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HANSWEERT

De waterpolitie in Hansweert heeft
zaterdag 20 september op de Oosterschelde een binnenschipper bekeurd
omdat hij zonder het juiste vaarbewijs voer. De 57-jarige man uit Polen
was bovendien niet bekend met het
vaargebied en liep bij het Keeten
met zijn schip buiten de vaargeul
aan de grond. De agenten hoorden
van verkeerspost Wemeldinge dat er
geen contact was met het schip en
dat het een rare koers voer. Toen de
waterpolitie het schip zag was het
al aan de grond gelopen. De twee
Poolse bemanningsleden vertelden
in gebrekkig Duits dat het schip met
1000 ton antraciet onderweg was van
Duitsland naar Brugge. Ze kenden
het vaargebied niet en de marifoons
voor de communicatie stonden op de
verkeerde kanalen afgesteld. Verder
waren ze niet in het bezit van het
vereiste vaarbewijs voor alle binnenwateren. Het Duitse document
dat ze toonden is in Nederland alleen
geldig op rivieren en kanalen.
Tijdens wassend water, na ongeveer
anderhalf uur, lukte het de schipper zijn schip op eigen kracht vrij
te krijgen. Op aanwijzing van de
waterpolitie meerde het schip af
in het kanaal door Zuid-Beveland
bij Hansweert. De schipper mocht
zijn reis met een loods aan boord
voortzetten. (EvH)

V&W onderzoekt
intrekken vaarbewijs
DEN HAAG

Verkeer en Waterstaat onderzoekt
of het vaarbewijs van bestuurders
van jetski’s en andere snelle vaartuigen kan worden ingetrokken als
de maximum snelheid van twintig
kilometer per uur meerdere malen is
overschreden. Ook wordt overwogen
bekeuren op kenteken mogelijk te
maken.
Intrekken van het vaarbewijs kan nu
niet. De overlast van jetski’s en andere snelle vaartuigen geeft hier volgens staatsecretaris Huizinga echter
wel aanleiding toe. Binnenschippers
en recreanten ergeren zich al jaren
aan speedboten, waterscooters en
jetski’s die over het water razen. ‘Ik
onderzoek of het systeem dat voor
het innemen van het rijbewijs bestaat
ook voor het vaarbewijs van toepassing zou kunnen zijn. Dat vergt
wel een wetswijziging en dat neemt
ongeveer twee jaar in beslag.’
Gezien de overlast overweegt Huizinga ook verbalisering op kenteken
mogelijk te maken. Volgens haar kan
dat nu niet omdat alleen de schipper
en niet de eigenaar van het vaartuig op een snelheidovertreding kan
worden aangesproken. ‘De schipper
kan een ander zijn dan de eigenaar.
Bovendien is het registratiesysteem
voor snelle motorboten onvoldoende
betrouwbaar. Maar ik neem hierover
een beslissing na de uitwerking van
een nieuw registratiesysteem en beoordeling van de ernst en omvang
van het probleem. Ik zal ook bezien
of registratie van recreatievaartuigen
een optie is.’ (EvH)

Gros schippers houdt rekening met bedrijfsbeëindiging

Geen klein schip klaar
voor CCR-eisen 2010
Binnenschippers wachten
massaal tot de volgende SIkeuring met de aanpassing
van hun schip aan de nieuwste
technische eisen. Het is ze niet
duidelijk waaraan hun schepen
straks precies moeten voldoen.
Er zijn veel tegenstrijdige verhalen in omloop en er is hoop
dat de strengere eisen voor
schepen met een bouwjaar
voor 1976 nog in hun voordeel
worden aangepast. Dat blijkt
uit een telefonische enquête
van Weekblad Schuttevaer
onder schippers van kleinere
schepen tot 1000 ton.
Het wachten is vooral op de Centrale Commissie voor de Rijnvaart
(CCR). Die is nog niet akkoord met
de oplossingen die de nautisch-technische commissie (NTK) van ESO
en EBU heeft aangedragen voor
knelpunten. De NTK vroeg in februari alternatieven toe te staan voor
onder meer het gasdicht scheiden
van verblijven, de geluidseisen en de
gekleurde ruiten in stuurhuizen. Vol-

gens hoofdingenieur Gernot Pauli
van de CCR duurt het nog zeker tot
december voordat daar duidelijkheid
over is. ‘Maar de schippers kunnen
er vanuit gaan dat ze ruim voor het
verlopen van de overgangstermijn
zekerheid krijgen.’

Uitzitten

Intussen denken de meeste schippers
van kleinere schepen dat de soep niet
zo heet wordt gegeten als ze wordt
opgediend. Ze hopen met kleine
aanpassingen het huidige schip nog

PARIJS

Franse schippers met financiële problemen kunnen uitstel van betaling
krijgen voor belastingen en sociale
premies.
Hun situatie wordt van geval tot geval beoordeeld door de betreffende
regionale instanties, zo meldt Voies
Navigables de France (VNF). De
maatregel geldt tot en met 31 december.
In verband met de hoge gasolieprijzen heeft de Franse schippersbond
Chambre Nationale de la Batelle-
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zeker tien tot vijftien jaar in de vaart
te kunnen houden en hebben vaak
recent nog hun certificaat laten verlengen. ‘Ik prakkiseer er nog helemaal niet over’, vertelt een schipper
van een Kempenaar uit 1962. ‘Mijn
certificaat loopt nog tot 2013. Dan
zien we wel weer verder.’
Anderen hebben wel van de nieuwe
eisen gehoord, maar maken zich nog
niet druk over mogelijk kostbare
aanpassingen. Ze hebben zich bij
de SI-keuring door de experts laten
voorlichten. Die stellen hen vaak gerust door te stellen dat de gevolgen
wel zullen meevallen. ‘De paniek die
nu heerst, is volgens mij onterecht’,
stelt een schipper van een 900-tonner. ‘Als je een goed onderhouden
schip hebt, dan schijn je geen probleem te hebben. Het gaat om kleine
dingetjes. De roef gasdicht maken
kan volgens de experts ook door de
kieren dicht te kitten. Ik maak mij
dus nog niet zoveel zorgen.’
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Ondanks de geruststellende woorden van experts, vrezen de meeste
schippers uiteindelijk nooit aan de
eisen te kunnen voldoen. Naast de
problemen met het gasdicht maken
en het terugbrengen van het geluidsniveau, denken ze ook niet te kunnen voldoen aan het vereiste bredere
gangboord en de eis dat het geladen
schip minimaal dertien kilometer per
uur op stil water moet kunnen varen.
Vooral spitsenschippers denken dat
niet voor elkaar te krijgen.

Uitstel van betaling
Franse schippers
rie Artisanale (CNBA) de minister
van Transport afgelopen zomer vier
voorstellen gedaan. Het voorstel tot
sanctionering van bevrachters en
verladers die geen gasolieclausule
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Een collega heeft zich verdiept in
de nieuwe eisen en weet al dat hij
er niet aan kan voldoen. Hij geeft
aan dat het gasdicht maken van de
roef ondoenlijk is op een geklonken
schip. ‘Dat geldt ook voor het geluid.
Wij varen met een Bolnes en die kan
nooit aan de eisen voldoen. We zouden dus enkel voor de SI een nieuwe
motor moeten plaatsen. Dan heb je
wel een erg dikke bankrekening nodig. En die hebben wij niet.’

HANSWEERT

• Het schoorsteenmerk van de nieuwe Nedlloyd Lines wordt geschilderd op een voormalig schip van de SMN.
(Nedlloyd fotocollectie Maritiem Museum Rotterdam)

Neelie Kroes opent expositie Nedlloyd
ROTTERDAM

Zie ook: ‘ASV eist intrekking veiligheidseisen CCR’ op pagina 7.
Voor alle informatie: www.schuttevaer.nl/dossiers/scheepseisen

Eurocommissaris en oud-minister van V&W Neelie Kroes opent
donderdagavond 26 september in
het Maritiem Museum in Rotterdam de expositie ‘Onder één
vlag’, over de geschiedenis van
Nedlloyd. Deze grote tentoonstelling zal vier jaar te zien zijn.
Lezers van Weekblad Schuttevaer kunnen de komende maanden met korting naar binnen. Zie
hiervoor de bon op pagina 15.

accepteren is vorige maand al omgezet in wet. De boete kan 15.000
euro bedragen. Daarnaast heeft de
CNBA gevraagd om een verkorting
van de wettelijke betalingstermijn
voor vrachten tot dertig dagen na
factuurdatum, zoals die ook voor het
wegvervoer is ingevoerd. Daarnaast
willen de Franse schippers, net als de
vissers, boeren en andere sectoren,
een accijnsverlaging of -terugbetaling voor de gasolie. De schippersbond heeft ook om bevriezing van de
vaartrechten gevraagd. (AvO)

Het is met de Nedlloyd zoals met
de Holland America Line (HAL):
half Nederland heeft er gevaren of er
connecties mee. Op de tentoonstelling zijn bijvoorbeeld verhalen van
oud-medewerkers van Nedlloyd te
horen en te zien. Op film vertellen
zij onder meer hoe zij de fusie van
de vier rederijen hebben ervaren,
waaruit Nedlloyd ontstond. Die
fusie kwam er op 22 oktober 1969,
na maanden van geheim overleg tussen de partners, de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, de Stoomvaart
Maatschappij Nederland (SMN), de
Koninklijke Java-China-Pakketvaart

Lijnen (KJCPL) en de Vereenigde
Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij (VNS). Later kwam de
Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij (KNSM) er bij.
Nog later ging Nedlloyd samen
met P&O. Recentelijk is de rederij
overgenomen door Maersk Lines.
Kroes kent Nedlloyd mede doordat
zij enige tijd commissaris was bij
P&O Nedlloyd.

Taxibriefje

Een fusie lijkt misschien een papieren ding, maar het is vooral ook
een zaak van emoties waar het om
de toekomst van mensen gaat, aldus
de makers van de tentoonstelling.
Projectleider Lucie Kuijpers: ‘We
zijn begonnen met de interviews met
oud-medewerkers. Die zijn leidend
geweest voor de inhoud van de tentoonstelling.’
Een 200 meter lang tapijt met jaartallen en feiten leidt de bezoeker
door de expositie en het fusieproces,
vanaf de eerste onderhandeling tot
aan de wapperende Nedlloydvlag.
Het historische materiaal komt uit de
Nedlloyd-collectie van het Maritiem

Rondvaartkapitein Parijs wordt
vervolgd voor doodslag
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PARIJS

De kapitein van een Parijse rondvaartboot is aangehouden voor
doodslag. Vorig weekend zonk op
de Seine een jacht, waarbij twee van
de twaalf opvarenden om het leven
kwamen. Volgens getuigen voer de
‘bateau-mouche’ La Besogne in de
Bras de Monnaie met hoge snelheid
achterop het jacht.

HENRIETTE
Studieboeken

Racewagentje voor Versluis
MALDEN

VeKa-oprichter Piet Versluis is de eerste in Nederland met een KTM X-Bow ‘sportscar’. De bolide is ontwikkeld
door motorfabrikant KTM en wordt in een beperkte oplage gebouwd. De bekende Werkendamse scheepshandelaar raakte ‘op slag verliefd’ op de exhorbitante uitstraling van de wagen. ‘De wegligging en het rijgedrag zijn
fenomenaal en je kunt zowel letterlijk als figuurlijk je grenzen verleggen. Ik hoorde dat er honderd zouden worden
gebouwd en dat die allemaal al waren verkocht. Maar ik kon een koopcontract overnemen en tien dagen later
was ik de trotse eigenaar.’ De X-Bow staat volgens de leverancier voor topprestaties en ultiem rijplezier. Dallara
in Italië levert de ultralichte, koolstofvezel monocoque met aluminium subframe en de bolide weegt slechts 790
kilo. De Audi 2.0L TFSI turbomotor van 240 pk brengt de bestuurder van nul tot honderd in 3,9 seconden. De
X-Bow is leverbaar vanaf ruim 75.000 euro. (Foto Helfferich)

Ontdek het zelf op
schuttevaer.nl

Duikers in vaargeul

Koude sanering

Het gros van de schippers voorziet
voor zichzelf grote problemen. Ze
houden er rekening mee te moeten
stoppen en verwachten dat ook veel
collega’s dat zullen doen. Sommigen
spreken zelfs al over een koude sanering. Opvallend genoeg lijkt die
niet alleen te gelden voor kleine,
slecht onderhouden of bijzonder
oude schepen. Ook schippers van
goed doorgerepareerde schepen uit
de jaren zestig en zeventig zien het
einde van hun bedrijf naderen.
Oudere schippers hopen het nog zo
lang mogelijk te kunnen uitzingen
zonder extra investeringen. Een
schipper die net zijn nieuwe SI-certificaat binnen heeft, is blij dat hij
daarmee zijn pensioen kan halen. ‘Ik
ben gelukkig binnenkort van het hele
gedonder af’, zucht hij. (EvH)

STELLING VAN DE WEEK

'Generaal pardon
voor
kleine schepen'

7ASV eist intrekking

Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht

‘Je hebt er zin in!’ Ik wijs naar de
enorme stapel studieboeken die bij
mijn collega op tafel ligt.
‘Dat is niet voor mij, maar voor
het personeel’, zegt hij.
Ik denk na, want ik dacht dat hij
buitenlands personeel had. ‘Kan
jouw personeel dit dan lezen’,
vraag ik daarom verkapt.
‘Dat hoeft niet. Het belangrijkste
is dat ik aan de wet voldoe’, antwoordt hij en er volgt een uitleg dat
hij met deksmannen niet mag varen
en dat dat met leerlingmatrozen
wel mag. Een deksman met een
matrozencursus wordt automatisch
een leerlingmatroos, zelfs als hij
de cursus niet kan lezen.
‘Weten ze dat op daar op school’,
vraag ik.
‘Ja hoor, maar ze sturen het gewoon
op, omdat ze er overheidsgeld voor
krijgen’, zegt hij.

15 Liever een brugwachter

Veel tegenstrijdige
verhalen in omloop

Niet kunnen voldoen

Esco aandrijvingen bv
Tel. 0172 - 42 33 33
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Een schipper van een Kempenaar uit
1928 zette vorig jaar nog een nieuwe
demper op zijn uitlaat. ‘Ik hoop dat
ik nu alles goed voor elkaar heb.
Maar ik denk dat ik nu nog steeds
niet aan de eisen voldoe. Het geluid
werd wel minder, maar niet genoeg.
Maar ik ga niet nog een keer aan
de gang. Het is veel te kostbaar om
mijn schip helemaal om te bouwen.
Ik heb nog tot 2014 een certificaat.
Als ik daarna aan de nieuwe eisen
moet voldoen, moet de overheid
maar bijspringen.’

DEZE WEEK

De kapitein heeft toegegeven dat hij
te hard voer, en zal ook daarvoor
worden vervolgd. In Parijs is de
maximumsnelheid twaalf kilometer
per uur voor vracht- en passagiersschepen en achttien kilometer per
uur voor jachten. Volgens de politie
wordt echter vaak te hard gevaren.
Er geldt in Parijs overigens ook een
minimumsnelheid van zes kilometer
per uur voor opvarende en van acht
kilometer voor afvarende schepen.
Daarnaast gelden voor de doorvaart
van Parijs, met zijn 400 scheepvaartbewegingen per dag, eilanden
en tientallen bruggen, nog allerlei
andere veiligheidsregels.
De kapitein van de Besogne wordt
daarnaast vervolgd voor het illegaal

gebruik van verdovende middelen.
Dat geldt echter niet als verzwarende
omstandigheid, aangezien niet kan
worden aangetoond dat het feit dat
hij de avond ervoor hasj had gerookt
verband houdt met het ongeval. De
betreffende kapitein is ook nooit eerder op een overtreding betrapt.
De La Besogne is daarentegen wel
bij twee eerdere ongelukken met dodelijke afloop betrokken geweest. In
2003 kwam het schip in aanvaring
met een rubberboot, waarvan de bestuurder om het leven kwam. En in
1989 raakte de rondvaartboot van de
Compagnie des Bateaux-Mouches
een duwstel, waarna een passagier
overleed die met zijn hoofd tussen
een schuifdeur was gekomen.
Bij de vier andere ongelukken met
rondvaartboten (van drie andere
maatschappijen) die sinds 1989 in
Parijs hebben plaatsgehad was steeds
sprake van het raken van een brugpijler, waarbij slechts licht gewonden
vielen. Jaarlijks maken vijf miljoen
mensen een rondvaart in Parijs. Het
verongelukte jacht was overigens gehuurd door vier gezinnen. (AvO)

Museum. Behalve modellen worden
ook alledaagse dingen getoond. Zoals het taxibriefje met rij-instructies
naar het nieuwe Nedlloydkantoor.
‘Dit lijken onbenullige zaken, maar
juist die vertellen een boeiend verhaal’, aldus Kuijpers.
Politieke, economische en technische veranderingen zorgden in de
jaren zestig voor een crisis in de
scheepvaart. Om te overleven konden de Nederlandse reders maar één
ding doen: de krachten bundelen en
de multinational die daarmee ontstond was in één klap de grootste
werkgever van de Nederlandse
scheepvaartindustrie. Van de hele
Nederlandse koopvaardijvloot voer
vanaf dat moment 41 procent onder
de vlag van Nedlloyd. (LR)
www.maritiemmuseum.nl

Marine and
Industrial applications

Pool verdwaalt
op Oosterschelde

u vindt ons in: HardinxveldGiessendam, Krimpen a/d IJssel,
Sliedrecht, Goes en Werkendam

De waterpolitie in Hansweert heeft
zondag 21 september in het Zijpe
ter hoogte van Anna Jacobapolder
negen Belgische duikers bekeurd
omdat ze in de vaargeul aan het
duiken waren. Ze kregen ieder een
boete van negentig euro.
De agenten zagen tijdens hun patrouille in de vaargeul een opstijgboeitje verschijnen. Even later kwamen twee duikers boven die weer
onder water verdwenen. De agenten
zagen echter ook op andere plaatsen
in de vaargeul luchtbelletjes aan de
oppervlakte komen. In totaal troffen
ze negen duikers in de vaargeul aan.
Twee van hen konden door de stroming niet terugkomen naar de haven
en dreven af richting Krabbekreek.
De waterpolitie liet de speedboot
te water en haalde de vermoeide
duikers uit het water.
Alle duikers kregen een boete omdat duiken verboden is in de geul
voor de doorgaande scheepvaart. De
Belgische duikers vertelden de waterpolitie dat in België een artikel is
gepubliceerd waarin een duiker deze
stek als een uitmuntende duikplaats
aanprijst. (EvH)

VAAR IN
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R’dam verlegt
route zeevaart

het weer

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat
de oversteekroute voor de kleine
zeevaart in het aanloopgebied naar
Rotterdam per 1 oktober verleggen.
De aanpassing is nodig vanwege de
werkzaamheden voor de Tweede
Maasvlakte. De nieuwe route komt
meer zeewaarts te liggen.
Nu varen op de plaats waar de
Tweede Maasvlakte komt nog allerlei schepen. Om de nautische veiligheid te kunnen garanderen wordt
het werkgebied voor de Tweede
Maasvlakte voor alle scheepvaart
met lichtboeien afgezet en de oversteekroute voor de kleine zeevaart
verlegd. Vanaf dat moment is het gebied niet meer toegankelijk. Omdat
de zeebodem steeds hoger komt te
liggen bestaat ook het gevaar dat een
vaartuig aan de grond loopt.
Het Havenbedrijf raadt de kleine
zeevaart aan voor het oversteken
van de Maasmond de nieuwe route
te volgen en zich tijdig te informeren
over de gewijzigde situatie. Dit kan
door het raadplegen van de laatste
editie van de zeekaart en de uitgegeven berichten aan de scheepvaart.
Ook wordt aangeraden te melden
en uit te luisteren op VHF 3 van
radarsector Maasmond. Inlichtingen
over de gewijzigde omstandigheden
en de verkeerssituatie kunnen ook
worden ingewonnen bij Verkeerscentrale Hoek van Holland, de wachtchef verkeersafhandeling (telefoon
010-25 22 801 of VHF 11).
Via de website van het Havenbedrijf
Rotterdam is eveneens informatie
beschikbaar. Ook worden in de jachthavens langs de Zuid-Hollandse en
Zeeuwse kust kaarten beschikbaar
gesteld met daarop de nieuwe nautische situatie.
www.portofrotterdam.nl

Mortiergranaten
JULIANADORP

Medewerkers van baggerbedrijf Van
Oord hebben bij zandsuppletiewerk
voor de kust tussen Julianadorp en
Camperduin zes mortiergranaten
boven water gehaald.
Het zand wordt door de sleephopperzuigers HAM 316 en Geopotes
15 gewonnen en aangevoerd. De
zuigers zijn volgens planning tot
maart volgend jaar met het karwei
bezig. Aangezien munitievondsten
werden verwacht zijn van tevoren
afspraken gemaakt met de Koninklijke Marine. Na vaststelling van het
type explosieven worden ze door
de Explosieven Opruimingsdienst
(EOD) onschadelijk gemaakt ern
vernietigd. Al direct na het begin
van de werkzaamheden kwamen de
eerste meldingen binnen. (BS)

Laatste stukjes van
Deûle aan de beurt
LILLE

Voies Navigables de France (VNF)
wil volgend voorjaar de Deûle bij
Saint-André verbreden en de oevers opknappen. Aansluitend is de
versmalling bij Marquette aan de
beurt.
Het zijn de laatste stukjes Deûle die
nog niet van klasse IV zijn. VNF is
sinds 1993 bezig de Deûle geschikt
te maken voor schepen van 1300
ton. Hiertoe zijn coupures aangelegd,
bruggen verhoogd, is sluis Deûlémont opgeheven en werd de vaargeul
verdiept en verbreed.
De versmallingen van Saint-André
en Marquette worden straks zelfs
verbredingen, want VNF gaat deze
sectoren vast een bodembreedte van
34 meter geven, in plaats van 28
meter zoals op de rest van de Deûle.
In de toekomst moet de Deûle tussen
Lille en Deûlémont namelijk worden
opgewaardeerd tot klasse Va, met het
oog op Seine-Nord. Hiertoe hoeft
de hele rivier niet opnieuw op de
schop, alleen de bodembreedte moet
aangepast worden. (AvO)

In de aanloop naar het weekeinde
zijn de hoeveelheden regen in het
stroomgebied van de belangrijkste vaarwateren niet groot. Vooral
aan de oostkant van de Alpen
vallen nog een paar stevige buien.
In het weekeinde is de atmosfeer
vrij stabiel onder invloed van een
uitgestrekt hogedrukgebied met
een kern boven de Benelux en
later boven de Britse eilanden.

De nachten zijn vrijwel overal
helder. Overdag domineert zonneschijn, vooral vanaf later in de
ochtend of middag hier en daar
afgewisseld met wat bewolking.
Een zwakke storing met een
paar wolkenvelden trekt in de
loop van het weekeinde langzaam
vanuit het noorden Nederland en
het noorden van Duitsland binnen.
De maximumtemperaturen liggen
meest tussen 15 en 20 graden. Door
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> 10 Beaufort
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heldere omstandigheden koelt het
in de nacht flink af met hier en
daar vorst aan de grond. Er staat
een zwakke tot matige wind. In het
noordoosten van Duitsland waait
het zondag soms vrij krachtig uit
het westen.
Deze verwachting is vrij betrouwbaar.

Isobaren

L

Lage luchtdruk

Zaterdag waait er een zwakke tot matige noordoostenwind. Zondag
is deze meest noordoostelijk en zwak. In de avond noordelijk.
Zaterdag en zondag een meest zwakke tot matige noordoostenwind.
nederlandse kust:
Golfhoogte van 0,5 meter.
Zaterdag een westenwind, 4-5 Bft. Zondag west tot noordwest, 4
oostzee:
tot 6 Bft. Golfhoogte zaterdag rond 1m, zondag tussen 2 en 3m.
Meest matige oost- tot zuidoostenwind op zaterdag, 2-3 Bft.
ierse zee:
Zondag overwegend matige oostenwind. Golven rond 0,5 meter.
Zaterdag oostenwind, 4 tot 5 Bft. Zondag zwakke tot matige
Het kanaal:
wind uit het oosten. Golfhoogte tussen 0,5 tot 1,0 meter.
Zaterdag oostzuidoostenwind, 4 tot 6 Bft. Golven rond 2 meter.
golf van Biskaje:
Zondag eerst zuidoost 4, geleidelijk wegvallend. Golven: 0,5 m.
westelijk deel middellandse zee: Oostelijke wind, 4 tot 6 Bft, zondag in de Palos-regio
geleidelijk westelijk. Golfhoogte: 1,0 tot 2,5 meter.

VerwacHte HoeVeeLHeid neersLag Van dinsdag tot en met aanstaande maandag.

H Hoge luchtdruk

Vanaf 40 mm

Vanaf 20 mm

Vanaf 60 mm

Vanaf 80 mm

Hercules 4 laat Janna-Maria aan haar lot over

Klem in slaapkamer na
harde klap zesbaksduwstel
ROTTERDAM

Het koppelverband Janna MariaJanna Maria III werd 15 september om half twee ’s nachts aangevaren door het zesbaksduwstel
Hercules 4. Voor de opvarenden
was dat een hachelijke ervaring,
want het voor anker liggende
koppelverband werd 200 meter
naar boven meegenomen. Dat
vertelt schipper-eigenaar Sander
Kwantes.

onder controle. Nadat de gaten gedicht waren bracht de Janna-Maria
III de Janna-Maria naar de Maashaven. Inmiddels is de machinekamer schoongemaakt en probeert een
bedrijf de elektriciteit weer aan te
sluiten, zodat er in elk geval noodstroom in de woning is.

Help we zuipen af

‘Het was angstig. Op het moment
van de aanvaring konden we niet
uit de slaapkamer komen, omdat de
deur was ontzet. Na hard trekken
kregen we de deur open en konden
we kijken wat er aan de hand was.
We hoorden water lopen in de machinekamer.’
De bemanning hing pompen in de
machinekamer, maar kon het niet
voorpompen. Rijkswaterstaat verscheen met een pomp en toen was
het wachten op de brandweerboot.
De woning liep op een halve meter
na niet onder water, maar de machinekamer stond vol. Volgens Kwantes
was om zes uur in de ochtend alles

De aanvaring is een paar dagen en
geleden en Kwantes vindt het zuur,
want zijn schip lag volgens de regels
op een ankerplaats en is ook niet
zo klein dat het gemakkelijk over
het hoofd wordt gezien. Bovendien
riep hij na de aanvaring per marifoon
verschillende keren naar de bewuste
duwboot, maar kreeg geen antwoord
terug. Dat laatste vindt zijn vader
(Janna-Maria III) niet te verteren.
‘Er is vier tot vijf keer geroepen kom
alsjeblieft opzij, want we zuipen af,
maar er werd niet gereageerd. Fouten
worden gemaakt. Ik heb ook weleens
iemand aangevaren, maar het eerste
dat je doet is vragen of er persoonlijk
wat aan de hand is en of je kunt
helpen. Er kwam helemaal geen reactie. Van mij mag de rederij zijn

MERKSEM

Fabrieken Merksem zonder stroom na aanvaring

‘Ik had de brug niet gezien,
hoewel ik wist dat die er was. Ik
zou ter verontschuldiging kunnen zeggen dat het donker was,
dat het bruggetje niet is verlicht,
dat ik verblind was door de lichten op de wal, dat ik te zeer was
begaan om de smalle ingang van
’t Dokske binnen te manoeuvreren, maar ik weiger mij uit te
putten in het zoeken van verontschuldigingen. Er zijn er geen.’
Schipper A. Wemmenhove van
de Lena (1260 ton) windt er
geen doekjes om, het was een
stom ongeluk dat hij vorige week
vrijdag de leidingenbrug over ’t
Dokske in Merksem ramde en
grote schade aanrichtte.
De Lena kwam tarwe lossen in
Merksem en had vastgemaakt op
het Albertkanaal omdat de ligplaats
in het dokje niet vrij was. Daar had
Wemmenhove alvast de auto aan
de wal gezet en toen hij diezelfde
avond wilde verhalen had hij nagelaten de giek van de autokraan op
het voorschip neer te laten; met het
gekende gevolg.
Hij merkte de brug pas op toen de
boel al naar beneden donderde. Onmiddellijk werd alarm geslagen en
vanwege elektrocutiegevaar werd het

ik abonneer mij voor minimaal één jaar op Weekblad Schuttevaer
en ontvang als welkomstgeschenk de 1GB Schuttevaer MP4-speler.
ik wil Weekblad Schuttevaer 8 weken ontvangen
voor slechts € 13,00 (ex. btw)

• Het duwverband Herkules 4 voor midden in de nacht achterop de ankerligger Janna-Maria. (Foto Henriette
Driesen-Joankecht

personeel instrueren hulp te bieden
als dat wordt gevraagd, want dat is
verplicht’, zegt vader Kwantes.

In shock

Rederij Imperial in Duisburg, waar
de Herkules IV voor vaart, betreurt
het ongeval, maar kan nog niet in-
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Voor adressering: zie voorzijde van deze bon

gaan op de oorzaak ervan. ‘We
hebben de zaak in onderzoek’, zegt
woordvoerder Sabotinski van Imperial. ‘Het belangrijkste voor ons is
op dit moment dat de mensen van
de Janna-Maria geen persoonlijk letsel hebben opgelopen, daar zijn we
erg blij om. Degene die achter het

Schipper Wemmenhove keek ergens anders naar

• Een kluwen van verwrongen staal en zware leidingen bleef over nadat het Nederlandse schip

Lena met zijn
opstaande autokraan de leidingenbrug over ’t Dokske in Merksem had geramd. (Foto Justin Gleissner)

TERSCHELLING

BON voor een nieuwe Schuttevaer-abonnee. Zie voorzijde.

scheepvaartberichten
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LucHtdruk en windkracHt Voor aanstaande zaterdag.
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Rederij Doeksen is de goedkoopste vervoerder van passagiers en (vracht)auto’s
van en naar de Waddeneilanden. Dat blijkt
uit onderzoek van Ecorys uit Rotterdam,
waarbij de tarieven van Teso, Doeksen en
Wagenborg zijn vergeleken.
Bij het onderzoek zijn de tarieven afgezet tegen het
aantal te varen kilometers. ‘Hoewel we niet over
kostencijfers beschikken, kan over het algemeen
worden gesteld, dat de kosten van manoeuvreren,
afmeren, in- en ontschepen per kilometer lager
zijn naarmate de overvaart langer is’, zegt onderzoeker Ambrosius Baanders. ‘Wat dat betreft
is het logisch dat Doeksen lagere tarieven per
kilometer heeft dan Teso en Wagenborg. Maar
in die logica zou ook Wagenborg lagere tarieven
moeten hebben dan Teso.’
De stelling dat bij Doeksen sprake zou zijn van
duidelijk te hoge tarieven is volgens de onderzoeker niet houdbaar. ‘Zeker niet op basis van
deze kilometervergelijking. Dat wil niet zeggen
dat stevige winsten niet mogelijk zijn’, benadrukt
Baanders.
In 2005 vergeleek Ecorys de tarieven in opdracht
van Verkeer en Waterstaat ook al eens, toen op
basis van de vaarduur. Die cijfers wekten de indruk

Doeksen goedkoopste
Waddenrederij
dat Doeksen veruit de duurste rederij was. In dat
onderzoek is volgens Baanders echter een zeer storende fout geslopen. ‘We hebben een fout gemaakt
met een factor twee: in werkelijkheid moesten
de gepubliceerde tarieven van Doeksen de helft
zijn. Die van Teso en Wagenborg klopten wel. We
betreuren de indertijd gemaakte hinderlijke fout
en bieden daarvoor onze excuses aan.’
Wordt uitgegaan van de vaarduur - met de juiste
cijfers - dan is Teso voor passagiers acht procent
goedkoper dan Doeksen. De Terschellinger reder
rekent echter 25 procent minder dan Teso voor
het overzetten van auto’s en vrachtauto’s. Ecorys
vindt dat vergelijking op basis van het aantal te
varen kilometers een zuiverder beeld geeft, omdat
de verschillen in vaarsnelheid van de veerboten
daarmee worden opgeheven.

Grote gevolgen

De (foutieve) cijfers van 2005 golden tijdens de
discussie in de Terschellinger gemeenteraad over

roer stond, zit inmiddels thuis. Hij
verkeert in een shock, de aanvaring
heeft hem erg aangegrepen.’
De Herkules IV raakte volgens Imperial nauwelijks beschadigd bij de
aanvaring. Sander Kwantes verwacht
dat zijn Janna-Maria eind dit jaar
weer in de vaart komt. (HDJ)

schippersechtpaar verzocht het schip
te verlaten. Zij kregen onderdak in
het sluismeestersgebouw aan de ingang van ‘t Dokske. Pas nadat de
stroom was uitgeschakeld, mochten
ze weer aan boord, maar toen hing
de dag al in de lucht.
Met een mobiele kraan werden de
restanten van de leidingenbrug op
de wal getild zodat de Lena achterwaarts uit het gat kon varen.
Wemmenhove had onmiddellijk zijn
verzekering ingelicht en die stuurde
nog diezelfde nacht een expert die
behulpzaam was met het afwerken
van alle claims die op de Lena afkwamen. De fabrieken aan ’t Dokske
zaten lange tijd zonder stroom. Het
schip zelf heeft geen noemenswaardige schade.
Wemmenhove vindt het vooral sneu
dat door dit ongeval zeker tien schepen drie dagen gegijzeld werden in
’t Dokske, dat geen andere uitweg
heeft. Hij prijst zich wel gelukkig
dat geen persoonlijk letsel te betreuren viel en mag er niet aan denken
wat er zou zijn gebeurd als op dat
ogenblik iemand op het voorschip
had gestaan. Maar in dat geval zou
men de brug over haveningang wel
hebben opgemerkt.
Het dok blijft nog de hele week gestremd. (JG)

het openbare dienstcontract veerverbindingen als
een belangrijke graadmeter. Ze zetten kracht bij
aan de beeldvorming bij met name de fracties van
VVD en Plaatselijk Belang - en van veel eilanders
- dat Doeksen ‘veel te duur’ is en het monopolie
zou moeten worden gebroken. Genoemde partijen
stemden destijds tegen ondertekening van het
contract om concurrentie in de markt mogelijk
te maken. Voor de eilander ondernemer Bernard
Haantjes was het ongenoegen over de hoge veertarieven een van de redenen zich met de veerdienst
te gaan bemoeien en EVT op te richten. Die is
nu sinds twee weken in de vaart.
Ecorys haalde het rapport van 2005 onlangs
weer uit de la, toen Rijkswaterstaat opnieuw
opdracht gaf aan het bedrijf onderzoek te doen
naar de situatie bij de reguliere bootdienst. Het
ministerie wil de uitkomsten gebruiken om de
concessieverlening (het exclusieve recht om de
bootdienst uit te voeren) te onderbouwen. Ook
moet er een beeld komen van het bestaan en de
mogelijkheden van ‘cherry picking’ (het afromen
van de markt) door andere rederijen. Het ministerie wil Doeksen en Wagenborg eerdaags de
concessie voor vijftien jaar onderhands gunnen.
Het onderzoek door Ecorys wordt waddenbreed
uitgevoerd, inclusief Texel. (JH)

NOORDZEE
Noordzeeroute Rotterdam; baggerwerk. Van
1 oktober tot medio 2013 wordt in het aanloopgebied Rotterdam zand gewonnen tbv.
de aanleg van Maasvlakte 2. Deze zandwinning vindt binnen strikt omschreven gebieden
plaats. Deze gebieden zijn onderdeel van een
aangewezen totaalgebied. Per deelgebied wordt
aanvang en beëindiging van de winning nader
bekend gemaakt. Het zandwingebied dat in
gebruik wordt genomen en begrensd door de
volgende coördinaten: 52° 01’ 14”,66 N-003°
53’ 40”,83 E; 52° 01’ 16”,20 N-003° 53’ 59”,99
E; 52° 01’ 07”,84 N-003° 54’ 33”,10 E; 52° 00’
44”,31 N-003° 56’ 06”,18 E; 51° 59’ 27”,61
N-003° 53’ 47”,91 E; 52° 00’ 02”,48 N-003°
52’ 51”,39 E. Zandwinning wordt uitgevoerd
met sleephopperzuigers. Deze schepen voeren
de voorgeschreven verkeerstekens en verlichting conform de internationale bepalingen ter
voorkoming van aanvaringen op zee, voorschrift
27, lid d en luisteren uit op de sectorkanalen.
Vanwege de ligging van het wingebied in het
voorzorgsgebied Maas Centre moeten verkeersdeelnemers zich tijdig, via het betr. sectorkanaal,
op de hoogte stellen van de aanwezigheid van
sleephopperzuigers en evt. andere werkvaartuigen. Tevens moeten verkeersdeelnemers
hun voorgenomen route tijdig afstemmen op
de aanwezigheid van sleephopperzuigers. Info:
vkc HvH, wachtchef verkeersafhandeling, (010)
252 2801 of VHF 11.
OVERIJSSEL
Geldersche IJssel; IJsselspoorbrug, Zwolle;
geen bediening. Geen bediening IJsselspoorbrug op 28 september van 1:35 tot 7:05 uur
op 7 oktober van 0:15 tot 5:48 uur, 8 oktober
van 0:18 tot 5:48 uur, 9 oktober van 0:20 tot
5:50 uur, 10 oktober van 0:20 tot 5:50 uur, 15
oktober van 0:18 tot 5:48 uur en 16 oktober
van 0:20 tot 5:50 uur.
Geldersche IJssel; kmr. 896; kmr. 897; evenement. Op 28 september vanaf 7:30 uur houden
tussen de Valewaard/Rhederlaag (kmr. 896.5) en
Kampen ca. 450 kano’s een toertocht.
Geldersche IJssel; stremming. Ivm. militaire
oefeningen tussen 9 en 17 uur stremming tussen
kmr. 952 en 953 op 2 oktober van 11 tot 13
uur. RWS begeleidt de scheepvaart met twee
vaartuigen.
GELDERLAND
Basiskanaal; Hanzebruggen; stremming.
Stremming Hanzebruggen op 27 september
van 8 tot 16:50 uur, info Van Haasteren, (0570)
69 35 06.
Geldersche IJssel; evenement. Op 25 september tussen 8 en 16 uur is in het kribvak nabij
kmr. 880.4 aan de Westervoortsezijde een ponton
afgemeerd voor het aan- en van boord laten gaan
van personen. Hierdoor zullen de gehele dag
extra scheepvaartbewegingen zijn.
Geldersche IJssel; kmr. 939; evenement. Ivm.
evenement geen beperking tussen kmr. 938.9
(Gorssel) en Deventer op 28 september van
14 tot 16:30 uur. Ca. 50 personen laten zich,
zo dicht mogelijk langs de oever, meedrijven
met de stroming.
Geldersche IJssel; kmr. 952; kmr. 953; oefeningen. Ivm. oefeningen in Welsum geen
beperking tussen kmr. 952 en 953 van 30
september t/m 2 oktober van 9 tot 19 uur.De
scheepvaart moet wel rekening houden met
vaartuigbewegingen.
Geldersche IJssel; kmr. 896; kmr. 897; evenement. Op 28 september vanaf 7:30 uur tussen de
Valewaard/Rhederlaag (kmr. 896.5) en Kampen
houden ca. 450 kano’s een toertocht.
Geldersche IJssel; kmr. 927; kmr. 928; evenement. Op 28 september tussen 10 en 17 uur
vinden aan de linkeroever in Zutphen kmr. 927.5
helikoptervluchten plaats.
Lek; kmr. 929; Neder-Rijn; kmr. 926; evenement. Ivm. evenement bijzondere voorzichtigheid tussen kmr. 929 en 926 op zaterdagavond
27 september. Info: post Tiel, (0344) 619672,
VHF 64 en post Wijk bij Duurstede, (0343)
595104, VHF 60.
UTRECHT
Lek; kmr. 951; kmr. 953; werkzaamheden. Tot
ca. 4 oktober worden grondboringen uitgevoerd
door werkschepen tussen kmr. 951 en 953. Een
patrouillevaartuig regelt de scheepvaart. Info:
post Tiel via VHF 64 of (0344) 61 96 72.
NOORD-HOLLAND
Achterzaan of Binnenzaan; Zaandam, spoorbrug; geen bediening. Geen bediening voor
spoorbrug Zaandam op 30 september van 0:10
tot 5:30 uur, 2 oktober van 0 tot 5:30 en van
8:20 tot 9:07 uur, 3 oktober van 0 tot 5:30 uur,
9 en 16 oktober van 8:20 tot 9:07 uur. Doorvaarthoogte KP+323 cm.
Nauernasche Vaart; Krommenie, spoorbrug;
geen bediening. Geen bediening spoorbrug
Krommenie op 2 en 3 oktober van 0 tot 5:30
uur. Doorvaarthoogte KP+80 cm.
Noordhollandsch Kanaal; bericht ingetrokken. Stremming tussen De Kooy en Den Helder
is opgeheven.
Smalweesp; Driemondbrug; geen bediening.
Geen bediening Driemondbrug tnb.
Smalweesp; De Uitkomst, brug; stremming.
Stremming tussen Amsterdam-Rijnkanaal en
brug De Uitkomst op 29 september van 9 tot
14 uur.
Vaarweg door Zanderijsluis; Zanderijsluis;
stremming. Stremming Zanderijsluis op 30 september van 9 tot 15 uur. Info: Prov. NH, V/d
Ban via (023) 514 51 89.
Vecht; Weesp, spoorbrug; geen bediening.
Geen bediening spoorbrug Weesp op 1, 8,15, 22
en 29 oktober van 14:08 tot 16:04 uur.
Voormalige Oosterdoksluis; Amsterdam,
spoorbrug Oosterdok; geen bediening. Geen
bediening spoorbrug Oosterdok Amsterdam op
30 september en 1 oktober van 1:10 tot 5:50 uur,
2 oktober van 0:50 tot 6:10 uur, 13 oktober van
0:50 tot 5:50 uur, 14 oktober van 1:10 tot 5:50
uur, 15 oktober van 1 tot 6 uur en 18 oktober
van 0:50 tot 6:10 uur.
Weespertrekvaart; Venserbrug; geen bediening. Van 6 tot 10 uur en oponthoud tussen 10 en
18 uur voor Venserbrug op 30 september.
Westfriesche Vaart; Westfrieschesluis; oponthoud. Ivm. heropening sluis oponthoud
Westfrieschesluis op 26 september tussen 10
en 11:30 uur.
Zeehaven IJmuiden (Derde haven IJmuiden);
hinderlijke waterbeweging vermijden. Hinderlijke waterbeweging vermijden westzijde
ingang IJmondhaven (Derde haven IJmuiden)
t/m 11 oktober.
ZUID-HOLLAND
Delfshavense Schie; Hoge Delfshavensche
Schiespoorbrug; geen bediening. Geen bediening Hoge Delfshavensche Schiespoorbrug
op 30 september van 0:15 tot 5:45 uur en 1
oktober van 0:15 tot 5:45 uur. Info: VKC Rotterdam, wachtchef Verkeersafhandeling, (010)
252 2601 of VHF 11 sluiswachter Parksluis,
(010) 436 5405 of VHF 22.
Delftse Schie; Abtswoudsebrug; Kandelaarsbrug; oponthoud. Ivm. evenement oponthoud
max. 1 uur tussen Abtswoudsebrug en Kandelaarsbrug op 27 september tussen 10:45 en
18:30 uur.
Lange Haven in Schiedam; Schiedamsche
Schie; stremming. Ivm. evenement van 26 september 19 uur tot 28 september 19 uur stremming Lange Haven en gedeelte Schiedamsche

Schie in Schiedam. Info: havendienst Schiedam,
(010) 631 53 00 of VHF 22 (Buitensluis) of P.
Zuiddam, (010) 631 53 01.
Maashaven; doorvaartbreedte. Doorvaartbreedte verminderd thv. ss Rotterdam t/m 26
september. Er worden door een drijvende bok
twee stalen buispalen ingetrild op een afstand
van 48 m uit de kade waaraan het ss Rotterdam
ligt afgemeerd. In een later stadium wordt het ss
Rotterdam aan de palen gefixeerd. Info: VCR,
wachtchef Verkeersafhandeling, (010) 252 26
01 of VHF 11 en HCC, wachtchef V&O, (010)
252 24 00 of VHF 19.
Rijn-Schiekanaal; Nieuwe Tolbrug; oponthoud. Oponthoud Nieuwe Tolbrug tussen 29
september en 2 november.
ZEELAND
Kanaal door Walcheren; Brug Souburg;
Schroebrug; oponthoud. Oponthoud max.
1 uur tussen Schroebrug en Brug Souburg
op 27 september tussen 10 en 17 uur. Info:
bedieningscentrum Vlissingen, (0118) 41 23
72 of VHF 22.
NOORD-BRABANT
Wilhelminakanaal; Brug Dr. Deelenlaan;
oponthoud. Oponthoud max. 3 uur brug Dr.
Deelenlaan tussen 29 september 9 uur en 4
oktober 16 uur. Info: VHF 20 en Centrale brugbediening Tilburg, (013) 581 18 81.
Wilhelminakanaal; Sluis IV; Trappistenbrug;
stremming. Stremming tussen Trappistenbrug
en Sluis IV op 4 oktober van 9 tot 13 en van 14
tot 17:30 uur. Info: VHF 20 Centrale Bediening
Tilburg of 0135811881.
LIMBURG
Afgesneden Maas; sluis Linne; stremming.
Stremming sluis Linne tot 3 oktober 23:59 uur,
van 4 t/m 6 oktober van 0 tot 8 uur en van 4
t/m 5 oktober van 17 tot 23:59 uur. Op 4, 5 en
6 oktober wordt sluis Linne bediend.
Kanaal Wessem-Nederweert; Polbrug; oponthoud. Oponthoud max. 2 uur Polbrug tussen 30
september 10 uur en 1 oktober 19 uur.
BELGIË
Albertkanaal; brug Tessenderlo; gedeeltelijke
stremming. T/m 9 oktober van 6 tot 22 uur
voor brug Tessenderlo gedeeltelijke stremming
(halfzijdig).
Canal du Centre Historique; afmeerverbod.
Ivm. evenement afmeerverbod tussen kmr. 2.3
en 2.5 op 28 september van 6 tot 18 uur.
Canal Nimy-Blaton-Peronnes; beperkingen. Ivm. evenement voor het Grand Large de
Mons (kmr. 0.3) stremming op 27 september
van 13:30 tot 18 uur en 28 september van 9:30
tot 17 uur.
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten; sluis 1
Rijkevorsel; oponthoud. Oponthoud sluis 1
Rijkevorsel tot 3 oktober.
Leie; beperkingen. T/m 10 oktober aan de rechteroever 300 m benedenstrooms de Palmabrug
in Menen en aan de rechteroever bovenstrooms
spoorbrug Kortrijk bijzondere voorzichtigheid,
ontmoeten en voorbijlopen verboden en doorvaartbreedte beperkt.
Maas; brug des Ardennes (kmr. 46.6); brug
Jambes (kmr. 45.8); oponthoud. Ivm. evenement tussen brug Jambes (kmr. 45.8) en brug des
Ardennes (kmr 46.6) hinderlijke waterbeweging
vermijden op 26 september en afmeerverbod op
27 september van 13 tot 20 uur en 28 september
van 9 tot 18 uur. Oponthoud op 27 september
tussen 13 en 18 uur en 28 september tussen
10 en 18 uur.
Maas; brug Hermalle sous Argenteau (kmr.
123); stremming. Ivm. evenement stremming
tussen brug nr. 27 in de E40 (kmr. 119) en sluis
Hermalle sous Argenteau (kmr. 121.4) op 28
september van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur.
Ringvaart om Gent; Blaarmeersenspoorbrug; doorvaarthoogte. Doorvaarthoogte
beperkt Blaarmeersenspoorbrug t/m 10 november.
Sambre; brug Auvelais (kmr. 62.3); duikwerk.
Op 25 en 26 september van 9 tot 18 uur voor
brug Auvelais (kmr. 62.3) minimaal vermogen
en bijzondere voorzichtigheid.
Sambre; brug de France (kmr 87.5); oponthoud. Ivm. evenement tussen brug de France
(kmr. 87.5) en samenkomst met de Maas (kmr.
87.6) hinderlijke waterbeweging vermijden op
26 september en afmeerverbod op 27 september
van 13 tot 20 uur en 28 september van 9 tot 18
uur. Oponthoud op 27 september tussen 13 en 18
uur en 28 september tussen 10 en 18 uur.
Sambre; brug Marchienne au Pont (kmr.
36.6); spoorbrug 16 Marchienne au Pont
(kmr. 36.9); stremming. Ivm. evenement tussen spoorbrug 16 Marchienne au Pont (kmr.
36.9) en brug Marchienne au Pont (kmr. 36.6)
hinderlijke waterbeweging vermijden op 27 en
28 september en stremming van 27 september
17:45 uur tot 28 september 11 uur. Extra meldplicht VHF 10.
Sambre; sluis Landelies (kmr. 30.5); sluis
Monceau sur Sambre (kmr. 34.2); gewijzigde
bediening. Ivm. een evenement worden de sluizen Landelies en Monceau sur Sambre op 27
september bediend van 7 tot 20 uur.
Zeekanaal Brussel-Schelde; Verbrande
Brug; oponthoud. Bovenstrooms Verbrande
Brug geldt een snelheidsbeperking van max.
5 km/u t/m 31 oktober en bijzondere voorzichtigheid t/m 31 oktober. Extra meldplicht
VHF 10 of 68.
Zeekanaal Brussel-Schelde; sluis Zemst;
stremming. Stremming sluis Zemst op 29 september en 6 oktober van 7 tot 12 uur en van 10
oktober 20 uur tot 13 oktober 22 uur.
DUITSLAND
Donau; beperkingen. Tnb. tussen kmr. 2273.4
en 2273.7 ankeren verboden,
bijzondere voorzichtigheid, voorbijlopen en
ontmoeten verboden.
Donau; brug Steinernen (Südarm 2379.6);
bericht ingetrokken. Stremming doorvaartopening 1 vanuit rechteroever brug Steinernen
(Südarm 2379.6) is opgeheven.
Donau; stremming. Ivm. oefeningen stremming tussen kmr. 2234 en 2236 op 27 september
van 13:30 tot 16:30 uur.
Dortmund-Ems-Kanal; spoorbrug 3 Hardenberg (kmr. 3.2); stremming. Stremming
spoorbrug 3 Hardenberg (kmr. 3.2) op 28 september van 6 tot 22 uur.
Elbe; beperkingen. Bijzondere voorzichtigheid thv. kmr. 582 (Geesthacht) van 24 t/m 26
september.
Elbe; sluis Geesthacht (kmr. 585.9); oponthoud. Oponthoud sluis Geesthacht (kmr. 585.9)
tussen 29 september en 2 oktober.
Küstenkanal; sluis Oldenburg (kmr. 1.9);
stremming. Stremming sluis Oldenburg (kmr.
1.9) op 26 september van 7 tot 13 uur.
Leda; stremming. Ivm. bijzonder transport
stremming tussen kmr. 23.1 en 24.8 op 28
september van 5 tot 6:30 uur.
Main; stremming. Ivm. evenement stremming
tussen kmr. 132 en 133 op 27 september van
15 tot 16 uur. Normale meldplicht marifoonkanaal.
Main; stremming. Ivm. evenement stremming
tussen kmr. 34 en 36 op 28 september van 10 tot
12 uur. Normale meldplicht marifoonkanaal.
Mittelweser; stremming. Stremming tussen
kmr. 304.7 en 305.3 op 27 september van 9:30
tot 12:30 uur.
Lees verder op pag. 15

hydrografische kaarten
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).
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Onderhoudscontract
MIDDELBURG 22/9 - Rijkswaterstaat
Zeeland heeft GTI Energy & Infra opdracht gegeven de vaarweg Hansweert-Krammersluizen te beheren
en onderhouden. In plaats van tientallen contracten met verschillende
aannemers is nu één contract met
één leverancier gesloten.

www.vaart.nl

Abraham Crijnssen
DEN HELDER 22/9 - De oude mijnenveger Abraham Crijnssen in Den
Helder is een kontje kleiner gemaakt.
Het achterschip werd op een ponton gezet. Dinsdagochtend werd de
gekortwiekte oorlogsbodem zelf versleept naar scheepswerf Visser. De
snijoperatie was nodig omdat het
schip te groot is om de bocht van
de Hoofdgracht naar het Werfkanaal
te maken. Na een onderhoudsbeurt
komt het complete schip in het bassin
van de Oude Rijkswerf te liggen.

www.noordhollandsdagblad.nl

Baggeren Winschoterdiep
GRONINGEN 19/9 - Het dichtslibbende Winschoterdiep wordt volgend
jaar uitgebaggerd en geschikt voor
schepen met een diepgang van drie
meter.

www.dvhn.nl

Loods voorkomt ramp
ÖRESUND 19/9 - Het beheerste ingrijpen van een Zweedse loods heeft
een scheepsongeval in de Oresundzeestraat verhinderd. Volgens de krant
Helsingborg Dagblad zag loods Anders
Jannesson ‘s nachts toevallig hoe het
vrachtschip Little Jane uit Nederland
richting een ondiepte voer. Hij kreeg
geen marifooncontact met het schip
en ging aan boord. Daar trof hij de
kapitein slapend aan op de brug. Ook
de rest van de bemanning sliep. Toen
de kapitein wakker werd leek hij ‘redelijk dronken’ te zijn, berichtte de
loods.

www.demorgen.be

Windmolens gevaarlijk
AMSTERDAM 18/9 - Windmolenparken in de Noordzee bedreigen de
veiligheid van de toegangsgeulen
tot de Amsterdamse haven. Daarvoor waarschuwt Cor Oudendijk,
directeur scheepvaart van de Haven
Amsterdam. Vorige week werd in een
paginagrote advertentie van enkele
bouwbedrijven de overheid nog opgeroepen meer windmolenparken in
zee aan te leggen, maar Oudendijk
vreest dat er ongelukken kunnen
gebeuren.

www.telegraaf.nl

Winnaars Visserij Award
VLISSINGEN 20/9 - Mosselvissers
Rinus en Marinus Padmos uit Bruinisse hebben zaterdagmiddag de
Zeeuwse Visserij Award gewonnen.
Ze kregen de prijs voor hun experiment met een alternatieve manier
om mosselzaad te vangen. De neven
dragen de prijs op aan de actiegroep
Red de Zeeuwse mossel. De award
werd uitgereikt tijdens de Zeeuwse
dag van de visserij.

www.pzc.nl

Schepenvrees
ZAANDIJK 17/9 - Bewoners van de
Lagedijk in Zaandijk zijn fel tegen het
plan van de provincie om een wachtplaats voor schepen in de Zaan te
creëren. In de ramen van een groot
aantal huizen hangt een pamflet met
daarop teksten als ‘Zet Zaandijk niet
voor paal, geen giga remmingwerk in
de Zaan’ en ‘Maak geen historische
fout, 500 jaar oud erfgoed verdwijnt
achter tralies’.

www.webregio.nl

Containertransferium
RIDDERKERK 17/9 - Transportbedrijf
C. Groenenboom uit Ridderkerk is
bezig met de herinrichting van de
terminal in de Ridderkerkse industriehaven tot de Groenenboom
Containertransferium Ridderkerk
(GCR). Daarmee pakt Groenenboom
de draad weer op die tien jaar geleden werd afgebroken met de komst
van het project Ridderhaven van Van
der Lande.

www.scheepvaartkrant.nl

Weekblad Schuttevaer

Probleemschip Alkor
klaar voor vertrek
AMSTERDAM

ZWIJNDRECHT 22/9 - De Raad van
Commissarissen van de Nederlandse
Particuliere Rijnvaart Centrale (NPRC)
gaat haar leden op de jaarvergadering
van 4 oktober voorstellen winst uit te
keren over het boekjaar 2007/2008.
Volgens de NPRC lost zij met dit voorstel haar belofte aan de leden in.

& achtergronden

Het vrachtschip Alkor uit de Oekraïne zal deze week, na een half jaar aan
de ketting te hebben gelegen, Amsterdam gaan verlaten. Een nieuwe
bemanning is ingevlogen. Daarmee
komt een einde aan zes maanden
financieel getouwtrek rondom het
schip in de Suezhaven.
De Alkor kwam eind maart in Amsterdam aan met een beschadigde
lading. Het schip was vertrokken
vanuit Turkije en ter hoogte van
Biskaje in een storm terechtgekomen. Tijdens die storm lekte water
in het ruim, waardoor de lading het
grootste deel van haar waarde verloor. De opdrachtgever legde daarop
een claim neer bij de Russische eigenaar van de Alkor, die daardoor
in betalingsproblemen kwam. De
reder bleek onvoldoende middelen
te hebben om het schip terug te

Motorclub begeleidt uitvaart Ronald van Pelt

Verbijstering over dood schipper

halen naar Kaliningrad. Noodgedwongen bivakkeerde de bemanning maandenlang op het schip,
tevergeefs wachtend op geld uit de
Oekraïne. Omdat ook hun salarissen
niet werden uitbetaald, konden ze
niet naar huis. In de zomer luidden
de zeelieden - na het hele voorjaar
te hebben volgehouden dat er ‘no
problems’ waren - de noodklok bij de
internationale vakbond ITF. Dankzij
de bemiddeling van de vakbond is
de oude bemanning inmiddels naar
huis, mèt salaris. De verwachting is
dat de nieuwe kapitein van de Alkor nog deze week met het schip de
Suezhaven zal verlaten om koers te
zetten naar Kaliningrad. (PV)

ROTTERDAM

Waarschijnlijk hebben problemen bij de bouw van een nieuwe
woning op zijn duwboot Why
Not geleid tot de dood van de 44jarige Ronald van Pelt op 9 september in Sluiskil. ‘Wat er echt
is gebeurd weet alleen de dader’,
zegt Louis Post, Van Pelt’s boekhouder en goede vriend. ‘Er was
niemand bij.’ Volgens de tweede
kapitein waren Van Pelt en de
eigenaar van het scheepstimmerbedrijf Bieleveld alleen in de
loods. ‘Zijn zoon was bij ons aan
het werk op de boot.’

• De Alkor heeft een half jaar aan

de ketting gelegen in de Suezhaven van Amsterdam. (Foto Peter
Voskuil)

Scheepswerven zullen wereldwijde gevolgen het eerst voelen

Kredietcrisis maakt scheepslening duur
‘Het kan twee tot drie jaar duren voordat de kredietverstrekking
normaliseert en er weer een evenwicht is tussen vraag en aanbod
op de kredietmarkt.’ Dat stelde David Roberts, head of syndications van de Fortisbank tijdens de 16 september gehouden
Marseille Maritime 2008 conferentie in Marseille. De maritieme sector krijgt daardoor te maken met striktere eisen rond
de kredietverstrekking. Roberts waarschuwde zijn toehoorders
rekening te houden met meer slecht nieuws. Momenteel is een
scheepskrediet twee keer zo duur als vorig jaar.

De maritieme sector is tot nu toe
redelijk ongeschonden door de kredietcrisis gerold, maar Roberts verwacht dat dit het komende half jaar
verandert. ‘De financiële markten
zouden weleens niet meer in staat
kunnen zijn de orderboeken van de
scheepswerven te financieren.’
Roberts adviseerde de aanwezige
reders daarom hun relaties met de
banken te versterken. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de kredietmarkt
de scheepvaart blijft steunen, maar
de voorwaarden voor verstrekking
van leningen zullen veranderen en

nog altijd open voor het bijschrijven
van scheepsleningen.’
Die zullen banken echter vooral
verstrekken aan vaste klanten.
Nieuwkomers op de markt hebben
weinig kans.

Feest is over

Volgens directeur Bertram Rickmers
van de Hamburgse Rickmers Group,
verandert het maritieme landschap
al een jaar, maar zet die verandering
nu snel door. ‘Ik denk dat het feest
over is. De tijd dat banken achter
ons aanjoegen om ons geld te lenen
is voorbij.’

‘Het feest is voorbij’
banken zullen selectiever worden.’
Wie nu krediet nodig heeft betaalt
twee keer zoveel als een jaar geleden. ‘En die kosten kunnen de komende tijd nog wel vijftig procent
stijgen’, stelt Erik Borgen van de
in scheeps- en offshorefinancieringen actieve, Noorse DnB NOR
Bank in Lloyds List. Het grootste
probleem is volgens Borgen dat het
vertrouwen tussen de banken een
ontzettende knauw heeft gekregen
door het faillissement van Lehman
Brothers, waarbij zijn bank 25
miljoen euro verloor. Banken zijn
terughoudender geworden om elkaar geld te lenen en de rente die
ze elkaar berekenen loopt op. ‘Het is
niet zo dat in de scheepvaart actieve
banken directe problemen hebben,
maar de interbancaire financiering
is moeilijk geworden. Het is nu een
strijd om fondsen te krijgen tegen
redelijke tarieven. Maar de boeken
van banken zoals DnB NOR staan

Rickmers deed zijn uitspraken bij
de doop in Singapore van het containerschip Sui An Rickmers (260
x 32,25 meter, 4250 teu). Hij bevestigde dat de financieringskosten
aanzienlijk zijn gestegen. ‘Banken
kunnen leningen niet goed financieren wanneer ze zichzelf niet kunnen
herfinancieren. Dat betekent dat bedrijven meer eigen middelen nodig
hebben. Je ziet nu al dat er geen
nieuwe orders meer worden geplaatst
voor containerschepen en dat zal ook
in andere marktsegmenten gebeu-



Vuur grijpt kans in
opslagloods met
hout in Velsen
VELSEN

•

Het maandelijkse aantal nieuwbouworders bereikte in mei 2007 een
hoogtepunt. Sindsdien daalt het aantal gestaag. De statistiek loopt tot
maart 2008. Op dit moment worden er vrijwel geen nieuwbouwopdrachten meer geplaatst. Veel werven hebben gelukkig nog jaren werk. Nieuw
geopende werven in Azië komen door de opgedroogde orderstroom wel
meteen in de problemen.
ren, zoals de bulkermarkt. Er zijn
1000 Capesizers besteld. Wanneer
die op de markt komen zal dat tot
een substantiële correctie van de
tarieven leiden.’
Rickmers verwacht zo’n prijscorrectie ook in de containervaart. ‘De
containervaart heeft te maken met
een verminderde vraag uit de VS
en Europa, terwijl er nog een hoop
nieuwe schepen aankomen.’
De stagnerende vraag naar nieuwe
schepen heeft gevolgen voor de werven. ‘De nieuwe werven in China
krijgen het straks al snel moeilijk.’
Directeur Wang Shi van de Vanke
investeringsgroep in Shanghai betwijfelt in Worldyards echter of de
nieuwe werven in China daardoor
ook daadwerkelijk verdwijnen. ‘Wij
kunnen in moeilijkheden verkerende
werven niet goedkoop overnemen.

Zodra ze failliet dreigen te gaan
worden ze weer opgepept. De werven zijn voor de locale autoriteiten
en banken te belangrijk om te laten
vallen.’
De al langer bestaande werven lijken genoeg werk te hebben om de
financiële storm te doorstaan. Dat
kan echter snel veranderen wanneer
de kredietsituatie zo verslechtert dat
scheepvaartbedrijven niet meer in
staat zijn hun nieuwbouwplannen
te financieren en de werven zelf
problemen krijgen met de kredietgaranties voor de financiering van
de bouw. DnB NOR schat dat de
maritieme industrie tot 2010 wereldwijd 340 miljard dollar nodig
heeft voor schuldenfinancieringen
en 200 miljard dollar aan eigen fondsen moet aantrekken, bijvoorbeeld
door de uitgifte van aandelen voor
nieuwe scheeps-CV’s. (HH)

Een grote voorraad cellulose en hout
in Velsen is afgelopen weekend door
brand verloren gegaan. Het materiaal was opgeslagen in een half open
loods op de Velsen Terminal van het
Nederlands Bevrachtingskantoor.
Schipper Klaas Visser van de sleepboot Arion van Iskes uit IJmuiden
was een van de eerste melders.
‘Rond kwart over een vrijdagnacht
zagen wij bij het passeren van de
Velserkade vuur hoog in de loods
tegen het dak aan. Direct heb ik via
kanaal 3 de sluis geïnformeerd.’
Even later kwam de Arion de PA-8
(Port of Amsterdam 8 van Havendienst Amsterdam) tegen die met
spoed onderweg was naar VelsenNoord. Die arriveerde rond half drie
is met drie blusmonitoren voornamelijk gaan nevelen boven de brand om
de rookgassen neer te slaan.
Vanaf het begin heeft de brandweer
ingezet op het behoud van de kantoren en opslagloodsen van onder
meer Daalimpex ten noorden van
de brandhaard. Het vuur aan de
zuidkant was dermate hevig dat het
vrijwel niet te blussen was. En omdat
het een zogenoemde schone verbranding was vond commandant Frank
van Herpen het uit milieustandpunt
beter het te laten branden. Zodoende
kon worden voorkomen dat grote
hoeveelheden vervuild bluswater in
het milieu terecht kwamen.
De scheepvaart is niet gestremd
geweest. Schepen voor Daalimpex
konden ook gewoon aan- en afmeren. Hoe de brand kon ontstaan is
nog onduidelijk. (KvL)

www.stieglis.com

Post omschrijft het gebeurde als ‘onwezenlijk’. ‘Ronald was een goede
kerel. Met een grote bek weliswaar,
maar ook met een hart van goud. Hij
ging voor z’n gelijk, dat is wel zo,
maar was niet onredelijk. Hij kon
goed met B. opschieten, eigenlijk
waren de mannen elkaars evenbeeld.’
Ook zijn tweede kapitein zag geen
problemen tussen de twee. ‘Ze
gingen steeds beter met elkaar om.
Ronald is altijd wel flink aanwezig,
maar nooit opvliegerig of agressief.
Wat is gebeurd, verbaast ons enorm.
De betaling was zeker geen oorzaak
van deze tragische gebeurtenis, want
Ronald betaalde zijn rekeningen altijd binnen tien dagen.’
Volgens Post werden in januari de
eerste tekeningen gemaakt voor de
nieuwe woning op de Why Not en
in juli werd begonnen met de bouw.
De verbouwing ging niet zonder
slag of stoot. ‘Ronald vreesde dat
de verbouwing nooit door de SI zou
worden goedgekeurd en voerde daar
constant gesprekken over met vader
en zoon B.’, zegt Post. ‘Ook zondag
en maandag, de laatste dagen voor
zijn dood, hebben ze met elkaar gepraat en die gesprekken waren pittig,
maar zakelijk en verliepen in goede
sfeer. Maandagavond sprak ik Ronald nog en die meldde dat het goed
ging komen met de woning.’

Rood-wit lint

‘Dinsdagmorgen hadden we rond
een uur of acht ’s morgens bij de
koffie een werkbespreking’, zegt zijn
tweede kapitein. ‘Ronald zei toen dat

hij B. zou vragen de betimmering in
zijn slaapkamer los te halen, zodat
hij kon zien hoe de staalconstructie
was gelast. Want zakte de woning
eerst door het dek, na wat werk zakte
nu de woning door zijn eigen voeten
heen. Een groot probleem, maar er
waren al meer problemen geweest
en die waren allemaal stuk voor stuk
opgelost. Ik heb Ronald zien weglopen naar de houtloods. Ik heb niet
gezien dat B. de loods verliet. Het
eerste wat wij zagen was de politie.
We dachten dat die voor BTS, de
buren, kwamen want daar is meer
te doen dan op de werf, waar vrijwel
nooit iemand komt. Maar er ging een
politieman de loods in en toen hij er
uit kwam, werd meteen een rood-wit
lint gespannen. Het duurde nog drie
uur voor ik wist dat het Ronald was
die binnen lag.’

Werk gaat door

Hoe het verder zal gaan, weet de
tweede kapitein niet. ‘Ik zit nu thuis
en de twee bemanningsleden zijn
elders ondergebracht. Ik zou graag
verder gaan op de Why Not, maar
het is de vraag wat de familie wil.
Die varen zelf niet, dus ik denk dat
ze wel willen verkopen.’
De zoon van de verdachte werkt
volgens de tweede kapitein intussen gewoon door. ‘Hij heeft daar
volmachten voor gekregen en maakt
de boot af. Hij doet het ijzerwerk,
zijn vader deed de betimmering en
die was al vrijwel klaar.’
Van Pelt voer vijf jaar op de Why
Not. Daarvoor had hij een spits, die
de sloopregeling inging. Daarna reisde hij anderhalf jaar op zijn motor
door Zuidoost-Azië.
Van Pelt’s uitgeleide werd 16 september gedaan door een escorte van
twintig man van zijn motorclub. Op
de druk bezochte crematie werden
nummers ten gehore gebracht door
een vriendin van Van Pelt, die ze
speciaal voor deze gelegenheid opnieuw had ingezongen.
Op 23 september werd de verdachte
voorgeleid aan de Raadkamer.
Volgens een woordvoerder van het
Openbaar Ministerie wordt de dader
primair moord en subsidiair doodslag ten laste gelegd. (MdV)

Boskalis vergroot belang in Smit
PAPENDRECHT

De strijd ronde de overname van
maritiem dienstverlener Smit
in Rotterdam is nog lang niet
gestreden. Boskalis zegt een volgende zet voor te bereiden en is
bezig extra aandelen te verwerven. Eind vorige week had het
baggerconcern al meer dan tien
procent van Smit in handen.
Ook na de tweede afwijzing van Smit
is Boskalis niet van plan de overnamepogingen te staken. Volgens een
woordvoerder van het baggerconcern wordt bekeken wat de volgende
stap kan zijn. Smit zegt die stap van
Boskalis rustig af te wachten. Smit
wees een bod van 1,1 miljard euro,
wat neerkomt op 62,50 euro per
aandeel, af. Maar ondertussen heeft
Boskalis zijn belang wel weten uit te
breiden van 6,7 naar 10,54 procent.
Dit betekent dat het baggerconcern
nu bijna twee miljoen Smit-aandelen
in portefeuille heeft.
Delta Lloyd is eveneens bezig haar
belang in Smit te vergroten. De
verzekeraar heeft thans een belang
van 10,14 procent in bezit en moedermaatschappij Aviva bijna acht
procent. Een andere speler met een

flink belang in Smit is de Duitse
sleepvaartonderneming Fairplay. Dit
belang bedraagt tien procent. Ruim
vijftig procent van de resterende aandelen is nog altijd te vinden bij de
kleinere beleggers.
Overigens gaan de aandeelhouders
van Boskalis steeds meer twijfelen
aan het nut van de voorgenomen
overname. Boskalis stelt dat de
overname de positie van het baggerconcern als wereldwijd maritieme
dienstverlener zal versterken en
dat de activiteiten van Smit hierbij
goed aansluiten. Voor wat betreft
de terminaldiensten van Smit lijkt
dit inderdaad het geval te zijn. Of
dit ook geldt voor de bergings- en
transportactiviteiten wordt door de
aandeelhouders betwijfeld. Synergie
wordt niet gezien. Dat Boskalis van
plan is de lucratieve havensleepdiensten aan een andere partij door te
verkopen en dat hiervoor al druk
wordt onderhandeld, is vooral de
vakbonden in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens Joost van der
Lecq van FNV Bondgenoten houdt
verkoop van de havensleepdiensten
in dat de werknemers niet langer
verzekerd zijn van werk en goede
arbeidsvoorwaarden. (PAS)

Scheepswerf Bierenbroodspot middenin oud-Amsterdam

‘Mevrouw, dan ga ik in uw kont kijken’
Scheepswerf Bierenbroodspot
heeft de naam een van de oudste, zoniet de oudste scheepswerf van Amsterdam te zijn. De
kleine onderhouds- en reparatiewerf aan de Zoutkeetsgracht
is sinds 1885 eigendom van de
familie Bierenbroodspot, maar
het bedrijf bestond al sinds 1627
onder de naam ’t Avontuur. De
technieken die er tegenwoordig
worden toegepast zijn echter
allesbehalve ouderwets.
Op weg naar Scheepswerf Bierenbroodspot raken we al gauw de weg
kwijt in de wirwar van straten en
steegjes van het Realeneiland en
spreken een vrouw aan die met de
vlezige armen over elkaar geslagen
uit het raam van haar bovenwoning
hangt. Kan ze ons vertellen waar de
Vierwindenstraat ligt? Ze schiet in
een lach die overgaat in een scheurende rokershoest. ‘Gewoon jullie
neus volgen, jongens, want het zal
er wel stinken!’ Ja ja, in Mokum ligt
de humor nog steeds op straat.
Met enige vertraging vinden we
onze bestemming en nee, het stinkt
er helemaal niet. Het ruikt er aangenaam naar verse verf en een vleugje
gasolie. Aan de voet van de kleine
betonnen helling ligt een dekschuit
van de gemeentelijk dienst voor

bruggenonderhoud in de gracht na
een knip- en scheerbeurt. Behalve
uit de helling bestaat de werf uit
een futuristisch ogende loods met
werkplaats. De vrijwel identieke
naastgelegen loods is van de rondvaartonderneming Canal Company,
waarvoor Bierenbroodspot onderhoud en inbouw van aardgasinstallaties verzorgt.

Pikketanissie

In het kantoortje annex scheepsartikelenwinkeltje treffen we Pieter
Cornelis Bierenbroodspot (1935)
aan, zijn zoon Eric (1962) en diens
vrouw Marion Bierenbroodspot-Valkering (1963). Pieter Cornelis heeft
het directeurschap aan Eric en Marion overgedragen, maar is vrijwel
dagelijks op de werf te vinden, waar
hij zonodig meehelpt, raad geeft en
met een grap op z’n tijd voor de
sfeer zorgt. Eric heeft het druk en
laat het interview aan zijn vader en
echtgenote over.
Pieter Cornelis is vernoemd naar zijn
vader, een werfbaas in hart en nieren
die op pek kauwde. Junior moest al
op zijn negende meehelpen met klinken. Hij was liever sportinstructeur
geworden, maar zijn vader hield vast
aan de familietraditie en stuurde hem
naar de Scheepsbouwschool. Op zijn
negentiende kwam hij in het bedrijf

en geleidelijk begon hij zijn stem te
laten gelden, maar de familietradities
hielden de vooruitgang lang tegen.
‘Mijn vader wilde wel moderniseren, maar ik moest eerst wachten tot
mijn ooms allemaal dood waren’,
vertelt Pieter Cornelis. De laatste
modernisering, een elektrische lier
voor het hellingen, dateerde uit de
jaren dertig. Voordien gebeurde het
met mankracht die werd geronseld
in de omliggende cafés. ‘Voor een
pikketanissie trokken ze wel effe een
dekschuit op het droge.’
In de jaren zestig verving Pieter
Cornelis de sleehelling voor een
met karren op rails.

•

De scheepshelling van
Bierenbroodspot houdt het
al bijna 400 jaar vol aan de
Zoutkeetsgracht. Er komen
veel rondvaartboten en
woonschepen. (Foto Ernst
van Deursen)

Aardgasmotoren

De cliëntèle van Scheepswerf Bierenbroodspot bestaat voornamelijk
uit watersport, woonarken en kleine
beroepsvaart, maar ook uit een aanzienlijk deel van de Amsterdamse
rondvaartbotenvloot. Door de nul
emissie-eis voor rondvaartboten
in de Amsterdamse grachten, zag
Bierenbroodspot een mogelijkheid
zich te specialiseren in het aanpassen
van dieselmotoren voor het varen
op aardgas. Hier neemt Marion het
gesprek over. Aardgas heeft volgens haar de toekomst, zeker nu er
in Amsterdam een snelvulstation
is gekomen, waardoor tanken nog

maar tien minuten duurt in plaats van
een hele nacht. Over rondvaartboten
op waterstof bereiken haar sombere
berichten wat betreft de actieradius
en de salonboten met elektromotoren vindt ze boerenbedrog. ‘Al die
boten hebben ook een generator aan
boord, zogenaamd voor het koffiezetapparaat en de bierpomp, maar
wat blijft er dan nog van die nulemissie over?’

Heeft de werf hier midden in de stad
zelf nog last van de milieuwetgeving?
‘We voldoen aan de 25-meternorm
en hebben onze milieuvergunning’,
vertelt Marion. ‘Maar er zijn altijd
mensen die klagen. Wij waren hier
eerder en ze wisten waaraan ze begonnen toen ze hier kwamen wonen.
Lawaaiig werk als bikken en slijpen
doen we alleen ’s middags. Gelukkig

zijn er ook bewoners die de werf juist
een mooi uitzicht vinden.’

Natte kont

Ten afscheid vertelt Pieter Cornelis nog een anekdote: ‘Een deftige
mevrouw uit Arnhem liet hier voor
het eerst haar woonark hellingen en
wilde weten wat er ging gebeuren.
Nou mevrouw, zei ik, we halen hem
eruit, maken hem schoon en schilde-

ren hem. En als hij er weer in gaat,
dan ga ik in uw kont kijken of u nat
bent. Wàt zegt u?, zei ze. Dan ga ik
in uw kont kijken of u nat bent, zei
ik opnieuw. Ze hàd het niet meer.
Ik zei: mevrouw, rustig maar, ik ga
achterin uw ark kijken of hij water
maakt. Ha ha ha!’
Ja ja, in Mokum ligt de humor ook
in het water. (HHjr)
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rectificatie

* Alle reparaties aan uw schip zowel
onder als boven de waterlijn
* Nieuwbouw bedrijfsvaartuigen en
passagiersschepen

Inkoop van plantaardige
oliën en vetten

Rotterdamseweg 466, 2629 HJ Delft, tel. 015-2560016

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

www.scheepswerf-bocxe.nl

Ronald van Pelt
9 september 2008

Familie
Vrienden
Correspondentieadres:
Louis Post
Meerum Terwogtlaan 171
3056 PP Rotterdam
Telefoon 010 - 485 95 52
De crematie heeft plaatsgevonden op 16 september 2008.

Een stormwind ruist in zijn oren.
Wanneer hij gepord wordt voor de laatste reis;
een donkere nacht als nooit tevoren,
omfloerst z`n schip in mistig grijs.
Na een korte maar heftige ziekte hebben wij toch nog
onverwacht afscheid moeten nemen van mijn verloofde,
onze vader, schoonvader en opa

“Bunkerrama”
Rotterdam en Zwijndrecht
Dag- en nachtservice

Niwo VIHB nummer ZH505245VXHX
Geldig tot 07-04-2010

Eventueel inname
spuitwater

Dordtclean B.V.
Kilkade 45
3316 BC Dordrecht
Tel: +31(0)78 - 618 70 88
de heer R.M. Briels: +31(0)6 53 28 42 37

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.

Eigen vaste locatie
te Dordrecht met
aanlegsteiger.

GMP certificatieschema diervoedersector 2006
geldig tot 31-05-2011
PDV registratienummer: PDV100264

“

2 december 1963

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

TE KOOP
MONUMENTAAL GRACHTENPAND TE
DO R D R E CH T G E L E GEN A AN RIVIER
“DE OUDE MA AS” EN DE BINNENKALKHAVEN.
TOTAAL 618 VVO KANTOORRUIMTE.

BUNKERBOOT BESCHIKBAAR
Aanbevelend:
A. Verboom en G.L.A. Hartog
Bunkerrama Rotterdam en Zwijndrecht

Economischer varen met

gas- en smeeroliën

Voor informatie:
Tel: 078-6320741

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

WWW.QMAKEL A ARS.NL

Gerrit Molewijk

Ligplaats nodig?

in de leeftijd van 62 jaar.
Alica
Diana en Ronnie
Tessa, Richard
Amanda en Martin
Joery, Jens, Jelmer, Jitse
Gerda en Arjan
Aron, Esmee
John
Gerard en Judith
Blacky
Terneuzen, 19 september 2008
M/S IDUNA p/a
Akkerwindelaan 10
4537 CG Terneuzen

Wij bieden in onze afgesloten haven in 's Gravendeel

’’De binnenvaart heeft toekomst’’

oplegmogelijkheden voor schepen, pontons en ander

Door ons uitgebreide ladingpakket hebben wij
mogelijkheid extra schepen in bevrachting te nemen.

drijvend materieel.
De haven heeft een oppervlakte van 90.000 m2 en is
geschikt voor schepen met een diepgang tot 4,5 m.

Wij zoeken voor spoedige bevrachting:
Enkelwandige en dubbelwandige tankschepen
vanaf 1000 ton laadvermogen.
Aanmelden:
Telefoon: 004940 895051 De heer K. Claussen
Fax: 004940 8902233
E.mail: knut.claussen@tankfracht.de
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Voor meer vrijblijvende informatie en tarieven, neem

Voorzieningen:
•
•
•
•
•
•
•

700 m drijvende aanlegsteigers;
220V/380V walaansluitingen;
Walkraan (20 ton);
Drijvende kraan (6 ton);
Roro-steiger;
Afsluitbare haven;
Afgesloten opslagterrein.

contact op met

REINTJES - keerkoppelingen
ABC - dieselmotoren
* 24-uurs service
Newtonweg 9 - Spijkenisse

0181-614466

Unifleet BV
t.a.v.
Gerard Heuvelman
T : 0180-445888
F : 0180-553737
M : 06-55872225
E : ghh@unifleet.nl
W: www.unifleet.nl/harbour

:LM]LMQYHUKXLVGQDDUHHQSUDFKWLJQLHXZNDQWRRU

De crematieplechtigheid heeft op
woensdag 24 september jl plaatsgevonden.

het schip aan wal
je bent niet meer
rust zacht
Ans
Vol bewondering voor de wijze waarop hij het
onvermijdelijke aanvaardde en daarmee het afscheid
voor ons minder moeilijk maakte, delen wij mede
dat van ons is heengegaan onze zorgzame vader en
schoonvader

Joseph Hompus

- Joep weduwnaar van Ton van Zoest
* 9 maart 1926

Postfach 26 19 25, D-20509 Hamburg
Wendenstrasse 379, D-20537 Hamburg

† 15 september 2008
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BINNENVAART UNIT
NEDERLAND
KIJKT TERUG OP EEN ZEER GESLAAGDE
FAMILIEDAG IN BURGERS’ ZOO OP
13 SEPTEMBER JL.
Wij bedanken alle aanwezigen voor jullie komst en enthousiasme!
ABN AMRO Binnenvaart Unit Nederland
Wilhelminaplein 7, Rotterdam
Telefoon 010-4962640
www.abnamro.nl/binnenvaart

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

TE KOOP:
Partyboot, bj. 1986, 14.00 x 4.00 x 0.75 m., boegschroef, SI
zone 3 en 4, max. 40 pers. (model jachtkruiser).
Hotelpass.schip, 38 pers., afm. 69,90 x 5,60 x 1,00 m.,
Rijnattest zone 2, 3 en 4, 2 x 305 pk, met meerderjarig
garantiecontract. Rijnattest + Zone 2 t/m medio 2012.

Partyboot, ca. 34,00 x 6,20 x ca. 1,20 m, SI medio 2010 zone
2-3-4, 125 pers., 2 spudpalen, boegschr., 2 x 250 pk.
Lagere prijsklasse.
Rondv.boot, ca. 18.00 x 3.50 x ca. 0.80 m, bj. 1993, 96 pers.,
electrisch aangedreven, Cert. van onderzoek Zone 3+4
Ter overname: kleinschalig sportvissersbedrijf in het
zuidwesten van Nederland.
Ter overname: modern rondvaart/partybedrijf in Randstad all-in.
Terovername: rondvaart/partybedrijf in noorden v/h land all-in.

SCHEEPSBETIMMERING
ARIE VAN LOENEN BV

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

E.E.S.
Taxaties

Levering door heel Nederland

HOOGENDIJK
ACCU’S

Vlaardingen
tel. 010-4712871 • fax 010-4714861
info@hoogendijkaccu.nl
www.hoogendijkaccu.nl
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BEL: 078
6772911

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

GUNSTIGE
TARIEVEN!
24-UUR
SERVICE!

P.J. Kieft

Vooreiland 9, 1671HN Medemblik
Tel. 0227-542965
WWW.Scheepstaxaties.nl
Taxaties van Schepen, Jachten
en Woonboten

TE KOOP:

PRIJZEN
MOMENTEEL
OP AANVRAAG

i.v.m. fluctuerende
loodprijzen

GEBR. VAN DONGEN
TURBOSERVICE BV

MOLENVLIET 65
3335 LH ZWIJNDRECHT
TEL (078) 6103939
FAX (078) 6103244

Hotelpass.schip, 38 pers., afm. 69,90 x 5,60 x 1,00 m.,
Rijnattest zone 2, 3 en 4, 2 x 305 pk, met meerderjarig
garantiecontract. Rijnattest + Zone 2 t/m medio 2012.
Rondv.partyboot, bj. 1993, ca 36,50 x 7,72 x 1.20 m., 350
pers., Rijnattest + Zone 2, 500 pk, kopschroef, radar etc., airco,
ruim zonnedek, keuken.
Hotelpass.schip, 31 pers, ca. 28.00 x 5,87 x ca. 1,90 mtr.,
SI zone 2, 3 en 4, 300 pk Volvo, keuken, bar, salon,
volledig nautisch
Rondv.partyboot, bj.’88, ca. 40,50 x 7,50 x ca 1,80m., 350
pers., evt. met werk/programma en locatie + telefoon aan de
Belgische kust.
Rondv.partyboot, bj. 1968, ca. 36,00 x 6,62 x ca.1,25 m,
185 pers
Rondvaartboot, ca. 33,50 x 5,21 x 1,30 m., SI met zone 2,
150 pers.

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

Turboblowers

Correspondentie-adres:

De crematie heeft vrijdag 19 september j.l. in besloten
kring plaatsgevonden

H
O
A
C

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

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

Ruud & Nancy
Anita & Vries

R.J. Hompus
Relder 8
6035 PE Ospel

SCHEEPSACCU’S

Achterhakkers 111,
Dordrecht.
Gelijkvloers

3-kamer appartement
op 1e verdieping met
uitzicht over de kalkhaven,
nabij historische stadshart.
Voor meer informatie kijk
op www.waltmann.com

Altijd op koers!
t*4.0OEFSIPVET4PGUXBSF #SJEHF %FDL&OHJOFSPPN
t.BBUXFSL4PGUXBSF
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Captain Software

SOFTWARE FOR THE NAUTICAL INDUSTRY

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

Zaterdag 27 september 2008

Regelneverij
De kleine vloot heeft nog niets
gedaan om aan de veiligheidseisen van 2010 en later te voldoen.
Dat wordt de schippers verweten, zeker nu de ASV roept dat
hen de nek wordt omgedraaid.
‘Hoezo onbetaalbaar en onuitvoerbaar? Ze hadden meer dan
tien jaar de tijd om aan de eisen
te voldoen!’ Zulk commentaar
klinkt al te gemakkelijk. De
schippers hebben ervaring
genoeg met regelgeving om te
weten dat tot het allerlaatste
moment niets zeker is. En dat
geldt ook nu weer, wordt ons
in een telefonische rondvraag
verteld.
Toen in 2004 de overgangstermijnen duidelijk werden, kwam er
kritiek. De eisen waren overdreven en moeilijk uitvoerbaar. De
binnenvaartorganisaties pakten
de handschoen op en kregen
bij de CCR voor elkaar dat
uitzonderingen mogelijk bleven.
Enthousiast keerden ze terug
uit Straatsburg met de zogenaamde hardheidsclausule op
zak. Als redelijkerwijs niet aan
de eisen kon worden voldaan,
dan hoefde dat ook niet.
Iedereen leunde vervolgens gerustgesteld achterover. Een gasdichte en geluidarme roef is
immers geen redelijk eis, dus
dat hoeft niet, moeten de meesten hebben gedacht. En wie weet
geldt dat straks ook voor al die
andere toeters en bellen die ‘ze’
nu weer hebben bedacht.
Maar wat redelijk of onredelijk is
wordt niet aan boord bepaald,
maar in de kantoren van de
CCR, het ministerie en de
Inspectie Verkeer en Waterstaat.
De kleine binnenvaart loopt dus
nog steeds het risico volgend
jaar ineens de portemonnee ver
open te moeten trekken om
in één keer aan alle eisen te
voldoen.
Schippers zijn niet achterlijk en
hebben hun ‘oplossing’ al achter
de hand. Het gros zegt zonder meer te zullen stoppen als
de kosten de spuigaten uitlopen. Daar spreekt niet zozeer
onmacht uit, maar vooral onwil.
Het is lijdzaam verzet tegen
regelneverij van autoriteiten die
de ondernemers tot het laatste moment in het ongewisse
laten over wat ze precies te
wachten staat. Er is bovendien
geen draagvlak voor het terugdringen van theoretische risico’s
en ingrijpen in de persoonlijke
leefomgeving van de schipper.
Nooit geweest ook.
Jammer dat de sector nu dan toch
zelf het mes lijkt te zetten in
het deel van de vloot dat het
meest concurreert met het wegvervoer. Jammer ook van al
die vaarweginvesteringen. Want
als alle dreigementen worden
waargemaakt, verdwijnt kort na
2010 zeker de helft van de nog
resterende vervoerscapaciteit op
de kleine vaarwegen. Gelukkig
stokt het vervoer niet, goedkope
vrachtwagens genoeg.

Vliegtuig stort neer
in Markermeer
ENKHUIZEN

Bij een crash van een ultralicht
sportvliegtuigje in het Markermeer ten zuiden van Hoorn op
zondagmiddag 14 september
zijn twee inzittenden omgekomen. Rond een uur kwam het
vliegtuigje, een Zodiac MLA,
in problemen boven de Hoornse
Hop. Getuigen zouden een vleugel hebben zien afbreken, waarna
het toestel neerstortte.
Reddingboten van de KNRM en
KNRBD begonnen onmiddellijk
een zoekactie. Ook andere vaartuigen, waaronder de Hessel Snoek
van de brandweer uit Hoorn met
een duikploeg aan boord en de
Politieboot P 58, namen daaraan
deel. Duikploegen uit Enkhuizen
en Stedebroek werden door de Hajo aan boord van de Hessel Snoek
gebracht. Van Maritiem Vliegkamp
De Kooy steeg om kwart voor twee
een Westland Lynx-helikopter van
de Koninklijke Marine op. Ook een
Cessna-vliegtuig van de politie en
een Seaking Coastguard-helikopter
en twee andere helikopters kwamen
in actie. Een van de helikopters vond
een olievlek, waarna de reddingboot
Simac van de KNRBD het wrak op
circa 900 meter uit de wal met behulp van een dreg lokaliseerde.
Duikers van de brandweer troffen
de lichamen van twee inzittenden in
het wrak aan. De slachtoffers waren
een 56-jarige piloot uit Ossendorp
en zijn 57-jarige passagier uit Middenmeer. De piloot stond als zeer
ervaren bekend.
De Rijksluchtvaartdienst stelt een
onderzoek in naar de toedracht van
het ongeluk. (BS)

Staatssecretaris Dijksma enthousiast over meetbare onderwijsresultaten

LOVK in voorhoede onderwijsontwikkeling

Plaatsing van ingezonden stukken betekent geen
instemming van de redaktie. Anonieme brieven worden 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.

lezers aan het woord

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

Staatssecretaris Sharon Dijksma toonde zich maandag tevreden
over de prestaties van het Landelijk Onderwijs aan Varende
Kleuters (LOVK) tijdens haar werkbezoek aan het LOVK in
Rotterdam. Ze was enthousiast over het leerlingvolgsysteem,
dat de schoolprestaties meetbaar maakt. Dat is belangrijk vindt
Dijksma, want als je kinderen goed volgt kun je onbenut talent
beter ontdekken. LOVK-directeur Coby Visser stelde dat haar
organisatie dankzij het volgsysteem harde onderwijsfeiten kan
neerleggen.
Varende kleuters scoren gemiddeld
tot bovengemiddeld bij de CITOtoets en stromen zonder problemen
in het basisonderwijs in. Medezeggenschapsraadslid Karin Koppelaars
(ms Solare) vertelde vanuit haar eigen ervaring dat de overstap naar
het internaat en een walschool tegenwoordig goed verloopt. Ze werkt
met haar zoon via het school@
home-project. Deze door het LOVK
ontwikkelde leermethode is sinds
september 2007 operationeel. ‘Als
een opdracht niet goed verloopt, krijgen de ouders van de mentor advies
over welke opdrachten zij met hun
kind nog moeten herhalen’, vertelde
Koppelaars.
Dijksma constateerde dat het LOVK
‘de voorhoede van onderwijsontwikkelingen’ vormt. ‘Het is interessant
wat hier gebeurt. Momenteel zijn
we bezig digitale ontwikkelingen
in te voeren in het basisonderwijs,
dat loopt nog niet overal. De schip-

ZWOLLE

commentaar

Liefhebber
Als landrot, maar regelmatige bezoeker van uw website en lezer van
uw weekblad wil ik u enkele foto’s
toesturen van Nederlandse schepen die ik maakte, fietsend langs
de Rijn en Moezel. Mogelijk kent u
de schippers en kunt u hen de foto’s
elektronisch toesturen. Is dat niet
het geval, dan kunt u ze desgewenst
aan uw archief toevoegen. De eerste
foto’s betreffen het koppelverband
Deja Vu uit Stiens, geladen met erts,
opvarend op de Moezel voor de sluis
bij St Aldagund op 4 augustus. De
tweede foto betreft een klassiek,
bijna verdwenen type schip op de
Rijn. De Argo opvarend bij Spey op
5 augustus. De laatste foto betreft
een moderner schip, ook opvarend
bij Spey op 5 augustus, de Ever
Ready.
Wouter Stapel
famstapel@tiscali.nl

persouders weten veel beter hoe hun
kind het doet dan ouders aan de wal,
doordat alle kinderen meedoen aan
het leerlingvolgsysteem.’
Dijksma maakte een rondje door
de Zwarte Zwaan en bezocht de
mentoren die achter de computers
bezig waren met het project school@
home.

Zittenblijvers

Het LOVK werkt sinds een paar
jaar met het programma Stappen
Langs het Water en liet de staatssecretaris zien wat dat programma
tot nu toe heeft opgeleverd. Vroeger
lag het accent op het bezoek aan de
ligplaatsschool. Als die school niet
in de buurt was kreeg het kind even
geen onderwijs. Tegenwoordig ligt
het accent op onderwijs aan boord
en loopt het onderwijs door. Vroeger
werkte het LOVK samen met een beperkt aantal scholen, maar beschikte
het over weinig leerlinggegevens.

Scheepswerf en Machinefabriek
Industrieweg 31 - 8031 EB Zwolle
Tel. 038 - 4215254
Privé 038-4660505 / 4651914 / 4542481

• 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

V akkundig
V lug
V oordelig
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varend bestaan

• Damian Verburg van het ms Aqua Myra in gesprek met staatssecretaris Sharon Dijksma. (Foto Henriette
Driesen-Joanknecht)
Tegenwoordig nemen alle kinderen
deel aan het leerlingvolgsysteem en
zijn de scores bekend.
De voordelen van het systeem zijn
overduidelijk. Vroeger bleef dertig
procent van de varende kleuters zitten. Tegenwoordig is dat vijf procent.
Dijksma vond het knap dat de overstap naar een ander concept zo snel
resultaat oplevert.
Dat het LOVK op de goede weg
lijkt, blijkt ook uit het feit dat andere organisaties interesse hebben
in het onderwijspakket. Zo staan de
ziekenhuisscholen (Ziezon), expats,
Vlaams kleuteronderwijs voor schipperskinderen en het zendingswerk
op dat lijstje van organisaties met
interesse.
Dijksma vroeg zich tijdens de presentatie af in hoeverre het LOVKonderwijs op maat levert. Ze veronderstelde dat bij de onderwijsgevende ouder een knelpunt kan
zitten. ‘Nederland telt een miljoen
analfabeten. Ik kan mij voorstellen
dat die zich ook in de binnenvaart
bevinden’, stelde ze. Bestuurslid
Wim van Schaik vertelde dat ook

deze ouders begeleid worden. Zo levert de kleuterschool een gesproken
onderwijspakket als dat nodig is.

Peuterpakket

Behalve een kleuterpakket ontwikkelt het LOVK momenteel ook een
peuterpakket. De school doet dat,

waarin het kind verschillende dingen
moet benoemen, wat de woordenschat vergroot.
Ook voor de ontwikkeling van het
peuterpakket hebben de Wereldschool, SRS en Ziezon belangstelling getoond.
Dijksma kende de discussie over

‘Lespakket niet gratis naar
buitenland exporteren’
omdat het leesproces bij schipperskinderen in het begin van groep 3 net
iets te langzaam op gang komt. Aan
het eind van groep 3 heeft het schipperskind die achterstand meestal wel
ingelopen. Het is eigenlijk niet duidelijk hoe die achterstand ontstaat.
Wellicht dat de overgang van boord
naar de wal meespeelt. Het LOVK
verwacht dat een peuterpakket kan
helpen om die overgang soepeler te
laten verlopen, zodat het schipperskind het in de eerste periode aan de
wal gemakkelijker heeft. Het peuterpakket bestaat uit rollenspellen,

de vraag of het peuterpakket voor
subsidie in aanmerking komt. Ze was
niet met een bedrag in haar achterzak naar het LOVK gekomen en kon
niets beloven, benadrukte ze. Ze gaf
de tip om samen te werken met andere doelgroepen. ‘Een beperkte
doelgroep en een groot bedrag is
kwetsbaar, samenwerking vermindert dat. Het hoeft niet gratis naar
het buitenland te worden geëxporteerd. Dat is een andere denkwijze.
Daarnaast is meer samenwerking
met de internaten een tip’, besloot
ze. (HDJ)

‘Beursdiscussie bestaat niet meer’
OLST

Sociologe Nanda van Doremalen
beschrijft in de het nieuwste nummer van Magazine Binnenvaart haar
onderzoek naar de binnenvaart in de
jaren na de liberalisering. Zij constateert, dat de aloude beursdiscussie
eigenlijk niet meer bestaat en heeft
plaatsgemaakt voor de discussie over
‘ondernemerschap’.
Verder bericht het magazine over de
ontwikkelingen in de CAO-onderhandelingen, belicht het de gang van
zaken rond het Bedrijfspensioenfonds
en kondigt het het tienjarig bestaan
van Kantoor Binnenvaart aan. Het

Website ondernemen
in Franse binnenvaart
PARIJS

‘Entreprendre pour le fluvial’, de
Franse organisatie ter bevordering
van nieuwe instroom in de binnenvaart en modernisering van de vloot,
heeft nu ook een eigen website.
Op www.entreprendre-fluvial.com
staan onder meer de deelnemende

novembernummer van het magazine
staat helemaal in het teken van dat
jubileum, dat 22 oktober met een
besloten receptie en 29 december
met een groot feest voor leden en
contractanten wordt gevierd.
Praktische verhalen zijn er over zelf
laden en lossen (geen plicht), voorkoming van legionella, het gebruik
van walstroom, veilig werken met de
autokraan en de hefbare stuurhut en
de kosten van een matroos. Tenslotte
geeft het blad een overzicht van de
binnenvaartsituatie in België. (SK)
www.magazinebinnenvaart.nl

instanties en bedrijven vermeld, zoals vaarwegbeheerder VNF, schippersbond CNBA, diverse regionale
overheden, binnenvaartscholen, binnenhavens, rederijen en verladers.
Binnenkort worden op de site banen en schepen die te koop zijn
vermeld.
Vanaf volgend jaar januari wil ‘Entreprendre pour le fluvial’ startende
binnenvaartondernemers ook hulp
gaan bieden bij de financiering van
een schip. (AvO)

Directeur Ad Driesprong van Stichting Meander neemt na kwart eeuw afscheid

‘Tevredenheid ouders is compliment aan de sector’
‘Het beviel uitstekend. Ik stop
niet omdat ik het zat ben, en
hijgend de eindstreep halen
is er ook niet bij’, zegt Ad
Driesprong, directeur van de
Stichting Meander met voorzieningen voor schipperskinderen in Capelle aan den IJssel,
Dordrecht, Maasbracht, Nieuwegein, Nijmegen en Zwijndrecht. Driesprong was precies
een kwart eeuw directeur en
gaat met prepensioen.
Op 1 oktober 1983 maakte hij de
overstap van de jeugdhulpverlening
naar de Dordtse internaten De Singel en Dubbeldam om later mee te
groeien in het bestuurlijk verband.
‘Het waren 25 boeiende jaren’,
zegt Driesprong, die stopt met 63,5
terwijl hij al op zijn zestigste had
mogen vertrekken. Voor hem geen
loopbaan met ‘jobhoppen’, hij hield
het bij dezelfde werksoort. Veranderingen hielden het werken boeiend.
‘Je krijgt ze aangereikt.’

Teruglopend kindertal

Bezuinigingen, fusies en pedagogische uitdagingen kwamen vaak
vanzelf, maar Driesprong schuwde
ook niet het op gang brengen van
veranderingen. Als rode draad was
daar al die jaren het teruglopend aantal kinderen, dat telkens opnieuw
om oplossingen vroeg. Hij begon
met 190 kinderen in De Singel en
136 in Dubbeldam, het zijn er nu
nog 80.
‘Dat is het landelijk beeld’, blikt
Driesprong terug. Hij noemt het een

overgenomen en vorige week feestelijk geïntegreerd. ‘Het krioelde van
de kinderen, de keuken bakte patat,
het bruiste en deed denken aan toen
het hier nog vol zat met schipperskinderen’, zegt Driesprong.
‘Waar we goed in zijn kunnen we nu
ook aan anderen beschikbaar stellen. We zijn in staat een goed basaal
pedagogisch klimaat te realiseren,
met zorg, veiligheid, duidelijkheid en
structuur. Ons personeel staat borg
voor continuïteit, kinderen kunnen
zich hechten en we weten goed om
te gaan met de verantwoordelijkheid
van ouders. Dat is anders dan 25
jaar geleden. Ze leveren hun kinderen niet over aan een internaat.
Ouders zijn, als ze weg zijn, nooit
vertrokken. Ze stappen niet opzij,
maar staan centraal in het leven
van hun kinderen. Omdat zij varen
bieden wij hulp, maar we doen het
wel samen.’

Ad Driesprong neemt vrijdag 26
september afscheid met een minisymposium in het West-Indisch
huis in Dordrecht. Onder de titel
‘Dialoog en perspectief…’ presenteert hij er kernbegrippen
voor internaatsopvoeding. Naast
Driesprong voeren daar ook voorzichter Arthur J. Modderkolk van de
Stichting Meander en CDA-Europarlementariër Corien Wortmann
daar het woord. Aansluitend is er
een afscheidsreceptie.

Ad Driesprong tijdens de CBOB-ledenvergadering eerder dit jaar: ‘Het internaat als minusvariant is een verkeerd denkbeeld.’ (Foto Dirk van der Meulen)
‘knappe zaak’ dat ondanks de terugloop het aantal ‘instroompunten’
redelijk kon worden gehandhaafd.
‘De keuzevrijheid voor ouders is gebleven. De grootste dreiging was dat
je door afname van het budget door
de bodem zou zakken wat de kwaliteit betreft. Functies verdwenen,
er werden lagen tussenuit gehaald.
Maar de tevredenheid van ouders
over de internaten is door de jaren
heen op peil gebleven. Dat is een
compliment aan de sector.’
De Dordtse internaten fuseerden met
De Meerpaal in Capelle aan den IJssel tot Stidoca; in 2004 was er de
fusie met Meander, op haar beurt
weer het resultaat van het samengaan van de katholieke internaten
van Katins en de protestants-christelijke van het Nationaal Comité.
‘Bij elkaar een tour de force, maar
eigenlijk is het reuze meegevallen’,
zegt Driesprong.
‘Het ging om bestuurlijke fusies,
alleen in Nijmegen en Maasbracht
werden de internaten in elkaar geschoven. Wij hebben voor de internaten goede afspraken kunnen
maken over behoud van identiteit.’
Erg lastig was dat volgens hem niet.
‘Als puntje bij paaltje komt heeft
iedereen in de sector wel zoveel
verstand dat je wel bij elkaar móet

komen, voor de continuïteit van de
voorzieningen.’

Betrokkenheid

‘Ouders hebben nu meer mogelijkheden om betrokken te zijn en mee
te doen’, benadrukt Driesprong. De
communicatie is sterk verbeterd,
mede door autokranen en mobiele
telefoons. ‘Als er vroeger iets was
en je had een ouder eindelijk bereikt,
was de frustratie voelbaar. “Ik zou
wel door die telefoondraad willen
kruipen”, hoorde je dan.’ Dat de
keus voor een internaat een soort
‘minusvariant’ zou zijn, bestreed hij
eerder dit jaar nadrukkelijk tijdens
de CBOB-jaarvergadering in Vlaardingen als een verkeerd denkbeeld.
Geen reden in ieder geval voor ouders om daar ook maar enig schuldgevoel over te hebben. Hij steekt
ouders graag een bemoedigend hart
onder de riem: ‘De gezinsopvoeding
mag dan het ideaal zijn, het is geen
garantie dat het altijd goed gaat. Kijk
maar naar de groei van de jeugdzorg.
Het ene kind laat zich gemakkelijk
opvoeden, het andere niet. De ene
ouder heeft meer opvoedingsbagage dan een ander. Ouders gaan
scheiden…
‘Als je al zou kunnen zeggen dat er
nadelen kleven aan de internaatsopvoeding, dan staan daar ook veel

herstellende factoren tegenover,
met altijd professionele mensen in
de buurt. De kinderen komen materieel niets tekort, en het is helemaal
niet zo gek dat ze leren leven in een
groep. Bovendien heeft het voor ouders ook mooie kanten dat ze gerust
wat afstand kunnen nemen. Niet om
te vluchten, maar om een aantal dagen
per week ontlast te zijn van de opvoedingsdruk.’Driesprong bracht zelf
vijf kinderen groot. ‘Je hebt allemaal
wel eens gehad dat je er eentje achter
het behang wilde plakken…’
De inhoudelijkheid van het werk
heeft hem de afgelopen 25 jaar erg
beziggehouden, meer nog dan geld
en management. ‘Uitgangspunt is
altijd: de handen aan het bed, of de
mensen aan tafel die een maaltijd
begeleiden’, zegt hij. Zijn grote
uitdaging was om bij verminderde
mogelijkheden toch het primaire
proces, de zorg voor de kinderen
samen met de ouders, overeind te
houden. ‘Dat is redelijk gelukt.’

Kinderopvang

Internaten zijn intussen een volgende
fase ingegaan, met kinderopvang
in ruimten die voor het afnemend
aantal schipperskinderen niet langer
nodig zijn. Op 1 april werd Meander
Opvang BV opgericht. In Dordrecht
werd de opvangorganisatie Bizkids

Zijn opvolger Harrie Schrijer is op
1 september als nieuwe algemeen
directeur van Stichting Meander begonnen. ‘Meander is een flink doorstomende trein’, zegt Ad Driesprong.
‘Ik spring er op 1 oktober uit, maar
de trein vermindert niet van vaart.’
Zelf houdt hij zijn agenda vrij voor
wat er na zijn afscheid op hem afkomt. Een deel van de vrije tijd gaat
hij door met de Stichting Ramoja die
vanuit Dordrecht op kleinschalige
wijze onderwijsprojecten financiert
in een dorp in Kenia. En met 13
kleinkinderen kijkt hij er naar uit om
‘fulltime opa’ te zijn. (DvdM)
www.stgmeander.nl

WORD SCHEEPSMAATJE

Ontspannen bij schitterende vergezichten en vele unieke
plekjes, terwijl je geruisloos over het water glijdt… Voor
hulpbehoevende passagiers is een vaarvakantie de meest
comfortabele en vaak de enige manier om op vakantie te
gaan. Ieder jaar genieten 2.850 ernstig zieke en gehandicapte passagiers van een vaarreis op Ms de Zonnebloem:
115 meter lang en volledig voorzien van alle denkbare
medische aanpassingen. Als Scheepsmaatje helpt u ons
prachtige schip varende te houden!

Ja, ik word Scheepsmaatje met een bijdrage van:
€ 5,- per maand (*)

€ 10,- per maand

€

,- per maand.

*€ 5,- per maand is het minimale bedrag voor donateurs

Uw gegevens
Naam

M/V

Adres
Postcode / woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Bank/Gironummer

Machtiging
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Handtekening

Stuur deze bon ingevuld op aan Nationale Vereniging
de Zonnebloem, Antwoordnummer 261, 4800 VB Breda.
U kunt ook telefonisch Scheepsmaatje worden via (076) 564 63 20
of www.zonnebloem.nl.
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Fairmount klaart reuzensleepklus naar Venetië
VENETIË

Met vier superslepers heeft
Fairmount Marine een enorme
betonnen kolos van Algeciras
in Spanje naar de Adriatische
Zee bij Venetië gesleept. Het
gevaarte gaat daar als LNG-terminal dienst doen. De sleepreis,
over een afstand van 1700 mijl,
heeft zeventien dagen in beslag
genomen. Opdrachtgever voor
het reuzentransport was Aker
Marine Contractors.
Vanaf 2005 is in het grote bouwdok
van Dragados Offshore gewerkt aan
de constructie van een nagenoeg
geheel uit beton opgetrokken overslagfaciliteit voor vloeibaar aardgas.
Deze constructie heeft een lengte
van 180 meter, een breedte van 88
meter, een hoogte van 48 meter en
een totaalgewicht van 450.000 ton.
Ontwerper is Aker Kvaerner. In deze
kolos zijn twee 155 meter lange, 33
meter brede en 28 meter hoge LNGtanks geïnstalleerd. De tanks wegen
elk 4800 ton en zijn gefabriceerd
door Hyundai Heavy Industries in
Ulsan in Zuid-Korea. Samen hebben

Tegenslag Shell bij
aanleg pijpleiding
DEN HAAG

De aanleg van een tachtig kilometer lange gastransportleiding
in Ierse wateren voor Shell is op
losse schroeven komen te staan.
De pijpenlegger die de klus moet
uitvoeren heeft namelijk flinke averij
opgelopen en heeft het werk moeten
staken.
Het betreft de pijpenlegger Solitaire
van Allseas Marine Contractors, de
grootste zelfvarende pijpenlegger ter
wereld. De Solitaire is ingehuurd om
de pijpleiding vanaf het Ierse Corrib-gasveld naar de nieuwe terminal
bij Bellanaboy Bridge te leggen. Dit
had de komende weken moeten gebeuren, maar kort na de start brak
een tien meter lang stuk van de uithouder (stinger) af. Hierover wordt
de pijpleiding via de zogeheten Slaymethode vanaf het achterschip het
water in geleid. Na dit voorval voer
de Solitaire meteen naar Killybegs
om de schade te laten opnemen. Kan
de schade niet tijdig worden gerepareerd, dan stelt Shell de aanleg van
de transportleiding mogelijk uit tot
volgend jaar zomer.
Shell wil met vijf putten gas uit
het Corrib-veld gaan produceren.
Voor Ierland is dit tot op heden het
grootste offshoreproject in haar geschiedenis. Overigens zit het Shell
met dit project niet mee. Eerder
ondervond de maatschappij al veel
tegenwerking van de Ierse bevolking
tijdens de aanleg van de gasterminal
bij Bellanaboy Bridge. (PAS)

Uitstel van betaling
voor Lindenau Kiel
KIEL

Voor directeur Dirk Lindenau
van de gelijknamige 89 jaar oude
Kieler werf bleef 22 september
niets anders over dan de gang
naar de rechtbank om uitstel
van betaling aan te vragen. Nog
dezelfde morgen informeerde hij
de ruim 300 medewerkers. Alle
pogingen om de noodzakelijke
kredieten bij de huisbank HSH
los te krijgen waren mislukt.
Een orderportefeuille met een volume van 225 miljoen euro bleek niet
genoeg voor een krediet van negen
miljoen euro. De lonen worden nu
gedurende drie maanden door het arbeidsbureau betaald. Iedereen hoopt
dat met een nieuwe bedrijfsformule
en een curator de banken toch bereid
zijn de noodzakelijke kredieten te
verlenen. In dat geval is de regering
van de deelstaat Schleswig-Holstein
bereid daarvoor een bankgarantie
af te geven.
‘We hebben ons onder de bescherming van een curator gesteld om
met hem de nieuwe structuur van de
werf verder te ontwikkelen en zo nog
beter te concurreren. Met dit concept
willen we de banken er van overtuigen dat de werf hele goede kansen
heeft’, verklaart Dirk Lindenau. ‘Het
is nu ook erg belangrijk om naar ’s
werelds grootste scheepsbouwbeurs
SMM in Hamburg te gaan en het
vertrouwen van de branche te winnen. Samen met de curator gaan we
hetzelfde bij onze klanten doen.’
Op de vraag of hij de bui niet had
zien aankomen, na een verlies van
vier miljoen euro vorig jaar, zegt hij:
‘We hebben te laat op de signalen
gereageerd. De banken wilden pas
praten na aansluitende opdrachten.
Toen we die in augustus hadden was
het te laat. Ik neem persoonlijk de
schuld op me, omdat ik de strategische ontwikkeling tussen de banken
en het saneringsconcept te laat heb
onderkend. Ook ben ik me bewust
dat we vorig jaar te veel opdrachten
hebben uitgevoerd over de ruggen
van onze medewerkers.’
De Lindenau werf wil zich in de toekomst nog meer gaan specialiseren
en de productie sterk moderniseren.
(MP)

zij een opslagcapaciteit van 250.000
kubieke meter LNG.
Nadat het bouwdok onder water
was gezet en de betonnen caisson
was opgedreven, kon deze door de
zeesleper Fairmount Expedition
naar buiten worden gesleept. Hier
maakten de zeeslepers Fairmount
Summit, Fairmount Sherpa en de
door Fairmount Marine van POSH
Semco gecharterde Salvanguard
vast. Met z’n vieren vormden zij een
sleepvloot met een totaal vermogen
van 62.460 bhp en een gezamenlijk
trekkracht van 780 ton. Met een gemiddelde snelheid van net iets meer
dan vier mijl per uur werd het betonnen gevaarte door de Middellandse
Zee en de Adriatische Zee gezeuld.
Reisdoel was Porto Levante, vlakbij
Venetië. Hier moest de kolos zo’n
zeventien kilometer uit de kust in
bijna dertig meter diep water worden
afgezonken.
Om nauwkeurig te kunnen positioneren, kreeg de Fairmountvloot bij
aankomst assistentie van de slepers
Taurus en Normand Mjolner. Door
de kolos te ballasten, kon deze op

de zeebodem worden neergelaten.
Hiermee was één van de grootste
sleepreizen van de afgelopen jaren
tot een goed einde gebracht.

acht miljard kubieke meter gas
worden geproduceerd. Genoeg
voor tien procent van de Italiaanse
gasbehoefte.

Terminalcontract

ExxonMobil verwacht begin volgend
jaar de Adriatic LNG-terminal volledig operationeel te hebben. Voor
het assisteren van de LNG-tankers
is een terminalcontract gesloten met
Smit uit Rotterdam en de Italiaanse
sleepdienst Rimorchiatori Riuniti
Panfido. Onder de vlag van het samenwerkingsverband Adriatic Towage zetten beide partners in totaal
vier slepers met een trekkracht van
zeventig ton in. Voornoemd terminalcontract heeft een looptijd van
25 jaar. (PAS)

Opdrachtgever voor de bouw van
de betonnen LNG-terminal was
ExxonMobil met partners Qatar
Petroleum en Edison. Het project
kreeg de naam Adriatic LNG en
werd als eerste ter wereld op deze
manier uitgevoerd. Op de terminal
wordt het in de tanks opgeslagen
NLG omgezet van vloeibaar naar
gasvorm.
Via een zeventien kilometer lange
gasleiding wordt het gas vervolgens
aangeland bij Porto Levante en in
het Italiaanse gasnet gepompt. Plan
is wekelijks twee scheepsladingen
LNG aan te voeren bij de terminal. Hiervoor wordt een vloot van
LNG-tankers ingezet, elk met een
ladingcapaciteit van 152.000 kuub.
Het gas is afkomstig uit het North
Field voor de kust van Qatar, één
van de grootste offshorevelden ter
wereld. Per jaar zal via de terminal
voor Italiaanse afnemers ongeveer

• Met een trekkracht van 780 ton
slepen vier Fairmount-sleper een
enorme betonnen LNG-terminal
van Spanje naar de kust voor
Venetië. (Foto PAS Publicaties)

Total voorziet gasveld K5F
van elektrische afsluiters

Voldoende bouwcapaciteit voor eigen behoefte en verkoop aan derden

Rotterdamse Roeiers openen eigen werf

DEN HELDER

Voor het eerst in de geschiedenis
wordt uit een offshoreveld gas
geproduceerd met behulp van
geheel elektrisch aangedreven,
onderzeese putafsluiters. Total
E&P Nederland heeft deze afsluiters laten ontwikkelen voor de
gasproductie uit het K5F-veld, dat
115 kilometer ten noordwesten
van Den Helder ligt.
Eigenlijk is dit ontwikkelingsproject
in het K5a-blok een soort pilot. In
plaats van standaard elektrisch-hydraulisch aangedreven putafsluiters
gaat de Nederlandse Total-dochter
volledig elektrische afsluiters toepassen, met als doel de betrouwbaarheid
te vergroten en de milieuprestaties
te verbeteren. Samen met fabrikant
Cameron is het nieuwe systeem ontwikkeld en bij de Cameronfabriek
in Duitsland gebouwd. In samenwerking met offshore-aannemer
Subsea 7 zijn de putafsluiters met
het booreiland Ensco 72 in zee geplaatst en hierna in gebruik gesteld.
Het K5F-veld produceert momenteel

• Sjaak Teunissen en Gert van Der Burg voor de nieuwe werf in Rotter- • Tijdens de opening van de nieuwe werf werd 16 september de vastmaakvlet KRVE 4 te water gelaten.

roeiers exploiteren de werf
op fifty-fiftybasis met de
voorheen in Hardinxveld
gevestigde werf Merwelands Jachtbouw van Sjaak
Teunissen. Die moest in

Hardinxveld plaatsmaken
voor woningbouw, maar
bouwde jaarlijks circa drie
vletten voor de KRVE, die
een vloot van zestig schepen beheert.

Bemanningen omzeilen files met Crewtender
ROTTERDAM

De Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht (KRVE) in Rotterdam heeft vorige week een
nieuw type schip in gebruik
genomen. Het gaat om de Crewtender KRVE 58 (10,35 x 3,94
meter), een planerende rigid
inflatable waarmee loodsen en
bemanningsleden supersnel van
en naar de zeeschepen kunnen
worden gebracht.
Het aluminium schip biedt plaats
aan vier passagiers en een stuurman.
Die zitten in de overdekte accommodatie in speciaal geveerde stoelen.
De door een Kamewa waterjet van
Rolls-Royce aangedreven Crewtender haalt een snelheid van zestig kilometer per uur (33 knopen).
Het schip is zeer wendbaar en de
stuwstraal kan in een fractie van een
seconde worden omgedraaid, waarna
het schip binnen een scheepslengte
stilligt. Veiligheidsriemen zijn dus
geen overbodige luxe. Het schip
biedt bij het vervoer van loodsen en
bemanningen een alternatief voor het
door de roeiers verzorgde vervoer
over de weg, dat door de vele files
steeds onbetrouwbaarder wordt.
De rigid inflatable is speciaal ontwikkeld voor het ruige gebruik in
de Rotterdamse haven. ‘Het schip
is hufterproof’, zegt Orm de Waart
van Habbeké Shipyard uit Volendam,
die het schip bouwde. De werf heeft
tientallen jaren ervaring met de bouw
van rigid inflatables en bouwt onder
meer schepen (Valentijnklasse) voor
de KNRM. ‘In eerste instantie leek
het om een simpel bootje te gaan dat
vooral hard moest kunnen varen’,
zegt de Waart. ‘Na verschillende gesprekken en ontwerpen werd echter
duidelijk dat het ongeveer het meest
geavanceerde scheepje van onze wereldhaven moest worden.’

Harde tube

Een van de problemen was de kwetsbaarheid van de stabiliteitsvehogen-

Het is

het eerste schip dat daar is gebouwd. (Foto Renée Kooke)

dam. (Foto Hans Heynen)

De Koninklijke Roeiers
Vereniging
Eendracht
(KRVE) in Rotterdam heeft
naast het kantoor aan de
Heijplaatweg een eigen
scheepwerf gebouwd. De

1,2 miljoen kuub gas per dag. Die
hoeveelheid zal langzaam worden
opgevoerd naar 2,5 miljoen kuub.
Hiervoor zijn twee productieputten
geboord. Dat kunnen er vier worden.
Het gas wordt eerst via een tien kilometer lange pijpleiding afgevoerd
naar het K6N-satellietplatform, dat
speciaal voor de ontvangst ervan is
aangepast. Van hieruit wordt het gas
naar het K6-gasbehandelingsplatform getransporteerd. Uiteindelijk
wordt het bij de NGT-terminal in
Uithuizen aangeland.
De besturing van de onbemande productie-installatie in K5F heeft plaats
op het K6-gasbehandelingsplatform.
Hiervoor is vanaf dit platform een
speciale leiding naar het achttien
kilometer verderop gelegen K5F
gelegd. Als de nieuwe putafsluiters
goed werken, wil Total deze techniek
overal ter wereld inzetten bij het in
productie brengen van diepzeesatellietvelden. Partners van operator
Total in het K5F-veld zijn Dyas, Goal
Petroleum (Netherlands), Lundin Netherlands en Energie Beheer Nederland (Nederlandse staat). (PAS)

De roeiersvereniging vreesde dat teloorgang van de werf de aanvoer van
vletten in gevaar zou brengen nadat
eerder al vlettenleverancier Engelaar
het loodje legde. ‘We stonden niet te
springen om een eigen werf te beginnen, maar willen graag verzekerd
zijn van een continue productie’, zegt
Gert van der Burg van de KRVE.
‘Daar komt bij dat we Sjaak Teunissen van Merwelands een heel goede
scheepsbouwer vinden. Naast ons
lag al veertig jaar een stuk grond
braak en we zijn gaan kijken of we
vergunning konden krijgen voor de
bouw van een werf. Na twee jaar

verfijnd dat alle doorvoeren zijn uitgesneden.’
In de loods kunnen ook de twintig meter lange loodsboten worden
gebouwd waarmee de roeiers in de
haven loodsen naar de zeeschepen
brengt. De dubbele kraanbaan van
de werf kan schepen tot tachtig ton
uit het water tillen.
Naast werkbootjes bouwt de werf
luxe motorjachten. ‘We bouwen nu
een luxe jacht van 22 meter lang en
5,40 meter breed, ontworpen door
Pieter Beeldsnijder. Het krijgt een
stalen romp met een aluminium
opbouw.’

Ook jacht van 22
meter in aanbouw

• De met een waterjet uitgeruste Crewtender KRVE 58 haalt een snelheid
van zestig kilometer per uur. (Foto KRVE)
de tube om het aluminium schip.
‘Bij het overzetten van loodsen of
bemanningen maak je er dagelijks
tientallen gecontroleerde aanvaringen mee’, zegt Gert van der Burg van
de KRVE. ‘Dan dient de tube als fender. Wanneer je daarbij iets scherps
raakt, bijvoorbeeld een uitstekend
stuk betonijzer, mag de tube niet lek
raken. Er is daarom een harde tube
ontworpen, gebouwd door een bedrijf dat ook BMW-bumpers maakt.
De tube heeft een harde buitenwand
en is helemaal volgeschuimd. We
hebben deze fendering getest en kregen hem niet stuk. Zelfs een spijker
krijg je er niet doorheen.’
Het schip kan dus zonder problemen met de kop tegen kade of
scheepswand worden gedrukt. Op
het voorschip zitten een ladder met
een platform, waarlangs een loods
of bemanningslid makkelijk kan
overstappen naar schip of kade.
De 500 pk John Deere hoofdmotor
drijft naast de waterjet een flinke
hydropomp aan. Bijna alles op het
schip wordt hydraulische aangedreven. Niet alleen airco, waterpomp

onderhandelen ging de gemeente
akkoord. Quadrant Architecten ontwierp vervolgens een revolutionaire
hal met een ecologisch verwarmingsysteem dat het grondwater van een
diepte van 28 meter oppompt. Dat
grondwater is altijd 21 graden en
verwarmt de hal via een in de vloer
verzonken leidingnet van 7,5 kilometer. Een eindje verderop stroomt
het weer de grond in.’

De nieuwe Rotterdamse werf is meteen John Deere-dealer geworden.
‘Onze boten worden tegenwoordig
allemaal uitgerust met John Deeremotoren. Importeur Louis Nagel
zorgt ervoor dat we hier altijd motoren op voorraad hebben, zodat
we bij hermotoriseringen meteen
kunnen leveren.’ (HH)

Tweede leven voor
Noordzeeveld Frøy
STAVANGER

De Noorse oliemaatschappijen DNO
en Premier Oil Norge willen de
winning op het in 2001 stilgelegde
Noordzeeveeld Frøy hervatten met
een jack-upinstallatie met boor- en
productie-rusting van Teekay Petrojarl. Dat blijkt uit het uitbouwplan
dat de partners na lang onderling
touwtrekken hebben ingediend bij
het olieministerie in Oslo. De her-

opening vergt een investering van
250 miljoen euro. Operator DNO
denkt in de loop van tien jaar nog 56
miljoen vaten olie uit het veld te kunnen halen in een productietempo van
28.000 vaten per dag. De olie wordt
afgevoerd met shuttletankers.
DNO (Det Norske Olieselskabet)
treedt op Frøy voor het eerst op met
een eigen uitbouwplan. Het veld
komt volgens dat plan opnieuw in
productie in 2012. Dat is zeventien
jaar nadat de productie voor de eerste
keer van start ging onder leiding van
TotalFinaElf. (WV)

Remontowa bouwt AHTSV’s voor VS

www.krve.nl

Export

en boegschroef, maar ook de door
Hydro Marine geleverde tien kVA
generator. Wanneer de boegschroef
vermogen nodig heeft kan de generator even worden afgekoppeld.
Aan boord is 12V, 24V en 230V. Die
laatste spanning is vooral nodig voor
het verwarmen van dekken, relingen,
binnenwanden en rammen.
Het schip is ontworpen door De
Vries Lentsch. Alphatron leverde
de navigatie en communicatieapparatuur. Het schip is onder meer
uitgerust met een warmtebeeldcamera.

Negen Mercedessen

Wanneer het vervoer per Crewtender
aanslaat worden er meer gebouwd.
‘We vervoeren loodsen en bemanningen nu grotendeels met negen
Mercedessen. Die rijden allemaal
180.000 kilometer per jaar. We kunnen de loodsen voor dezelfde prijs
als over land over water vervoeren en
dan hebben we geen last van files’,
zegt Van der Burg. (HH)
www.habbeke.nl

In de hal van dertig bij veertig meter worden werkschepen en motorjachten gebouwd. Naast de jaarlijkse
vletten voor de KRVE gaat het om
vletten en werkschepen voor andere
roeiers- en loodsenorganisaties. ‘We
hebben al roeiersvletten gebouwd
voor IJmuiden en Gent. Met onze
internationale contacten hopen we
op meer opdrachten van loodsen- en
roeiersverenigingen uit binnen- en
buitenland. We hebben een eigen
ontwerp roeiersboot, waar we al
vijftien jaar verbeteringen op aanbrengen.’
Die verbeteringen maken de moderne loodsboot een stuk veiliger.
Zo hebben ze een hydraulische klem
achterop om de zware trossen van
de zeeschepen snel vast te kunnen
zetten. ‘Op de oude schepen moest
je die in een bankschroefje klemmen dat je met een hamer moest
dichtslaan.’
Ook het sturen van de vletten gaat nu
veel lichter. ‘We hebben jaren aan de
zijlijn gestaan’, zegt Van der Burg.
‘Vier jaar terug lieten we voor het
eerst zelf een snijprogramma maken. Dat snijpakket is inmiddels zo

300 Zelfstandige leden
De Koninklijke Roeiers Vereniging
Eendracht werd opgericht in 1895
als verenigingsvorm door vijf personen die elk een roeiboot in bezit
hadden. De vereniging telt nu ruim
300 zelfstandige leden met motorschepen van allerlei types.
De werkzaamheden van de Roeiers
bestaan uit het vast- en losmaken
van zeeschepen, het vervoer van
loodsen over land en water en het
vervoeren van bemanningen, agenten of medewerkers van maritieme
bedrijven. Zonodig versterken de
roeiers de dekbemanning. Ook
stellen ze mensen en materieel
beschikbaar bij calamiteiten, bijvoorbeeld voor het uitbrengen
van olieschermen. De leden van
de vereniging zijn gediplomeerde
schippers die bij alle voorkomende
weersomstandigheden dag en
nacht beschikbaar zijn voor de
scheepvaart. (HH)

• Bij de Poolse werf Remontowa wordt een grote serie AHTSV’s gebouwd.
(Foto mare-press)
GDANSK

De enorme vraag naar schepen voor
de offshore-industrie zorgt ook bij
Poolse werven voor veel werk.
Zo bouwt de Remontowa-werf in
Gdansk momenteel een grotere serie
ankerbehandelaars (AHTSV).
Opdrachtgever is de in New Orleans
gevestigde rederij Tidewater Marine
LLC. De schepen van het typ NED
8167 L wordt ingezet voor het verzorgen verplaatsen van booreilanden
en productieplatformen. De schepen
met een diepgang van 6,60 meter

zijn ontworpen voor ondiep water.
Twee dieselmotoren van 5000 pk elk
garanderen bij 900 omwentelingen
een trekkracht op de paal van 120
ton. De maximumsnelheid ligt rond
vijftien knopen.
De werf heeft 23 AHTSV’s in haar
orderboeken staan, die tot 2010
moeten worden afgeleverd. In het
verleden was Remontowa eigenlijk
alleen bekend als reparatiewerf,
maar sinds enkele jaren is de werf
ook steeds actiever geworden in de
nieuwbouwsector. (MP)
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‘Het gaat voorzichtig iets beter’

E

r begint voorzichtig weer wat te lopen. Er is wat
meer onderhandelingsruimte: ‘Kreeg er veertig
cent per ton bij, het gaat de goede kant op’, ‘Na diep
zuchten van de bevrachter gaf hij mij een betere
prijs’, zijn wat positieve geluiden. Maar behalve
op de Boven-Rijn, is er nog nergens veel werk. In
bepaalde tonnages (zoals rond de 1500 ton) is het
aanbod helemaal slecht. Toch overheerst het gevoel
dat het zomerdieptepunt voorbij is en dat het weer de
goede kant op gaat met de vrachtprijzen.

D

e EMO verwacht deze week vijf schepen
met erts en vier met kolen. De Cape Wisteria
kwam maandag leeg van erts en de Rubin Phoenix
dinsdag. De Mineral Nippon lost van maandag tot
donderdag kolen en de Kohfukusan lost van dinsdag
tot donderdag kolen. De Aliki liep woensdag binnen
met erts en de Akagisan donderdag. De Iron Baron
lost vanaf zaterdag kolen en de Pontodamon lost
zaterdag en zondag erts. De Sealink Majesty wordt
zondag verwacht met kolen.

P

eterson verwacht 24 september de Forest King
met sojaschroot en -pellets en zonnebloemschroot en -pellets. De Hamburg komt die dag ook
met sojaschroot en -pellets. De Global Oji komt
30 september met sojaschroot en -pellets. Op 3
oktober komt de Aghios Makarios met sojaschroot
en -pellets. De Sidari wordt 5 oktober verwacht met

Dover profiteert van
brand Eurotunnel
DOVER

De veerhaven van Dover profiteert sterk van de brand in de Eurotunnel en de problemen die dat
veroorzaakt. Dover boekte vlak
na de brand een nieuw record
voor vrachtverkeer dat op één
dag door de haven kwam. Om
de drukte het hoofd te bieden zet
veerrederij P&O Ferries ook extra diensten in.
De brand in een vrachtauto met
chemicaliën in het midden van
de Eurotunnel legde alle verkeer
twee dagen lam. Daarna kon het
treinverkeer gedeeltelijk worden
hervat. Eurotunnel verwacht dat
die situatie voorlopig nog wel
even blijft bestaan. Dat leidt regelmatig tot grote vertragingen
voor het vrachtverkeer dat vanuit Engeland naar het Europese
vasteland wil.
Veel vrachtrijders zien zich genoodzaakt uit te wijken naar de
veerdiensten van P&O Ferries
en SeaFrance naar Calais en
van Norfolkline op Duinkerken. Dat leidde ertoe dat Port
of Dover op 17 september 9662
vrachtwagens verwerkte en een
dag later het eigen dagrecord
uit 2006 kon breken met 10.405
wagens. Die grote toeloop zorgt
wel voor vertragingen in de uitvoering van de dienstregelingen,
maar het meeste vrachtverkeer
kan toch redelijk op tijd worden
overgezet.
P&O Ferries reageerde door het
aantal overtochten over het Kanaal op te voeren van 28 naar
dertig per dag. (RP)
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citruspulppellets en sojaschroot
Een partij kolen bracht van Born
en -pellets. De Amazon wordt
naar Frouard 10 euro per ton op.
Op basis van ons schipperspanel
17 oktober verwacht met sojaEen partij van 400 ton soja ging
schroot en -pellets. De Navios
van Amsterdam naar Helmond
Orion wordt 20 oktober verwacht
voor 9 euro per ton. Een partij
met sojaschroot en -pellets. De Racer wordt die dag van ruim 2000 ton kolen ging van Rotterdam naar
ook verwacht met sojaschroot en -pellets en de Vina- Birsfelden voor 11,50 euro per ton. Een grote partij
lines Global komt met palmpitschroot en -pellets.
kolen ging van Amsterdam naar Duisburg voor 2
euro per ton. Voor de kolen naar Mannheim werd
Peterson Rotterdam verwacht 25 september de Crim- 5,75 euro per ton betaald.
son Saturn met sojaschroot en -pellets. De Giuseppe
Rizzo wordt 28 september verwacht met sojaschroot Duitsland
en -pellets. Op 20 oktober komt de Daishowa Maru
en partij van ruim 2000 ton zand ging van de
met sojaschroot en -pellets.
Beneden-Rijn naar Roeselare voor 5 euro per
ton. Een partij van 800 ton grind ging van kmr 800
egin deze week werd 9,50 euro geboden voor naar Waalwijk voor 3,60 euro per ton. Grind (960
een partij van 800 ton veevoer van Amsterdam ton) ging ook kmr 800 naar Gouda voor 4,50 euro.
naar Bülstringen. Voor een partij van ruim 2000 ton Tarwe (800 ton) ging van Schweinfurt naar Merkfosfaat werd van Terneuzen naar Engis 3,25 euro per sem voor 13,25 euro per ton. Een partij maïs ging
ton betaald. Een grote partij sintermagnesiet ging van Ottmarsheim naar Wansum voor 10 euro per ton.
van Rotterdam naar Duisburg voor 3,90 euro per Een partij van 600 ton bietenpulp ging van Gernston. Voor 500 ton sojapellets werd van Amsterdam heim naar Oss voor 10,15 euro per ton. Raapschroot
naar Neuss 8 euro per ton betaald. Cellulose (ruim (500 ton) ging van Spyck naar Oss voor 5,50 euro
1500 ton) ging van Vlissingen naar Neuss voor 5,65 per ton. Koolzaad (ruim 1300 ton) ging van Straatseuro per ton. Een partij fosfaat van 1500 ton ging burg naar Mannheim voor 5 euro per ton. Grind (600
van Terneuzen naar Engis voor 3,25 euro per ton. ton) ging van Kessenich naar Vianen voor 3,75 euro

aan de reis
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per ton. Ruim 2000 ton kolen ging van Rotterdam
naar Thionville voor 9 euro per ton. Pyriet (2500 ton)
ging van Rotterdam naar Homberg voor 3,25 euro
per ton. Een partij van 1000 ton chroomerts ging van
Rotterdam naar Genk voor 4,80 euro per ton. Ruim
2000 ton raps ging van Rotterdam naar Spyck voor
4 euro per ton. Een partij van 100 ton kali ging van
Hanau naar Tournai voor 11 euro per ton. Voor een
grote partij grind werd van Gambsheim naar Bergum 8,50 euro per ton betaald. Kali (2000 ton) ging
van Hanau naar Gent voor 7,50 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 0570504 364. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.
(marjadevet@schuttevaer.nl)

ASV eist intrekking veiligheidseisen CCR

De najaarsvergadering van de ASV
was zaterdag in Rotterdam eensgezind over het voorstel van het bestuur
de aanval op de CCR te openen.
‘Waarom moeten oude schepen
eigenlijk aan de eisen van nieuwe
voldoen?’, zei dagvoorzitter Bouke
Veltman. ‘Een auto van voor 1976
hoeft ook niet alle moderne snuffen
te hebben. Hij moet voldoen aan de
eisen die destijds golden. Rembekrachtiging of airbags zitten er niet
op en dat hoeft ook niet, zelfs al is
het onveiliger.’
Volgens de bond gaat de CCR zijn
boekje te buiten. Oud-schipper Niek
Deen zocht het uit. ‘De herziene
Rijnvaartakte van 1868 zegt letterlijk en onomwonden: “Behoudens
maatregelen in het belang van de
algemene veiligheid, zal geen verhindering hoegenaamd aan de vrije
scheepvaart worden in de weg gelegd”. Het recht van de Europese
Gemeenschappen, met name het volkenrechtelijk deel, zegt over de vrije
uitoefening van het scheepvaart-

bedrijf het volgende: “Volgens de
geldende doctrine is een oeverstaat
verplicht de veiligheid van scheepvaart effectief te maken. Maatregelen
van een oeverstaat die als resultaat
hebben dat bepaalde ondernemingen
hun bedrijf moeten opgeven omdat
dit door de betreffende maatregelen
niet meer rendabel is, resulteren in
een onrechtmatige belemmering van
de vrije uitoefening van het scheepvaartbedrijf.”’
Volgens de ASV wordt de algemene
veiligheid helemaal niet gediend met
bedoelde aanpassingen. Het ongevalsrisico was en is uitermate klein.
‘Er zijn nauwelijks calamiteiten aan
te wijzen die het in gebreke zijn van
een ouder schip als oorzaak hebben.’
Dit terwijl de maatregelen wel het
einde zouden betekenen voor de
Europese vloot kleine schepen, die
juist broodnodig is om lading van
de weg te halen.

Waslijst

Het gaat om een waslijst van aan-

passingen (zie www.schuttevaer.
nl/dossiers/scheepseisen) waarvan
een flink aantal moeilijk uitvoerbaar
lijkt. Zo moeten de verblijven van
opvarenden zodanig gasdicht zijn
dat gassen uit de machinekamer er
niet kunnen binnendringen. ‘Over
welke gevaarlijke gassen hebben we
het eigenlijk’, vroeg Veltman zich
af. ‘Er zijn helemaal geen gassen in
de machinekamer, die gaan via de
uitlaat naar buiten.’
Probleem is, dat een geklonken roef
in principe niet gasdicht is, nog los
van de vele doorvoeren voor onder
meer elektriciteitskabels en het
stuurwerk.
Ook het maximale geluidsniveau
van 110 decibel in de machinekamer en 70 in het stuurhuis vanaf
2015 worden onhaalbaar geacht.
Daarvan zijn voorbeelden bekend
van schepen met geluiddempende
omkasting van de hoofdmotor, die
desondanks niet aan de eisen kunnen voldoen vanwege het schroeflawaai. ‘Zelfs nieuwbouwschepen
hebben de grootste moeite eraan te
voldoen.’
De ASV heeft berekend dat de aanpassingen voor een doorsnee spits
volgend jaar 90.000 euro gaan kosten. Om aan de eisen in 2015 te voldoen is nog eens 35.000 euro nodig
en na 2035 is de huidige vloot kleine
schepen zelfs definitief uitgevaren.
‘Dan is het echt onmogelijk geworden om aan de eisen te voldoen’,
zei Sunniva Fluitsma (ms Franto),

lid van de denktank die zich met de
materie bezighoudt. ‘En de bedragen
die we noemen zijn echt niet overdreven, eerder aan de lage kant.’
Zij hekelde de stelling van andere
binnenvaartorganisaties in Weekblad
Schuttevaer, dat iedereen tien jaar de
tijd heeft gehad om aan de regels te
voldoen. ‘De einddata van de overgangstermijnen zijn pas sinds 2004
bekend.’

de zaal voorbeelden kwamen hoe
verschillend experts kunnen handelen en oordelen.
Het gevolg kan zijn dat veel ondernemers helemaal afzien van
investeringen en hun bedrijf beëindigen. Aangezien de investeringen
ook voor beginnende ondernemers
te hoog zijn, gaat het gros van de
schepen vervolgens naar de sloop
en de rest verdwijnt naar de woon-

‘Oude auto hoeft ook niet aan
eisen van nieuwe te voldoen’
De ondernemers op kleine schepen beschikken volgens Fluitsma
praktisch geen van allen over voldoende financiële reserves voor de
benodigde investeringen. Die kunnen zelfs de waarde van het schip
overstijgen.

Willekeur

In de nautisch-technische commissie (NTK) van de CCR is een
zogenoemde hardheidsclausule
overeengekomen. Die bepaalt dat
uitzonderingen mogelijk zijn als
de schipper aantoont dat zijn schip
redelijkerwijs niet aan de eisen kan
voldoen. Maar volgens de ASV is
dit een boterzachte afspraak die leidt
tot willekeur. ‘Straks gaat de expert
dus uitmaken of je kunt blijven varen of niet’, zei Deen, waarna uit

schepenmarkt. De vrachtwagen zal
vervolgens het opengevallen gat vullen, zo voorspellen de ASV-leden.
‘Je ziet die ontwikkeling nu al’, zei
Fluitsma. ‘Dit jaar verdwijnen vijftig
van de circa 350 Franse spitsen van
de markt.’
Er varen naar schatting nog veertig
Nederlandse spitsen. Europa-breed
worden onder meer ook vele honderden Kempenaars, Dortmunders en
Rijn-Hernekanaalschepen getroffen
door de maatregelen.
Mocht de CCR vasthouden aan zijn
‘wanbeleid’, dan overweegt de ASV
de zaak voor de rechter te brengen.
In elk geval moet worden voorkomen
dat iedere schipper individueel de
strijd moet aangaan met de autoriteiten voor het voortbestaan van zijn
onderneming. (PN)

FNV stickert tegen gascontainers
ROTTERDAM

FNV Bondgenoten plakt deze week
in de Rotterdamse haven op duizenden zeecontainers stickers met
een waarschuwing. De vakbond
vraagt hiermee aandacht voor de
gezondheidsrisico’s van het werken met gegaste containers.
Met de stickeractie wil de FNV de
gezondheidsproblematiek rond gegaste containers duidelijk maken.
Naast de sticker wordt ook een
voorlichtingsbrochure toegevoegd
waarin uitleg staat over de gevaren.
De bond hoopt dat met deze actie,
naast het havenpersoneel, ook de
werknemers in warehouses en dis-

E

r is nog steeds weinig werk en bevrachters zien ook nog geen verbetering. Naar de Noord-Duitse kanalen is het al een aantal weken
slap maar begin deze week was er helemaal geen werk in Amsterdam
en Rotterdam en ook voor volgende week zijn de vooruitzichten
slecht. Daarna trekt de markt waarschijnlijk wel weer aan. Ook een
andere bevrachter meldt dat het vooral begin deze week erg rustig was.
Wellicht trekt het werk aan met het zakkende water op de Rijn.

de rijn

P

‘Regels oudere schepen zijn onzinnig, onbetaalbaar en onrechtmatig’

De veiligheidseisen die vanaf 2010 gelden voor binnenschepen
met een bouwjaar voor 1976 zijn onzinnig, onbetaalbaar en
onrechtmatig. Dat laat de Algemeene Schippers Vereeniging
(ASV) de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in
Straatsburg deze week per brief weten. De schippersbond eist
daarin dat de CCR afziet van aanscherping van de regels voor de
Rijn (ROSR). Die zijn namelijk funest voor honderden vooral
kleine schepen.

Vooruitzichten blijven slecht

België

eterson Gent verwacht 22 september de Federal
Yukon met lijnzaad. De Freesia wordt 12 oktober
verwacht met sojaschroot en –pellets. Kunstmest (
een kleine 1500 ton) ging op waterstand van Antwerpen naar Heilbronn en Plochingen voor 10,25 euro
per ton. Een partij van 1700 ton zinkerts bracht van
Antwerpen nar Ruhrzink 6 euro per ton op.

tributiecentra zich bewust worden
van de risico’s.
‘Mensen zijn nauwelijks op de
hoogte van problemen met gegaste
containers, terwijl ze er wel mee
in aanraking komen’, zegt FNVbestuurder Jan de Jong. ‘Slechts
vijf procent van de zeecontainers
is op de juiste manier gekenmerkt
als het om gassing gaat. Het is belangrijk dat mensen gaan beseffen
hoe gevaarlijk het is om containers
te openen zonder te weten of er wel
of geen giftige gassen in zitten. Met
deze actie willen we werknemers
en werkgevers in binnen- en buitenland overtuigen dat dit een buitengewoon serieus probleem is.’

Volgens De Jong worden containers
vaak onnodig met giftige stoffen behandeld. Bijvoorbeeld containers
met kunststofproducten die geen
insecten bevatten. ‘De stoffen die
gebruikt worden om de containers
te gassen, zijn normaal gesproken
kleur- en reukloos. Het zijn neurotoxische stoffen die bij regelmatige
inademing van kleine hoeveelheden
op termijn onder meer hersenbeschadiging tot gevolg kunnen hebben.
Het risico bestaat dat honderdduizenden werknemers in Europa regelmatig worden blootgesteld aan
kleine hoeveelheden van deze stoffen. Het is de hoogste tijd dat hier
aandacht voor komt.’ (EvH)

een roroschip dat wekelijks zestig
‘rijdende containers’ kan vervoeren
tussen Rouen en de distributie/verzamelpunten Gennevilliers en Evry.
Afvalbedrijf Syctom zamelt in de
regio Parijs jaarlijks 70.000 ton

oud papier in, vooral kranten, tijdschriften en folders, afkomstig van
5,6 miljoen inwoners. Momenteel
wordt daarvan door UPM ongeveer
een kwart per schip naar Rouen
vervoerd, maar dat moet negentig
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D

e pegel van Pfelling op de Donau steeg van 3,14 meter begin
vorige week naar 2,70 meter begin deze week. Later deze week
wordt een stand van 2,83 meter verwacht. Konstanz daalde van 3,80
naar 3,66 meter en Maxau daalde van 6,40 naar 5,13 meter. Kaub
daalde van 2,66 meter begin vorige week naar 2,08 meter begin deze
week en zakt rond het weekeinde naar een stand van 1,78 meter.
Koblenz daalde van 2,71 meter naar 2 meter en zakt verder naar 1,70
meter. De pegel van Keulen stond begin deze week op 2,83 meter en
zakt later deze week onder de 2,50 meter. Ruhrort gaf 3,82 aan en
zakt naar 3,42 meter.

N

aar Plochingen werd naar de Neckar 13,50 euro betaald. Afvarig
van Heilbronn naar Rotterdam werd 12 euro betaald. Cellulose
ging van Zeeland naar Keulen voor 5,75 euro. Graan ging van Würzburg naar Amsterdam voor 9,25 euro. Bentoniet ging naar Kelheim
voor 18 euro. De brammen naar Walsum deden 3,70 euro. Van Rotterdam naar Merksem werd 5 euro betaald. De rollen naar Grimberg
en Gelsenkirchen deden 5,75 euro en cellulose ging naar Kehl voor
11 euro.

Tankvaart

I

n een ultieme poging de voortrazende kredietcrisis een halt toe te
roepen is de Amerikaanse overheid bezig met het oprichten van een
staatsfonds. Het wordt op zijn vroegst deze week duidelijk of dat kans
van slagen heeft. Het zou de grootste financiële operatie ooit worden.
Er doen schattingen de ronde van 500 miljard tot een biljoen dollar.
Om de onderliggende oorzaak aan te pakken heeft de Amerikaanse
toezichthouder SEC tijdelijk het speculeren op waardedaling van
een aandeel (= short gaan zonder dekking) verboden. Amerikaanse
zakenbanken en verzekeraars zullen worden uitgenodigd hun slechte
stukken aan de overheid te verkopen. Die worden dan betaald door dat
staatsfonds. De overheid zit dan met het slechte deel, waarmee niets
is te beginnen omdat die vorderingen al eerder oninbaar bleken. Het
wordt een hele klus voor de Amerikaanse overheid het geld voor het
staatsfonds ergens vandaan te halen. Staatsleningen kunnen wellicht
wat bijdragen, maar de staatsschuld van de VS is al zo gigantisch dat
het hele bedrag er nooit mee kan worden gedekt. De belastingbetaler is
de klos en er zal veel geld bijgedrukt moeten worden. Dat zal de inflatie in de VS aanwakkeren en zal de dollar in waarde laten zakken.
De turbulentie op de financiële markten blijft zijn sporen op de oliemarkt achterlaten. De olieprijzen stegen op maandag en vielen dinsdag
weer iets terug. Naast op die dag een sterk dalende dollarkoers die ten
opzichte van de euro (-2%) had een en ander ook te maken met de
expiratie op maandag van het wti crude oktober contract op de Nymex
New York. De notering op de beurs steeg van een low tot aan de high
die dag met $ 26,75 per vat (26%) tot 130 dollar per vat, maar sloot
uiteindelijk op 120 dollar per vat.
De vraag naar producten en transport langs de Rijn richting Duitsland,
Frankrijk en Zwitserland concentreerde zich op levering in de laatste
week van september. Een dalende (Rijn)waterstand zorgt voor stijgende
vrachttarieven. Met de omschakeling van zomer- naar intermediate
kwaliteit product in september en in oktober naar winterkwaliteit
product en tegen het einde van het jaar de omschakeling naar een
lager zwavelgehalte per 1 januari 2009 blijft de vraag naar product en
transport meer dan voldoende. Ook sterke vertragingen bij laad- en
losplaatsen spelen mee. Die hebben te maken met de grote product
prijsvolatiliteit. De prijsrisico’s zijn de overliggelden wel waard en ook
dat houdt de prompte beschikbaarheid van scheepsruimte beperkt. In
het ARA-gebied zijn de vrachttarieven dan ook iets gestegen.
Rijnvrachttarieven per 23 september 2008
© pjk international bv/www.pjk-international.com
Basis 1000 tot 1200 tons partijen van Amsterdam/Rotterdam in euro
per ton en voor Bazel in Zwfr per ton.
Losplaats
Duisburg
Dortmund
Keulen
Frankfurt
Karlsruhe
Bazel

Gasolie
9,50-9,80
12,50-12,80
14-14,30
24,50-24,80
26,50-26,80
49-49,50

Benzines
9,80-10,10
12,80-13,10
14,30-14,60
24,80-25,10
26,80-27,10
49,50-50

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 0570-504 364. Uw
gegevens worden anoniem verwerkt.

Scheepswerf en machinefabriek

GEBR.
KOOIMAN B.V.

Hellingcapaciteit
tot 110 m
Tevens 2 stevendokken
tot 19 m breedtee

Zwijndrecht Swinhaven - Tel. 078-6100477
b.g.g. 078-6128584 - Fax 078-6100039

Papierfabrikant UPM
kiest voor duurder
vervoer over water
PARIJS

• De Eiltank 26 is een van de twee onlangs aan rederij Jaegers opgeleverde dubbelwandige type-C tankers.
(Foto Arie Jonkman)

Jaegers geleidelijk dubbelwandig
DUISBURG

Tankvaartrederij Jaegers heeft
onlangs in Duisburg twee dubbelwandige type-C tankers gedoopt, de
Eiltank 6 en de Eiltank 26 (beide 86
x 9,60 meter, 1600 ton). De tankers
hebben vijf gecoate ladingtanks en
zijn uitgerust met een hoofdmotor
van Mitsubishi. ‘Op de kanalen kunnen de schepen niet helemaal afladen, maar op de Rijn natuurlijk wel’,
zegt Klaus Valentin van Jaegers.
‘Er volgen dit jaar nog vier tankers
van dit type. Ze zijn of worden allemaal in Duisburg afgebouwd. Drie
casco’s zijn gebouwd in Groningen

en drie op de Triton Werft. De komende jaren komen er nog vijf bij.
Daarnaast bouwen we een aantal
jonge enkelwandige tankers uit de
jaren tachtig en negentig, om naar
dubbelwandige tankers.’
Vorig jaar nam Jaegers zeven nieuwe
dubbelwandige tankers in gebruik en
werden acht tankduwbakken voor de
Donau dubbelwandig gemaakt. Eind
dit jaar beschikt de Duitse rederij
over zestig dubbelwandige tankeenheden. Dat moet de komende jaren
doorgroeien naar tachtig tot negentig stuks. ‘Nu BP heeft besloten om
in 2015 en 2018 over te schakelen
op volledig dubbelwandig vervoer

hebben we wat meer tijd. Tankers
die te oud zijn om dubbelwandig
te maken kunnen nu nog zeven tot
acht jaar doorvaren. Daarna worden
ze gesloopt.’
Jaegers investeert ook in de vernieuwing van de vloot van het Rotterdamse dochterbedrijf Gegast. Daar
werden in 2007 twee nieuwe binnenvaartgastankers en een gastanker
voor de kustvaart in de vaart genomen. Dit jaar volgt nog een gastanker
voor de kustvaart. In 2009 bouwt
De Kaap in Meppel twee gasduwbakken. In 2010 en 2011 worden in
Waterhuizen twee gastankers voor
de kustvaart gebouwd. (HH)

De Finse papierproducent UPM zet
een nieuw type container in voor
het vervoer per schip tussen Parijs
en Rouen. Hiermee moet wekelijks
750 ton oud papier van Gennevilliers
naar de fabriek in Chapelle Darblay
worden gebracht en 750 ton nieuwe
rollen papier terug.
De nieuwe containers zijn 45 voet
lang en aan de zijkant toegankelijk
door kleden. De gebruikelijke veertigvoeters zijn niet geschikt voor de
‘jumbo’ rollen papier. Omdat sprake
is van gecombineerd vervoer mogen
ze bovendien 44 ton wegen, in plaats
van veertig. De speciale containers
zijn eigendom van rederij Marfret.
Het vervoer over water is volgens
UPM duurder dan over de weg, maar
betekent wel een vermindering van
veertig procent van het brandstofgebruik en de CO2-uitstoot. Op termijn
wil UPM dertig procent van zijn
totale papierproductie over water
vervoeren. Het bedrijf onderzoekt
daarvoor de mogelijkheden van

procent worden. Syctom laat ook
allerlei andere afvalproducten over
water transporteren, zoals verbrandingsslakken en oud ijzer. In de toekomst komen daar nog compost en
plastic flessen bij. (AvO)

• UPM vervoert sinds 2005 jaarlijks

17.000 ton oud papier per schip van
Parijs naar Rouen. Nu komt daar
ook nieuw (gerecycled) krantenpapier in omgekeerde richting bij.
(Foto Annemarie van Oers)
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Haeger & Schmidt International Rotterdam B.V. / H&S Container Line
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Gevestigd in Zwijndrecht en actief in het Containervervoer van Rotterdam/Antwerpen naar
bestemmingen aan de Beneden-, Midden- en Bovenrijn v.v.

Wegens uitbreiding van haar dienst op de Bovenrijn zoeken wij een

Disponent (parttime) m/v
De werkzaamheden bestaan uit:
Het aanmelden van de schepen en hun lading aan de diverse terminals in Rotterdam en Antwerpen.
Onze gedachten gaan uit naar een persoon die bekendheid met de binnenscheepvaart heeft.
Stressbestendig en flexibel is
Wiens werktijd niet om 17.00 uur eindigt.
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Wij bieden een prettige werkkring en een aantrekkelijk salaris.
Uw sollicitatie kunt u schriftelijk richten aan:
Haeger & Schmidt International BV
Maasboulevard 30-32, 3331 ML Zwijndrecht.
t.a.v. de heer A. Nelis, e-mail: a.nelis@haegerundschmidt.nl. Tel: 078 – 6208600.
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TOS is een maritieme dienstverlener en levert o.a. personeel voor de zeevaart, offshore, binnenvaart, bagger en walbanen. Voor SMIT Harbour Towage verzorgt TOS de werving en selectie
van scheepswerktuigkundigen en matrozen. Sinds 165 jaar verzorgt SMIT met een ruime vloot
havensleepboten het assisteren van binnenkomende en vertrekkende zeeschepen in het Rotterdams havengebied.

GrootVaarbewijs.nl

Aan boord van deze sleepboten zoekt TOS kandidaten voor de
volgende functies;

Opleidingen
in Heeg
en Amsterdam
Opleidingen
in Heeg
en Amsterdam.
Of als zelfstudie met examenbegeleiding
Of doe een zelfstudie met examenbegeleiding.
Ook geschikt als opleiding voor matroos
Ook geschikt als opleiding voor matroos.
Tevens lespakketten voor vrijstellingsregeling

 6FKHHSVZHUNWXLJNXQGLJHQN:
 Matrozen bij voorkeur in het bezit van het diploma SMBW (Schipper Machinist Beperkt Werkgebied)

Tevens lespakketten voor vrijstellingsregeling
NIEUW:
intern bij u opmarifonie.
het eigen bedrijf
en studiepakketten
www.GrootVaarbewijs.nl

De functie biedt:
 (HQ]HOIVWDQGLJHIXQFWLHPHWYHHOYHUDQWZRRUGLQJLQHHQERHLHQGHHHQG\QDPLVFKHZHUNRPJHYLQJ
 )OH[LEHOZHUNVFKHPD
 *RHGHDUEHLGVYRRUZDDUGHQ
 (HQYDVWGLHQVWYHUEDQGELM60,7EHKRRUWWRWGHPRJHOLMNKHGHQ

0515-541067 / 06-54278606

De functie vraagt:
 67&:YDDUEHYRHJGKHLGVEHZLMVKRUHQGHELMGHIXQFWLH
 :RRQDFKWLJLQGHUHJLR5LMQPRQGLVHHQSUp

SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF

Interesse?
U kunt zich aanmelden via de website www.tos.nl onder vermelding van ‘SMIT’ of contact opnemen met Achouak Jouahri, Consultant Shipping op telefoonnummer (+31)10 - 436 62 93.

‘MISTI’
o.a. autokranen,
motorinbouw, elektra,
laswerk, hydrauliek

TOS Rotterdam
Westerkade 7a
3016 CL Rotterdam
Telefoon (+31)10 - 436 62 93
Fax (+31)10 - 436 62 86
E-mail: info@tos.nl

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159
Arnhem

     




Een nieuwe speler met ervaren management… Rivertech houdt zich vooral bezig
met het nautisch en technisch management op hoofdzakelijk rivier cruiseschepen.


Voor onze relaties zijn wij op zoek naar enkele:

Kapiteins en/of aflos Kapiteins

Oproep kapitein m/v
8$$%2()#-($2!$+ -&0()*
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voor bovenstaande functies dient u minimaal in het bezit te zijn van
een Rijnpatent en/of Donaupatent

Machinist

voor bovenstaande functie dient u minimaal in het bezit te zijn van
een dienstboekje en moet u ervaring hebben op vergelijkbare schepen
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Wat wij u bieden:
- Zeer goede verdiensten en arbeidsvoorwaarden
- 6 / 2 weken aflosschema
- Professionele begeleiding
- Zwitsers contract
- Vrij reizen
- Voor aflos Kapiteins hanteren wij een aflosregeling van 6/4
Naast bovengenoemde karakteristieken bezit u goede omgangsvormen,
spreekt uw talen (minimaal Engels / Duits) en bent u bovenal gemotiveerd
om een nieuwe uitdaging aan te gaan…
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Rivertech B.V.
Utrechtsestraat 38f, 6811 LZ Arnhem,
T: + 31 (0)26 3527468, E: nautical@rivertech.nl

Arklow Shipping Nederland BV

TeamCo Shipyard
kenmerk van expertise en kwaliteit

Een Nederlandse rederij met eigen schepen varend onder
NL-vlag opererend in NW-Europa.
Arklow Shipping Nederland B.V.
P +31 10 4434360
F +31 10 4434361
E crew@arklowshipping.nl
W www.arklowshipping.nl

Heeft u interesse en/of vragen ??

Wegens uitbreiding van onze vloot zoeken wij:

Kapiteins
1e / 2e stuurlieden
Hoofdwerktuigkundigen
Stagiaires
Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden conform CAO.
Vaar/verlof periodes in goed overleg met uitstekende carrieremogelijkheden, een plezierige, collegiale sfeer aan
boord gesteund door een goede walorganisatie voor de
juiste performance.

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.

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

NBBU

SVU

STICHTING FLEXKEUR

Kapitein en
stuurman of
matroos

Maritiem uitzendbureau
Het Nieuwe Diep 34 CC
1781 AD Den Helder

Offshore, KHV en Bagger

www.serv-all.nl

Gevraagd

Tel.: 0223-618800
Fax: 0223-618317

voor tank-duwcombinatie.
Wk op / wk af. ARA verkeer.
Nederlandse condities.
tel: 06 53 63 37 11

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

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.

info@teamcoshipyard.nl
www.teamcoshipyard.nl

www.huizinga-snijder.nl
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Met het woord Armada wordt meestal een grote
vloot schepen aangeduid. Armada is evenwel het
doodgewone Spaanse woord voor vloot (meestal voluit
genoemd Marina Armada = gewapende vloot). Op
zichzelf hoeft een armada in Spanje niet per se groot
te zijn. Maar de eerste Armada heette officieel dan
ook ‘Grande y felicísima Armada’, wat zoveel betekent
als ‘grote en voorspoedige vloot’, met een ondertoon
van voorspoedig in de strijd en dus onoverwinnelijk.
Dat deze titel geen garantie was voor voorspoed, zou
spoedig blijken.
Overigens, na de eerste Armada werd er van Spaanse zijde
nog een tweede Armada op uit gestuurd en er heeft zelfs
een Engelse Armada bestaan, ook wel de Tegen-Armada

genoemd. Er is geen enkele Armada geweest die ook maar
iets heeft bereikt, dus het woord ‘felicisima’ is in verband
met Armada’s wel erg misplaatst.
De eerste Armada werd op stapel gezet toen de Engelse
koningin Elisabeth I in de jaren tachtig van de zestiende
eeuw de opstandige Nederlandse provincies begon te steunen in de strijd tegen Spanje. Elisabeth had daarvoor een
goede reden. Philips II van Spanje was met haar katholieke
halfzuster getrouwd geweest. Onder deze ‘Bloody Mary’
waren talloze protestanten op de brandstapel gekomen.
Elisabeth daarentegen was protestant en wilde de protestante Nederlandse provincies in hun strijd tegen Spanje
helpen.
De Spanjaarden hadden de boel goed uitgedacht. Het
Spaanse landleger moest zich verzamelen in het toen nog
Nederlandse, maar nu Franse havenstadje Gravelines. Daar
zou een reusachtige vloot de soldaten aan boord nemen
om ze vervolgens in Engeland aan land te zetten. Daarmee
zou Engeland weer katholiek worden en de Nederlandse
opstandelingen geen steun meer ontvangen.

Buskruitschaarste

Het liep echter anders. De aangewezen en zeer bekwame
gezagvoerder Alvaro de Bazan stierf nog voordat de Armada was afgebouwd en de minder bekwame Medina
Sidonia moest zijn plaats innemen in het bevel over 22
oorlogsschepen en 108 omgebouwde vrachtvaarders. Op
25 april 1588 werd het banier van de Armada gezegend.
De vloot bereikte inderdaad Gravelines, maar daarna ging
ook werkelijk alles mis. Het Spaanse leger onder Parma
stond niet klaar en de geankerde vloot werd vervolgens
met zogenoemde branders bestookt.
Nu hadden de Spanjaarden al een bijzonder slechte ervaring met deze branders gehad tijdens de belegering van
Antwerpen. Daar waren 32 ‘gewone’ in brand gestoken
schepen op een schipbrug afgestuurd, maar als laatste een

• De ‘onoverwinnelijke’Armada vertrok vanuit Lissabon,
eigenlijk voornamelijk met als doel een groot landleger
van Gravelines naar Dover over te zetten. Doordat de
angst voor hellebranders er goed inzat, vluchtten vele
Spaanse schepen in wanorde de volle zee op nog voordat
er een soldaat aan boord was gestapt.

ADN(R)-congres
in Maastricht
MAASTRICHT

Het Mi Information Center (MIC)
organiseert met CBRB, Gefahrgut
en Ecomed, op 23 en 24 oktober
de negentiende Internationale Binnenschifffahrts Gefahrgut Tage. Het
symposium staat onder leiding van
Klaus Ridder en wordt gehouden in
het NH Hotel in Maastricht. Aan de
orde komen de volgend jaar ingaande
veranderingen van de ADN(R)-voorschriften (Norbert Spitzfaden), het in
2009 van kracht wordende internationale afvalstoffenverdrag (Erwin
Spitzer), het vervoer van gevaarlijke
goederen op de Oostenrijkse Donau
(Bernd Birklhuber) en blusinrichtingen aan boord (Leo Ham). De meeste
voordrachten zijn in het Duits. De
kosten zijn 750 euro. (HH)
www.m-i-c.de

P97 voor Maasbracht
MAASBRACHT

De waterpolitie Maasbracht doopt
vrijdag 26 september in Maasbracht
het nieuwe surveillancevaartuig P97.
Deze vervangt de P46.
De P97 is het achtste vaartuig in een
reeks van tien waarmee de waterpolitie haar vloot tot eind 2008 wil
vernieuwen. De Stan Patrol 2005 is
geschikt voor de vaart op de binnenwateren. Het schip heeft een lengte
van 19,95 meter en een breedte van
4,96 meter. Voor de voortstuwing zorgen twee Volvo Penta’s met in totaal
1300 pk, goed voor een snelheid van
veertig kilometer per uur. (MdV)

Fay van Dongen
jurist bij VBKO
GOUDA

Fay van Dongen wordt per 1 januari de nieuwe bedrijfsjurist van de
vereniging van baggeraars VBKO.
Van Dongen heeft de middelbare
en hogere zeevaartschool gevolgd
en studeerde rechten. Ze werkte bij
Boonk van Leeuwen, bij Raets P&I
en is nu nog bedrijfsjurist bij ECT.
Ze volgt Rutger van der Meer op, die
in april stopte als hoofd juridische
zaken. Van der Meer is inmiddels
parttime voorzitter van het Scheepvaartgilde. (MdV)

De gemeenteraad van Utrecht
heeft vorige week groen licht
gegeven voor de Europese aanbesteding van de bouw van een
tweede bierboot. De bierboot zal
worden gebruikt voor het transport van bier en andere horecaproducten in de binnenstad. Het
nieuwe schip krijgt een elektrische voortstuwing. Het ontwerp
is gemaakt door Vuyk Engineering in Rotterdam.
De eerste, dieselaangedreven,
bierboot diende als uitgangspunt
voor het ontwerp. Vuyk heeft het
geoptimaliseerd voor de Utrechtse
binnenstad, met haar lage bruggen
en lage kades. Het praamvormige
schip (18,80 x 4,26 x 1,10 meter)
krijgt een lang open ruim voor het
vervoer van rolcontainers. Er pas-

Als het
werkt...
dan werkt het zo:
tekst
Jaap Gestman Geradts
Illustraties/beeldbewerkingen
Jeroen Bons

zogenoemd ‘hellebrander’, voorzien van een dikwandig
gemetselde container waarin zich 3500 kilo buskruit bevond. De klap hiervan had niet alleen zestig meter uit de
schipbrug geslagen en een Spaans oorlogsschip in één klap
vernietigd, sommige omstanders waren honderden meters
weggeslingerd of door de immense luchtdruk zonder enige
uiterlijke verwonding overleden.

Op de vlucht

De opvarenden van de Armada vreesden dus dat er tussen de
ogenschijnlijk gewone branders ook hellebranders zouden
zitten, uitgerust met een tijdvertrager. Wat de Spanjaarden
niet wisten was, dat zowel de Engelsen als de Nederlanders
juist een schreeuwend gebrek aan buskruit hadden en niet
eens in staat waren om de tonnen kruit op te brengen die
voor hellebranders nodig waren. Pas toen de Spaanse kraak
Rosario en het galeischip San Salvador in de problemen
kwamen en door de Engelsen konden worden veroverd,
kregen de Engelsen weer de beschikking over aanzienlijke
hoeveelheden buskruit. Maar dat wisten de Spanjaarden
dus niet en vreesden een enorme ontploffing, telkens als
zij een brander zagen naderen.
Hoewel de commandoschepen voor anker bleven en op de
troepen van Parma bleven wachten, onderwijl de branders
onderscheppend, vluchtten de meeste kleinere schepen in
blinde paniek de volle zee op. Zij kwamen zonder enige
formatie ten noorden van de gecombineerde Engels-Ne-

• Op deze afbeelding is veel brand te zien. In werkelijkheid gingen de meeste Spaanse schepen echter tenonder in

een zware storm die rond Schotland woedde. De angst voor branders was meer psychologisch. Vrijwel alle branders
werden geblust voordat zij schade konden aanrichten.
derlandse vloot terecht, waar zij een prooi vormden voor
de kleine en snelle, maar goed bewapende ‘Vlie-boten’
(Engels: flyboats) van de Nederlanders. Zonder commando
probeerden zij naar Spanje terug te keren, wat door de
Nederlanders en Engelsen werd belet. Er zat dus niets
anders op dan te proberen om de noord via Schotland
en Ierland te ontsnappen. Ongelukkigerwijs stak er een

De Nederlandse scheikundige Jan van Geldrop heeft een nieuwe
manier ontdekt om aangroei aan de scheepshuid te voorkomen.
Het gaat om een milieuvriendelijke, biocidevrije, antifouling.
Deze coating voorkomt de aangroei aan het onderwaterschip,
zelfs wanneer het schip langer stilligt, dankzij een verende
eigenschap. Algen en schelpdiertjes worden door moleculaire
veertjes teruggeduwd als ze proberen zich aan de scheepshuid
te hechten.

Verend molecuul

Van Geldrop onderzocht ook hoe het

• Werkingsprincipe van het verende OEG-molecuul. Links het OEL-molecuul in de gewenste schroefvormige

stand (helix). Het waterminnende molecuul wordt aan alle kanten omringd door watermoleculen en vindt dat fijn.
Op de middelste tekening nadert een biomolecuul de huid en drukt de moleculaire veer in. De watermoleculen
worden er tussenuit geperst. Dat vindt het OEG-molecuul niet prettig. Het wil watermoleculen om zich heen
hebben en, net als een gewone veer, niet onder druk staan. Op het rechterplaatje drukt het OEG-molecuul het
biomolecuul weg. De OEG-veer komt weer in zijn energetisch gunstige rusttoestand en kan zich weer omringen
met de geliefde watermoleculen. (Tekening Jan van Geldrop)

•

Jan van Geldrop promoveerde
3 september aan de Universiteit
van Utrecht op het onderzoek en
de ontwikkeling van de nieuwe
antifouling.
komt dat de OEG-moleculen biologische stoffen afstoten. Belangrijk
is daarbij dat deze moleculen in een
schroefvormige structuur voorkomen (zogenaamde helix conformatie). De waterminnende OEGmoleculen omringen zich graag
met watermoleculen. Dankzij de
schroefvorm kunnen die van alle
kanten tussen het OEG kruipen.
Wanneer nu biomoleculen de
scheepshuid naderen om zich hieraan te hechten, drukken zij de verende OEG-moleculen in elkaar,
waardoor de watermoleculen er
tussenuit worden geperst. Een energetisch ongunstige situatie voor de
OEG-moleculen. Zij hebben immers
graag water om zich heen en wil-

sen er straks veertig tot 48 in, met
een maximum gewicht van 600
kilo elk. De rolcontainers moeten
worden geladen en gelost met een
elektro-hydraulische knikarmkraan
die voorin staat. De kraan krijgt een
bereik van veertien meter, zodat de
vracht, zowel op het lage werf-, als
op het hoge kadeniveau, kan worden
afgeleverd.
De romp krijgt uitvallende zijden,
om schade door rioolpijpen te vermijden. Voor- en achterschip lopen
in om het wegdraaien van de kade te
vergemakkelijken. Het schip krijgt
een kruiphoogte van 1,65 meter.
Een 55 kW, 400 Volt AC frequentiegeregelde elektromotor drijft straks
een vaste schroef aan. De voeding
zal worden verzorgd door vier sets
tractiebatterijen. De accucapaciteit
moet voldoende zijn voor een volle
dag varen, inclusief gebruik van

de kraan. De accu’s worden dan ’s
nachts, via een walstroomaansluiting
geladen.
Voor noodgevallen komt er een
generatorset. Het schip krijgt een
boegschroef en wordt geschikt om
pontons te duwen.
Bij gebruik van groene stroom ligt
de CO2-emissie van het schip, in
vergelijking met vracht- en bestelwagens, 94 procent lager, de uitstoot van fijnstof 98 procent lager.
De NOx-uitstoot is vrijwel nul. Het
vervoer over de gracht vermindert
bovendien de verkeersoverlast.
In de aanbesteding geïnteresseerde
werven kunnen informatie vinden
op www.aanbestedingskalender.nl.
(HH)

•

Ontwerp van de Utrechtse bierboot. (Tekening Vuyk Engineering)

len (net als gewone veren), in hun
oorspronkelijke positie terugkeren.
Daarvoor moeten zij de biomoleculen afstoten.

Gouden huid

Om de eigenschappen van verschillende soorten OEG-moleculen goed
te kunnen bestuderen werden in eerste instantie proeven in minuscule
monolagen, lagen met een dikte van
slechts één molecuul, aangebracht
op verschillende ondergronden,
zoals silicium en goud. Het verankeren van de OEG-moleculen op
zo’n ondergrond is ook een manier
om oplossen in het water tegen te
gaan. Een van de dingen die aan
het licht kwam was, dat de moleculen alleen eiwitten afstoten als
de monolaag is opgebouwd uit één
soort spiegelbeeld-moleculen, dus
of allemaal met een rechtse schroef,
of allemaal met een linkse schroef.
Wanneer een mengsel van één op één

hevige storm op en kwamen veel Spaanse schepen op deze
noordelijke route in problemen. 62 Spaanse schepen gingen
verloren. De ongelukkige zeelieden en soldaten die na hun
schipbreuk kans zagen de Schotse en Ierse kust levend te
bereiken vonden daar veelal alsnog de dood in handen van
de Britten. Er zijn schattingen dat er 15.000 tot 20.000
zeelieden en soldaten bij dit avontuur omkwamen.

Uitdaging voor Rotterdamse HBO’ers

Minuscuul springveertje voorkomt baardgroei

In de op basis van acrylaten ontwikkelde coating, zijn in de moleculaire ketens van de acrylaten
onderdelen aangebracht die als
een soort springveer fungeren. Deze
springveertjes staan zo opgesteld dat
ze algen en schelpjes als het ware
wegduwen van de huid. Bij vergelijkende testen, waarbij het acrylaat
op een stilliggende plaat was aangebracht, werden aangroeiverminderingen van zestig tot zeventig procent
gemeten.
De zogenaamde ‘trampolinecoating’
dankt zijn eigenschap aan oligo
ethyleen glycolen, een moleculair
materiaal dat wordt gebruikt in
antivries. Van dit materiaal is in de
scheikunde bekend dat het biologische stoffen afstoot. Probleem bij
ethyleen glycolen of OEG’s is echter
dat ze snel oplossen in water. Dat
maakt het nodig de moleculen op
een of andere manier te binden of
aan te passen. Van Geldrop loste dit
op door een niet in water oplosbare,
of hydrofobe stof, op moleculair niveau, aan het water minnende OEG
te koppelen (via organisch chemische synthese).
‘Ik heb eigenlijk stukken antivries
in een lange kralenketting aan een
polymeer geregen’, legt Van Geldrop
uit. ‘We hebben dat materiaal vervolgens op een glasplaat gesmeerd
en bij het Nederlands Oceanografisch Instituut (NIOO-KNAW) in
Yerseke in contact gebracht met zout
water uit de Oosterschelde. Op de
behandelde glasplaten vormde zich
een veel kleinere biofilm dan op de
onbehandelde glasplaten.’



Hellebranders (2)

Nieuwe milieuvriendelijke antifouling in laboratoriumfase

Aanbesteding Utrechtse bierboot
UTRECHT
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techniek

wordt gebruikt, stoten de moleculen
het eiwit niet af.
Wat ook bleek was dat OEG-monolagen het op goud beter doen
dan op silicium, omdat goud een

meren bestudeerd. De aangroei bleek
met zestig procent af te nemen. Deze
polymeren kunnen worden gebruikt
als bestanddeel van een aangroeiwerende verf.

Scheikundige knutselt
met antivriesmoleculen
hogere pakkingsdichtheid heeft. Op
goud passen dus meer veren naast
elkaar.

Aangroeiwerend polymeer

Omdat met goud beslagen schepen
onbetaalbaar zijn is gekeken naar
de mogelijkheden om OEG in polymeren te verbinden met watervaste
stoffen. Polymeren, lange moleculaire ketens, worden al veel gebruikt
in verf. In Yerseke is de groei van
organismen op OEG-houdende poly-

Om tot een bruikbare antifouling te
komen is nog meer onderzoek nodig.
Het is de bedoeling dat de Universiteit van Utrecht dit met verfproducent
Sigma gaat uitvoeren. ‘We hebben
nog veel onbeantwoorde vragen en
willen natuurlijk ook onderzoeken
hoe we die laatste veertig procent
aangroei kunnen tegengaan.’
Van Geldrop promoveerde 3 september aan de Universiteit van Utrecht
op het onderzoek en de ontwikkeling
van de nieuwe antifouling. (HH)

‘Bedenk een Low Emission Dredger’
ROTTERDAM

Dertig aankomende werktuigbouwers van de Hogeschool Rotterdam gaan het baggerschip
van de toekomst ontwerpen. De
opdracht voor de vierdejaars
studenten is een gezamenlijk
initiatief van IHC Merwede/
MTI, Hogeschool Rotterdam en
diverse toeleveranciers. Daaronder Pon Power, Wärtsilä, Nedstack en drie bedrijven die zich
met naschakeltechniek bezighouden: Emitech, Sootech en
Vitech. Integraal Ondernemen
Drechtsteden (IOD) coördineert
het programma, dat onderdeel
uitmaakt van het Project Schone
Motor voor de scheepvaart.
‘Studenten krijgen de uitdaging voorgelegd vast te stellen welke technische
oplossingen in aanmerking zouden
kunnen komen voor zowel een cutterzuiger als een sleephopperzuiger’,
zei Ton Heemskerk van IOD bij de
presentatie van de opdracht. ‘Ze moeten kijken naar aanpassingen van de
voortstuwing en het equipment, zoals
snijkop en pompen. Daarbij moeten
ze voldoen aan de toekomstige eisen
van onder meer de IMO.’ Bernadette
Castro van IHC/MTI verduidelijkte
dat er een kans is dat sommige schepen vanaf 2016 in bepaalde gebieden
niet meer mogen baggeren, omdat ze
teveel afval produceren. ‘Dat geldt
met name voor schepen die al dertig
jaar in de vaart zijn. Wellicht is dan
ook zware olie uit den boze. Om
verschillende redenen moeten we
ons wel bezighouden met “groener”
baggeren.’

Roel Wiewel van Pon Power, leverancier van Caterpillar motoren,
bracht de studenten op het idee om
te kijken naar de mogelijkheid van
warmtekracht op een baggerschip.
Ook noemde hij ACERT: een combinatie van behandeling van de brandstof en de toepassing van moduleopbouw van motoren, waardoor ze op
onderdeel sneller te vervangen en
te verbeteren zijn. Zijn collega Jaap
van Nie van Wärtsilä - dat net zoals
MaK de grote motoren levert voor
deze sector - hield het eerder op een
combinatie van diesel en gas. En de
kansen van de recent ontwikkelde
contraroterende propeller (CRP).

Keuze

Het onderzoek zal zich richten op
terugdringing van de emissies op
bestaande baggerschepen en op
nieuwe vormen van voortstuwing.
De studenten gaan zich in groepen
bezighouden met andere energiedragers, zoals gas of waterstof, of
zonnecellen. Ook de nabehandeling
van de uitlaatgassen (reductie NOx,
SOx en roet), voorbehandeling van
de brandstof en hergebruik van afvalwarmte zijn mogelijk een deel
van de oplossing.
Het idee komt niet uit de lucht vallen.
IHC heeft zelf een driejarig plan om
een groener baggerschip te ontwikkelen. De studenten kunnen daaraan
bijdragen in zes groepen, waarbij ze
elk een specifiek onderdeel voor hun
rekening nemen. Onderdeel van de
opdracht vormen ook werkbezoeken
aan de deelnemende bedrijven. Concrete resultaten staan gepland voor
medio februari. (JCK)

VAARZAKELIJK

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

Informatie-avonden
expedities Antarctica
ROTTERDAM

De bark Europa maakt deze winter opnieuw vijf expedities naar
Antarctica. Daarom organiseert de
rederij twee informatieavonden in
Rotterdam en Amsterdam.
Vanaf het meest zuidelijke punt
van Argentinië steekt het schip
de oceaan over bij Kaap Hoorn,
de bij zeelieden beruchte Drake
Passage. Begeleid door dolfijnen, albatrossen, stormvogels en
meeuwen reist zij naar Antarctische wateren. Hier wordt bijna
dagelijks geankerd in beschutte
baaien. Met bijboten wordt aan
land gegaan voor het bekijken van
gletsjers, korstmossen, zeehonden
en pinguïnkolonies.
Iedereen wordt ingedeeld in wachten om het schip te sturen, zeilen
te zetten, te brassen, te navigeren
en piepers te jassen. Zeilervaring
is niet nodig.
Op 25 september wordt informatie
gegeven in het Verolme Paviljoen,
Leuvehaven 50, 3011 EA Rotterdam en op 1 oktober in de zaal van
Koffiehuis KHL, Oostelijke Handelskade 44, 1019 BN Amsterdam.
Ontvangst: 19.30 uur.
Tijdens deze avond vertelt de kapitein over de Europa en het reilen
en zeilen aan boord. Een gids geeft

uitleg over Antarctica en het verloop van de tochten.
Aanmelden kan via info@barkeuropa.com onder vermelding van
naam en aantal personen. Het
aantal plaatsen is beperkt.
Informatie: tel: 010-2810990 of
www.barkeuropa.com.

Nieuwe acculader
AMSTERDAM

De ChargeMaster serie volautomatische acculaders van Mastervolt is
uitgebreid met een nieuw model:
de ChargeMaster 1 (12 V/25 A3, 12 V/50 A-3, 24 V/20 A-3, 24
V/30 A-3).
De Mastervolt ChargeMaster 1
werkt in elke haven dankzij het
‘auto-ranging’-systeem. Autoranging garandeert een perfecte
werking van de acculader, ongeacht de geleverde wisselspanning,
op elke plek in de wereld.
De geheugenfunctie beschermt
de accu’s tegen overlading bij
onregelmatig stroomaanbod. De
ChargeMaster 1 is makkelijk te
bedienen met drie knoppen. Drie
afzonderlijke accubanken kunnen
worden aangesloten en gelijktijdig
worden geladen.
Informatie: Mastervolt, Amsterdam, info@mastervolt.com, www.
mastervolt.com

10

Weekblad Schuttevaer

Overheid belooft op te treden
tegen Greenpeace-acties

Proef handrapen
Japanse oesters
DEN HAAG

Minister Verburg van LNV wil vijftien vissers in de gelegenheid stellen
deel te nemen aan een experiment
met het handmatig rapen van Japanse oesters in de Waddenzee.
Deze exoot werd in Nederland geïmporteerd nadat de oesterziekte in
de winter van 1962-1963 zwaar had
huisgehouden onder de inheemse
platte oesters. De Japanse oester
is groter dan de inheemse en de
schelp is zo hard, dat vogels hem
niet open kunnen krijgen. De laatste
jaren heeft de verspreiding van de
Japanse oester op de Waddenzee
zich sterk uitgebreid. De Japanse
oester is uitstekend geschikt voor
consumptie.
Verburg wil met het experiment de
effecten van handmatig rapen op de
natuur onderzoeken. Alleen vissers
met een handkokkelvergunning komen in aanmerking voor deelname.
Het experiment moet worden gezien
als een aanvulling op de kleinschalige activiteiten van beroepsvissers in
het gebied. Het is niet de bedoeling
het aantal vissers op de Waddenzee
uit te breiden. Er komen hooguit drie
locaties in aanmerking voor het experimentele rapen.
Vissers die in aanmerking willen
komen voor deelname moeten een
bedrijfsplan overleggen bij het ministerie van LNV en een vergunning
aanvragen op basis van de Natuurbeschermingswet bij de provincie Friesland. Afhankelijk van waar zal worden
geraapt is ook ontheffing op basis van
de Visserijwet nodig. (BS)

Drastische beperking
visvangst Baltische
Zee
BRUSSEL

De Europese Commissie heeft voor
2009 een drastische beperking voorgesteld van de visserij in de Baltische Zee. Vooral de haringvissers
zullen hun vangsten fors moeten
beperken.
Voor deze vissoort stelt de Commissie een vangstbeperking voor van 63
procent in het westelijke deel van de
Baltische Zee, plus nogeens een zes
procent mindere haringvangst in het
centrale deel van deze zee.
Voor zalm en sprot wil de Commissie de vangsten met vijftien procent
verminderen. Vanwege het herstel
van de kabeljauwbestanden mogen
de vissers de vangsten van deze vis
met vijftien procent verhogen als het
aan de Commissie ligt. Meer dan in
de Noordzee heeft de vis in de Baltische Zee te lijden van vervuiling. De
zee is er feitelijk een grote baai van
Denemarken tot Finland en stroomt
amper door. Vervuiling blijft er vele
decennia drijven. ln het noordelijke
deel zijn grote delen zelfs ecologisch
dood. (JS)

Hoge boete voor
vangst jonge vis
BRUSSEL

Het vangen van onvolgroeide jonge
kabeljauw is de eigenaar en kapitein
van het Belgische vissersvaartuig
Neptunus duur komen te staan.
Een rechter in Lowestoft in Oost-Engeland legde het tweetal een boete op
van 54.000 euro vanwege het vissen
in Britse wateren met blinders (netten die jonge kabeljauw verhinderen
door de mazen te glippen). Dat de
straf zo hoog uitviel heeft te maken met het feit dat de Neptunus al
eens eerder op dezelfde feiten werd
betrapt. De rechter liet ook boordmateriaal zoals netten en kettingen
en zelfs schoenen in beslag nemen.
Volgens Britse bronnen lopen eigenaar en kapitein van het schip de
volgende keer een groot risico op
inbeslagname van het schip. (JS)

DEN HAAG

Greenpeace is handelt met het
storten van rotsblokken onrechtmatig. Dit antwoordt minister
Verburg van LNV op vragen
uit de Tweede Kamer. Bij eventuele acties in het Nederlandse
deel van de Noordzee zullen de
ministeries van LNV en Verkeer
en Waterstaat en de Kustwacht
gezamenlijk actie ondernemen.

Eurokotter OL-5 naar Urk
URK

Johan Seepma uit het Friese Oosternijkerk heeft zijn Eurokotter OL-5 Jacob Senior na een half jaar vissen
alweer verkocht. Johan Bakker uit Urk is de nieuwe eigenaar. Hij brengt zijn aanwinst in de vaart als UK-163
Orion. Begin dit jaar nam Seepma de ruim 22 meter lange en 77 gt metende VD-18 over van visserijbedrijf
Tuip uit Volendam en verkocht zijn twintig meter lange, 39 ton metende garnalenkotter naar Makkum. Een wat
kleinere kotter bevalt toch beter, zo luidt de motivatie van Seepma om de in 1985 als TX-8 in de vaart gekomen
Eurokotter weer van de hand te doen. Hij is dan ook op zoek naar een kleiner schip. (Foto Bram Pronk)

Omdat Greenpeace vindt dat de
overheid te weinig haast maakt met
het beschermen van de zee, is de
milieuorganisatie zelf begonnen met
het maken een zeereservaat. Door
stenen te storten binnen een afgebakend gebied wil Greenpeace dit
gebied ongeschikt maken voor de
visserij. Het gaat om een gebied dertig mijl ten westen van het Duitse
eiland Sylt. De rotsblokken vormen
een groot gevaar voor de vele kleine
schepen die in dit gebied vissen. Er
vissen ook Nederlandse kotters in
dit Duitse gebied.
Verburg heeft de actie van Greenpeace onmiddellijk veroordeeld
en de directeur van Greenpeace
uitgenodigd voor een gesprek.

‘Waddenhavens moeten bescheiden, maar veelzijdige vloot krijgen’

Wadvissers werken aan supervis
Coördinator Jaap Vegter van de in 2000 opgerichte Stichting
Geïntegreerde Visserij is optimistisch over de toekomst van de
kust- en binnenvisserij in Noord-Nederland. De stichting, met
een twaalftal aangesloten wad- en binnenvissers, zet zich in voor
duurzame visserij in deze regio en het initiatief wordt inmiddels
financieel ondersteund door Groningen, Friesland, Noord-Holland en de Europese Unie.

Dat er slechts een dozijn beroepsvissers bij de stichting is aangesloten,
ziet de coördinator niet als handicap. Integendeel, want met een relatief kleine groep kan slagvaardig
worden geopereerd. Verschillende
vormen van de kust- en binnenvisserij zijn onder de stichtingsparaplu
verenigd. De garnalen- en palingvisserij, de handkokkelaars, de visserij

aanzien van de toekomst van deze
bedrijvigheid. ‘Je moet het omdraaien’, zo klinkt het, ‘en dat kan door
geïntegreerde visserij. Flexibel ingestelde vissers, te vergelijken met het
gemengde bedrijf in de agrarische
sector. Het gaat om een bedrijfsvorm
met meer rendement per kilo gevangen consumptievis.’
Als gevolg van natuurlijke verande-

‘Economisch en
toeristisch attractief’
op tong, schol, harder en zeebaars.
Met verschillende technieken, variërend van standaard tot en met fuiken
en geaasde lijnen.
Vegter: ‘Wij gaan met onze initiatieven dwars door alle bestaande belangenorganisaties en structuren heen.
Wij willen verschillende vangstmogelijkheden en visserijtechnieken aan
boord combineren om zodoende niet
van één soort vis, schaal- of schelpdier afhankelijk te zijn en we risico’s
kunnen spreiden.’ Zelf vist hij met
zijn UQ-11, met Lauwersoog als
thuishaven, op harder en zeebaars
en hij experimenteert met spiering.

Flexibele vissers

Niet ontkend wordt dat er bij veel
kleine vissers nog de nodige scepsis
bestaat. In de noordelijke binnenen buitenvisserij heerst al jaren een
enigszins fatalistische stemming ten

ringen in het dynamische waddenmilieu en ook door ingrijpen van de
mens (inpolderingen), verdwenen er
op den duur tal van visserijvormen.
Specialisatie en schaalvergroting
drukten de wadvisserij verder in het
defensief. ‘Wij zijn nu de bouwstenen aan het verzamelen voor een
concreet toekomstbeeld ten behoeve van de noordelijke kustvisserij.
Elk waddenhaventje moet (weer)
een bescheiden vloot met kleine
schepen hebben, waar per seizoen
verschillende soorten vis, gevangen
met verschillende vistechnieken, aan
land worden gebracht. Als een verantwoorde aanvulling op de huidige
garnalenvisserij.’
Vegter refereert aan de morele steun
van voorzitter Johan Nooitgedagt
van de Nederlandse Vissersbond en
aan de Raad voor de Wadden met
hun rapportage ‘Natuurlijk vissen

op de Wadden’. Daarin wordt het
ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV) geadviseerd en uitgenodigd met een plan van
aanpak te komen voor een duurzame
toekomstvisie op de wadvisserij. De
raad is eveneens van mening dat ‘het
huidige systeem van verhandelbare en
beperkt beschikbare vergunningen en
vangstrechten de mogelijkheden voor
de flexibilisering van de wadvisserij
frustreert’. De regio zou meer invloed
op dit systeem moeten krijgen.

Groepsvergunning

Inmiddels heeft minister Verburg
deze zomer aan een zestal wadvissers een experimentele groepsvergunning voor de geïntegreerde kustvisserij verstrekt. De vissers kunnen op
basis van een vastgelegd protocol,
gebruik maken van elkaars visvergunningen en voor het gebruik van de
vaste vistuigen. De groepsvergunning
heeft een maximale looptijd van vijf
jaar en het collectieve visplan is door
het departement gesanctioneerd. Het
initiatief voor dit experiment werd de
bewindsvrouw ingefluisterd via de
Stichting Geïntegreerde Visserij.
‘Het heeft ons zo’n drie jaar gekost
voordat we in Den Haag gehoor kregen. In het algemeen gesteld, wordt er
op het ministerie richting de visserij
te weinig innovatief gedacht en men
is meer bezig met het oplossen van
knelpunten.’
Wel is er voor kansrijke en verantwoorde visserijprojecten in principe
geld beschikbaar. ‘Het was in de afgelopen acht jaar een moeizaam proces
om in Den Haag ingang te krijgen
voor onze ideeën, maar we kunnen
nu zoden aan de dijk zetten. Onze
zienswijze wordt zo langzamerhand
opgepikt.’

Kraamkamer

Het is duidelijk dat er veel mis is
met de ecologie van de Waddenzee.
Het huidige wad is als kraamkamer

verschraald. Vegter: ‘We hebben
mosselbanken, zeegrasvelden en
brakwatergebieden nodig. Als we
aan de hand van een beperkt getijdenstelsel het Lauwersmeer zouden
kunnen verbrakken, dan levert dat ons
veel vis op. Tonnen platvis bijvoorbeeld. Dat er nu weinig platvis in de
Noordzee rondzwemt, komt omdat
er in de Waddenzee te weinig jonge
vis van deze soort aanwezig is. Teveel bijvangst van jonge vis in de
garnalenvisserij is hiervan deels de
oorzaak, maar het is duidelijk dat er
ook iets mis is met het ecosysteem
van de wadden.’
De noordelijke geïntegreerde vissers
oriënteren zich in het buitenland om
tijdens studiereizen met hun collega’s
contact te zoeken en ervaringen uit te
wisselen. Onder meer in het Engelse
Cornwall en in het Franse Bretagne
waar de kustvisserij een belangrijke
bestaansbron is en de vele visserijhaventjes toeristische trekpleisters
zijn geworden. Dat beeld staat Vegter voor de noordelijke waddenkust
voor ogen.
‘Ik overdrijf in zekere mate, maar als ik
de Bretonse kust als voorbeeld noem,
weet iedereen waar ik het over heb. Dat
betekent dat we in het waddengebied
af moeten van de dure regelgeving en
het strakke vergunningenregime en
moeten zorgen dat de kennis van de
vissers wordt verbreed, de vraagzijde
van markt wordt geïnventariseerd,
vraag en aanbod van de dagvisserij op
elkaar worden afgestemd, de logistiek
wordt verbeterd en er meer verkooppunten worden gecreëerd. Qua aanbod
en assortiment - misschien ook wel
met waddenmosselen en inheemse
oesters - moet er door de vissers en
verwerkers in alle opzichten kwaliteit
worden geleverd. Geen bulkaanvoer,
maar variatie en altijd dagvers. Supervis dus. Je kunt daarbij denken aan
de introductie van een kwaliteitslabel
voor deze streekproducten. De stichting gelooft daarin. Absoluut.’ (TK)

Greenpeace heeft hier echter geen
gehoor aan gegeven.
In haar brief aan de Kamer schrijft
Verburg dat zij heeft gesproken met
haar Duitse ambtsgenoot, staatssecretaris Lindemann, over eventuele
maatregelen. ‘De Duitse overheid
heeft de actie veroordeeld, maar
bleek onvoldoende wettelijke mogelijkheden te hebben om onmiddellijk tot actie over te gaan. Wel
heeft het Duitse verkeersministerie
op 5 september de politie opdracht
gegeven het schip van Greenpeace
te stoppen zodra de actie in Duitse
wateren werd voortgezet.
Volgens Verburg zijn er geen concrete aanwijzingen voor vergelijkbare acties in het Nederlandse
deel van de Noordzee. Ze houdt er
echter wel rekening mee. Verburg
schrijft dat het storten van stenen
in beginsel verboden is op basis
van de Wet milieubeheer, de Wet
beheer Rijkswaterstaatwerken en
de Wet verontreiniging zeewater.
‘Als Greenpeace ook in de Nederlandse Noordzee stenen zou gooien
of pogingen daartoe onderneemt, is
er dus sprake van een onrechtmatige
daad.’ (MS)

ijsselmeer
Met 26 aanvoerders bereikte de Urker afslag in week 37 een omzet van
91.967 euro. De hoogste besomming
bedroeg 16.000 euro.
De aalaanvoer bestond uit 307 kilo
fuikaal voor 18,35, 47 kilo dunne
aal voor 13,03, 183 kilo kistaal voor
26,13, 214 kilo kweekaal voor 6,68,
1893,5 kilo dikaal voor 5,86, 293,5
kilo schieraal voor 8,28 en 27 kilo
roodaal voor 11,64 euro.
De roofvis bestond uit 12.967,5
kilo snoekbaars voor gemiddeld
4,71 euro per kilo, 15,5 kilo snoek
voor 2,74 en 791 kilo rode baars
voor 3,34.
Aan witvis was er 1.013 kilo blei
voor 0,27, 2.487 kilo grote blei voor
0,49 en 391,5 kilo voorn voor 0,52
euro.
Verder was er 88,5 kilo bot voor 0,80
en 43 kilo krab zat gemiddeld op
4,76. (WBV)
De Urker omzet zakte vorige week
naar 83.575 euro. Daarvoor zorgden
24 aanvoerders en de hoogste besomming bedroeg 17.000 euro.
De aalaanvoer bestond uit 315,5
kilo fuikaal voor 16,16, 120,5 kilo
kweekaal voor 7,81, 1.008 kilo dikaal voor 6,52, 159,5 kilo schieraal
voor 10,51 en 70,5 kilo roodaal voor
8,20 euro.
Verder was er 33 kilo snoek voor
2,95, 14.389,5 kilo snoekbaars voor
4,43, 916 kilo rode baars voor 3,40,
244,5 kilo voorn voor 0,36, 70 kilo
bot voor 0,80, 124 kilo grote blei
voor 0,50, 94,5 kilo grote snoekbaars
voor 8,57 en de 150 kilo krab zat
gemiddeld op 5,34 euro. (WBV)

Garnalenpelcentrum
CUXHAVEN

Het Duitse Cuxhaven heeft een
nieuw garnalenpelcentrum. De
Nederlandse Vissersbond meldt
dat het machinepark van het centrum 24 garnalenpelmachines telt.
De Pools-Duitse zakenman Gregor
Kucharewics wil met zestig medewerkers in drieploegendienst per
etmaal zeven ton garnalen pellen.
Het centrum beschikt over 3000
kubieke meter koelruimte.

Schotse haring MSC-gecertificeerd
PETERHEAD

De Schotse organisatie voor verduurzaming van de pelagische
visserij SPSG heeft vorige maand
in Peterhead uit handen van directeur Rupert Howes van Marine
Steward Council het MSC-duurzaamheidscertificaat voor de visserij op Noordzeeharing ontvangen.

Franse kustwacht pakt
Belgische visser voor
te kleine maaswijdte
BRUSSEL

De Franse kustwacht heeft het Belgische vissersschip Rubens Z afgeleid
naar de haven van Boulogne-sur-Mer
wegens een overtreding de Europese
visserijregels. De bemannning van
de Rubens Z zou volgens de Franse
inspecteurs gevist hebben met een
maaswijdte die kleiner was dan de
voorgeschreven tachtig millimeter.
Aan boord van het schip werd
twaalf ton vis aangetroffen. Het
Belgische schip werd in beslag
genomen en in de haven aan de
ketting leggen, zoals de procedure
voorschijft bij een schending van
de wetgeving op de visserij door
een buitenlands schip. Een deel
van de vangst werd in beslag genomen en verkocht in de vismijn.
De opbrengst daarvan gaat naar de
Franse schatkist.
Alleen een rechtbank kan het beslag
opheffen nadat de reder een borgsom
heeft betaald. Volgens de kustwacht
komt het meer voor dat buitenlandse
schepen de EU-visserijregels aan
hun laars lappen. (JS)
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SCH-36 bleef lang op Noordzee
SCHEVENINGEN

Op de foto de SCH-36 Cornelia van Cees Blok uit Scheveningen. Ze kwam in 1968 in de vaart als GO-36 De
Vrouw Jannetje voor K. Tanis uit Goedereede en werd gebouwd bij Scheepswerf Visser in Den Helder. De ruim
25 meter lange en 700 pk sterke kotter was er een uit een serie die de Helderse scheepswerf in de jaren zestig
bouwde. Tot 1984 heeft Tanis met de GO-36 gevist, waarna Blok eigenaar werd. In 1987 liet hij zijn SCH-36
verlengen en heeft er daarna tot 1990 de boomkor- en rondvisvisserij mee beoefend. In dat jaar verhuisde de
kotter naar Den Helder en kreeg ze korte tijd HD-63 op de boeg. Nog in hetzelfde jaar werd visserijbedrijf Kes
uit Volendam eigenaar, die haar in de vaart bracht als VD-54. In 1991 vlagde Kes de VD-54 om naar Engeland
en werd het visnummer GY-54 met Grimsby als thuishaven, om eind 1995 weer als VD-54 in Nederland te worden
ingeschreven. Korte tijd later vond het vissersschip in Piet Hoek uit Katwijk aan Zee haar laatste Nederlandse
eigenaar. Hoek liet de kotter registreren als KW-54 en viste ermee tot 1997, waarna ze in de sanering terechtkwam. In Namibië werd voor de toen dertig jaar oude kotter nieuw emplooi gevonden. (Foto Bram Pronk)

De Schotten vissen op de Noordzeeharing met zogenoemde tankboten.
De met pelagische netten gevangen
haring wordt op deze schepen uit de
netten aan boord gepompt en in zeewatergekoelde tanks opgeslagen. De
Schotse vloot telt 25 van dergelijke
schepen, die vanuit Fraserburgh,
Peterhead en de Shetland Eilanden
opereren.
De SPGP werd in 2007 opgericht om
MSC-certificering voor de visserij op
voor de Schotten belangrijke visbestanden te verkrijgen, de RFS-certificering van schepen te bevorderen, een
duurzaamheidsbeleid voor de Schotse
visserijsector uit te stippelen en de samenwerking tussen de visserijsector
en de wetenschap te bevorderen. Alle
Schotse reders van pelagische vissersschepen zijn bij de SPSG aangesloten
en ook alle visserij-, vishandels- en
visverwerkersorganisaties.
Het MSC-certificaat betekent dat de
gevangen haring in de winkel met een
MSC-label voor op duurzame wijze
gevangen vis mag worden verkocht.
’s Werelds grootste visverkoper WalMart heeft aangekondigd binnen vijf

jaar alleen nog MSC-gecertificeerde
vis te willen verkopen. Maar ook belangrijke Engelse supermarktketens
als Marks & Spencer, Sainsburys en
Asda hebben voor de MSC-gecertificeerde vis en visproducten gekozen.
In 2007 werd in het Verenigd Koninkrijk 51.000 ton haring ter waarde van
12,5 miljoen euro aan wal gezet. Het
eindproduct, inclusief verwerking,
tussenhandel en uiteindelijke verkoop
aan de consument vertegenwoordigt
een waarde van 400 miljoen.

Opstapje

Het RSF-certificaat is eveneens een
certificaat voor duurzame visserij,
maar met iets minder strenge eisen
dan de Marine Stewart Council stelt.
Een aantal Nederlandse viskotters
en Britse kotters in Nederlands eigendom zijn onlangs RFS-gecertificeerd. RFS staat voor Responsible
Fishing Scheme. De Nederlandse
vissers zien het RFS-certificaat als
een opstapje naar MSC-certificering.
De visserij op Maatjesharing of Hollandse Nieuwe door de Nederlandse
spanvistrawlers Wiron 5 en Wiron 6
van Jaczon was al eerder MSC-gecertificeerd. Ook de Scandinavische
haringvissers zetten zich in om het
MSC-certificaat te verkrijgen. Het
Schotse MSC-certificaat is het 31ste
dat door de Marine Steward Council
is verleend. De Noordzeeharing is
van lieverlee het best beheerde en
meest bewaakte visbestand ter wereld geworden. (BS)

URK
Meer tong, prijzen omlaag
De aanvoer was iets kleiner dan
vorige week. In het aanvoerbeeld
ontstond wel een verschuiving, het
tongaandeel groeide naar ruim tien
procent, het aandeel van de schol
was met 56 procent aanzienlijk
kleiner. De tongvangsten waren
wat groter, het aantal kotters met
vangsten van 2800 tot 3500 kilo
nam toe. Dat had wel gevolgen voor
de prijzen, vooral die van de grote
soorten. Vorige week werden die
nog verhandeld voor 18,53 (groot)
en 14,24 (grootmiddel). Al in de
loop van de middagveilingen van
vrijdag gingen de prijzen omlaag
en die daling zou zich maandag
nog voortzetten.
Vrijdag konden de prijzen van de
kleine tongsoorten zich nog redelijk handhaven in vergelijking met
de voorgaande weken maar maandag moesten die ook flink wat
toegeven. Het scholaanbod ging
met 1400 kisten omlaag, wat niet
betekent dat er weinig schol was.
De noteringen van de schol 3 en
4 bleven vrijwel ongewijzigd; de
meeste kleine schol werd geveild
voor prijzen die zich bewegen rond
de door de aanvoerders vastgestelde minimumprijs van 1,80. Dit met
uitzondering van twee kotters die
voor hun grote partijen 1,90 kregen. Opvallend was wel de forse
daling van de prijs van de schol 2
op maandag die vorige week nog
2,25 opbracht. Overigens is het
aandeel van de op één na grootste
scholmaat aanzienlijk.
Tarbot was er wat meer, waarbij de
grote maten 1, 2 en 3 voor beduidend minder van de hand gingen.
De kleine soorten werden wel iets
goedkoper, al was de prijsdaling
daarvan minder ingrijpend.
De griet werd vrijdag wat duurder,
maar volgde maandag de dalende
trend van de tarbot.
Bij de tongschar veranderde nauwelijks iets, alleen enkele grotere
partijen kleine tongschar haalden
de 4 euro. De schar bleef redelijk
op peil ten opzichte van de laatste
weken; de bot zakt wat weg, wat
mogelijk het gevolg is van de afnemende aanvoer waardoor deze
vissoort voor de handel minder
interessant wordt.
De kabeljauwaanvoer was groter
dan vorige week toen er slechts 295
kisten binnen kwamen. De aanvoer
begon al op woensdag toen er een
buitenlandse kotter was met 235
kisten, gevolgd door 264 kisten
op donderdag. De kabeljauwaanvoer van onder Nederlandse vlag
varende kotters is miniem, het zijn
dan ook de onder vreemde vlag
varende aanvoerders die voor de
grotere hoeveelheden zorgen. De
prijzen van de middensoorten 3
en 4 waren redelijk, die van de
grote maten 1 en 2 vielen wat tegen, een notering van 3 euro per
kilo was een zeldzaamheid. Uit de
Oostzee was er alleen op maandag
wat aanvoer, de prijzen daarvan
werden kennelijk beïnvloed door
het ruime aanbod van Noordzeekabeljauw.
Maandag was er nog wat dichte
wijting uit de Oostzee, die maar
moeizaam van de hand ging. De
kotter van woensdag had nog 107
kisten koolvis die van de hand ging
voor 1,08 (1), 0,99 (2), 1,29 (3)
en 1,29 (4). Dezelfde aanvoerder
zorgde voor 66 kisten leng, een
ongewoon grote hoeveelheid voor
de visafslag van Urk. De grote leng
liet 1,31 noteren, de middensoort
1,41 en de kleintjes 2 euro.
De flyshooters hadden wat minder rode poon, vrijdag waren de
gemiddelde prijzen daarvan 6,80
(1), 4,70 (2), 2,75 (3) en 1,06 (4).
De kleine rode poon van de boomkorvissers zakte wat weg, een deel
van de kleine soort 3 ging naar
0,48.

Het aanbod van kreeft was wat
kleiner en dat had een beperkte
prijsverhoging tot gevolg
De weekomzet bleef met 2,1 miljoen euro ongewijzigd. Het grotere
aandeel van de dure vissoorten
(tong, tarbot) compenseerden de
lagere prijzen en de mindere aanvoer. De besommingen waren in
het algemeen bevredigend, van een
enkeling goed tot zeer goed.
De aanvoer bestond uit: 66.900
kilo tong, 26.587 kilo tarbot,
7262 kilo griet, 6834 kilo tongschar, 33.802 kilo kreeft, 3821 kilo
ham/zeeduivel, 9122 kisten schol,
915 kisten schar, 103 kisten bot,
895 kisten kabeljauw (Noordzee),
257 kisten kabeljauw (Oostzee), 38
kisten wijting, 11 kisten schelvis,
98 kisten heek, 642 kisten poon,
396 kilo pijlstaartinktvis, 9568 kilo
krabben en 1237 kilo wulken.
Gemiddelde prijzen: vrijdag maandag en Harlingen
Tong:
groot
17,33 16,50 16,64
grootmiddel 13,58 12,60 13,12
kleinmiddel 9,74 9,23 9,27
klein I
8,40 7,94 7,98
klein II
7,99 7,54 7,64
Tarbot:
super
32,24 29,45 28,46
1
22,41 21,04 21,52
2
17,10 16,76 16,90
3
10,98 10,47 10,69
4
8,28 8,20 8,28
5
8,24 8,09 8,07
6
7,02 6,48 -,-Griet:
super
11,58 11,73 10,46
1
8,11 7,49 7,77
2
7,79 6,95 7,63
3
5,45 5,03 -,-Tongschar:
groot
8,00 6,47 5,19
middel
5,98 4,16 4,03
klein
3,94 3,41 4,25
Kreeft:
super
10,52 14,01
1
7,05 9,01
1 klein
5,83 5,59
2
4,83 4,34
2 klein
3,31 3,83
3
3,00 2,76
staartjes
4,64 5,41
Zeeduivel::
1
5,01 4,78
2
5,14 4,51
3
4,67 4,43
4
4,29 3,64
5
3,55 3,35
Schol:
1
2,36 2,27 2,23
2
2,15 2,07 2,04
3
1,85 1,85 1,80
4
1,86 1,86 1,82
Schar:
1,15 1,12 1,11
Bot:
0,63 0,53
Kabeljauw (Noordzee):
1
3,91 4,10 3,13
2
3,51 3,52 3,44
3
3,30 3,30 3,23
4
3,53 3,38 3,20
5
3,30 3,10 2,83
6
2,15 1,86 -,-Kabeljauw (Oostzee):
1
-,-- 2,21
2
-,-- 2,53
3
-,-- 2,53
4
-,-- 2,38
5
-,-- 2,24
6
-,-- 1,82
Wijting:
gestript
2,12 1,31 1,86
dicht
-,-- 0,62
Heek:
groot
1,73 1,33
midden
1,47 1,33
klein
1,12 1,08
Grauwe poon:
0,46 0,38
Rode poon:
1
5,20 2,97
2
3,72 2,40
3
2,10 1,00
4
1,06 0,92

Noren ontwikkelen techniek om
kwaliteit visfilets te meten
OLSO

Het Noorse instituut voor visserijonderzoek Nofima (het vroegere Fiskeriforskning) introduceert binnenkort een machine
die met behulp van licht goede
van slechte kwaliteit kabeljauwfilets kan onderscheiden.
‘Wat wij doen is de vis met wit licht
verlichten en dan een spectrometer gebruiken’, aldus wetenschapper Karsten Heia in Britse in het
maandblad Seafood Processor. ‘Zo
meten we het door de vis weerkaatste
licht ook van golflengten die niet
met het oog waarneembaar zijn.’ De
parasitaire nematoden of rondwormen, huidresten en bloedresten beïnvloeden het licht elk op hun eigen
manier en deze verschillen worden
geregistreerd door de spectrometer.
Deze informatie wordt vervolgens
doorgegeven aan een computer die
het sorteren van de filets regelt.
‘Deze technologie komt tegemoet

aan het verlangen naar snelheid binnen de industrie. De techniek heeft
geen effect op de filet en is zeer
geschikt voor het ontdekken van
kwaliteitsfouten’, aldus Heia.
Eerder dit jaar is de machine getest
bij een visverwerker in Vesterålen.
De snelheid van de machine moet zo
groot zijn dat de normale snelheid
van de vis in de verwerkingslijn niet
wordt onderbroken. De Noorse filetindustrie slaagt er de laatste jaren
maar moeilijk in winst te maken en
de concurrentie van overzee is groeiende. De machine kan een steuntje
in de rug betekenen volgens Karsten
Heia, die niet verwacht dat mensen
er hun baan door zullen verliezen. De
Duitse fabrikant van visverwerkingsmachines Baader maakte deel uit
van het team dat de nieuwe techniek
heeft ontwikkeld. Het onderzoek
werd gefinancierd door de Noorse
Raad van Onderzoek, het Noorse
Visserij & Aquacultuur Onderzoek
Fonds en Baader. (BS)
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Zeiltraining lijkt gat in de markt
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DIE GOEDE OUDE TIJD

Sligting brengt in 2010 Wylde Swan te water
Willem Sligting denkt een gat in de markt te hebben gevonden.
In 2010 komt als opvolger van de Swan fan Makkum de 63
meter lange Wylde Swan op de markt. Niet als zeegaand zeilcharterschip, maar als zeiltrainingsschip. ‘Want de passagiersmarkt is redelijk verzadigd.’
Balk op Urk is op het ogenblik
bezig de bijna negentig jaar oude
romp onder klasse te brengen en te
voorzien van een driftbeperkende
dooskiel met circa honderd ton ballast. ‘Vooral het middenschip was
slecht, doordat daar een beun was
ingebouwd en achter die beunwanden nooit meer onderhoud was gepleegd’, vertelt Sligting. Daarna gaat
zij naar SRF van Lex Tichelaar voor
het ijzerwerk en vervolgens wordt
zij in eigen beheer afgebouwd.

Sligting ook zoekt naar fondsen, die
de drempel kunnen verlagen.

Een winnaar

Sligting vond de romp voor de
Wylde Swan in 2001. De in 1920
gebouwde stoomtrawler met hulptuig deed dienst als visjager in de
Noord-Atlantische Oceaan en haar
romp belooft veel snelheid. ‘In de
tall ships’ races kunnen we normaal
gesproken alleen van de Stad Amsterdam winnen door op een alterna-

Deze foto is gemaakt in 1966. De opvarige Kempenaar vaart net boven het loswalletje van Gennep
aan de Maas. De naam van het schip is korter, dan

ENKHUIZEN

Snelle lijnen geven hoop
voor de tall ships’ races
Het gaat om een miljoenenproject.
Waarin de gestegen staalprijzen de
oorspronkelijke bouwbegroting geen
goed doen.

Overal inzetbaar

Het gat in de markt (‘dat we wel zelf
moeten uitgraven’) verklaart Sligting
uit de eigendomsverhoudingen in de
zeiltraining. ‘De meeste schepen zijn
verbonden aan een organisatie of een
instituut, wij zijn overal inzetbaar.
We gaan nog praten met maritieme
opleidingen en we denken ook aan
internationale uitwisselingen. Doel
van het schip is mensen maritiem
te vormen óf om karaktervormend
bezig te zijn. Je kunt ook denken
aan bedrijven, die voor bepaalde
functies mensen willen selecteren
en willen zien hoe ze individueel en
in een groep opereren. Maar voor
een zeevaartschool is het ook een
fantastisch iets.’
Hij is zich daarbij goed bewust van
de beperkte budgetten in onderwijsland. ‘Wat dat aangaat zouden onze
zeevaartscholen een voorbeeld kunnen nemen aan de Deense, die een
koepelorganisatie hebben gevormd.
Onze scholen zijn zeer zelfstandig en
werken niet altijd goed samen.’
Hoopvolle signalen ziet hij in de oprichting van nieuwe sailtraining associaties in onder meer Griekenland
en Canada, die lid worden van Sail
Training International. Als die associaties geen eigen of geschikte schepen hebben, dan is dat een potentiële
markt voor de Wylde Swan. ‘Ook
de Enkhuizer Zeevaartschool zal
wel met leerlingen naar zee willen,
maar de kosten zullen waarschijnlijk
een probleem vormen.’ Vandaar dat

Schuttevaer
70 jaar geleden
Uit Weekblad Schuttevaer van
1 oktober 1938

tieve route te gokken, maar dit schip
is met haar theoretische rompsnelheid van 15,5 knoop volgens mij
een potentiële winnaar.’
Het schip heeft een officiersmess,
die ook kan dienen voor groepsbesprekingen. In het grote ruim is
plaats voor 28 man, deels in kooien,
deels in hangmatten. Daarnaast zijn
er vier tweepersoons hutten, bijvoorbeeld voor de begeleiders van een
groep en is er accommodatie voor
twaalf bemanningsleden. Het grote
ruim kan tevens dienen voor recepties bij grote evenementen als Sail
Amsterdam, de Kieler Woche en de
Volvo Ocean Race.

Historie

Sligting had oog voor de snelle lijnen
van de Jemo, zoals het schip in 2001
heette. Ze werd in 1920 echter gebouwd als visjager Blomberg, die de
haring van de vloot zo snel mogelijk
aan de markt moest krijgen voor de
Wilhelmshavener Hochseefischerei
AG von Rüstringen.
Met haar 35,35 meter tussen de loodlijnen, 7,40 meter breedte en 3,90
meter diepgang werd zij aangedreven
door een driecilinder stoommachine
van vijftig pk. In 1921 werd de 227
grt metende trawler verkocht aan C.
Andersen in Kiel, die haar in 1925
met vijf meter verlengde tot 40,74
meter, waardoor het tonnage steeg
naar 256 grt.

• Het zeilplan van de Wylde Swan telt 1160 vierkante meter. (Foto Sander Klos)
In 1940 werd zij gevorderd door de
Kriegsmarine en in 1945 kwam zij
in handen van de Noorse marine. Ze
werd opgelegd in Haugesund en in
1949 verkocht aan Knut en Hilmar
Helgesen, die haar voorzagen van
een teakhouten stuurhuis, het interi-

nog enkele eigendomswisselingen
kocht Chris Woestenburg haar in
1999. Twee jaar later werd Sligting
eigenaar en anno 2008 lijkt zij een
heel nieuw leven tegemoet te gaan
als ‘grootste tweemastschoener ter
wereld’. (SK)

Al jaren worden door boekingskantoren enquêtes verstuurd, maar
nog nooit zijn de uitkomsten van

BBZ onderzoekt
klanttevredenheid
al deze vragenlijsten gebundeld en
verwerkt tot één rapport. De BBZ
vindt dat het tijd wordt dat er meer
duidelijkheid komt over de wensen
van de hedendaagse klant, zodat de
schepen beter kunnen inspelen op
de behoeftes.
De Nederlandse chartervloot bestaat
uit ruim 500 traditionele zeil- en motorschepen. De schepen variëren van
relatief eenvoudig tot zeer luxe. Het

vaargebied is wereldwijd, van IJsselmeer, Oostzee, Antarctica tot het
Caribisch Gebied.
De BBZ kwam er in 2005 tijdens
een congres achter dat het ontbrak
aan goede kennis over de klant en de
redenen waarom men kiest voor een
vaarvakantie. Alleen met een goed
klantenonderzoek kan dit boven
water worden gehaald. Bovendien
is momenteel de vrijetijdsmarkt
aan het veranderen, zaak dus om
de vinger aan de pols te houden.
AHA Data is tot half oktober bezig
met het onderzoek. (MdV)

Groningen bestraft voor ligplaatsenbeleid
DEN HAAG

De gemeente Groningen heeft een
aanvraag voor een ligplaats binnen
het beschermd stadsgezicht te snel
afgewezen. Dat heeft de Raad van
State beslist.
De gemeente heeft de Turfsingel
aangewezen als plek waar authentieke schepen een ligplaats kunnen
krijgen. Om die reden kreeg de eigenaresse van een replica geen vergunning. De rechtbank in Groningen
gaf de gemeente nog gelijk, maar de
Raad van State heeft dit oordeel nu
teruggedraaid.
De in 1988 gebouwde motorsailer is
gebouwd naar een ontwerp van een
schip uit 1922. Volgens de Groningse

Redders in nood
PORTISHEAD

In 1938 leek haar lot bezegeld, toen
zij als Ursula voor de sloop werd
verkocht. Maar Walter Michaelis
uit Riga zag wel wat in haar, kocht
de romp, zette een 300 pk MANdiesel en herdoopte haar in Hariet.

eur onderhanden namen en haar Are
noemden. Tot eind jaren zeventig
deed zij vervolgens onder diverse
eigenaren dienst als visjager. In 1974
werd Jan Øyvind Johannessen eigenaar, hernoemde haar in Jemo en
gebruikte haar als zandschip. Na

De vereniging voor beroepschartervaart BBZ is vorige maand in samenwerking met onderzoeksbureau
AHA Data van Angelique Hubens
begonnen aan een branchebreed
onderzoek naar de tevredenheid
van klanten aan boord van charterschepen. In januari 2009 worden
de resultaten gepresenteerd in de
brochure De Klant.

die van de thuishaven. Graag horen we wie hier
toen voer?

De bemanning van de rigid inflatable
reddingboot Denbar Sage van Portishead heeft onlangs zelf een Mayday
de ether in moeten zenden.
De reddingboot voer in het Kanaal
van Bristol tegen een hard voor-

Het laatste type binnenvaartschip dat nog voor de zeilvaart
werd gebouwd is de steilsteven. Net als de klipper en klipperaak, had het geen houten voorgangers. De voorsteven
was recht en steil. Goedkoop te bouwen, net als bij de
eerste motorschepen rond 1920. De bolle kont met licht
naar binnen vallende boeisel leek meer op een aak en
was geveegd om het water goed los te laten. Deze schepen
werden breed, laag en licht gebouwd om veel lading te
vervoeren. De meeste namen rond de honderd ton mee bij
een lengte van ruim twintig meter.
Er zijn ook een paar grotere steilstevens tot wel 150 ton gebouwd. De meeste daarvan komen van werven in Groningen,
een enkele uit Drenthe. Met hun lage roefje aan de den, bleef
de kruiphoogte gering. Ze werden veel gebruikt om turf uit
de veenkoloniën te halen. De korte mast en lange giek werden
vaak ook als hijstuig gebruikt. In de kanalen moest vaak worden
gesleept en gejaagd, later werd dikwijls een opduwer achter de
kont vast gebonden. De kleine, ijzeren zwaardjes waren dan
handiger en vroegen minder onderhoud.
In 1924 bouwde de werf van Smit in Vierverlaten een kleine
steilsteven van 21,15 meter lengte, 4,14 breed, bij een holte van
1,28 meter, laadvermogen zestig ton. De naam van de eerste
schipper is niet bekend, in 1926 werd S. Bosma uit Dokkum
de eigenaar en noemde haar Ebenhaëzer. Voor een brandstofhandelaar in Dokkum werd turf gehaald uit Valthermond en
Exloërmond, retourvracht was vaak mest. Ook werd steenkool
geladen bij een zeeschip in Delfzijl en naar Godlinze in het
noorden van Groningen gebracht. Schipper Bosma en zijn vrouw
kregen drie zonen, geslapen werd in het achter- en vooronder.
Een verstelbare ring om de mast voor de lummel en beslag
om het helmhout te verhogen lagen nog aan boord, er is dus
ook met deklast gevaren. Een zoon vertelde, dat als het schip
met strobalen werd geladen, de kachel vanwege brandgevaar

regeling is een authentiek schip een
schip dat ooit is ingezet voor de beroepsvaart. Maar de motorsailer van
eigenaresse N. Brouwer is daarvoor
nooit gebruikt.
De Groningse regeling laat echter
ook schepen toe die een grote gelijkenis vertonen met authentieke
schepen. En volgens Brouwer zijn de
gemeente en de Groningse rechtbank
te gemakkelijk aan die mogelijkheid
voorbijgegaan. Enkele deskundigen
hadden van de gemeente weliswaar
opdracht gekregen een oordeel te
geven, maar dit was gebeurd aan de
hand van foto’s. De gemeente moet
nu een nieuw en beter onderbouwd
besluit nemen. (AvdW)

Asgard II naar
de kelder
BELLE ILE EN MER

De Ierse schoenerbrik Asgard II is donderdag 11
september gezonken voor
de Bretonse kust. Het 27
jaar oude schip vervulde
snel maar de 25 opvarenden - bemanning en jonge
zeiltrainees - gingen in de
reddingssloepen en werden
gered door de Franse kustwacht en in Belle Ile en Mer
aan wal gezet. De oorzaak
van de ondergang is nog
niet bekend. Het zou een kapotte afsluiter kunnen zijn,
maar mogelijk is ze op een
wrak uit de Tweede Wereldoorlog gestuit, waarvan er
ter plekke veel liggen. Een
paar weken geleden zeilde
de Asgard II nog mee in
de Parade of Sail in Den
Helder. (Archieffoto Hajo
Olij)

werp en raakte lek. Andere redders
kwamen snel in actie . De Denbar
Sage werd door de reddingboot van
Weston-Super-Mare op sleeptouw
genomen en naar Portishead gesleept.
De Denbar Sage is eigendom van
de particuliere reddingmaatschappij
Portishead Lifeboat Trust. (BS)

E

DE RFENIS

Deel 365

Deze serie belicht wekelijks een representante van het Nederlandse varende erfgoed. We gebruiken daarbij
het register voor varende monumenten als leidraad. Dus we schrijven over schepen,
die als monument zijn erkend of waarvan de eigenaar pogingen daartoe doet. Wie
geïnteresseerd is om mee te doen aan deze serie, kan dat kenbaar maken aan de
redactie via tel.: 0570-665525 of email redactie@schuttevaer.nl.

Steilsteven Ebenhaëzer
Tekst en foto’s Hajo Olij

in de bijboot werd gezet en zo kon er
toch worden gekookt.

Voor de wal

In 1935 werden de gangboorden verhoogd, het laadvermogen nam met tien
ton toe. De mastkoker ging naar voren,
het zeiltuig werd verkleind. Er werd een
opduwer aangeschaft met een A-Ford motor. Nu hoefde er niet meer te worden
gejaagd. In de Tweede Wereldoorlog
was brandstof niet te krijgen, er werd
weer gezeild. Nu werd er over de beurs
gevaren met vaak strobalen, kolen en
aardappelen als lading.
In 1955 ging de Ebenhaëzer definitief
voor de wal in Vianen. Ze werd omgebouwd tot woonschip, op het ruim kwam
een hoge houten opbouw. Schipper Bosma ging als kapitein op een sleepboot
varen. In 1972 overleed hij, zijn vrouw
en zonen boden het schip te koop aan
in De Telegraaf.
‘Ik zeilde al een paar jaar met een oud • De Ebenhaëzer voor Hindeloopen tijdens de Strontrace van 1996.
jachtje’, vertelt Cees van ’t Hoff. ‘Mijn
buurman hier in de Rosandepolder, Wessel Ploeg, deed al jaren met zijn spitse
voor 3000 gulden een viercilinder Kromhout CS van veertig
praam mee met de Strontrace. Ik hoorde bij de vaste bemanning. pk uit een vrachtauto. In 1990 hebben we en nieuw mastdek en
Onze grootste uitdaging was op tijd voor de prijsuitreiking koker geklonken, de mast staat nu één spant, vijftig centimeter,
weer terug in Workum te zijn. Het was en is nog een prachtig naar achteren. De ijzeren zwaardjes werden vervangen door
authentiek scheepje uit 1894 met werkende zijschroef. Het ligt grotere van hout, een tuig had ik al. Dat gedenkwaardige jaar
nu bij het veenkoloniaal museum in Veendam.
kwam de Ebenhaëzer na 45 jaar weer onder zeil.

Opbouw eraf

• De Ebenhaëzer als

woonscheepje. (Fotocollectie Cees van ’t Hoff)

• Cees van ‘t Hoff in het
originele roefje van de
Ebenhaëzer.

‘Ik las de advertentie en ging in Vianen kijken. In het voormalig
sluiskanaal lag een keurig woonarkje. Maar onder de opbouw zat
een nog bijna volledig intact steilsteventje verstopt, de ingekorte
mast stond er nog op. Over de prijs werden we het snel eens,
18.000 gulden. Er was echter wel een probleempje, inmiddels
was het sluiskanaal afgedamd. Hoe kregen we de Ebenhaëzer
weer in open water? Met een mobiele kraan moest het arkje op
een dieplader worden gezet en een kilometer verderop weer te
water. Ook een boom moest sneuvelen. De gemeente Vianen
en de familie Bosma bleken bereid elk de helft van de kosten
te betalen.
‘We sleepten het naar de Rosandepolder bij Oosterbeek, daar
sloopte ik de woning eraf. Om er toch op te kunnen wonen,
maakte ik een nieuwe, lage opbouw op het ruim, de planken
liepen mooi met de zeeg mee. Ik kocht een opduwer met een
twaalf pk Lister. Vanaf het achterdek kon je met een pikhaak
schakelen, door een roeidol achterop bleef de stok op zijn
plaats. Met een kabel gaf je gas, zo konden we varen. Tien jaar
later, in 1987, had ik op een dekschuit een luxe waterwoning
gebouwd. Nu kon de opbouw eraf, de steilsteven kreeg weer
een luikenkap. Dat jaar voeren we met de opduwer erachter
naar Berlijn, vanwege het 750-jarig bestaan. In 1989 kocht ik

Op herhaling

‘We zijn met het schip naar Pieterburen gevaren. Het kon allemaal net met de bruggen. Daar aangekomen, hebben we
uren in de zwaaikom door de modder gesleurd om te kunnen
draaien. In 1992 zeilden we voor het eerst met de Ebenhaëzer de
Strontrace, het lichtste schip in de zware klasse. Prachtig vind
ik dat, onder zeil aanleggen, mast strijken en weer opdraaien,
alle handelingen die de oude zeilschippers dagelijks deden.
Tot en met 1996 deden we mee, daarna nog op herhaling bij
het dertig jaar bestaan van de Strontrace in 2003.’
Dit jaar bestaat de Strontrace vanuit Workum 35 jaar. Weer
maken Cees van ’t Hoff en zijn mannen zich klaar. Eén geheim
kunnen we hier wel verklappen: bij de laatste hellingbeurt, een
paar dagen geleden, hebben ze het vlak en de kimmen in de
uierzalf gerold. Nog gladder en minder aangroei.
Scheepsgegevens
Steilsteven Ebenhaëzer. Gebouwd in 1924 op de werf van Smit
in Vierverlaten. Lengte: 21,15 meter. Breedte: 4,14 meter. Diepgang: 0,80 meter. Tonnage: 70,656. Grootzeil: 91,8 m2. Fok: 30
m2. Motor: viercilinder Kromhout CS, veertig pk bij 1500 toeren
met Brevo koppeling.
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Nieuwe dienstverlener Antwerp Towage begint met vier slepers

Winpress PV Valve naast ‘normale’ ontluchtingskappen

Multraship en Fairplay naar Antwerpen

Winteb verbreedt basis met IPC

Met vier havenslepers zijn Multraship Towage & Salvage uit
Terneuzen en Fairplay Towage
uit Hamburg in Antwerpen
een eigen sleepdienst begonnen. De rederijen hebben elk
een belang van vijftig procent
in de nieuwe sleepdienst, die
de naam Antwerp Towage heeft
gekregen en kantoor houdt aan
de Tavenierkaai in de Belgische
havenstad.

De oprichting van de nieuwe sleepdienst is het eerste gezamenlijke
optreden van Multraship en Fairplay sinds laatstgenoemde partij
in augustus een belang heeft verworven in de houdstermaatschappij van Multraship. Volgens Joerg
Mainzer van de Duitse sleepdienst
maakt de oprichting van Antwerp
Towage deel uit van de strategie
om in Noordwest-Europa de havensleepactiviteiten te versterken.
De vloot van de nieuwe sleepdienst
bestaat uit de Fairplay 22, met een
trekkracht van 52 ton, de Fairplay
XVII met een trekkracht van 51 ton,
de Multratug 10 met een trekkracht
van dertig ton en de Multratug 5 met
een trekkracht van 65 ton. Plan is
deze vaartuigen op termijn te vervangen door nieuwbouwslepers met
een trekkracht die varieert van 65
tot tachtig ton. Deze slepers staan
inmiddels al bij diverse werven op
stapel. Is nu extra sleepkracht nodig,
dan kan deze door Multraship vanuit
Terneuzen en Fairplay vanuit Rotterdam worden ingezet.

• Een serie ‘Air Pipe Heads’ voor het ontluchten van tanks. (Foto: Winteb)
WINSCHOTEN

•

De Multratug 5 (ex Kindeace) is de sterkste van de vier slepers van
Antwerp Towage. (Foto Adri van de Wege)

BREMEN

bestaat uit twee Niigata 6L28HX
hoofdmotoren, die elk een Niigata
ZP-31 azimuth schroefunit aandrijven. Dit levert een trekkracht op van
65 ton. Hiermee is de Multratug 5
meteen de sterkste sleper uit de vloot
van Antwerp Towage. Opvallend aan

ons in Antwerpen gevestigd op
dringend verzoek van een aantal
rederijen, vaste klanten van ons.
Multraship en Fairplay brengen
elk om te beginnen twee sleepboten
in. Voor het kantoor zijn we volop
bezig mensen aan te trekken uit de

‘Niet om concurrent
Kotug voor te zijn’

Japanse sleper

Vlak voor de oprichting van Antwerp Towage heeft Multraship van
J.P. Knight (Caledonian) Ltd uit Invergorden de ASD-sleper Kindeace
overgenomen en herdoopt in Multratug 5. De sleper, die voorheen in
Inverness was gestationeerd, valt op
door haar Japanse ontwerp met het
grote dekhuis midscheeps. De in
2006 op de Kanagawa-werf in Kobe
gebouwde sleper heeft een lengte
van 32,50 meter en een breedte
van 11,40 meter. De voortstuwing

Meer megajachten van Kröger-werf

deze sleper is ook de grote sleeplier
op het voorschip. J.P. Knight heeft
goede ervaringen met dit type sleper,
want de rederij heeft er ooit vier van
aangeschaft.

Eigen weg

Directeur Leendert Muller van Multraship in Terneuzen: ‘We hebben

Antwerpse regio. Als dat nodig is,
zullen we ook bemanningsleden
werven uit Antwerpen.’
Muller ontkent nadrukkelijk dat de
activiteiten in Antwerpen zijn opgezet om de concurrent Kotug voor te
zijn. ‘We gaan wat dat betreft onze
eigen weg.’ (PAS/WB)

De Kröger-werf in Schacht-Audorf
halverwege het Kieler kanaal gaat de
productiecapaciteit opvoeren. Daarmee reageert de tot de Lürssen Groep
in Bremen behorende onderneming
op de nog steeds stijgende vraag naar
megajachten.
Voorlopig heeft de werf niet over
werk te klagen. De orderboeken zitten
tot 2012 propvol. Totaal moet Kröger
meer dan een dozijn megajachten afleveren. De Lürssen Groep heeft een
sterke positie op deze markt en wil
zijn concurrentiepositie ten opzichte
van met name ThyssenKrupp Marine Systems verbeteren. Naast het
bestaande overdekte bouwdok krijgt
de Kröger-werf een tweede met een
lengte van 160 meter. Dit werd in
Montenegro gekocht en wordt in
Bremen van een dak voorzien. Ook
de werfhelling wordt overdekt. Momenteel werken in Schacht-Audorf

280 mensen. Om ook in de toekomst
over voldoende personeel te beschikken bouwt Kröger ook een eigen opleidingscentrum.
Onlangs werd het bijna tachtig meter
lange jacht Mad Summer uitgedokt.
Aan het op de Kaaiman Eilanden
geregistreerde jacht werd meer dan
een jaar gebouwd. De van twee Caterpillar-motoren en twee schroeven
aangedreven jacht is na de Martha
Ann het tweede dat dit jaar te water ging. De Mad Summer ontstond
onder de projectnaam Bermuda.
Het ontwerp is van Espen Oeino.
De Lürssen Groep wil dit jaar vijf
megajachten afleveren. Het grootste
is daarbij de Al Said met een lengte
van 133 meter. Opdrachtgever is de
sultan van Oman.
Naast de bouw van megajachten
houdt de Lürssen-dochter zich bezig
ook met reparaties aan marine- en
handelsschepen. (MP)

Voor Winteb in Winschoten bleek
de productie van uitsluitend ontluchtingskappen een te smalle
basis. Met een financiële bijdrage
vanuit het Innovatie Prestatie
Contract (IPC) ontwikkelden
vader Ide en zoon Albert van der
Velde daarnaast de Winpress PV
Valve, een hogedruk ontluchter.
Ze boekten ook veel succes met
hun ‘Air Pipe Heads’, lieten zich
certificeren volgens ISO 9001
en bouwen een afzetmarkt op in
Amerika.
Winteb begon in 1952 als non-ferrogieterij, maar houdt zich de laatste
twintig jaar voornamelijk bezig met
het produceren van ontluchtingskappen (ontluchters) voor tanks.
Ide van der Velde: ‘Tot op heden
worden de “normale” ontluchtingskappen heel goed verkocht.
Het product begeeft zich alleen
richting het hoogtepunt van de levenscyclus en wanneer die afloopt
is niet te voorspellen. We zijn met
dat ene product nogal kwetsbaar.
De regelgeving zou zomaar kunnen veranderen of wat dies meer
zij. Risicospreiding was dan ook
een van de belangrijkste redenen
om te innoveren. Het hele bedrijf
leunt nu op slechts een product, de
ontluchtingskappen, en daarom is
het noodzakelijk de Winpress PV
door te ontwikkelen en daarmee een
steviger basis te creëren.’

Zoon Albert van der Velde vult zijn
vader aan: ‘In het verleden hadden wij het te druk met onze eigen
productie, waardoor wij niet aan
innoveren toekwamen. Maar het
was niet omdat we het niet leuk
vonden, integendeel, het lag voor
het grootste deel aan die enorme
tijdsdruk en toch ook alle kosten
die daarmee gemoeid waren. Toen
was daar ineens HME die het IPC
in onze schoot gooide.’
Winteb zag daarmee haar kans
schoon om subsidie aan te vragen,
hoewel vader Van der Velde zelf eigenlijk niet zo’n subsidie-aanvrager
is. ‘Ik heb het liefst de overheid niet
nodig’, aldus Ide.

Stand van zaken

Inmiddels is Winteb ISO gecertificeerd en is er uitvoerig marktonderzoek in de USA gedaan. Om die
markt beter te kunnen bedienen is
sinds 1 april 2006 Winteb USA operationeel met als directeur Albert van
der Velde. ‘Voor dit gedeelte van de
IPC moeten we voor onze man in

Amerika wel een urenstaat bijhouden,
die we jammer genoeg vaak moeten aanpassen. Dat zou voor ons iets
flexibeler mogen’, aldus Albert. De
ontwikkeling van de Winpress PV
Valve ontluchter loopt intussen weer
iets achter op het schema vanwege de
toegenomen drukte bij Winteb.

Toegevoegde waarde HME

Van der Velde senior is zeer tevreden
over de beursorganisatie van HME
en reist daarmee dan ook praktisch
de hele wereld af. ‘HME is zeer nuttig voor ons. Zonder HME hadden
wij dit subsidietraject zeker niet opgestart. De communicatie is goed, er
wordt veel werk uit handen genomen
en daardoor is het vele regelwerk,
wat een barriere vormde voor de buitenlands beurzen en subsidie-aanvragen, weggenomen. Wij zijn dan ook
dankbaar dat de medewerkers van
HME in het algemeen en Jan Smits
en Koen van Leeuwen ons voor de
IPC-subsidie begeleiden’, aldus Ide
en Albert van der Velde. (IZA)
www.winteb.nl

Holland Marine Equipment BV (HME) begeleidt maritieme ondernemers
en branches o.a. bij het versterken van het innovatievermogen. Dit doet
zij door het geven van gericht advies, samenbrengen van projectpartners,
organiseren van bijeenkomsten, ondersteunen bij subsidieaanvragen en het
voeren van projectmanagement. HME BV is onderdeel van Scheepsbouw
Nederland. Scheepsbouw Nederland is de gezamenlijke organisatie van de
verenigingen HME en VNSI en brancheorganisatie van FME. Contactgegevens
en activiteiten van HME BV is te vinden op

www.hme.nl

(Advertorial)

AOW-partnertoeslag weg
Weinig mensen weten dat de AOW-partnertoeslag in 2015 wordt afgeschaft. Eén
op de vijf mensen is daarvan op de hoogte. Bij de mensen die gevolgen ondervinden van de afschaffing is de bekendheid groter (1 op de 3). Dat blijkt uit een
onderzoek dat staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

NIEUWS EN VEILIGHEID

Mensen die op of na 1 januari 2015 65
jaar worden, ontvangen geen AOWpartnertoeslag meer voor hun jongere
partner. Staatssecretaris Aboutaleb start
een nieuwe informatiecampagne om
mensen die het aangaat voor te lichten.
Aboutaleb vindt het belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van de gevolgen
die deze afschaffing voor hen kan hebben, zodat zij hier tijdig op kunnen inspelen door bijvoorbeeld te sparen of een
baan te zoeken.
Er komen onder meer radiospots en in-

Postbus 9251, 1006 AG AMSTERDAM
Telefoon 020 607 4981
www.scheepvaartnet.nl

Heft in eigen hand:
sneller aan de slag

Indexatielabel per 2009

Mensen die invloed hebben op hun re-integratietraject hebben een grotere kans
om snel weer werk te vinden dan mensen die er geen invloed op uitoefenen. Dit
concludeert de Inspectie Werk en Inkomen in een eerder deze maand verschenen rapport.
Wie vindt dat hij invloed heeft op zijn
re-integratietraject, heeft meestal ook de
ervaring dat hij maatwerk krijgt bij de
begeleiding naar werk. Dit komt de kans
om werk te vinden ten goede. Uit eerder
onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen onder herbeoordeelde WAO'ers
bleek ook al het verband tussen invloed,
maatwerk en motivatie. Het recente onderzoek onder dezelfde herbeoordeelde
WAO'ers laat het verband zien tussen
klantinvloed, maatwerk en het vinden
van een baan. Mensen die eigen invloed
ervaren, vinden vaker werk dan mensen

die vinden dat ze geen invloed hadden.
Het onderzoek laat ook zien dat mensen met een individuele re-integratieovereenkomst (IRO) in vergelijking met
mensen met een standaardtraject vaker
klantinvloed en meer maatwerk ervaren
en vaker weer aan het werk zijn.
Klanten ervaren meer invloed op de inhoud van een re-integratietraject dan op
de uitvoering ervan. IWI vindt het van
belang dat re-integratiebedrijven ook bij
de uitvoering van een traject aandacht
houden voor klantinvloed omdat dat de
kans op succes vergroot.

Keuze in uitstel AOW

Het kabinet heeft twee doelen met dit
wetsvoorstel. Enerzijds een cultuuromslag bereiken waarbij mensen 65 jaar
niet meer als definitief eindpunt zien van
hun werkzame leven. Daarnaast krijgt
men de keuzemogelijkheid om na het
bereiken van de 65-jarige leeftijd de
AOW geheel of gedeeltelijk te ontvangen. De AOW wordt dan een individuele keuze, gebaseerd op de fysieke en
financiële mogelijkheden van mensen.
Mensen kunnen er dan voor kiezen werken geleidelijk af te bouwen.

Havenmeester mr. Jaap Lems van Rotterdam opende vorige week in de Waalhaven de nieuwe loods van Merwelands Jachtbouw en de Koninklijke Roeiers Vereeninging
Eendracht. Hij deed dat samen met een andere Rotterdamse vip, Joke Bruijs. Er worden onder meer werkvletten gebouwd voor de KRVE en andere vastmaakbedrijven in
binnen-en buitenland. (Foto Renée Kooke)

Ministers nemen uitzendbureau’s onder loep
Ook inhurend bedrijf straks aansprakelijk
Bedrijven die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus kunnen door uitzendkrachten aansprakelijk gesteld worden voor het
betalen van het wettelijk minimumloon en vakantiegeld. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Donner van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en minister Hirsch Ballin van Justitie om het Burgerlijk Wetboek daartoe te wijzigen. Met het voorstel zet het
kabinet een volgende stap in de strijd tegen malafide uitzendbureaus.

De AOW is een basispensioenvoorziening voor mensen die 65 jaar of ouder
zijn en rechtmatig in Nederland wonen.
De AOW gaat nu in op de eerste dag
van de maand waarin iemand 65 wordt.
De ministerraad heeft ermee ingestemd
dat het wetsvoorstel voor advies aan de
Raad van State zal worden gezonden.

De uitzendkracht kan in de toekomst
kiezen wie hij aansprakelijk stelt als
een niet-gecertificeerd uitzendbureau
hem niet of onvoldoende betaalt. De
uitzendkracht kan het loon opeisen bij
het uitzendbureau of bij het bedrijf dat
hem via het uitzendbureau heeft ingehuurd. Nu kan de uitzendkracht het
loon alleen opeisen bij een uitzendbureau en zijn bedrijven die zaken
doen met malafide uitzendbureaus
niet aansprakelijk. Bij een bedrijf kan
de uitzendkracht het loon ter hoogte
van maximaal het minimumloon en
vakantiegeld eisen.

De tekst van het wetsvoorstel en van het
advies van de Raad van State worden
pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bedrijven krijgen door de aansprakelijkheid meer belang bij het werken
met een gecertificeerd uitzendbureau.
Uitzendkrachten kunnen die bedrijven

Mensen kunnen, als ze willen, hun AOW straks maximaal vijf jaar later laten
ingaan. Als de AOW later ingaat, dan wordt die ook hoger. Mensen kunnen ook
aangeven of zij de AOW geheel of gedeeltelijk willen ontvangen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met deze wijziging van de Algemene Ouderdomswet.

formatie op internet over de afschaffing
van de AOW-partnertoeslag. Alle gehuwde mensen die als eersten te maken
krijgen met de afschaffing van de partnertoeslag krijgen een persoonlijke
brief.
Nu krijgen partners die nog geen 65 jaar
zijn en geen of weinig inkomen hebben,
een toeslag van maximaal 50 procent
van het minimumloon, dat is ongeveer
700 euro per maand. In 1996 is besloten om de AOW-partnertoeslag per
2015 af te schaffen.

niet aansprakelijk stellen als het
uitzendbureau niet het loon betaalt of
onvoldoende betaalt. Uitzendbureaus
krijgen er meer belang bij zich te
laten certificeren omdat het voor
bedrijven aantrekkelijker wordt om
met hen zaken te doen.

Verplicht melden
Uitzendbureaus moeten zich zoals alle
ondernemingen in Nederland bij de
Kamers van Koophandel registreren.
Overheidsinstanties als de Belastingdienst worden verplicht de Kamers
van Koophandel te melden als zij
merken dat een uitzendbureau niet of
niet juist is geregistreerd. De Kamers
van Koophandel geven op hun beurt
de informatie over geregistreerde

uitzendbureaus wekelijks door aan de
Stichting Normering Arbeid (SNA).
Deze stichting kan uitzendbureaus benaderen om het certificaat (NEN 44001) aan te vragen. Deze norm stelt eisen
aan de naleving van essentiële wet- en
regelgeving. Zo'n certificaat geeft aan
dat het uitzendbureau zich onderwerpt
aan een systeem van
periodieke
keuring. De gecertificeerde uitzendbureaus komen in het register van de
SNA, dat bedrijven online kunnen
inzien, zodat die bij twijfel kunnen nagaan of zij te maken hebben met een
bonafide uitzendbureau.

Zeker 350 controles
Het kabinet wil de registratie van

uitzendbureaus bij de Kamers van
Koophandel verder verbeteren, met
name het gebruik van de informatie
daaruit. De Arbeidsinspectie en de Belastingdienst kunnen informatie over
niet-geregistreerde of niet-gecertificeerde uitzendbureaus gebruiken bij
hun risicoanalyse. De Arbeidsinspectie zal jaarlijks tenminste 350 controles uitvoeren in de uitzendsector.
De Belastingdienst neemt de informatie mee in het toezichtplan.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden
gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van
State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Vanaf 1 januari 2009 moeten de pensioenfondsen en verzekeraars werknemers
en gepensioneerden ook via een plaatje informeren over de gevolgen van gestegen prijzen op hun pensioenen. Zij gaan dan het toeslagenlabel, het zogenoemde indexatielabel, gebruiken. Werknemers en gepensioneerden kunnen zo zien
of hun pensioen in de toekomst zijn koopkracht behoudt.
Het indexatielabel laat aan de hand van
muntjes zien in welke mate de pensioenen de eerstvolgende 15 jaar waarschijnlijk meegroeien met de prijsstijgingen. Het indexatielabel zegt niets over
andere elementen van het pensioen, zoals de opbouw. Als een werknemer jaarlijks maar heel weinig pensioen opbouwt, zal hij ondanks een goede indexatie en dus een label met veel muntjes geen hoog pensioen ontvangen.
De pensioenfondsen bekijken jaarlijks
of het label aangepast moet worden.Verzekeraars, die pensioenregelingen uitvoeren, moeten dit om de drie jaar doen.
Het indexatielabel geeft werknemers en

gepensioneerden niet de garantie dat
hun pensioen elk jaar wordt aangepast
aan de prijsstijgingen. Pensioenfondsen
bekijken elk jaar in hoeverre zij de pensioenen aanpassen aan de gestegen prijzen. Of pensioenfondsen dit doen hangt
af van hun vermogen en de gevolgen
van aanpassing voor de te betalen pensioenpremies door werknemers. Bij verzekeraars is de aanpassing afhankelijk
van wat afgesproken is in het contract.
De invoering van het indexatielabel per
1 januari 2009 is vastgelegd in een
ministeriële regeling die minister
Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 augustus j.l. heeft gepubliceerd in de Staatscourant.

In Delfzijl is deze maand met veel publiek het derde Eems Dollard Havenfestival gehouden. (Foto Koos Boertjens)

Zaterdag 27 september 2008

LONDEN

De UK Club heeft voor enige verbazing
gezorgd in de P&I-wereld door een eeuwigdurende, achtergestelde lening uit
van honderd miljoen dollar tegen negen
procent rente per jaar uit te schrijven.
Achtergesteld betekent dat bij een faillissement van de Club gewone crediteuren voorgaan boven de geldschieters
van deze lening. Het eeuwigdurende
geldt alleen voor de verschaffers van de
lening, de Club heeft na een periode van
vijf jaar wel de mogelijkheid de lening
terug te betalen, maar dan wel in zijn
geheel, een gedeeltelijke aflossing is niet
toegestaan.
Zo’n soort lening wordt wel aangeduid als
‘hybride kapitaal’ wat zoveel betekent dat,
hoewel het een lening en dus vreemd vermogen is, het door bepaalde instanties toch
mag worden meegeteld als eigen vermogen,
ook bij de berekening van de solvabiliteit
van de Club. Dit is volgens een circulaire
die de Club in verband met de lening rondstuurde de reden. Want over een jaar of vier
komen er nieuwe Europese solvabiliteitsregels voor verzekeringsmaatschappijen
waarin waarschijnlijk hogere eisen worden
vastgesteld.
Het is bovendien helemaal niet zeker dat
deze regels ook voor de P&I Clubs zullen
gaan gelden. Vanwege de bijzonderheid
van organisaties als onderlinge waarborg-

UK Club verhoogt eigen vermogen
met achtergestelde miljoenenlening
maatschappijen en de samenwerking in de
Internationale Group met de pooling van
grote claims is het best mogelijk dat aan
de Clubs geen zware eisen zullen worden
gesteld. De Europese Commissie ziet toch
ook de beperkte concurrentie tussen de
leden van de International Group door de
vingers vanwege hun bijzondere status. Er
was helemaal dus geen urgentie, want als
er aanvullende eisen komen dan komt er
zeker een ruime overgangsperiode om hieraan te voldoen.

Veel belangstelling

Het is dan ook waarschijnlijk dat de UK
Club meer redenen had voor deze lening
dan die in de circulaire werden genoemd.
Doordat technisch gezien de reserves van
de UK Club nu dik in orde zijn wordt het
vaststellen van de premies voor de komende
jaren wat eenvoudiger. Zonder grote risico’s
kan de Club voorlopig de premies minder
verhogen dan de concurrentie en zodoende
het aansluiten bij de Club aantrekkelijker
te maken.
De tijd om te lenen is slecht gekozen, de
banken staan niet te trappelen om leningen

te verstrekken want ze kunnen zelf moeilijk
aan geld komen doordat de centrale banken
de regels waartegen commerciële banken
kunnen lenen verscherpten. Mede omdat
de Club weinig zekerheid te bieden heeft,
de aanwezige reserves blijven eigendom
van de leden, was het nodig de hoge rente
van negen procent te bieden. Daarom benaderde de Club ook de leden om deel te
nemen, minimale inleg 100.000 dollar. Er
was voldoende belangstelling, er had meer
geld kunnen worden opgehaald. Het rentepercentage was aantrekkelijk, niet alleen
voor een aantal vooral Griekse leden maar
ook voor institutionele beleggers, zoals
pensioenfondsen.
Enigszins misleidend is het antwoord neen
op de vraag of er een additionele premie
gevraagd zal worden in verband met deze lening. Geen additionele premie, maar het gat
tussen de te betalen rente van negen miljoen
dollar per jaar en de verwachte opbrengst
van de belegging van maximaal vijf miljoen
dollar zal toch vroeg of laat door de leden
via de premies moeten worden betaald. En
de adviseurs die de lening en de notering
daarvan op de Londense effectenbeurs heb-

ben verzorgd zullen ook wel een miljoentje
of meer hebben gekost.
Bij zijn afscheid, vorige maand, waarschuwde de voorzitter van de UK Club al
voor hogere kosten, wat niet hetzelfde is
als meer of grotere claims. Je kunt je afvragen of de UK Club niet nog een reden
had voor het afsluiten van de lening en de
handen vrij wil maken voor het afscheid
nemen van het ‘mutual’ gebeuren. Ongeveer tien jaar geleden deed British Marine
dit, de vrije reserve werd als aandelen aan
de leden uitgekeerd en de Club ging als
commerciële verzekeraar verder met groot
succes. Wellicht wordt het lidmaatschap van
de International Group door de UK Club
inmiddels als een belemmering gevoeld in
plaats van een voordeel.

Schadeclaims

Over de claims ontstaat nu enige onrust,
maar juist omdat er dit jaar nog geen grote
claims zijn gevallen. Bij de verlenging van
de verzekering in februari dit jaar waren er
nogal wat leden van de diverse Clubs die
een nieuwe forse verhoging niet noodzakelijk vonden. Dat de jaren 2006 en 2007

IMO beperkt motoruitval en verplicht schadecontroleplan

Scherpere stabiliteitseisen zeevaart
De IMO verscherpt in 2009 de stabiliteitseisen voor vracht- en
passagiersschepen. Schepen waarvan de kiel na 1 januari 2009
wordt gelegd moeten aan deze strengere eisen voldoen. De
nieuwe eisen verminderen de kans op motoruitval na een gronding en maken het eenvoudiger voor de kapitein en de bemanning
om bij een lekkage de reststabiliteit te berekenen en om maatregelen te nemen die verslechtering van de situatie voorkomen. De
aanpassingen maken onderdeel uit van het Solas-verdrag en zijn
doorgevoerd op basis van statistieken op schadegebied.

Australisch zout

Volgens de nieuwe regels moet een
dubbele bodem onder schepen zich
uitstrekken over de volledige breedte
van het schip. Scheepsontwerpen
zonder dubbele bodem zijn alleen
nog toegestaan wanneer aanvullende
berekeningen een vergelijkbaar niveau van veiligheid aantonen bij het

water in de smeerolietanks stroomt.
Wanneer dat gebeurt, valt na korte
tijd de hoofdmotor uit omdat de
smeeroliepomp zeewater aanzuigt
in plaats van olie. Dat verergert de
situatie. Het schip is dan overgeleverd aan de elementen. De maatregel
moet ook voorkomen dat er smeerolie in zee stroomt. Uit statistieken
van de IMO blijkt dat door lekkage
van de smeerolietanks veroorzaakte
motorproblemen zich regelmatig

Smeerolietank niet
in dubbele bodem

63
Fleur van der Laan

U

it de boom waaronder wij
lagen druppelden kleverige klodders op mijn huid.
Ik schudde Eland wakker. ‘Laten
we een andere plek zoeken om
te slapen,’ rilde ik. Achter het
Zeemeerminnenhotel lag een stuk
bos. We volgden een karrenspoor
aan weerszijden waarvan een reeks
stacaravans stond geparkeerd. Een
voor een probeerde ik de deuren en tot mijn verbazing zat de
laatste caravan niet op slot! De
elektriciteit was niet aangesloten
en op de tast schuifelden we door
het onderkomen. Rechts van de
ingang stond een tweepersoonsbed
en in een kast vond ik een laken.
Aan de linkerkant was een zithoek.
De koelkast was gevuld met vier
flesjes warm bier en uit de kraan
kwam geen water. Ik sliep een
droomloze slaap en werd gewekt
door het ochtendgloren dat door
het raam op mijn gezicht viel. Ik
had zo’n dorst dat ik, bij gebrek
aan alternatief, twee biertjes naar
binnen slokte. We maakten het bed
op en Eland legde een overnachtingvergoeding van tien dollar op
het aanrecht. Op het terras van het
Zeemeerminnenhotel werden net
de tafels geboend en gedekt voor
het ontbijt. Nadat we gegeten hadden bracht een chauffeur van het
hotel ons naar de haven. Nog vóór
achten stonden we bij de poort die
voor iemand zonder identificatiebewijs hermetisch gesloten bleef.
Eland mocht er door en beloofde
Zinck over het voorval in te lichten. Voorlopig stond ik daar in het
stof te wachten. Ik kon mijn schip
niet op. Zonder paspoort was ik
niemand.

Weekblad Schuttevaer

wacht te kooi

aan de grond lopen van het schip.
‘De regels rond dubbelwandigheid
worden gedetailleerder omschreven
dan tot nu toe’, zegt dr. Olaf Mager
van Germanischer Lloyd. Zo mogen
de smeeroliecirculatietanks onder de
hoofdmotor straks geen deel meer
uitmaken van de dubbele bodem
en moet het laagste punt van deze
tanks minimaal vijftig centimeter
boven de kiel zitten. De maatregel
moet voorkomen dat er bij het aan
de grond lopen van een schip meten

voordoen. Specifieke gevallen wil
Mager niet noemen.

Schadecontroleplan

Vanaf 2009 moet op alle schepen,
ook op tankschepen, een schadecontroleplan aanwezig zijn, waarop de
bemanning snel kan zien wat bij
een schadevaring de reststabiliteit
is onder verschillende beladingsomstandigheden.
Met behulp van een tekening, waarop alle waterdichte compartimenten

van een schip staan aangegeven en
de plaatsen van de openingen waardoor het water kan binnendringen
of zich kan verplaatsen, moet snel
inzicht kunnen worden verkregen in
de reststabiliteit. Voor de gevolgen
voor de stabiliteit van elk lek compartiment moet een berekening zijn
gemaakt. Het schadecontroleplan
moet het mogelijk maken om bij een
lekkage snel effectieve maatregelen
te nemen om te voorkomen dat via
openingen in en verbindingen tussen
compartimenten (zoals ontluchtingsen ventilatiekanalen) het ene na het
andere compartiment volloopt.

extreem veel hoge claims hadden opgeleverd
betekende volgens een groot aantal leden
nog geen trend en zij zagen geen reden de
premies alweer met tien procent of meer te
verhogen. De Clubs hielden het been stijf
en om hun onvrede te tonen wisselden een
groter aantal schepen dan ooit van Club. Het
verzekeringsjaar 2008-2009 is nog maar net
over de helft en het is dus wel wat vroeg,
maar tot nu toe waren er weinig grote claims
en zouden dus de ontevreden leden gelijk
kunnen krijgen. Als het inderdaad zo uitpakt
dan hebben de Clubs in februari 2009 wat uit
te leggen. Op de effectenbeurzen wordt weer
dik geld verloren en zullen de opbrengsten
van de belegde reserves van de Clubs niet
geweldig zijn en wellicht niet voldoende om
de verzekeringsverliezen te dekken.
De UK Club nam na ongeveer negen jaar
afscheid van het one-shopconcept waarbij
zowel casco- als P&I-verzekering werd aangeboden. Bij Gard, Swedish Club en British
Marine heeft het concept wel succes, maar
bij de Britannia Club, Standard Club en nu
dus bij de UK Club bleek het geen synergie
op te leveren. Premies voor cascoverzekeringen staan onder druk, terwijl de claims
stijgen door onder meer hoge staalprijzen
en reparatiekosten. De Noorse Hull Club
kondigde een premieverhoging van vijftig
procent aan, terwijl ook andere toonaangevende Scandinavische cascoverzekeraars
forse verhogingen aankondigden.

Fairplayer mist alleen nog
haar zware-mastkranen
GALATZ

De Damen-werf in het Roemeense Galatz heeft het zwareladingvaartuig Fairplayer opgeleverd aan Jumbo Shipping in
Rotterdam. Het vaartuig wordt
de komende weken bij HuismanItrec in Schiedam voorzien van
twee 900-tons zwaremastkranen,
waarna ze aan haar maidentrip
kan beginnen.
De Fairplayer is nummer drie uit een
serie van vier superheavylifters van
de J1800-klasse. De nummers één en
twee zijn de Jumbo Javalin en Fairpartner die al eerder zijn opgeleverd.
Op stapel in Galatz staat nu nog de
Jumbo Jubilee, die zeer binnenkort
te water gaat. Van dit viertal hebben
alleen de Jumbo Javalin en de Fairplayer een type 2 Kongsberg Simrad
dynamisch positioneringssysteem,
zodat zij ook offhore-installatiewerk
kunnen verrichten. De Fairplayer
is 144,80 meter lang, 26,84 meter
breed, heeft een maximale diepgang

van 8,10 meter en een deadweight
van 12.650 ton. Het vrije werkdek
beslaat 3100 vierkante meter. De
voortstuwing bestaat uit twee MaK
9M32C hoofdmotoren met een totaalvermogen van 9000 kW. Het
schip heeft twee boegschroeven in
tunnels plus een intrekbare azimuth
schroef. De maximumsnelheid bedraagt 16,5 knopen.
Na succesvolle proefvaarten in
augustus op de Zwarte Zee, is het
vaartuig overgedragen en op eigen
kracht naar Schiedam gevaren voor
de plaatsing van de zware-mastkranen. In tandem kunnen deze kranen
lasten van 1800 ton tillen. Medio november gaat de Fairplayer haar eerste
transportreis maken. Dit betreft het
transport van zwaar materieel van
de Middellandse Zee naar de Golf
van Mexico. Met de Fairplayer meegerekend, telt de vloot van Jumbo
Shipping dertien zelfvarende zwareladingvaartuigen, die wereldwijd
worden ingezet. (PAS)
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Handysizers hebben het moeilijk
Hoewel de verwachting was dat in het Verre Oosten de markt voor de
panamaxen zou verbeteren bleef een verbetering nog uit. De Chinese
vraag naar kolen en ijzererts is nog lang niet terug op het oude niveau
en de droge bulkers hebben daar flink last van. De Gertrud Salamon
(74.078 dwt, 2000) werd gecharterd voor een reis van Hongkong
naar Taiwan voor $ 32.500 per dag. Op de Atlantische routes is het
niet veel beter. De Fu Kang (72.437 dwt, 1997) werd gecharterd
oplevering Oristano, teruglevering West-Europa voor $ 43.000 per
dag. De huren die bij periodecharters worden betaald zijn ook niet
geweldig. De Gran Esmeralda (68.000 dwt, 1990) werd voor drie
tot vijf maanden gecharterd voor $ 49.000 per dag.
Voor de capesizers was er ook nog geen merkbare verbetering van
de spotmarkt. Er schijnt nog zo’n zeventig miljoen ton ijzererts in
de Chinese havens te liggen en waarschijnlijk willen de overheden
dat daar eerst eens een flink gedeelte naar het achterland verdwijnt.
De Cape Island kreeg voor 160.000 ton ijzererts van Dampier naar
Qingdao $ 15,75 per ton. De Pitsa D (170.188 dwt, 2002) werd
gecharterd oplevering Duinkerken voor een Atlantische reis, teruglevering West-Europa voor $ 55.000 per dag.
De huren die bij periodecharters worden betaald liggen ruim boven

vrachtenmarkt
de huren in de spotmarkt. Charterers verwachten kennelijk wel een
spoedige verbetering van de markt. De Cape Kestrel (161.475 dwt,
1993) werd voor zes tot zeven maanden gecharterd voor $ 92.500
per dag, de Nord Steel (180.237 dwt, 2007) voor twaalf maanden
voor $ 100.000 per dag.
De handysizers hebben het moeilijk, zelfs de grotere supramaxen
moeten lage huren accepteren zoals de Pacific Guardian (52.525
dwt, 2006) die werd gecharterd voor een reis van Noord-China naar
West-Europa voor $ 27.000 per dag. Maar de wat kleinere, veelal
oudere handysizers hebben het nog moeilijker. De Mallika Naree
(23.386 dwt, 1984) werd gecharterd voor een reis van Safi naar
India voor $ 23.000 per dag.
In de containermarkt was geen sprake van enige verbetering. De
lijnoperators hebben door de afnemende consumptie in de Verenigde
Staten en Europa steeds meer moeite de schepen vol te krijgen en
worstelen met de hoge brandstofprijzen waarvan maar een deel kan
worden afgewenteld op de afladers. De charterperiodes zijn kort,
voor schepen onder de 1000 teu soms voor een rondreisje van zes
dagen. Ook voor de grotere schepen zijn de periodes korter geworden. De Anglia (2200 teu) werd voor zes maanden gecharterd voor
$ 17.000 per dag. De Santa Magdalena werd voor twaalf maanden
gecharterd voor een magere $ 13.500 per dag, het schip kwam uit
een charter voor een periode van twaalf maanden maar voor een huur
van $ 19.950 per dag. Vooral in Duitsland zal er met zorg naar de
ontwikkelingen gekeken worden. Een groot aantal containerschepen
zijn eigendom van de KG’s met een hoge financiering door banken
en daardoor een hoog break-evenpunt. Blijvende lage huren gaan
dan al snel problemen geven waar de al geteisterde banken niet echt
op zitten te wachten.
In de tankermarkt daalde de vraag naar vlcc’s en dus kwam er druk
op de vrachten. Voor reizen vanuit het Golfgebied naar het Verre
Oosten daalden de vrachten tot rond worldscale 110, vorige week
was dat nog ruim 120. Verdere dalingen zullen wel volgen. Voor
reizen van West-Afrika naar de Verenigde Staten daalden de vrachten
eveneens van rond worldscale 115 tot rond 100, de markt was wel
erg rustig want de export van Nigeriaanse ruwe olie wordt steeds
meer belemmerd door de onrust in de Nigerdelta. (AvK)

De nieuwe eisen besteden verder
aandacht aan het risico van het onderlopen van horizontale- en verticale ontsnappingsroutes. Deze
ontsnappingsroutes mogen pas op
het laatst onder water verdwijnen.
Een uitgebreide technische uitleg
van de in 2009 ingaande Solas-regels
(voor ontwerpbureaus, scheepswerven, scheepseigenaren en toeleveranciers) kan worden gedownload
van de website van Germanischer
Lloyd. (HH)

• De gloednieuwe
heavylifter Fairplayer bij aankomst in Schiedam. (Foto PAS
Publicaties)

www.gl-group-com

aan- en verkoopbemiddeling
zee- en kustvaart tonnage
shipsales@vanderkamp.com - www.vanderkamp.com - tel 0181-321754 - fax 0181-322910

De volgende Nederlandse schepen zijn de afgelopen
periode van naam en/of eigenaar gewisseld.
De Kelt (bouwjaar 1995, IMO 9117973) van CV
Scheepvaartonderneming van der Velde in Delfzijl
is verkocht aan RMS in Duisburg en komt als RMS
Rahm in de vaart. Ze werd gebouwd bij Bijlsma
in Wartena onder nummer 671 als Boeran van
Boeran Shipping in Willemstad/NA en werd in
1995 herdoopt in Nes van CV Scheepvaartonderneming Tuininga in Nes en kwam in juni 2006 als
Kelt in de vaart.
De Artemis (bouwjaar 2004, IMO 9278337)
van Artemis CV in Sneek (K. Vlietstra) is begin
september verkocht aan CV ms Eems Dollard
in Delfzijl (Amasus Shipping) en herdoopt in
Eems Dollard. Haar casco werd gebouwd op
de Zaliv-werf in Kerch en afbouwer was Damen Shipyards Bergum onder nummer 9348.
De Arctica (bouwjaar 1969, IMO 6920147)
van Bonam Shipping in Willemstad/NA
is begin september onder de vlag van Belize gebracht met als roepnaam V3MF7. Ze werd gebouwd

• Yvonne. (Foto Willem Koper)

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

bij Lödöse Varvet in Lödöse onder nummer 152.
De Syms Huanghe (bouwjaar 2005, IMO
9328588) van WMS Rotterdam Navigation in
Limassol is begin september herdoopt in WMS
Rotterdam. Bouwer was Fuijan Mawei Shipbuilding in Fuzhou onder nummer 4376. De Syms
Changjiang (bouwjaar 2005, IMO 9329576) van
CV Scheepvaartonderneming ms WMS Amsterdam
werd 1 september herdoopt in WMS Amsterdam.
Fuijan Mawei bouwde haar onder nummer 4375.
De Arklow Venture (bouwjaar 1999, IMO
9201839) van Arklow Shipping Nederland in
Rotterdam is sinds 27 juli eigendom van BBS

Bulk VIII AS in Rotterdam. Ze werd gebouwd
bij Scheepswerf Waterhuizen J. Pattje onder nummer 409. Datzelfde gebeurde met de Arklow Venus
(bouwjaar 2000, IMO 92244166), bouwnummer
428 bij Pattje en met de Arklow Viking (bouwjaar 1999, IMO 9163635), die onder nummer 408
werd gebouwd.
De Fagervik (bouwjaar 1980, IMO 7928768) is
dit jaar verkocht aan Galaxy Maritime in Willemstad/NA, onder de vlag van de Nederlandse
Antillen gebracht en herdoopt in Samanyolu
met als roepsein PJZY. Ze werd onder nummer 891 gebouwd bij J.J. Sietas in Hamburg.
Nieuwbouw.
Op 13 september is het Kroatische nieuwbouwcasco
Yvonne (IMO 9423671, 2528 brt, 1053 nrt, 3650
dwat) aangekomen. Eigenaar is Reederei André
Wieczorek in Delfzijl en Peters in Kampen bouwt
haar onder nummer 1211 af.
Op 26 september gaat de Flinterrebecca (5750 ton)
te water bij Barkmeijer in Stroobos voor Flinter in
Barendrecht. Het zusterschip gaat in februari te water.
De Flinterrebecca wordt begin november opgeleverd.
De Fairplayer (IMO 9371579, 15.069 brt) is 17
augustus 2007 te water gelaten bij Damen Shipyards
Galati in Galatz onder nummer 551006 als derde
van vier J-klasse zware-ladingschepen met 2 x
900 ton hefvermogen. De kranen worden geïnstalleerd bij Huisman-Special Lifting Equipment in
Schiedam en eigenaar is Jumbo Navigation Haar
roepnaam is PHPU.
De Citadel (IMO 9361380) voor B. Wijdeveld in Harlingen gaat 27 september bij
Ferus Smit Leer als bouwnummer 381 te water.
Peters in Kampen heeft 12 september de CFL
Promise (IMO 9371816) als nummer 816 gedoopt en te water gelaten voor Scheepvaartonderneming CFL Promise in Groningen. Ze is
de eerste uit een serie Jumbo 6500 1A-tonners,
de grootste schepen ooit in Kampen gebouwd.
De Velserdijk (IMO 9346691, 2984 brt) van CV

• De CFL Promise werd dwarsscheeps te water
gelaten bij Peters. (Foto Piet van Dijk)
Scheepvaartonderneming msVelserdijk in Groningen
(Mare Trader) heeft haar eerste reis gemaakt. Ze werd
gebouwd bij Chowgule & Company in Goa onder
nummer 176 en heeft de roepnaam PBIC.
Bouwnummer 424, de Don Amado, van De Hoop
in Lobith is 14 september te water gegaan.
  
Nieuws van voormalige Nederlandse schepen.
De Maersk Valparaiso (bouwjaar 2001, IMO
9225433) van Rooi Santu Shipping in Majuro is
begin september uit charter gegaan en herdoopt
in Vega. Van januari 2001 tot april 2007 was haar
thuishaven Willemstad/NA en daarna werd dat Majuro op de Marshall Islands. Ze werd gebouwd bij
Stocznia Gdynia onder nummer 813812.
De voormalige Shuttle Göteborg (bouwjaar
1989, IMO 8954881) van Seahorse Shipping

Lines in Gotenburg (Van
Nievelt Goudriaan) is in
juni herdoopt in Gamma I.
Ze werd gebouwd bij Ravenstein in Deest onder nummer 263 en in november 2004
verkocht naar Griekenland en
herdoopt in Shuttle I.
De Jervis Bay (bouwjaar 1992, IMO 9005534)
van Jervis Star in Londen
(Reederei Blue Star) is 1
september herdoopt in MSC
Almeria. Bouwer was Ishikawajima-Harima Heavy Industries onder nummer 3020.
De Smit-Lloyd Fame (bouwjaar 1995, IMO 9111759) van
Smit-Lloyd in Rotterdam is
begin september verkocht en
herdoopt in Vikland voor Albatross Shipping in Nassau.
Ze werd gebouwd bij Italthai Marine in Bangkok
onder nummer 96, kwam in maart 2003 onder de
vlag van de Bahama’s, werd in november 2004 verkocht, maar niet herdoopt en in februari 2005 nogmaals verkocht en herdoopt in Havila Fame.
De Alpine Girl (bouwjaar 1975, IMO 7361477)
is onder de vlag van Nigeria gebracht en herdoopt
in Alpine Queen. Dit is de voormalige Dintel, gebouwd bij Orenstein & Koppel in Lübeck onder nummer 707 voor Oostplein Scheepvaart in Rotterdam
(Rotterdam Shipmanagement). Met de Alpine Lady (bouwjaar 1977, IMO 7431753)
gebeurde hetzelfde en zij is nu herdoopt in Alpine
Star. Dit is de voormalige Dommel van Oostplein, onder nummer 720 gebouwd in Lübeck.
Sleepboten.
De sleepboot Kindeace (bouwjaar 2005, IMO
9350161) is 14 september in charter gegaan bij
Multraship uit Terneuzen. Voor het charter is zij
herdoopt in Multratug 5.
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Verkeersmaatregel te water
SLEEPDIENST EN DEKSCHUITENVERHUURDERIJ

Te huur

Pontons en
koppeldekschuiten
15 t/m 600 ton
sleepboten

Diverse schepen 110 x 11,45 met of zonder luiken
Nieuwbouw of bestaand, bouwjaren 1973 – 2007

Blom BV • ISO-9001-2000
Amsterdam
tel. 020-6866007
fax 020-6866082

www.dekschuitenenpontons.nl

Ook nieuwbouwprojecten (deels snel leverbaar)
MVS 135 x 11,45 / MDS 95 x 11,45 / KVB 181 x 11,45 / MTS 110 x 11,45
Bel ons voor een compleet overzicht.

Hydraulische

Lieren (4-35 Ton)
Schraven Maritiem bv

Kleine Landtong 27 - 4201 HL Gorinchem - T +31 (0) 183 642 828 - F +31 (0) 183 630 615
Robert Bokslag - M +31 (0) 622 838 058 - E rb@hsbv.nl - W http://www.hsbv.nl

Maritiem

T. 026-3252328 - F. 026-3256971

www.schravenmaritiem.com

ref 1479 Zeiljalk, ca. 30
x 5 x 1.1 m. bj. 1898 te
Stadskanaal Daf 860 120pk,
goed onderhouden, comf.
ingericht, charter dagtochten
35 p.p. meerdaags 26 p.p.,
vr.pr. n.o.t.k. www.fikkers.nl
050 3111404

Expansie 54
8316 GA Marknesse
Tel.: 0527-203654
Fax: 0527-203652
GSM: 06-20 73 53 40
06-20 73 53 42
E-mail: info@hetankermaritiem.nl
www.hetankermaritiem.nl

TE KOOP:
•• Eurokotter:
Stoere kotter

bj. 1988,
24 x17
6.10
x 2.70x m.
Mitsubishi 300 pk.
verbouwd
1995,
x 5.05
1.80,
geschikt
voor div.
doeleinden,
motor pas gereviseerd.
250 pk
Daf Turbo
type
1160.

• Eiken houten kotter:
• Eurokotter

ref 3006 Noordzeebotter,
ca. 18.00 x 5.40 x 1.80 m. bj.
1934, Volvo Penta 150 pk,
zeilopp. 140 m² ruime comf.
woning, (huur-)ligplaats
Naarden, vr.pr. n.o.t.k. www.
fikkers.nl 050 3111404

bj. 1975, 18 x 5 x 1.70 m. Mercedes 6 cyl. 200 pk.

bj. 1988,
x 6.10 x 2.70
geschikt
goed24
onderhouden,
pasm,
op 300pk,
de werf geweest.
voor diverse
€ 37.500,-doeleinden, motor pas gereviseerd.

•• Stoere
Verbouwd:
17xx4.87
5.05 xx 1.80,
Kotterkotter:
‘Elizabeth’ bj. 1963,
staal,1995,
19.14
1.80 DAF
m., 1turbo
x 250 pk
type gejoggeld
1160, 250 pk.
Gardner,
met straalbuis,

commerciële
doeleinden
gebruikt
worden.
• Recreatie sleepboot:mag voor
bj. 15.83
x 3.82 x 1.49
m. MWM 125
pk

ref 1593 vml Loodsbotter,
ca. 17.7 x 5.2 x 2.2 m. bj.
1922, Mitsubishi ca 200 pk,
hardhouten dekken, nieuwe
paalmast met nieuwe zeilen,
nieuwe machinekamer, nieuw
interieur enz. vr.pr. € 300.000,
www.fikkers.nl 050 3111404

Sleepboot, met SI bj. 1950,
20 15.45
x 5.05x x4.60
1.80
m., mot.
565285
Caterpillar
• Sleepboot:
bj. 1957,
x 1.75
m. MWM
pk.
Ex. RV 14

2000 draaiuren na revisie, mooie woning, NIEUW,

• Pilot reddingsboot: met geldig
bj. 1986,
x 3.75 x 1.10 m. 2 x Sabre 212 pk.,
SI,11.43
ex Pontonnier.
25 mijl. € 50.000,Recreatievaartuig:
sleepboot Willem
1930,
18 xx 0.95
4.77m.
x 1.75,
340130
pk pk
•• Patrouille
bj. 1957,bj.
14.50
x 3.20
Cummins

• RWS vlet:

• Sleepboot

• Patrouille vaartuig:

MWM, electrische start, € 42.500,-

bj. 1964, 13 x 3.60 x 0.90 m GM 140 pk. € 99.500,-

bj. 1957, 15.45 x 4.60 x 1.75 mtr., MWM 265 pk

bj. 1957, 12 x 3.30 x 0.90 m. IFA 180 pk. € 27.500,-

• Amsterdammer sleepboot bj. 1930, 14.20 x 3.60 x 1.50, 80 pk
bj. 1966, 12.10 x 3.60 x 0.90 m gM (1979) 175 pk.
Kromhout
type 2HS, varend monument.
€37.500,-

• Sleep/duw vlet:
Eikenhouten
• Haakkotter:
Kotter

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

goed bj.
onderhouden,
Mercedes
6 cyl.
1960, 19.20 x bj.
4.871975,
x 1.75,
230 pk Gardner.
€ 75.000,200 pk,
18 x 5 x 1.70 mtr., pas op de werf geweest.

•• Sleepboot
met duwsteven:
17.90 x 4.00 x 1.50, 280 pk Lister Blackstone.
Deltavlet
bj. 1980, 14.70 x 4.20 x 1.80 mtr., 340 pk Cat.

met SI Amsterdammer:
type 3406
voorjaar
duwsteven.
• Sleepboot
14.20
x 3.60 x2005
1.50,gerev.,
80 pk 2 met
cyl. type
2H3.
Varend monument.
• Sleepduwvlet

• Mooie opduwer:
• Directievaartuig:

met SI, bj. 1966, 12.50 x 3.75 x 1.70 mtr.,
bj. 250
1998,pk,
6.50
x 2.20 x 0.80,
25 pkgoed.
2 cyl. € 27.500,Scania
koppeling
5:1 trekt

ref 2424 Katwijker, ca.
22.65 x 4.4 x 1.1 m. bj. 1923,
DAF 575, nieuwe moderne
woning, technisch optimaal,
vr.pr. € 129.000, www.fikkers.
nl 050 3111404
ref 3008 Stevenaak, ca.
30 x 4.8 x 1.05 m. bj. 1885
Jonker te Kinderdijk, DAF 615
120 pk,
veel vernieuwd, o.m. nieuw
luxe interieur, vr.pr. € 235.000
(incl. ligplaats Groningen),
www.fikkers.nl 050 3111404
Te koop aangeboden:

Luxe motor, bj.1939, Boot

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

Nwe. Geluidgedempte
diesel genset 7.5
kVA/6.0 KW MITSUBISHI
230V 1500 RPM waterk.
Supergeluidgedempt 62
Afm.1410x660x670mm
€ 6500,- ex www.bstdintelsas.
nl bez. Na tel. afspraak 0167528023

bj. 1971, 17 x 4.20 x 1.35 m. 200 pk DAF type 1160,
20 kVA

• Werkvlet

bj. 1953, 12 x 3.20 x 1.10, 150 pk, € 17.500,-

Recreatievlet
• Pilot:

8.20 xbj.2.85
0.80, 30 pk
Samofa15.80
2 cyl.,
€ 17.500,1978,x recentelijk
verbouwd,
x 4.70
x 1.35 m.

TE KOOP

motor 2 x GM type 8V92 à 330 pk. 17 mijl.

PRIJS OP AANVRAAG
OP DEZE SCHEPEN IS INRUIL MOGELIJK
DIVERSE WERKVLETTEN, KIJK OP ONZE SITE.

AANGEBODEN:

VW – Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer

Plaatsing verkeerstekens aan de rivierwaartse zijde van een drijvende inrichting in de Lek
aan de rechteroever bij kmr 930.795 te Wijk bij Duurstede
18 september 2008, WSR 1145
OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT
In dit besluit wordt verstaan onder:
1. ‘de hoofdingenieur-directeur’, de hoofdingenieur-directeur
van de Rijkswaterstaat Oost-Nederland (adres: Gildemeestersplein 1, Postbus 9070, 6800 ED Arnhem);
2. ‘het districtshoofd’, het hoofd van het waterdistrict Rijn en
Lek, van de Rijkswaterstaat (adres: Nudestraat 11-15,
6701 CD Wageningen);
3. ‘het Rijnvaartpolitiereglement’, het besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995 (Stb. 1994 nr. 770).
Vereiste van besluit
Op grond van het bepaalde in artikel 2 van het Besluit
administratieve bepalingen scheepvaartverkeer, moet het
bevoegd gezag een verkeersbesluit nemen voor het plaatsen
of verwijderen van een verkeersteken, dat een verbod of een
gebod bevat zoals is opgenomen in bijlage 7 van het Rijnvaartpolitiereglement.
Op grond van artikel 2, eerste lid, onder a sub 1 van de
Scheepvaartverkeerswet, ben ik bevoegd gezag.
Belangenafweging en motivering
De maatregel betreft het plaatsen van een tweetal borden
aan de rivierwaartse zijde van een drijvende inrichting in de
Lek ten behoeve van de vlotte en veilige afwikkeling van het
scheepvaartverkeer. De vaargeul begint op 25 m uit de rechter
zomernormaallijn (denkbeeldige lijn die loopt door de kribbakens). Vanuit de veiligheid voor het scheepvaartverkeer
is het niet wenselijk dat er obstakels in de vaargeul worden
afgemeerd. De drijvende inrichting en de af te meren schepen
mogen samen niet verder dan 25 m uit de rechter zomernormaallijn worden afgemeerd. De rivierwaartse zijde van de
drijvende inrichting mag niet verder dan 10 m uit de rechterzomernormaallijn worden afgemeerd, derhalve mogen er
schepen worden afgemeerd tot een maximale breedte van
15 m. De maatregel heeft als doel toestemming te verlenen
om tot een maximale breedte van 15 m aan de drijvende
inrichting van Stichting Het Utrechts Landschap af te meren.
De borden zullen aanwezig zijn gedurende de periode dat
de drijvende inrichting afgemeerd is.
Gevolgde procedure
Met de direct bij dit besluit betrokken belanghebbende,
zijnde Stichting Het Utrechts Landschap, is overleg gevoerd
met betrekking tot het voornemen van de Rijkswaterstaat
ter plaatse toestemming te geven om ligplaats te nemen.
Er kan redelijkerwijs van worden uitgegaan dat andere belanghebbenden door het nemen van dit besluit niet in hun rechten
worden aangetast. Derhalve is de procedure, als bedoeld in
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, achterwege
gelaten.
Dit verkeersbesluit zal worden geëffectueerd door middel van
de plaatsing van een bord E.5.1. met daarop het cijfer 15 en
een onderbord met daarop de tekst ‘uitsluitend met toestemming van Stichting Het Utrechts Landschap’, een en ander aan
de rivierwaartse zijde van de drijvende inrichting in eigendom
bij Stichting Het Utrechts Landschap, aan de rechteroever van
de Lek bij kmr 930.795 te Wijk bij Duurstede.

Lemans - Nederland

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

Voor alle soorten lieren en kluizen
Gespecialiseerd in:

Nwe. Geluidgedempte

• BINNENVAART • OFFSHORE
• ZEEVAART • BAGGERIJ
Tevens voor:

• rollenkluis
• verhaalrol
• panama
kluizen
• blokken en
schijven
• fairleads
• verhuur van
lieren

Nwe diesel geluidgedempte
genset 11 kVA KUBOTA
8 kVA KUBOTA
watergekoeld 3000 rpm,
supergeluidgedempt,
138x64x66cm 380/220
watergekoeld, 1500 rpm, afm € 6000,- ex www.bstdintelsas.
1510x650x905 mm,Leroy
nl bez. Na tel. afspraak 0167Somer Alternator, € 7250,- ex 528023
www.bstdintelsas.nl bez. Na
tel. afspraak 0167-528023
Amper gebruikt ong.
600 uur TRC-White,
supergeluidgedempt
Nwe. Diesel genset
11 kVA 1500 rpm
ex-army, 1500 rpm 30-35
KUBOTA watergekoeld,
kVA, monofase en 380V,
1500x740x930mm, Leroy
248x102x195cm, € 4000,- ex
Somer Alternator, 230V
www.bstdintelsas.nl
7000.- ex www.bstdintelsas. bez. Na tel. afspraak 0167nl bez. Na tel. afspraak 0167- 528023
528023

diesel genset

- 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

BESLUIT
1. Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik
toestemming te geven om met schepen tot een maximale
breedte van 15 m aan de rivierwaartse zijde van de drijvende
inrichting van Stichting Het Utrechts Landschap, aan de
rechteroever van de Lek bij kmr 930.795 te Wijk bij Duurstede af te meren. De toestemming wordt kenbaar gemaakt
door middel van een bord E.5.1. met daarop het cijfer 15 en

www.jelmervalk.nl
050-3180321

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

Sensationeel nieuw reddingsmiddel
Ja, stuur mij ..….. (aantal) x de Reddingsdisq toe voor € 55,95 per stuk, inclusief btw.*
Bedrijf/schip:..................................................................................................................................................
Naam: .............................................................................................................................................................

Een verdrinking kan in luttele minuten voor uw ogen gebeuren, terwijl u machteloos moet toekijken. In Amerika is een nieuw innovatief reddingsmiddel ontwikkeld dat drenkelingen veel meer
overlevingskans geeft. De Reddingsdisq is een professionele kunststof werpschijf waarmee eenvoudig 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 gevaar 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.

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.

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

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

De hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
het hoofd van het Waterdistrict Rijn en Lek,
P.A. van den Neste

MEDEDELINGEN
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit
besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt, een bezwaarschrift worden ingediend.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van
Verkeer en Waterstaat en worden gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat Oost-Nederland,
t.a.v. het hoofd van de Afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken
en Vastgoed, Postbus 9070, 6800 ED Arnhem.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste
het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht en
d. de gronden van het bezwaar.
Indien het bezwaarschrift in een vreemde taal is gesteld en
een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar
noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een
vertaling.
Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om
daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening in te dienen.
Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied,
waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats
heeft.
Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste
het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de verzoeker;
b. de dagtekening;
c. de gronden van het verzoek (motivering).
Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een
afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft,
overgelegd.
Indien het verzoekschrift in een vreemde taal is gesteld en een
vertaling voor een goede behandeling van het verzoek noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.
Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist.Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
De griffier van de betrokken rechtbank wijst de verzoeker na
indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het
griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en
op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden
voldaan.

Oost-Nederland
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Bestelbon

een onderbord met daarop de tekst ‘uitsluitend met toestemming van Stichting Het Utrechts Landschap’, een en
ander aan de rivierwaartse zijde van de drijvende inrichting.
De borden zullen aanwezig zijn gedurende de periode dat
de drijvende inrichting afgemeerd is.
2. Dit besluit te publiceren in de Nederlandse Staatscourant en
de Schuttevaer.
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burgerlijke stand

scheepvaartberichten

Vermeldingen in deze rubriek
zoals geboorte, felicitaties,
overleden, etc. zijn gratis.

Vervolg van pag. 2
Mittelweser; bericht ingetrokken. Stremming
tussen kmr. 270.5 en 272.7 van 22 tot 6 uur is
opgeheven.
Mittelweser; stremming. Stremming tussen kmr.
243.5 en 244.9 t/m 6 oktober van 22 tot 6 uur.
Mosel; oponthoud. Ivm. evenement linkeroever
tussen kmr. 127.8 en 129.8 op 27 september tussen 10:30 en 18 uur oponthoud, bijzondere voorzichtigheid en voorbijlopen, afmeren en ankeren
verboden.
Rhein; brug Koblenz-Pfaffendorf (kmr. 590.9);
beperkingen. Tot 2 oktober 16 uur voor brug Koblenz-Pfaffendorf (kmr. 590.9) doorvaarthoogte
verminderd met 300 cm thv. inspectiewagen en
bijzondere voorzichtigheid.
Rhein; afmeerverbod. Ivm. vuurwerk afmeerverbod linkeroever tussen kmr. 836 en 839 op 30
september van 19 tot 22 uur.
Rhein; Severinsbrug (kmr. 687.3); beperkingen. Van 29 september t/m 2 oktober van 9 tot
18 uur voor Severinsbrug (kmr. 687.3) bijzondere
voorzichtigheid en doorvaarthoogte thv. inspectiewagen.
Rhein; ankeren verboden. Ankeren verboden
linkeroever tussen kmr. 836 en 839 op 30 september
van 19 tot 22 uur.
Saar; sluis Kanzem (kmr. 5.1); stremming.
Stremming sluis Kanzem (kmr. 5.1) tot 6 oktober 16 uur.
Stichkanal nach Osnabrück; sluis Haste (kmr
12.7); stremming. Stremming tussen kmr. 0 en
sluis Haste (kmr. 12.7) van 24 t/m 26 september
van 8 tot 18 uur. Info: VHF 78 of 05 407 - 81
86 72 180.
Unterems; brug Jann-Berghaus Leerort (kmr.
15.1); bericht ingetrokken. De werkzaamheden
en beperking brug Jann-Berghaus Leerort (kmr.
15.1) van 4 oktober 7 uur tot 6 oktober 7 uur is
vervallen.
Unterems; keersluis Gandersum (kmr. 32.2);
stremming. Ivm. bijzonder transport stremming
keersluis Gandersum (kmr. 32.2) van 27 september
12 uur tot 29 september 1:30 uur, stremming tussen
kmr. 0 en 13.9 op 27 september van 9 tot 13 uur,
stremming tussen kmr. 0 en 13.9 op 28 september
van 0 tot 5:30 uur en stremming tussen kmr. 0 en
13.9 op 28 september van 7 tot 11 uur.
Unterweser; Stephanibrug (kmr. 1.2); beperkingen. Op 29 september van 8 tot 13 uur voor
Stephanibrug (kmr. 1.2) doorvaarthoogte verminderd met 200 cm thv. de hangstelling en bijzondere
voorzichtigheid.
FRANKRIJK
Aisne; sluis 5 Couloisy (kmr. 92.3); sluis 6 Herant (kmr. 97.9); stremming. Stremming sluis
5 Couloisy (kmr. 92.3) t/m 3 oktober van 12 tot
13 uur, stremming sluis 6 Herant (kmr. 97.9) van
6 t/m 24 oktober van 12 tot 13 uur. Oponthoud
sluis 5 Couloisy (kmr. 92.3) tot 3 oktober 18 uur
en oponthoud sluis 6 Herant (kmr. 97.9) van 6
oktober 7 uur tot 24 oktober 18 uur.
Canal d’Aire; sluis Cuinchy (kmr. 63.6); stremming. Stremming sluis Cuinchy (kmr. 63.6) op 29
september van 8:30 tot 11:30 uur.l
Canal de la Marne au Rhin, branche Ouest;
sluis 27 bis Toul (kmr. 131.2); sluis 70 St. Etienne
(kmr. 3.3); bericht ingetrokken. Gegroepeerd
schutten tussen sluis 27 bis Toul (kmr. 131.4) en
sluis 70 St. Etienne (kmr. 3.3) is opgeheven.
Canal de la Meuse; sluis 1 Troussey (kmr.
272.4); sluis 39 Donchery (kmr. 99.6); bericht
ingetrokken. Gegroepeerd schutten tussen sluis
1 Troussey (kmr. 272.4) en sluis 39 Donchery
(kmr. 99.6) is opgeheven
Canal de l’Oise a l’Aisne; sluis 13 Verneuil
(kmr 44.8); sluis 9 Pargny-Filain (kmr 35.1);
stremming. Stremming tussen sluis 9 Pargny-Filain
(kmr. 35.1) en sluis 13 Verneuil (kmr. 44.8) van 1
oktober 7 uur tot 15 november 19 uur.
Canal de la Meuse; sluis 41 Romery (kmr.
84.3); sluis 42 Mezieres (kmr. 81.2); sluis 58
Trois Fontaines (kmr. 7.1); stremming. Stremming tussen sluis 41 Romery (kmr. 84.3) en sluis
58 Trois Fontaines (kmr. 7.1) van 28 september 9
uur tot 30 oktober 19 uur.
Canal de la Meuse; sluis 20 Bras (kmr. 196.2);
sluis 31 Stenay (kmr. 148.8); stremming. Stremming tussen sluis 20 Bras (kmr. 196.2) en sluis
31 Stenay (kmr. 148.8) van 28 september 9 uur
tot 30 oktober 18 uur.
Canal de la Meuse; sluis 58 Trois Fontaines (kmr
7.1); sluis 59 Les 4 Cheminees (kmr. 0.5); stremming. Stremming tussen sluis 58 Trois Fontaines
(kmr 7.1) en sluis 59 Les 4 Cheminees (kmr 0.5)
van 28 september 9 tot 12 oktober 20 uur.
Canal de la Meuse; sluis 19 Verdun (kmr. 204.4);
sluis 20 Bras (kmr. 196.2); diepgang. Scheepsdiepgang max. 160 cm tussen sluis 20 Bras (kmr
196.2) en sluis 19 Verdun (kmr 204.4) van 28
september 9 uur tot 30 oktober 18 uur.
Canal de la Meuse; sluis 20 Bras (kmr. 196.2);
sluis 30 Mouzay; stremming. Stremming tussen
sluis 20 Bras (kmr. 196.2) en sluis 30 Mouzay van
28 september t/m 30 oktober.
Canal de la Meuse; sluis 41 Romery (kmr. 84.3);
sluis 42 Mezieres (kmr. 81.2); stremming. Stremming tussen sluis 41 Romery (kmr. 84.3) en sluis
42 Mezieres (kmr. 81.2) van 28 september t/m
30 oktober.
Canal de l’Oise a l’Aisne; sluis 1 Abbecourt
(kmr. 0.2); stremming. Stremming sluis 1 Abbecourt (kmr. 0.2) van 1 oktober 7 uur tot 15
november 18 uur.
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud; sluis 8S
Fontenelle (kmr. 174.1); sluis 9 Allenjoie (kmr.
171.8); diepgang. Scheepsdiepgang max. 130 cm
tussen sluis 8S Fontenelle (kmr 174.1) en sluis 9
Allenjoie (kmr. 171.8) tnb.
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud;
oponthoud. Ivm. evenement oponthoud in pand
Niffer tussen kmr. 11 en 13 op 28 september van
9 tot 18 uur.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Gerstheim (kmr.
272.2); gedeeltelijke stremming.
Stremming kleine kolk Gerstheim is verlengd tot
3 oktober 18 uur.
Grand Canal d’Alsace; sluis Kembs (kmr. 179);
gedeeltelijke stremming. Stremming westkolk
Kembs (kmr. 179) op 29 en 30 september van
7 tot 17 uur.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Kembs (kmr.
179); gedeeltelijke stremming. Stremming
oostkolk Kembs (kmr. 179) op 1 oktober van 7
tot 17 uur.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Gambsheim
(kmr. 309); gedeeltelijke stremming. Stremming oostkolk Gambsheim (kmr. 309) tot 3
oktober 18 uur.
Lys; sluis 2 Cense a Witz (kmr. 6.7); oponthoud.
Oponthoud sluis 2 Cense a Witz (kmr. 6.7) tot 3
oktober 17 uur.
Seine; sluis 4 Andresy (kmr. 72.6); gedeeltelijke
stremming. Stremming kolk 160 x 12 m sluis
Andresy van 29 september 6 uur tot 26 oktober
20 uur.
Seine; keersluis 5 Beaulieu (kmr. 23.5); stremming. Ivm. hoogwater stremming keersluis 5
Beaulieu (kmr. 23.5) tnb.
Seine; brug Genevilliers (kmr. 24.6); sluis 1 Suresnes (kmr. 16.8); stremming. Stremming tussen
sluis 1 Suresnes (kmr. 16.8) en brug Genevilliers
(kmr. 24.6) op 27 september van 15 tot 17 uur.
ZWITSERLAND
Rhein; sluis Birsfelden (kmr. 163.4); gedeeltelijke stremming. Voor noordkolk Birsfelden
(kmr. 163.4) stremming tot 29 september 0 uur
en hinderlijke waterbeweging vermijden bovenvoorhaven t/m 3 oktober.
Rhein; werkzaamheden. Ivm. inspectiewerk aan
de bilgeboot vaart deze niet tussen kmr. 149.2 en
170 tot 1 oktober.
OOSTENRIJK
Donau; brug Reichs Wien (kmr. 1928.9);
beperkingen. Van 1 t/m 17 oktober maandag
t/m vrijdag van 8 tot 16 uur voor brug Reichs
Wien (kmr. 1928.9) bijzondere voorzichtigheid
en doorvaarthoogte verminderd met 150 cm thv.
inspectiewagen.
Donau; stremming. Ivm. vuurwerk stremming
tussen kmr. 2134.5 en 2134.6 op 27 september en
2 oktober van 21 tot 22 uur.
Donau; sluis Ybbs-Persenbeug (kmr. 2060.4);
gedeeltelijke stremming. Stremming linkerkolk
Ybbs-Persenbeug (kmr. 2060.4) t/m 15 april. In
deze periode is het niet mogelijk afval op de sluis af
te geven. Stremming rechterkolk op 29 september
van 7 tot 12 uur.
Donau; sluis Abwinden-Asten (kmr. 2119.6);
gedeeltelijke stremming. Stremming rechterkolk
Abwinden-Asten (kmr. 2119.6) van 29 september
t/m 28 maart.
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27 september
- Iris Hoornstra, 14 jaar, ms Aquamarijn, Wilnis.

2
7
5
3
9
1
4
6
8

1
6
8
7
4
5
9
3
2

4
3
9
2
8
6
1
7
5

8
9
4
6
2
3
7
5
1

8
9
7
2
3
5
1
4
6
8
9

6
5
1
9
7
8
2
4
3

3 2

3 oktober
- Michelle Eier, 18 jaar, Rotterdam.

29 september
- Gerrit Eier, 11 jaar, Rotterdam.
30 september
- Sharon van Bommel, 15 jaar, ms
Jolanda, Lobith.
- Richard de Wachter, 17 jaar, ms
Douwina W, Rotterdam.

28 september
- Jeanne en Leon Leijten-Zwaans,
60 jaar getrouwd, Vleuten.

3
8 9

5
3
9

4 8 2

4 9
2 6
7
7
2 5

Steunpunt Binnenvaart

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

congres, beurs
& evenementen
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Huwelijksjubileum
28 september
- Wesley Boonstra, 12 jaar, ms
Oberon, Lemmer.

8
9

- SMM Hamburg, 23 t/m 26 september
- Reünie Maritieme Academie
Harlingen, 11 oktober, t.g.v. 50jarig bestaan
- Conferentie Inland Terminals,
22 en 23 oktober, Parijs
- Maritime Awards Gala, 6 november, Den Haag
- Klassieke Schepen, 7 t/m 9 november, Enkhuizen
- Dekatel zaalvoetbaltoernooi, 8
november, Arnhem
- METS, 18 t/m 20 november, Amsterdam RAI
- Construction and Shipping Industry, 5 t/m 7 mei 2009, Evenementenhal Gorinchem
- Europort 2009, 3 t/m 6 november
2009, Ahoy Rotterdam
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Kleine cementtanker Sibeanko heeft ruim vaargebied
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Liever een brugwachter dan een camera
Jelke Boomsma en Siepko Teerling varen op de cementtanker
Sibeanko. Jelke vaart al 31 jaar bij deze baas en kwam destijds in de
binnenvaart terecht, omdat hij in de zeevaart geen werk kon vinden.
Siepko is vijf jaar in dienst en werkte daarvoor in de garnalenvisserij. Wensen? ‘De brugwachter moet op de brug blijven.’

Jelke begon zijn loopbaan in de
scheepsbouw. ‘Ik bouwde mee aan
twee coasters. De zeevaart leek me
wel wat, maar het was toen een moeilijke tijd en het is nu nauwelijks voor
te stellen, maar er was weinig vraag
naar personeel. Ik ben toen in de binnenvaart terechtgekomen en blijven
hangen. De binnenvaart heeft ook
zijn charmes.’
Boomsma veranderde nooit van

Scheepsgegevens
Scheepsnaam: Sibeanko. Lengte:
55 meter. Breedte: 6,08 meter.
Diepgang: 2,59 meter. Tonnage:
565 ton.
Europanummer: 3270638. Motor:
Volvo Penta, 400 pk. Bouwjaar:
1962. Thuishaven: Harlingen. Eigenaar: Berend Wijdeveld.

‘In Leidschendam lig
je altijd voor de brug’

• Jelke Boomsma en Siepko Teerling bemannen de cementtanker Sibeanko van Berend Wijdeveld. Boomsma is
al 31 jaar in dienst. ‘We liggen elkaar goed en dan blijf je.’ (Foto Henriette Driesen-Joanknecht)

werkgever, want ze liggen elkaar
goed en dan blijf je. Toen hij in dienst
kwam was het bedrijf anders van opzet. ‘Vroeger bestond het bedrijf uit
Annie en Berend Wijdeveld. Annie
is sinds een paar jaar gestopt. Berend
Wijdeveld is sinds 1984 ook actief
in de kustvaart. Op 27 september
zijn wij uitgenodigd voor de tewaterlating van de nieuwe coaster, de
Citadel in Leer.’

Visserij

Siepko komt uit een vissersfamilie
en maakte de overstap uit de garnalenvisserij toen het in die sector
erg slecht ging. Hij volgt de visserijberichtgeving nog steeds en verwacht dat garnalenvisserij op het
wad uiteindelijk wordt verboden.
Zijn vader bezat een garnalenkotter en het was vroeger Siepko’s wens
om die over te nemen. ‘Vanwege de
vooruitzichten voor die sector heb ik
ervan af gezien. Mijn neven vissen

op kokkels en die zijn uitgekocht.
Het was de laatste jaren niet meer
te doen, dat zag ik bij hun. Een paar
dagen voordat de kokkelvergunningen werden verlengd diende de
milieubeweging een protest in en
dan werden de vergunningen niet
verlengd. Ter compensatie krijgen
ze een handkokkelvergunning. Dan
ga je met een soort hark het wad
op om handmatig kokkels te vangen. Er zijn nu dus handkokkelaars
bezig. Dit jaar waren er daarvoor
teveel aanvragen en nu zijn er tien
handkokkelaars ingeloot. De rest
zit thuis.’

Brugwachter

De bemanning van de Sibeanko
heeft geen ambitie om zelfstandig
ondernemer te worden. Ze blijven
in loondienst varen. Voor hun schip
blijft er werk genoeg zolang Nederland doorbouwt. De Sibeanko is vanwege haar afmetingen geschikt voor

het achterlandvervoer. Momenteel
vaart ze van Düsseldorf naar Rotterdam en Den Haag. Daarvoor voer
ze vanaf Friesland naar Ladbergen.
Het werk verplaatst zich constateren ze, want als bedrijven worden
overgenomen gaan de leveranciers
meestal mee.
Het verschil tussen een gewoon schip
en een cementschip is, dat het lossen
en laden een vrij technische aangelegenheid is. De machines en pompen
vergen veel onderhoud en de bemanning van de Sibeanko repareert alles
wat ze zelf kunnen doen.
Ze vinden het belangrijk dat in de
toekomst de brugwachter op de brug
behouden blijft. ‘Ik las laatst in de
Schuttevaer dat de brugwachters van
de bruggen in Zeeland gaan en dat
een verkeerspost alles centraal gaat
regelen. Dit zou de doorstroming
van het verkeer bevorderen. Maar in
Leidschendam hebben ze dat ook.

Trailende milieupeuken
Vooruitgang leidt tot medische
verwarring. Oermensen aten veel
gezonder dan wij en moesten er
harder voor werken, zodat de
calorieën verstookt waren vóór
ze werden ingenomen. Een beer
achterna zitten en omleggen
vergt een ander soort inspanning dan een ingepakt lijkje uit
het AH-schap halen. ‘De beste
manier om oud te worden is een
menu van bijna-honger’, weten
medicijnmannen. Toch gingen
oermensen vroeg de pijp uit,
want áls ze iets opliepen was het
vaak fataal.
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1 oktober
- Susanne Pulleman, 14 jaar, ms
Resoluto, Haarlem.
- Enrico Teekman, 16 jaar, ms Ina,
Rotterdam.
- Jari Ymker, 10 jaar, ms Menora,
Zwolle.
- Deni Draaijer, 17 jaar, Delfzijl.

Jarig
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Sinds vanaf de negentiende eeuw
machines het werk doen is ons leven
luier en de lucht in onze steden ongezonder geworden en kunnen we meer
eten dan we opkunnen, zodat we
sterven aan welvaartsziekten. Terwijl
de medische wetenschap sinds Van
Leeuwenhoek en Boerhaave reuzenschreden vooruit heeft gemaakt, blijven velen overlijden omstreeks de
leeftijd waarop men dat in de oertijd
ook deed. Behalve boffers, zoals de
onlangs op honderdjarige leeftijd
overleden beroemde jachtontwerper
Olin Stephens. Te oordelen naar zijn
broodmagere gestalte stierf hij niet
aan overdaad.
Zoals met alles dat te gemakkelijk gaat: als het eten met scheppen kan worden ingenomen heb je
steeds meer nodig om te genieten.
Hetzelfde geldt voor reizen: wie na
twee uur tegen de wind fietsen een
dorp bereikt, geniet in het warm café
meer van koffie met appelpunt en
slagroom dan wie daar per bolide in
twintig minuten naartoe truckte. Na
twee weken tegen storm en brekers
buffelen lijken de Shetlands het paradijs; na een half uur per vliegtuig
is het er maar een koude, kale boel.
Kunstig jongleren met sextant en
listig rekenwerk maken navigatie

Column

Hans Vandersmissen

boeiend; op de plotter aflezen waar
je zit geeft geen speciale vreugde. De
filosofie: moeite ergens voor doen
maakt het leuker en houdt je gezonder, ligt ook ten grondslag aan de
Stichting Natuurlijk Varen. Terwijl
boatshows toenemend gebukt gaan
onder ‘bling’ en luxe, organiseert
SNV jaarlijks twee ‘raids’ voor
roei- en zeilboten, en stimuleert
het ontwerpen daarvan.

Mooie rivier

Om dit jaar in de Dorestad Raid lekker milieuvriendelijk te varen moest
Pride of the Fleet voor het eerst in
haar leven een heel eind op de trailer: van Sneek naar Niftrik. Vanuit
Den Helder over zee naar Engeland
of de Deense Wadden is met mijn
drascombe niet zo’n toer en tamelijk
veilig, maar binnen een redelijke tijd
helemaal de rivier de Maas op tot
nabij Wijchen leek vrijwel ondoenlijk. Vandaar deze gevaarlijkste tocht
van haar loopbaan: 200 kilometer
over de weg! Ondanks dit gevaar
was het bereiken van Niftrik oersaai:
niet roeien maar gassen zogeschreven! De krappe trailerhelling vergde
echter knappe gynaecologie, zodat
er toch enige uitdaging aan te pas

kwam. Bovendien voerde iederéén
de boot per trailer aan, maar werkelijk milieureddend varen mag dat
‘raiden’ dus niet heten.
Donderdag 11 september startten we
met negentien boten in een lichte
oostelijke koelte. Met een halve mijl
stroom mee dreven we naar Kerkdriel. Mooie rivier, de Maas, vrij
veel binnenvaart, maar inspannend
was de reis niet. Vrijdag daarentegen bezorgde een frisse westelijke
bries ons hard werk met veel kruisen
voordat Nederhemert was bereikt.
Zaterdag besteedden we aan een
wedstrijdje de Andelse Maas op en
neer. Iedere avond vonden we op
Leo Versloots In Dubio een gastvrij
onthaal, met uitstekende ‘vette hap’
verzorgd door onze vaste kok John.
De meeste deelnemers doen al mee
vanaf de eerste ‘raid’ en vormen een
steeds hechtere vriendengroep. Hard
werken om met elkaar ergens te komen schept beslist een veel aardiger
band dan borrelend de rivier afzakken in een gin palace. Inventiviteit
om elkaar voor te blijven prikkelde
vaak tot bulderend gelach. Bij de
slotavond droegen de meest veelbelovende dichters hun ballades
en limericks voor. Zij bleken veel
diepere poëtische gaven te hebben
dan men bij zulk ruw raidersvolk
zou vermoeden.

Over zee

De terugweg ging voor Pride gelukkig over zee: voor een frisse
oostelijke bries de rivier af naar
Hellevoetsluis en maandag via
Stellendam de zee op: veel minder
gevaarlijk dan over de weg. Dinsdagochtend - lag met weinig wind bij
Petten even in de roef te slapen - een
zware scheepshoorn: een Van Oord
sleephopperzuiger die even kwam
kijken wat dat ‘onbemande’ bootje
daar deed. Erg aardig, al verscheurde
het de slaap wreed!

Je ligt daar continu voor de brug te
wachten, ook buiten de spits. Een
brugwachter is daarom het handigste. Die heeft veel beter overzicht en
kan de situatie ter plaatse inschatten
en beoordelen’, zegt Siepko.

Verouderd

Het kanaal naar Den Haag dat de Sibeanko momenteel veel bevaart is qua

kwaliteit van veertig jaar terug, vinden ze. ‘We verwachten dat ze daar
weinig aan kunnen doen, omdat de
milieubeweging of andere belangenvereniging dat tegenhoudt. Er zitten
bijvoorbeeld twee haakse bochten in
in Overschie. Die zijn vrij onhandig.
Van ons mogen ze die afsnijden, maar
waarom ze dat niet doen weten wij
eigenlijk niet precies.’ (HDJ)

boeken

van
stapel

Nieuwe boeken van Willem H. Moojen
De ‘Nederlandse koopvaardij in
beeld 1930-1939’ is het derde deel
uit een reeks van dertig delen die de
koopvaardij per decennium belicht.
De jaren dertig van de vorige eeuw
waren zware jaren voor de scheepvaart. Er was een wereldwijde crisis
en veel schepen werden opgelegd.
Ook was er de dreiging van een
nieuwe Wereldoorlog.
Toch lieten scheepvaartmaatschappijen voor de vaart op Indië en Amerika nieuwe, zeer fraai ingerichte
passagiersschepen bouwen. Het was
nog volop de tijd van stoomschepen,
grote rookpluimen, ratelende kranen en veel bedrijvigheid in havens
die nog in de stad lagen. Drommen
havenarbeiders togen elke dag naar
de schepen om deze van hun lading
van kratten, manden, zakken, kisten,
koeienhuiden en nog veel meer te
verlossen of juist te laden. Ook waren de jaren dertig kenmerkend voor
de verandering van de scheepvaart.
Naast stoomvaart en zelfs zeilvaart
maakte het motorschip meer en meer
zijn intrede. Het zou de scheepvaartwereld totaal veranderen.
Het tweede boek, Maritiem Verleden
- Nostalgie, neemt u mee terug naar
de tijd van de oude oceaanstomers,
lijnschepen, coasters en echte wildevaartschepen die alle wereldzeeën
bevoeren. Schepen die behoorden
tot de vloot van bekende scheep-

vaartmaatschappijen maar ook de
minder bekende zwoegers. We zien
ze voorbij komen in al hun glorie,
maar ook in minder prettige omstandigheden. Allebei onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Rederijen gaven
vroeger uitzonderlijk reclamemateriaal uit om passagiers te lokken voor
een trans-Atlantische overtocht, een
reis naar de gordel van smaragd, een
cruise of om landverhuizers te vervoeren naar de lonkende onbekende
nieuwe wereld. Dit waren de dagen
dat Amerika bijna nog onbereikbaar
leek. Nieuws van landgenoten in één
van Nederlands koloniën was alleen
te vernemen via de krant, tijdschriften en radio. Langzamerhand kwam
emigratie op gang naar Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.
Het beeldmateriaal in dit boekje gaat
vergezeld met de poëzie van Leo
Bersee. Hij laat in zijn gedichten
de maritieme wereld zien met een
serieuze en humoristische kant.
‘Nederlandse Koopvaardij in beeld
1930-1939’ (ISBN 978-90-8616018-1) telt 128 pagina’s in kleur en
zwart/wit en kost 17,95 euro.
‘Maritiem verleden in beeld - Nostalgie’ (ISBN 978-90-8616-038-9)
telt 128 pagina’s in kleur en zwart/
wit, prijs 18,95. De boeken zijn
verschenen bij uitgeverij Lanasta
in Emmen.
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Met Weekblad Schuttevaer naar het
Maritiem Museum Rotterdam
Lezers van Weekblad Schuttevaer krijgen in het Maritiem Museum

20 % korting

Rotterdam met deze bon
op de normale
toegangsprijzen van p.p. € 7,50 en € 4,00 voor een kind van
4 tot 16 jaar. Dit ter gelegenheid van de tentoonstelling over het ontstaan van Nedlloyd, “Onder één vlag - het ontstaan van een wereldbedrijf ”. Deze actie is geldig vanaf 27 september tot 31 december
2008. De korting geldt voor maximaal vier personen en is niet geldig
in combinatie met andere acties. Alleen de originele bon geldt. Geen
kopieën.
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voor de boeg
DONDERDAG 25 SEPTEMBER
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht:
19.30 uur, bijbelbespreking/bidstond
of gemeentekring.
Nijmegen, KSCC: 14 uur, cursus
Engels, 15.30 uur, verzorgen bulletin
(oneven weken).
Raamsdonksveer, KSCC: 13.30 uur,
pergamano.
VRIJDAG 26 SEPTEMBER
Nijmegen, KSCC: 9.30 uur, bloemschikken (kerk).
ZATERDAG 27 SEPTEMBER
Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15
uur, H. Mis.
Brugge, Schippersschool: 18 uur,
H. Mis.
Eisden, Schipperscentrum Betanië:
19.30 uur, dienst.
ZONDAG 28 SEPTEMBER
Amsterdam, Baptisten Gem.: Maranathakerk, Vasco da Gamma/hoek Cabotstraat, 17 uur, br. P.D. Bouwman.
Aula Junior College West, Schipluidenlaan 12, Overtoomseveld (station
Lelylaan), 10 uur, br. P.D. Bouwman.
Opvang 0 t/m 4 jaar/groep 1 t/m 8;
Geref. Gem.: evangelisatiepost,
Looiersgracht 70, 10.30 en 17 uur,
evang. J. Krijgsman. Crèche aanwezig; Geref. Gem. Noord, Melkweg,
10 en 16 uur, student J. IJsselstein;
Noorderkerk: Noordermarkt, 10 uur,
ds. B.J. van der Graaf en 19 uur, ds. J.
van Dijk, Zeist.
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht:
9.30 uur, ds. G. Bosveld en 19 uur,
zendingsdienst; PKN, Farmsumerkerk: 9.30 uur, dienst; RK kerk,
Singel, 11.30 uur, dienst; Chr. Geref.
kerk, Huibertplaat 57: 10 uur, ds. J.
Dingemanse, Zwolle, dovendienst en
19 uur, ds. G. Huisman, Onstwedde,
ontmoetingsdienst.
Groningen, Geref. Oosterkerk: Rozensteinlaan 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; Baptisten Gem.:
Korreweg 47, 10 uur, dienst.
Lemmer, Herv. kerk: 9.30 uur, P.J.
Huiser en E. v/d Sluis, gez. startzondag.
Meerssen (wijk Rothem), Gem. huis
De Koel: Past. Geelenplein 6, 10 uur,
ds. M. van Duijn.
Nijmegen, KSCC: 11 uur, eucharistieviering.
Raamsdonksveer, KSCC: 10.30 uur,
woord- en communiedienst.
Rotterdam, Koningskerk: 10 uur,
ds. A. Mol; KSCC: 11 uur, H. Mis;

Zeemanshuis: Willemskade 13, 10.30
uur, oec. dienst, voertaal Engels.
Terneuzen, Opstandingskerk en
Goede Herderkerk; 10 uur, dienst.
Utrecht-West (wijk Oog en Al) Chr.
Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan
1a: 10 uur, ds. L.B.C. Boot en 17.30
uur, ds. B.L.C. Aarnoudse.
Antwerpen: 10 uur in de Sanderusstraat 77, dienst (inl. ds. A. Poldervaart); 10 en 17 uur, evangelisch
centrum, Boterlaarbaan 19/23, Antwerpen/Deurne, ds. K. Groeneveld.
Gent, Brabantdamkerk (centrum)
en Rabothkerk (Begijnhoflaan 31):
10 uur, dienst (info: J.D. van Heest,
tel. 09-357 63 31).
Hasselt, VPKB: Kuringersteenweg
81, 10 uur, dienst (info: mw. ds. L.
de Oude, tel. 011-812 381).
Luik, Kerkschip: 10.30 uur, H.
Mis.
Brugge, Schipperschool: 9 en 11
uur, H. Mis.
Marchienne au Pont, Kerkschip: 10
uur, H. Mis.
Parijs, Ned. Prot. Gem.: Eglise
Luthérienne de la Trinité, Bld. Vincent Auriol 172 (metro: Place d’Italie);
9.45 uur, dienst. E-mail: eglise.neerlandaise@wanadoo.fr.
Luxemburg: ds. Dick Couvee, 80, Val
Sainte Croix, tel. 00.352.26459107.
Duisburg/Ruhrort, Rheinallee 14:
10.30 uur, ds. Joh. Brezet.
Köln/Bonn: 10.15 uur in de Auferstehungskirche, Köln-Sürth, Auferstehungskircheweg 7.
Mannheim, Ev. Hafenkirche, Kirchenstrasse: 11 uur, ds. G. van Zeben.
Stuttgart, Evang. Kirche Amstetterstr.
Hedelfingen: 10 uur, dienst.
Bazel: St. Peterskirche, Petersgraben
t.h.v. de Mittlere Rijnbrug: 16 uur, info:
H. van Riezen, tel.: 062/683 33 99.
MAANDAG 29 SEPTEMBER
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, stafvergadering (tweewekelijks); 14 uur,
repetitie toneelgroep.
Rotterdam, KSCC: 14 uur, repetitie
zangkoor.
DINSDAG 30 SEPTEMBER
Nijmegen, KSCC: 10 uur, gymnastiek; 18 uur, repetitie koor; 19.30 uur,
cursus vaarbewijs.
WOENSDAG 1 OKTOBER
Nijmegen, KSCC: 10 uur, ontmoetingsdag; 14 uur, bridgen (oneven
weken).
Raamsdonksveer, KSCC: 14 uur,
handwerken en kaarten.
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Aan Schuttevaer werken mee:

Aero Lin Photo, Arnhems Persagentschap,
W. Bareman, J. Boersema, A. Boes, J. Bons,
M. Bremmer, Broers & Vonk,
Bureau Journalistieke Werken,
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, M. Messchendorp, W. Moojen,
G. Muiser, Persbureau Noordoost,
A. van Oers, H. Olij, PAS Publicaties, R. Peijs,
PENN & Partners, B. Pronk, B. van Raad,
L. Russel, B. Scheijgrond, J. Schils, C. Suselbeek,
J. Vandersmissen, W. van der Veer, W. Verseput,
H. Visser-Kieboom, P. van Vliet, J. van der Wal,
R. Wieringa, A. van Zanten en H. Zuur.
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De gratis e-mail nieuwsbrief van Weekblad Schuttevaer houdt u op de hoogte van het laatste maritieme nieuws.
Aanmelden kan via

www.schuttevaer.nl/nieuwsbrief
PRIJZEN VOOR REVISIE

Bijvoorbeeld:
Scania
Scania
Scania
DAF
DAF
DAF
Mercedes
Volvo

D11
DS11
DS14
DKA1160
DKS1160
WS295
OM442A
121G/D

www.huizinga-snijder.nl

€ 8050,€ 8450,€ 10850,€ 8050,€ 8425,€ 8850,€ 10755,€ 9504,-

GEREVISEERDE
MOTOREN LEVERBAAR
MET CCR-CERTIFICAAT
Fase II
Revisie van alle typen scheepdieselmotoren, brandstofpompen,
verstuivers, startmotoren en dynamo’s. Krukasslijpen, cilinders
uitslijpen, cilinderkoppen reviseren. Levering inbouwmotoren, o.a.
SCANIA, DAF, VOLVO EN MERCEDES, inclusief in- en uitbouw.
A. Huismanstraat 5, Staphorst
Tel. 0522-461435 - Fax 462060 - privé 0522-261474
WWW.KTBKONING.NL

Machinefabriek Hasselt

 Reparaties van alle merken boegschroeven
 Levering boegschroeven onder elke gewenste klasse
 Hydraulische stuurwerken en roeren
 Levering en revisie van motoren en keerkoppelingen
 Alle werkzaamheden boven de waterlijn
 Draaiwerk tot 8 m. TDC

Sterk in service en kwaliteit

iÃÊ`iÀÊ
VÌÀit

Cellemuiden 44, 8060 AA Hasselt (Ov.)
Tel. 038-4771303, b.g.g. 038-4771850

12 en 24 Volt van 4 tot 20 pk • 380 Volt frequentie geregeld
van 7 tot 50 pk • dieselmotor aangedreven van 25 tot 60 pk

WWW.DUCOBOEGSCHROEVEN.NL
Keersluisweg 17, 5433 NM Cuijk, T: 06 - 50 270 478, F: 024 - 350 21 24
E: info@ducoboegschroeven.nl, W: www.ducoboegschroeven.nl

MELDT U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF
EN MAAK KANS OP
DE iPHONE 3G1!

ACCU’S
VARTA

230 Amp. 96801 pr. op aanvr.

DAVECO

120
A-H
150
A-H
200
A-H
230
A-H
Optima CCA815
Excl. BTW 2 jr.
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PRODUCTEN Productnieuws direct in uw mailbox
THEMA’S Iedere maand een nieuwsbrief over een speciaal thema

voor alle soorten
drijvende sloopobjecten

€ 130
€ 155
€ 195
€ 225
€ 185
garantie

A-H
A-H
A-H
A-H
A-H
A-H
A-H

€
€
€
€
€
€
€

Trog optioneel
exclusief BTW

GRATIS Geheel gratis geïnformeerd

023-5325211
06-53187317

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

1350
1495
1695
1850
2050
2325
2550

E-mail: TREFFERS@HETNET.NL
Hendrik figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
www.treffers-haarlem.nl

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

DAVECO

PASSAGIERSSCHIP (VER)KOPEN ?
Kijk op www.enkmar.com

www.schuttevaer.nl

Leeghwaterstraat 19
4251 LM Werkendam
Tel. 0183-501016
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GEBR. BOS

Op Internet!!!

Bezorging door geheel
Nederland en in Antwerpen

De iPhone3G is een revolutionaire telefoon en een breedbeeld-iPod
waarmee u tevens kunt internetten en e-mailen.
U kunt zich ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief.

div. keerkoppelingen, gereviseerde en
gebruikte motoren in voorraad

Contante Betaling

4 jaar garantie

iPHONE Kans op een iPhone voor abonnees
2

TREFFERS BV

TRAKTIEBATTERIJEN

490
590
690
790
890
1020
1120

ACTUEEL Wekelijks het meest actuele nieuws

1

SCHEEPSSLOPERIJ

Enkhuizen Maritiem.
Tel. 0228 31 72 79

www.daveco.nl
Weekblad Schuttevaer
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Kenmerken:
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Model Bomber Jack met geïntegreerd automatische opblaasbaar
reddingsvest150N (EN 396) met fluit, systeem UM. Binnenkant
jack is voorzien van een veiligheidsriem met metalen sluiting.
Buitenstof SIOPOR (FR AST) vlam vertragend en antistatisch,
volledig waterdicht en ademende stof. Biedt beperkte
bescherming tegen vloeibare chemicaliën.
Vlamvertragende Pyrovatex voering.
Uitneembaar vlamvertragende Fleece met binnenzak, elastische
mouwvernauwing.
Verstelbare mouw vernauwing d.m.v. klittenband.
Hi-Vis gele verstelbare capuchon oprolbaar in kraag.
SOLAS/IMO gecertificeerde reflecterende banden voor maximale
zichtbaarheid op de capuchon en jas.
Zak op linkermouw met waterafstotende klep + transparant ID
kaart beschermhoes
Zak op rechtermouw t.b.v. een Firefly ACR lampje, water
geactiveerd (extra accessoires).
Binnenkant voorzien van ID nek Label
Binnenzak afsluitbaar met velcro.
Twee ingezette heup zakken met ritssluiting (Siofree methode).
Buitenkant van het reddingsvest is voorzien van transparant
venster om aan te geven 1) type reddingsvest 150N 2) service
datum.

Comfortabel met ingebouwde veiligheid!
O

Ja, ik wil een “Weekblad Schuttevaer Veiligheidsjas”

voor ` 349,50 (excl. BTW)

Bedrijf/schip:..............................................................................
Naam:........................................................................................
Adres: ........................................................................................
Postcode: ........................ Plaats:................................................
Telefoon:...........................maat:...................aantal: .................
Datum:................Handtekening:................................................

Kleur: rood / blauw
Maten: M, L, XL, 2XL en 3XL
Prijs: ` 349,50 exclusief BTW
Maattoeslag 2XL +8% en 3XL +16%

Stuur/fax dit bestelformulier naar:
Weekblad Schuttevaer, Afd. Marketing,
Postbus 58, 7400 AB Deventer
Fax nr. 0570 - 405 399

Certificaten / keuringen:
CE 0493 / EN 533 / EN 531 A B1 en C1 / EN 13034 / EN 1149-3 / EN 343 3/2
Omschrijving normering:
CE Conformité Européene conform 0493
EN 533 Bescherming tegen vlammen
EN 531 Beschermingkleding voor werknemers blootgesteld aan hitte
EN 13034 Bescherming tegen vloeibare chemicaliën, beperkte bescherming, type PB (6)
EN 1149-3 Bescherming tegen statische elektriciteit.
EN 343 Bescherming tegen regen, wind en koude bij temperaturen tot -5 graden C
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Voor meer informatie kunt u bellen met de leverancier:
Maritech Special, Tel. 0174 - 31 05 19

Deze actie wordt ondersteund door Koninklijke Schuttevaer

