3 
mei 6 uur tot 14 mei 18 uur en stremming noordkolk 
Griesheim van 25 mei 6 uur tot 8 juni 18 uur. Normale 
meldplicht marifoonkanaal. 
Main; stremming. Ivm. evenement geldt een strem-
ming tussen kmr. 40.4 en 42.3 op 8 mei van 8 tot 
9:15, van 10 tot 11, van 11:45 tot 12:45, van 13:30 
tot 14:30, van 15:15 tot 16:15, van 17 tot 18 en van 
18:45 tot 19:45 uur en 9 mei van 8 tot 9:15, van 10 
tot 11, van 11:45 tot 12:45, van 13:30 tot 14:30, van 
15:15 tot 16:15 en van 17 tot 18:30 uur.
Main-Donaukanal; sluis Bamberg (kmr. 7.4); 
mededeling. De WSA Nurnberg heeft een bekend-
making uitgegeven over bediening sluis Bamberg, via 
Fernsteuerzentrale Neuses. Vooraanmelden voor nacht-
schuttingen worden afgeschaft. Deze bekendmaking 
is aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2010.02070.0) of te downloaden via www.infocen-
trum-binnenwateren.nl
Mittellandkanal; spoorbrug Magdeburg-Oebisfelde 
(kmr. 298.1); doorvaarthoogte. De doorvaarthoogte 
van brug Magdeburg bedraagt üNN+470 cm. De wa-
terstand van Haldensleben is op te vragen bij de RVZ 
Minden via tel.: 0049 571 64 58 1701.
Mittelweser; beperkingen. Tot 16 april 13 uur voor lin-
keroever tussen kmr. 292 en 292.4 snelheidsbeperking 
max. 9 km/u en bijzondere voorzichtigheid.
Mosel; brug Zeltingen (kmr. 122.6); werkzaamhe-
den. Bijzondere voorzichtigheid brug Zeltingen van 
12 t/m 13 april van 7 tot 19 uur.
Mosel; brug Neumagen (kmr. 151.8); werkzaam-
heden. Bijzondere voorzichtigheid brug Neumagen 
van 26 t/m 27 april van 7 tot 19 uur.
Mosel; evenement. Ivm. evenement bijzondere voor-
zichtigheid tussen kmr. 196.5 en 199.5 op 2 mei van 
13 tot 17 uur.
Mosel; evenement. Ivm. evenement bijzondere voor-
zichtigheid tussen kmr. 196.5 en 199.5 op 13 mei van 
12 tot 20 uur, 14 mei van 10 tot 19 uur, 15 mei van 9 
tot 19 uur en 16 mei van 9 tot 15 uur.
Muhlauhafen Mannheim; stremming. Ivm. eve-
nement stremming Muhlauhafen Mannheim van 23 
april 20 uur tot 25 april 18 uur.
Neckar; mededeling. De WSA Stuttgart heeft een 
bekendmaking uitgegeven over bedieningstijden, te 
downloaden via www.elwis.de 
Neckar; sluis Schwabenheim (kmr. 17.7); gedeel-
telijke stremming. Stremming linkerkolk Schwaben-
heim tot 9 april 16 uur.
Obere-Havel-Wasserstrasse; brug Bauhofsarche 
Zehdenick (kmr. 14.8); brug Bredereiche (kmr. 
47.8); brug Zehdenick (kmr. 15.8); oponthoud. 
Oponthoud brug Bauhofsarche Zehdenick op 5 en 6 mei 
tussen 8 en 16 uur, oponthoud brug Zehdenick op 4 en 
5 mei tussen 8 en 16 uur, oponthoud brug Bredereiche 
tussen 21 t/m 25 mei tussen 8 en 16 uur.
Oberweser; evenement. Ivm. evenement bijzondere 
voorzichtigheid tussen kmr. 0 en 134.3 op 2 mei van 
6 tot 21 uur.
Oberweser; evenement. Ivm. evenement bijzondere 
voorzichtigheid tussen kmr. 0 en 204 van 8 mei 8 uur 
tot 19 mei 20 uur.

Lees verder op pag. 15

scheepvaartberichten

Nieuwe 135-meter 
voor Pauwels

• Evenals de genodigden trotseerde de familie Pauwels de regen en het doopwater van schippersaalmoezenier 
Jos Van Hoof (links): ‘God zegene al die varen.’ (Foto Justin Gleissner)

Vanuit mijn positie als ‘rustend’ 
schipper blijf ik nog altijd geïnte-
resseerd in het wel en wee van mijn 
bedrijfstak. Tenslotte heb ik 49 jaar 
aan het spel meegedaan en daarvan 
ook nog een behoorlijke tijd met een 
bestuursfunctie als bijbaan.
Er is vanalles aan de hand en ik kan 
me ergeren aan de steeds verder-
gaande betutteling van de schipper, 
die toch wel degelijk een vakman 
is. Dat lijken overheden weleens 
te vergeten met al hun regels en 
voorschriften en controles. Het 
lijkt soms wel of alle schippers als 
onnozelaars worden weggezet en 
ze hun schepen niet meer kunnen 
varen zonder alle mogelijke frutsels 
en alarmeringen.
Ik ga me geen oordeel aanmatigen 
over AIS en verdere elektronica die 
zeker haar nut hebben. Wat mij wel 
van het hart moet is, dat dergelijke 
voorzieningen altijd als hulpmidde-
len zijn gezien maar heden ten dage 
moet je bij wijze van spreken je schip 
al stilleggen als er een marifoon is 
uitgevallen en over een tijdje geldt 
dat vast ook voor AIS en GPS.
Sorry hoor, maar mijn vader heeft 

nog gezeild en die heeft me ooit 
opgevoed en wegwijs gemaakt op 
de vaart. Ik weet dus nog hoe een 
kompas werkt en hoe je ook met 
handbesturing bij slecht zicht en 
zonder radar van Amsterdam naar 
de Eem of Enkhuizen en Kornwerd 
moet komen.
Het mag dan tegenwoordig druk zijn 
op het water, maar vakmanschap 
blijft nog altijd belangrijker dan de 
computer en, met alle respect, ook 
dan de papiertjes die dat vakman-
schap zouden bewijzen. Ik kreeg 
mijn eerste ‘Warnunge und Wei-
terfahrverbote’ in Duitsland omdat 
ik voor schipper voer, terwijl ik nog 
te jong was voor het Rijnpatent.
En het gaat maar door, van kwaad 
tot erger.

Let op uw zaak
De onvoorziene gevolgen van de cri-
sis in de binnenvaart zijn zo groot dat 
dit onderwerp alle aandacht vraagt. 
Een bijkomend gevaar is, dat de 
aandacht voor andere ingrijpende 
maatregelen te kort schiet.
Daar zijn bijvoorbeeld:

1) De ROSR eisen. Als aanpassin-
gen duurder zijn dan 2500 euro ben 
je er vanaf. Let wel, het is voorlopig 
alleen uitstel van executie vanwege 
de crisis. Daar zijn we nog lang niet 
vanaf. Binnenkort is er weer een 
bespreking van de nautisch-techni-
sche commissie waar ook de EBU 
(reders) hun inbreng hebben. Waar 
worden onze afvaardigingen daar 
weer mee geconfronteerd?
Het Duitse onderzoeksrapport waar 
alle ROSR-ellende mee begon is 
daar ook schijnbaar ongemerkt 
gepasseerd. Er zal toch niet echt 
iets waar zijn van het gerucht dat 
de nieuwbouw werd gestimuleerd 
met een suggestie dat die oudere 
schepen toch eerdaags wel zouden 
verdwijnen?

2) 10.000 controles dit jaar. Het 
werd in bijna juichende bewoordin-
gen bekendgemaakt. Het lijkt er op 
dat ons landje toch een overmaat aan 
ambtenaren heeft. We worden als 
binnenvaart op deze manier weg-
gezet als een stel criminelen dat goed 
in de gaten moet worden gehouden. 
Ook gelezen van de schipper die op 
de kont van een zeeschip lag te la-
den en zijn have en goed alleen kon 

veiligstellen door met de schroef er 
op te zorgen dat roef en stuurhut 
niet onder het overhangende ach-
terschip gekraakt werden. En dan 
komt een stel freaks je aan boord een 
bekeuring uitreiken, want je mag nu 
eenmaal niet afgemeerd liggen met 
de schroef in werking. Daar staat 
je hoofd als schipper in dergelijke 
omstandigheden bepaald niet naar. 
Dat ze zoiets doen in een sluis vol 
schepen is te begrijpen, maar langs-
zij een boot waar je zelf nooit een 
touw vast krijgt! Gelukkig hebben 
deze onvakkundige controleurs een 
gematigd mens als slachtoffer getrof-
fen, ze hadden ook iemand anders 
kunnen treffen. En wie is er dan de 
dupe van deze onzin? Natuurlijk niet 
de ambtenaar, want die heeft immers 
altijd de wet achter de hand.
Er zijn legio voorbeelden te noemen 
van omstandigheden aan boord en 

tijdens de vaart dat dergelijke, dik-
wijls ook nog overbodige contro-
les niets positiefs toevoegen, maar 
eerder een gevaar opleveren, omdat 
wordt gedacht dat controles te al-
len tijde ondergaan kunnen worden. 
Zelfs afvarend op een drukke rivier 
in de potdikke mist mogen ze de 
schipper uit zijn concentratie halen 
met één van die 10.000 controles.
En dan het gezeur over de taalproble-
men. Er varen nog heel veel oudere 
schippers van verschillende natio-
naliteiten rond die nooit onderwijs 
hebben gehad in een vreemde taal. 
Doe een beetje rustig aan met be-
keuren en stilleggen. Veel schippers 
varen al jaren over de grens, zonder 
grote problemen. Dat schippers kun-
nen varen is belangrijker dan dat ze 
Duits of Engels of Frans spreken, 
binnenkort ook nog Russisch. We 
kunnen repercussies verwachten op 

de Franse gedeelten van zowel Rijn 
als Moezel, logisch toch.
De goeden niet te na gesproken, 
maar overheid bespaar ons de er-
gernissen van controleurs die van 
toeten nog blazen weten over ons 
vak en onze vakkennis.

3) Westerschelde. De derde uitdie-
ping van de Westerschelde is nog 
niet eens van start en Antwerpen wil 
alweer een vierde. Ze doen daar of 
ze van niets weten, maar zelfs deze 
derde uitdieping kan binnenkort 
weleens een hoogwaterkering ter 
hoogte van Lillo onafwendbaar ma-
ken. Bij een springtij en een stevige 
bries uit het westen of noordwesten 
moeten nu al hoogwaterkeringen op 
de kaaien van Antwerpen worden 
geplaatst.
Bent u al eens bij zo’n gelegenheid 
tegen hoogwater van Merelbeke ver-
trokken richting Antwerpen? Ik wel 
en moest toen zelfs met mijn geladen 
spitsje vermogen minderen, anders 
liep het zeetje over de dijken.
Onze bewering dat de vaarweg van 
Vlissingen naar Antwerpen door 
de uitdieping en de daardoor on-
afwendbaar hogere snelheden van 
de zeevaart steeds maar gevaarlijker 

wordt, doen ze af als onzin en wordt 
van tafel geveegd.
Pas nog een incident, omdat een zo-
geheten Super met een diepgang van 
18 meter geen snelheid kon minde-
ren, omdat ze anders onbestuurbaar 
zou zijn. Centrale Hansweert deed 
weer eens nog al moeilijk toen het 
verzoek werd gedaan tot melding 
van het incident. Zijn ze daar de ooit 
uitgereikte bel als beste post nog 
wel waard?
De nieuwe OVV (onderzoeksraad 
voor veiligheid ) heeft duidelijk aan-
gegeven dat incidenten altijd eerst 
aan de desbetreffende verkeerscen-
trale moeten worden gemeld wil zij 
er iets mee kunnen en dat was toch 
duidelijk genoeg.
En kan iemand mij uitleggen hoe 
de zeeschepen ooit op de rede van 
bijvoorbeeld Vlissingen of in de 
Put ten anker kunnen komen als ze 
al minstens een kwartier tevoren 
onbestuurbaar zijn geworden door 
de verminderde snelheid? Ga maar 
eens op de boulevard van Vlissin-
gen kijken hoe snel ze gaan als de 
loodsboot langszij komt. Echt geen 
veertien mijl hoor en zo komen ze 
ook niet ten anker.
Ik blijf bij mijn stellingen dat wij 

als binnenvaart dezelfde rechten 
hebben om de Schelde te bevaren 
als onze grote broer de zeevaart, 
dat het goed zeemanschap in acht 
behoort te worden genomen en de 
verkeerscentrales daarop behoren 
toe te zien. Ze behoren niet ons, 
maar de zeevaart te waarschuwen 
voor het mogelijk ontstaan van ge-
vaarlijke situaties. Worden de posten 
wellicht door mensen bevolkt met 
niet helemaal de juiste mentaliteit 
als het om veiligheid gaat? Veilig-
heid was de enige reden voor het 
inrichten van de posten en niet het 
economisch belang van zeevaart of 
de haven van Antwerpen.
Schipper, laat je niet wegjagen van 
het hoofdvaarwater naar de onbe-
trouwbare en gevaarlijke scharen en 
nevengeulen, zoals Antwerpen en 
de Permanente Scheldecommissie 
graag zouden zien. De Schelde is 
nog altijd een rivier en geen zee-
arm.

Bij de les blijven buren, ook al lijkt 
de crisis de grootste bedreiging, ze 
is niet de enige.

Niek Deen
deen.catharina2@scheepspost.nl

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
‘Crisis is niet de enige bedreiging’



Weekblad SchuttevaerZaterdag 3 april 2010 15

voor de boegburgerlijke stand
Vermeldingen in deze rubriek

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

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

congressen, beurzen
& evenementen

kielzog

‘We zijn van collega’s naar een stel-
letje gegaan en later zakenpartners 
geworden. Het is op zich een goede 
beslissing geweest. Ik had er vanaf 
het begin een goed gevoel bij.’ Jo-
landa is van de wal en kwam toe-
vallig met de maritieme sector in 
contact. ‘Ik had de MAVO gedaan 
en daarna de HAVO. Ik zou na de 
HAVO aan een economische studie 
gaan beginnen, maar die opleiding 
zat vol. Via een vriendin kwam ik 
bij de Fast Ferries terecht. Daar heb 
ik mijn vaarpapieren gehaald. Ik wil 
nog mijn ADNR en mijn Rijnpatent 
halen, want dan heb ik alles com-
pleet. Het enige wat ik hier aan boord 
soms mis is contact met collega’s 
zoals je op de Ferries had. Dat was 
altijd wel gezellig.’
Patrick begon bij Van der Sluis, ging 
daarna naar de Havendienst van Rot-
terdam en werd bij een reorganisatie 
ontslagen. Hij begon toen met aflos-
sen op tankers en kwam daarna bij 
Fast Ferries terecht.

Matroos
Hun matroos Bartho volgt een leer-
werktraject en hoopt over een jaar 

met de BBL te beginnen. Hij vertelt 
het klassieke verhaal van iemand die 
niet wist wat hij wilde en door de 
decaan naar de binnenvaart werd ver-
wezen. ‘Ik wilde graag wat groots 
gaan doen en moest een stageadres 
hebben. Ik wilde eerst graag lasser 
worden, maar had dus geen stage. 
Toen zei de decaan: waarom ga je 
niet varen? Ik verwachte er niet veel 
van en dacht er zo mee te stoppen. 
Maar ik ben het blijven doen. Tot 
mijn grote verbazing vind ik het 
erg leuk. Ik hoop in de zomer met 
de BBL in Harlingen te kunnen 
starten.’
Patrick en Jolanda zijn altijd aan 
boord, maar hebben wel plannen om 
een huis te kopen. In de toekomst 
hopen ze vrije tijd te kunnen varen, 

maar ze vinden het in de huidige 
markt niet verstandig dat soort stap-
pen te zetten, want in deze tijd is 
het af en toe fijn om stil te kunnen 
liggen.

Standaardgezin
Hun vaargebied ligt in Nederland, 
België, Frankrijk en Duitsland. Dat 
bevalt prima, maar ze constateren 
wel dat het in bepaalde gebieden 
erg moeilijk is om olie- en verfafval 
af te geven. ‘In Delfzijl kun je bij-
voorbeeld verf en accu’s niet kwijt. 

Het komt voor dat wij drie maanden 
in dat gebied varen. Dan zit je drie 
maanden met die spullen aan boord’, 
zegt Patrick.
Jolanda heeft zich erover verbaasd 
dat ze ondernemer is geworden. ‘Ik 
kom uit een standaardgezin aan de 
wal. Ik wilde nooit een eigen zaak, 
omdat ik dacht dat dat niet voor mij 
was weggelegd. Ik dacht dat het heel 
hectisch was. Thuis keek ik altijd op 
tegen mensen met een eigen zaak. 
Die hadden het gemaakt, dacht ik. 
Nu vind ik het hartstikke leuk.’

De An-Dy was vroeger een vracht-
schip en werd begin jaren negentig 
omgebouwd tot tanker. Ze had vele 
namen, maar werd gebouwd als de 
Ruhr 4 bij Triton in Duisburg, heette 
daarna onder meer Ruhr 14 en St. 
Gallen.

• Op de ankerlier matroos Bartho-Laurens Blaauw en daarnaast Jolanda Rochat en Patrick Lindroos. (Foto Henriette Driesen-Joanknecht)

Van collega’s naar stelletje naar zakenpartners

Patrick en Jolanda pakken de 
kans voor zichzelf te beginnen
Door Henriette Driesen-Joanknecht

Patrick Lindroos en Jo-
landa Rochat varen 
met hun matroos Bar-
tho-Laurens Blaauw op 
de eetbare oliëntanker 
An-Dy. Ze begonnen in 
2005 voor zichzelf op dit 
schip, daarvoor werkten 
ze bij Fast Ferries. ‘Ik 
kreeg bij Fast Ferries 
een relatie met Patrick 
en toen we voor ons-
zelf wilden beginnen en 
kregen we bij Maaskade 
de kans dit schip over te 
nemen’, vertelt Jolanda.

‘Dacht dat eigen zaak niet
voor mij was weggelegd’

Vakblad voor de Rijn- en binnenvaart, kust- en 
zeevaart, visserij, offshore, scheepsbouw, 
recreatie- en chartervaart, waarin opgenomen 
berichten van het Hoofdbestuur van 
Koninklijke Schuttevaer.
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TECHNISCHE REALISATIE
Dijkman Offset Diemen.

Aan Schuttevaer werken mee:
Aero Lin Photo, Arnhems Persagentschap, 
W. Bareman, J. Boersema, J. Bons, 
M. Bremmer, Bureau Journalistieke Werken,
Aector Dooms, H. Driesen-Joanknecht, M. Evers,
J. Gestman Geradts, J. Gleissner, G. Gort,
W. van Heck, H. Heeresma jr., W. den Heijer, 
I. Heuff,  A. Jonkman, T. Kars, S. Klos, J. Kok, 
B. Koning, A. van Krimpen, J. Kraaijeveld, 
P. de Leeuw, H. Magnee, Mare Press, 
Meteo Consult, W. Moojen, 
G. Muiser, Persbureau Noordoost, 
A. van Oers, H. Olij, A. Oosting, PAS Publicaties, R. 
Peijs, PENN & Partners, B. Pronk, B. van Raad, 
L. Russel, B. Scheijgrond, J. Schils,  
W. van der Veer, W. Verseput, H. Visser-Kieboom, 
P. van Vliet, J. van der Wal, R. Wieringa, 
A. van Zanten en H. Zuur.

Scheepsgegevens
Scheepsnaam: An-Dy. Lengte: 67 
meter. Breedte: 8,26 meter. Diep-
gang: 2,52 meter. Europanummer: 
02316487. Tonnage: 790. Motor: Ca-
terpillar, 720 pk. Bouwjaar: 1954. 
Eigenaar: VOF Lindroos-Roacht. 
Thuishaven: Nieuwaal.

JARIG
4 april:
- Leanne Bernouw, 9 jaar, ms Prin-
senland, Dinteloord.

5 april:
- Ilona van Vliet, 15 jaar, ms Noad, 
Rotterdam.

6 april:
- David Geneugelijk, 5 jaar, a/b Lo-
gistiek, Krimpen a/d IJssel.

8 april:
- Monica van Keulen, 16 jaar, ms 
Dinero, Terneuzen.

HUWELIJKSJUBILEUM
25 maart:
- de heer en mevrouw Boonstra-
Boer, ex ms Animo/Nivoma, 50 jaar 
getrouwd.

- On- & Offshore, 30 maart t/m 1 
april, Gorinchem

- Havencongres Rotterdam, 15 april, 
ss De Rotterdam

- Construction & Shipping Industry, 
27 t/m 29 april, Gorinchem

- Navingo Maritime & Offshore 
Career Event, 28 april, Beurs-WTC 
Rotterdam

- IVR Congres, 20 en 21 mei, We-
nen

- Nationale Sleepbootdagen, 21 t/m 
23 mei, Vianen en Zwartsluis

- Congres Koninklijke Schuttevaer, 
27 en 28 mei, Ouderkerk a/d IJssel

- Offshore Mariculture, 16-18 juni, 
Dubrovnik
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Woordzoeker De woorden staan in alle richtin-
gen. Sommige letters worden vaker 
gebruikt. Na oplossing vormen de 
overgebleven letters, van boven naar 
beneden gelezen, een gezegde.

BALORIGHEID – CRU – DÉPIT 
– DOL – DRIFT - DUL – ERGER-
NIS FURIE – GEBELGD - GEBE-
TENHEID – GERAAKTHEID 
– GRAMSTORIGHEID – GRIM 
-  IRRITATIE – KWAADHEID 
– LELIJKERD – NIJD – NORS 
– ONTSTEMD – PRIKKELING 
- RAZEN – RUW – SLECHT 
– SNOOD – TIEREN - TOORN 
– VALS – VENIJN – VERBIT-
TERING – VERBOLGENHEID 
– WOEDE - WOEST - WROK

Het gezegde is: ZIJN GRAM NIET KUNNEN HALEN

VRIJDAG 2 APRIL (Goede Vrijdag)
Amsterdam, Noorderkerk: Noorder-
markt, 19.30 uur, dr. P.J. Visser; Geref. 
Gem. Noord, Melkweg 16, Tuindorp-
Oostzaan, 19.30 uur, leesdienst.
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 19 
uur, F. Stalman; Chr. Geref. kerk: Hui-
bertplaat 57, 20.30 uur, ds. M.P. Hofland, 
Groningen. 
Meerssen, Gemeenschapshuis De Koel: 
Past. Geelenplein 6: 19 uur, evangelist J. 
van Groningen.
Nijmegen, KSCC: 9.30 uur, bloemschik-
ken (kerk) en 19 uur, viering.
Rotterdam, Koningskerk: 19.30 uur, ds. 
L. Krüger en J.Th.W. v/d Spek. 
Utrecht-West (wijk Oog en Al) Chr. Ge-
ref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 1a: 19.30 
uur, ds. A.Th. van Olst.

ZATERDAG 3 APRIL (Stille Zaterdag)
Nijmegen, KSCC: 19 uur, paaswake.
Rotterdam, Koningskerk: 21 uur, ds. L. 
Krüger en J.Th.W. v/d Spek. 
Terneuzen, Goede Herderkerk: 22 uur, 
ds. B. Hovinga en ds. J.H. Smeets, paas-
wake. 
Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 uur, 
H. Mis.
Brugge, Schippersschool: 18 uur, H. 
Mis.
Eisden, Schipperscentrum Betanië: 19.30 
uur, dienst.

ZONDAG 4 APRIL (Eerste Paasdag)
Amsterdam, Baptisten Gem. OBG: Aula 
Calvijn met junior College, Schipluidenlaan 
12, (station Lelylaan), 10 uur, dienst, www.
obgamsterdam.nl; Geref. Gem. Noord, 
Melkweg 16, Tuindorp-Oostzaan, 10 uur, 
crèche aanwezig en 16.30 uur, leesdienst; 
Geref. Gem.: evangelisatiepost, Looiers-
gracht 70, 10.30 en 17 uur, evang. J. Krijgs-
man. Crèche aanwezig; Noorderkerk: 
Noordermarkt, 10 uur, dr. P.J. Visser en 19 
uur, ds. T.C. Verhoef, Giessen-Oudekerk.
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
9.30 uur, T. Huisman en 19 uur, ds. Joh. 
Scholten, HA; PKN, Farmsumerkerk: 
9.30 uur, dienst; RK kerk, Singel, 11.30 
uur, dienst; Chr. Geref. kerk: Huibertplaat 
57, 9.30 uur, ds. A.J. Balk, Delfzijl, gez. 
dienst in Hoeksteenkerk en 14.30 uur, ds. 
L.G. Boonstra, Harkstede, gez. dienst in 
Lichtbaken.
Groningen, Geref.  Oosterkerk: Rozen-
steinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 17 uur, 
dienst; Stadsparkkerk: Snelliusstraat 19, 
9.30 uur, dienst; Pinkster Gem.: Nieuwe 
Boteringestraat 50, 9.30 uur, dienst; Baptis-
ten Gem.: Korreweg 47, 10 uur, dienst.
Meerssen, Gemeenschapshuis De Koel: 
Past. Geelenplein 6: 10 uur, evangelist J. van 
Groningen en 18 uur, ds. T. Vanhuysse.
Nijmegen, KSCC: 11 uur, paasviering.
Raamsdonksveer, KSCC: 10.30 uur, H. 
Mis.
Rotterdam, Koningskerk: 10 uur, ds. L. 
Krüger en J.Th.W. v/d Spek; KSCC: 11 uur, 
paasfeest; Zeemanshuis: Willemskade 13, 
10.30 uur, oec. dienst, voertaal Engels.
Terneuzen, Goede Herderkerk: 7.30 uur, 
ds. J.H. Smeets, morgengebed en 10 uur, 
ds. J.H. Smeets; Opstandingskerk: 10 uur, 
ds. J.H. Becker. 
Utrecht-West (wijk Oog en Al) Chr. Ge-

ref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 1a: 10 en 
17 uur, ds. A.Th. van Olst.
Antwerpen: LO Heer van Bergenstraat 1-
3, 10 uur; N Lange winkelstraat 5, 10 uur, 
www.protestantse-kerk-antwerpen-noord-
be.; O Bexstraat 13, 10.30 uur; Z Sanderus-
straat 77, 10 uur; Evangelisch Centrum, 
Boterlaarbaan 19/23, 10 en 17 uur.
Brugge, Schipperschool: 9 en 11 uur, 
H. Mis.
Gent-Centrum, Brabantdamkerk en 
Gent-Noord, Rabothkerk, Begijnhoflaan 
31: 10 uur. Inl. J.D. van Heest, Evergem, 
tel. 09-3576331.
Hasselt, VPKB: Kuringersteenweg 81, 10 
uur, dienst (info: mw. ds. L. de Oude, tel. 
011-812 381).
Luik, Kerkschip: 10.30 uur, H. Mis.
Marchienne au Pont, Kerkschip: 10 uur, 
H. Mis.
Luxemburg: 10.45 uur, dienst. Info : ds. 
A. van den Dries, tel. 00352 26782943. 
E-mail: vddries@pt.lu.
Parijs, Ned. Prot. Gem.: Lutherse kerk, 
Bld. Vincent Auriol 172 (metro: Place 
d’Italie); 9.45 uur, dienst. E-mail: eglise.
neerlandaise@wanadoo.fr.  
Duisburg/Ruhrort, Rheinallee 14: 10 uur, 
ds. K. Flecker en ds. G. van Zeben.
Frankfurt: Reformierte Kirche (boven-
zaal), Freiherr von Steinstrasse 8: 11.15 
uur. Info: Jan Visser, tel. 069-293952.
Mannheim, Hafenkirche, Kirchenstrasse 
15: 11 uur, ds. J. Nierop.
Münster/Hamm, Hugo de Grootschool, 
Gonowskistrasse 1, Münster-Gievenbeck: 
10.30 uur, dienst.
Bazel: info website www.nl-kerk.ch

MAANDAG 5 APRIL (Tweede Paasdag)
Amsterdam, Geref. Gem. Noord, Melk-
weg 16, Tuindorp-Oostzaan, 10 uur, evan-
gelist J. Krijgsman. 
Nijmegen, KSCC: 11 uur, paasviering.
Utrecht-West (wijk Oog en Al) Chr. 
Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 1a: 
10 uur, ds. A. Huijgen.

DINSDAG 6 APRIL
Groningen, Witte Zwaan: 20 uur, sjoelen 
en kaarten.
Nijmegen, KSCC: 10 uur, gymnastiek; 18 
uur, repetitie zangkoor; 19.30 uur, cursus 
vaarbewijs 1.
Terneuzen, Goede Herderkerk: 19.30 
uur, vesper. 

WOENSDAG 7 APRIL 
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, repetitie 
zangkoor en 13.30 uur, bridgen (oneven 
weken).
Raamsdonksveer, KSCC: 14 uur, hand-
werken en kaarten.
Terneuzen, Goede Herderkerk: 19.30 
uur, vesper. 

DONDERDAG 8 APRIL 
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
19.30 uur, bijbelbespreking/bidstond of 
gemeentekring.
Groningen, Witte Zwaan: 19.30 uur, 
repetitie zangkoor.
Nijmegen, KSCC: 11 uur, H. Mis; 15.30 
uur, verzorgen bulletin (oneven weken).
Raamsdonksveer, KSCC: 13.30 uur, 
pergamano.

DEN HELDER

De bijna 90 jaar oude motorred-
dingboot Dorus Rijkers is vanuit 
Museumhaven Willemsoord ver-
haald naar Scheepswerf Visser 
en aldaar op één van de hellin-
gen drooggezet. Hier wordt het 
museale vaartuig de komende 
maanden flink onder handen 
genomen.

De droogzetperiode zal onder meer 
worden gebruikt voor staalwerk aan 
de romp en het aanbrengen van een 
nieuwe fender (stootrand). Verder 
worden de nodige reparaties verricht 
en wordt het vaartuig voor een groot 
deel weer in de huiskleuren van de 
reddingmaatschappij geschilderd. 
Na terugkomst in Museumhaven 
Willemsoord worden de masten, 
het springnet en op het voorschip 
de leguaan  aangebracht.
Met dit alles wordt na jaren van stil-
stand weer een flinke stap voorwaarts 
gezet met de restauratie van dit stuk 
nautisch erfgoed, dat sterk met Den 
Helder is verbonden. De Dorus Rij-
kers was de eerste motorredding-

boot die in 1923 in Den Helder op 
station kwam liggen. Het vaartuig 
zou vanuit deze haven tot 1952 als 
vaste stationsboot en aansluitend 
nog drie jaar als reserveboot voor 
de reddingmaatschappij dienst doen. 
Bekende schippers waren Coen en 
Piet Bot. De reddingboot was ver-
noemd naar de bekende Helderse 
redder Dorus Rijkers, die als schip-
per van de roeireddingboot talloze 
spectaculaire reddingen had uitge-
voerd en hierdoor was uitgegroeid 
tot een volksheld.
Vanaf medio 2009 is de Dorus Rij-
kers in handen van de speciaal voor 
de restauratie opgerichte Stichting 
Instandhouding Motorreddingboot 
Dorus Rijkers (1923). Met steun van 
de Stichting Nautische Monumenten 
Den Helder en een aantal enthousi-
aste vrijwilligers wordt het vaartuig 
compleet gerestaureerd. Hiervoor is 
ondertussen al een sponsoractie op 
touw gezet. De restauratie vergt zo’n 
100.000 euro. Doel is het vaartuig 
in 2014 bij de volgende Sail-mani-
festatie in Den Helder in de oude 
staat te hebben. (PAS) • De reddingboot Dorus Rijkers op de helling van Scheepswerf Visser in Den Helder. (Foto PAS Publicaties)

Er wordt weer gewerkt aan
reddingboot Dorus Rijkers
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Oranienburger Kanal; Barenklauerbrug 
(kmr. 25.7); Germendorferbrug (kmr. 26.6); 
sluisbrug Sachsenhausen (kmr. 29.8); Velte-
nerbrug (kmr. 23.6); oponthoud. Oponthoud 
sluisbrug Sachsenhausen op 27 en 28 april 
tussen 8 en 16 uur, oponthoud Veltenerbrug 
op 13 en 14 september tussen 8 en 16 uur, 
oponthoud Barenklauerbrug op 14 en 15 
september tussen 8 en 16 uur en oponthoud 
Germendorferbrug van 15 en 16 september 
tussen 8 en 16 uur.
Pareyer Verbindungskanal; sluis Parey (kmr. 
0.8); stremming. Ivm. waterstandsverlaging 
stremming sluis Parey van 7 april 21 uur tot 
8 april 6 uur.
Rhein; stremming. Ivm. evenement tussen 
kmr. 622 en 655 (Linz-Bonn) stremming op-
vaart van 1 mei 17 uur tot 2 mei 0:30 uur, 
stremming afvaart op zaterdag 1 mei van 20 
tot 23:15 uur en ankeren verboden van 1 mei 
17 uur tot 2 mei 0:30 uur.
Rhein; baggerwerk. Bijzondere voorzichtig-
heid tussen kmr. 820 en 822.2 tot 30 april 10 
uur. Normale meldplicht marifoonkanaal.
Rhein-Hernekanal; stremming. Ivm. evene-
ment stremming tussen kmr. 8.8 en 10.5 op 1 
mei van 8:30 tot 13 en van 14 tot 18 uur.
Rhein-Hernekanal; beperkingen. Beurtelings 
verkeer tussen kmr. 32.1 en 32.5 tnb.
Rhein-Hernekanal; sluis Oberhausen (kmr. 
5.7); gedeeltelijke stremming. Stremming 
noordkolk Oberhausen tot 15 april 14 uur.
Stichkanal nach Salzgitter; stremming. Tus-
sen kmr. 8 en 9.5 stremming van 6 t/m 10 
april van 8 tot 18 uur, van 12 t/m 13 april van 
8 tot 18 uur en van 19 t/m 23 april van 8 tot 
18 uur. Afstandsbediencentrale Wedtlenstedt 
wordt op de stremmingsdagen bediend van 5 
tot 13 en van 15 tot 23 uur.
Spree-Oder-Wasserstrasse; stremming. 
Ivm. evenement stremming tussen kmr. 9.1 
en 14.5 op 24 april van 10:30 tot 12 en van 
13 tot 15 uur.
Teltowkanal; stremming. Stremming tussen 
kmr. 23 en 25.6 van 6 april t/m 8 mei zaterdag 
van 0 tot 6 uur en maandag t/m vrijdag van 
0 tot 6 uur.
Teltowkanal; stremming. Stremming tus-
sen kmr. 34.1 en 35.5 van 19 april t/m 7 mei 
maandag t/m zaterdag van 18 uur tot 6 uur en 
van 10 t/m 12 mei.
Untere Havel; Untere Havel-Wasserstrasse; 
hinderlijke waterbeweging vermijden. Ivm. 
metingen door het ms Elbegrund van 12 april 
6 uur tot 16 april 16 uur hinderlijke waterbe-
weging vermijden Untere Havel-Wasserstrasse 
tussen kmr. 56 en 148.4 en hinderlijke water-
beweging vermijden monding Untere Havel 
tussen kmr. 145.8 en 156.8.
Untere Havel-Wasserstrasse; sluis Rathenow 
(kmr. 103.3); gedeeltelijke stremming. Strem-
ming hoofdsluis Rathenow van 19 april 7 uur 
tot 23 april 17 uur.
Untere Havel-Wasserstrasse; sluis Garz 
(kmr. 129); verandering van de vaarweg. 
Ivm. hoogwater De stuw Garz is tnb. geopend 
voor de afvoer van het hoge water. De scheep-
vaart moet via de stuw  varen en sluis Garz 
is tnb. gesloten. Informatie over de vaarweg-
diepte in het stuwkanaal via de marifoon of 
tel.: 03385/539871.
Wentow Gewässer; sluis Marienthal (kmr. 
0.1); stremming. Stremming sluis Marienthal 
t/m 12 april.
Werra; evenement. Ivm. evenement bijzon-
dere voorzichtigheid tussen kmr. 20 en 28.5 
op 8 mei van 22 tot 23:59 uur.
FRANKRIJK
Algemeen; mededeling. De Direction inter-
régionale du Nord-Est heeft een bekendmaking 
uitgegeven over bedieningstijden vanaf 1 janu-
ari. Deze is aan te vragen bij het Infocentrum 
Binnenwateren (2010.01425.0) of te downloa-
den via www.infocentrum-binnenwateren.nl
Canal d’Arles à Fos ou Arles a Bouc; Canal 
du Rhône à Sete; Canal du Rhône au Rhin, 
branche Sud; Rhône; Saône; gewijzigde 
bediening. De SN de la navigation Rhône 
Saône heeft een bekendmaking uitgegeven over 
bedieningstijden tot 31 december op vaarwegen 
van Saône-Rhône-Mediterraneé. Deze is aan 
te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2010.01678.0) of te downloaden via www.
infocentrum-binnenwateren.nl
Canal d’Arles à Fos ou Arles à Bouc; sluis 
Arles (kmr. 283.5); stremming. Stremming 
sluis Arles van 12 t/m 30 april.
Canal de Bourgogne; sluis 109-Y Maladrerie 
(kmr. 17.2); stremming. Ivm. terugplaatsen 
brug op 8 april van 17 tot 19 uur voor sluis 109-
Y Maladrerie stremming en afmeerverbod van 
100 m boven tot 100 m beneden de sluis.
Canal de Neufosse; brug RD 209 (kmr. 
110.2); stremming. Stremming brug RD 
209 op 28 april.
Canal de Saint-Quentin; sluis 32 Tergnier 
(kmr. 85.8); gedeeltelijke stremming. Strem-
ming rechterkolk 32 Tergnier van 26 april t/m 
25 juli.
Canal du Centre; gewijzigde bediening. 
De Delegation locale de la Saône et Loire 
heeft een bekendmaking uitgegeven over 
bedieningstijden 2010 tussen kmr. 3.6 (sluis 
34bis) en kmr. 114.2 (samenkomst met canal 
lateral à la loire). Deze is aan te vragen bij het 
Infocentrum Binnenwateren (2010.01501.0) 
of te downloaden via www.infocentrum-bin-
nenwateren.nl
Canal du Nord; sluis 19 Pont l’Eveque (kmr. 
94.4); sluis 8 Moislains (kmr. 37.6); strem-
ming. Stremming tussen sluis 8 Moislains en 
sluis 19 Pont l’Eveque op 30 april.
Canal du Nord; sluis 1 Palluel (kmr. 1.2); 
sluis 7 Graincourt (kmr. 17.4); stremming. 
Stremming tussen sluis 1 Palluel en sluis 7 
Graincourt van 30 april t/m 1 mei.
Canal du Midi; sluis 15 Encassan (kmr. 
45.9); stremming. Stremming sluis 15 En-
cassan op 7 april van 9 tot 19 uur.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Iffezheim (kmr. 
333.8); gedeeltelijke stremming. Stremming 
oostkolk Iffezheim van 1 april t/m 2 juli.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Gambsheim 
(kmr. 309); gedeeltelijke stremming. Strem-
ming oostkolk Gambsheim van 20 april 7 uur 
tot 21 april 16 uur en 
stremming één kolk van 31 mei 7 uur tot 11 
juni 18 uur.
Haut Rhône; sluis Saviere (kmr. 132); strem-
ming. Stremming tussen kmr. 133 en 151.7 
op 29 april van 8 tot 20 uur.
Rhône; gedeeltelijke stremming. Ivm. oe-
feningen stremming invaart haven E. Herriot 
thv. kmr. 3.5 op 4 mei van 9:30 tot 12:30 uur. 
Info: VHF 12.
Scarpe; stremming. Ivm. evenement geldt een 
stremming tussen kmr. 2 en 3 op 21 april van 
10 tot 12 uur en van 14:30 tot 16:30 uur.
Seille Canalisée; gewijzigde bediening. De 
Delegation locale de la Saone et Loire heeft 
een bekendmaking uitgegeven over bedienings-
tijden 2010 op de Seille tussen kmr. 0 (sluis 
Truchere) en 39 (haven Louhans). Deze is aan 
te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2010.01500.0) of te downloaden via www.
infocentrum-binnenwateren.nl
Seine; sluis 5 Mericourt (kmr. 120.6); ge-
deeltelijke stremming. Stremming kolk 165 
x 17 sluis 5 Mericourt van 19 april 8 uur tot 
23 april 18 uur.
Seine; brug Juvisy (kmr. 146); brug Lyon 
(kmr. 148); beperkingen. Ivm. evenement op 
10 april van 9 tot 21 uur tussen brug Juvisy 
en brug Lyon bijzondere voorzichtigheid en 
hinderlijke waterbeweging vermijden.
Seine; sluis 3 La Cave (kmr. 101.1); ge-
deeltelijke stremming. Ivm. evenement op 
10 april van 9 tot 17 uur voor rechteroever 
pand 3 La Cave tussen kmr. 100.4 en 100.8 
stremming.
Seine; brug Guynemer (kmr. 219.4); door-
vaarthoogte. Doorvaarthoogte max. RN + 940 
cm brug Guynemer tot 30 april 18 uur.
OOSTENRIJK
Donau; sluis Altenworth (kmr. 1980.4); ge-
deeltelijke stremming. Stremming rechterkolk  
Altenworth tot 15 april 23:59 uur.
Donau; hinderlijke waterbeweging vermij-
den. Ivm. baggerwerk hinderlijke waterbewe-
ging vermijden tussen kmr. 1999 en 2003 van 6 
april t/m 30 november maandag tot vrijdag van 
6 tot 20 uur en zaterdag van 6 tot 13 uur.
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Bestelbon

Ja, stuur mij ..….. (aantal) x de Reddingsdisq toe voor € 71,95 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 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 nu met 20% korting te koop via de Lezersservice 
van Weekblad Schuttevaer voor € 71,95 (elders € 89,95).

KENNISMAKINGS
AANBIEDING

VAREND 
NEDERLAND

LEEST SCHUTTEVAER

WEEKBLAD

SCHUTTEVAER

INTERNET?

Kijk voor de interneteditie van 
Weekblad Schuttevaer op
www.schuttevaer.nl

BON

Ik wil graag gebruik maken van deze kennismakings 
aanbieding. Noteer mij voor:

     

proefabonnement van 8 weken voor € 15,00*
jaarabonnement met kenningsmakings-
korting voor € 102,50**

* prijzen zijn excl. BTW
** normale abonnementsprijs € 152,00

Bedrijf/Schip:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: weekblad Schuttevear, ter attentie van Stella de Jong 
Antwoordnummer 52, 7400 VB Deventer Faxen kan ook: 0570 - 50 43 99

JA

SCHEEPSSLOPERIJ

TREFFERS BV
voor alle soorten 

drijvende sloopobjecten

023-5325211
06-53187317

Contante Betaling
E-mail: TREFFERS@HETNET.NL

Hendrik figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
www.treffers-haarlem.nl

ACCU’S
VARTA

230 Amp. 96801 pr. op aanvr.

DAVECO
120 Amp.-12V € 94
150 Amp.-12V € 114
200 Amp.-12V € 151
230 Amp.-12V € 171
Optima 815 € 175

TRAKTIEBATTERIJEN
520 Amp.-24V € 1315
620 Amp.-24V € 1475
720 Amp.-24V € 1695
820 Amp.-24V € 1830
920 Amp.-24V € 1975
1040 Amp.-24V € 2180
1160 Amp.-24V € 2375
Trog: optioneel
Prijzen gelden bij inlevering van gelijkwaardige

oude accu, anders lood toeslag. Excl. BTW.
Bezorging door geheel

Nederland en in Antwerpen

DAVECO
Leeghwaterstraat 19
4251 LM Werkendam

Tel. 0183-501016
www.daveco.nlUw adres voor scheepselektro.

Electric Marine Support Binnenvaart B.V.
Nieuwland Parc 307

2952 DD Alblasserdam
T +31(0)78 - 6 177 299
F +31(0)78 - 6 177 319

info@electricmarinesupport.nl
www.electricmarinesupport.nl

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

www.schuttevaer.nl

Tel.: 0519-531274

Te koop:

Directievaartuig
m/s “Jafanka”, bj. 1966 afm. 18.50 x 4.60 x 1.20 mtr.

Motor Scania Fabis D11 - 165 pk.
Compleet uitgerust/radar Furuno/GPS Furuno/

2 x marifoon Sailor etc.
Zeewaardig/kan droogvallen/bunkercap. 2 x 1500 ltr. 

Sept. 2009 gehellingd + rapport. 
Dec. 2009 nwe startaccu’s.

Vraagprijs € 148.000,-

K.Bouma: 06-22394827

Rederij Rousant
TE HUUR:

Voormalig zeebetonningsvaartuig, thans
DAGPASSAGIERSCHIP LAUWERS

80 passagiers
Lengte: 23,96 breedte 5,32 Diepgang 1,25

Vaargebied: Zone 2, 3 & 4

ZET JE ZORGEN

GENERATORSETS EN 
NOODSTROOMTOEPASSINGEN

Kemper en Van Twist Diesel B.V.  |  Dordrecht  |  Tel. 078 - 632 66 00  | www.kvt.nl  |  info@kvt.nl

ZET JE ZORGEN
OVERBOORD!

Technische Handelsonderneming BV

THE RELIABILITY YOU REQUIRE: TURBO TWINTM AIR STARTERS

:

‘t Holland 24B, 6921GW Duiven

Phone: (+31) 316-280191

www.hatraco.com

airstarters@hatraco.com

TURBO TWINTM

    

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

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

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

TurboblowersTurboblowers
GUNSTIGE
TARIEVEN!

24-UUR
SERVICE! 

BEL: 078
6772911

GEBR. VAN DONGEN
TURBOSERVICE BV

Kijk op www.nierstichting.nl 
 of bel 035 697 80 55.

De Nierstichting is jarig. 
Kadotip: word donateur.




