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Wij wensen Jörg W. Schepers en de bemanning
van het mts Calcit 8 een behouden vaart.

VAN VOORDEN-PROMAC
VAN VOORDEN GIETERIJ B.V.
• Scheepsschroeven
• HODI Superior® straalbuizen
• Industrieel gietwerk
• VYPER jachtschroeven

PROMAC B.V.

VAN VOORDEN REPARATIE B.V.
•
•
•
•
•

Schroefreparatie
Occasion schroeven
Zinkanoden
Slijtsloffen
Droogsystemen voor werkkleding

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stuurmachines en roeren
Verstelbare schroeven met reductiekasten
Boegschroeven
Speed-up kasten en hydraulische koppelingen
Brandblussystemen
Hydraulische dekkranen
Reddingsboten en davitsystemen
Koel-, vries-, en scherfijsinstallaties
Bilgewaterreinigers
R.O.-installaties
Zeewaterpompen
Verdampers

Wij feliciteren Jörg W. Schepers en wensen schip
en bemanning een goede vaart

Bunkerstation HEIJMEN B.V.
te Millingen a/d Rijn
Voor informatie: +31 481 438310 / 431412
Dekatel 29478
www.bunkerstationheijmen.nl, E-mail: info@bunkerstationheijmen.nl

EEN VOORSPRONG IN KWALITEIT EN TECHNIEK

VAN VOORDEN

PROMAC

Tel.
Fax
Web
E-mail

Tel.
Fax
Web
E-mail

+31(0)418-571200
+31(0)418-515790
www.vanvoorden.nl
info@vanvoorden.nl

+31(0)418-683333
+31(0)418-683355
www.promac.nl
info@promac.nl

Wir wünschen der
Jörg W. Schepers
TMS Calcit 8 allzeit gute Fahrt.
SCHIFFSAUSBAUTEN
RUDERHÄUSER AUS ALU
Auch hier führten wir den kompletten
KOMPLETTER WOHNUNGSAUSBAU
Ruderhaus und Wohnungsausbau
SCHIFFSFENSTER UND- TÜREN
durch, einschl.
ALU KONSTRUKTIONEN (RADARMASTEN ETC.)
- Steuerhauspult
49733 Haren/Ems - Industriestraße 10
- Radarmasten
Telefon: 0049 - (0)5932 - 9977 - 0
Fax:
0049 - (0)5932 - 9977 - 20
- Hubschacht
Internet: http://www.wessels.com
- Eingangstüren
Internet: http://www.schiffs-service.de
E-mail: info@wessels.com
- Küche
- Sanitär
- Isolation
-Fenster

Wij verzorgden de complete technische afbouw
voor het mts Calcit 8 en danken
Jörg W. Schepers voor de prettige samenwerking.

Uiteraard wensen wij
mts Calcit 8 en haar
bemanning veel succes
en een behouden vaart.

Officieel dealer van:

dieselmotoren en generatorsets

Inbouw alle merken motoren
Reparatie Detroit Diesel, Iveco,
Daf en Perkins motoren
Tel. 0184-411922 - b.g.g. 0653-170837
b.g.g. 0653-151482 - Fax 0184-419565
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Calcit 8 is containerschip met
losse tanks

Wie leverden op het mts Calcit 8

De Calcit 8 voor de kant. (foto’s Jan Johan ten Have)

Door Jan Johan ten Have
Schepers voer tot 2000 voor
rederij Haniel uit Duisburg,
later overgenomen door het
Zuid-Afrikaanse Imperial. In
het jaar na de eeuwwisseling ging hij in zee met WGL,
een Nederlandse dochter van
Imperial. WGL charterde zijn
schip de Jörg Schepers voor
het transport van calciumcarbonaat. Het schip onderging
een verbouwing voor deze
vorm van transport en werd
omgedoopt tot Calcit 6.
De afgelopen vijf jaar voer
Schepers naar alle tevredenheid voor WGL met de Calcit 6. Toch besloot hij begin
vorig jaar om nieuw te gaan
bouwen. Daarover vertelt hij:
‘Het is toch de droom van
heel veel schippers om ooit
in hun leven eens een nieuw
schip te bouwen. Dat was ook
mijn grote wens. De omstandigheden waren op een gegeven moment dermate gunstig,
dat ik heb besloten de stap
te zetten. De staalprijs was
op dat moment nog een stuk
lager dan nu en bovendien
heb ik in WGL een heel goede
partner. Want ook dit nieuwe
schip wordt door WGL gecharterd. Bovendien kan ik met dit
nieuwe schip ook op langere
termijn concurrerend blijven
werken.’
Tijdens de voorbereiding op
de nieuwbouw nam Schepers
een opmerkelijk besluit: hij
besloot zelf de eindverantwoordelijkheid te nemen. Hij
vertelt: ‘Ik heb alles in eigen

beheer gedaan, heb alle componenten van het schip zelf
uitgezocht. Daarvoor moet je
wel behoorlijk wat kennis van
zaken hebben. Dat betekende
voor mij dat ik mij behoorlijk
moest inlezen.’
De reden om het beheer
in eigen handen te nemen,
was gelegen in de financiële voordelen die dit met zich
meebracht. Schepers schat
de besparing die hij op deze
manier realiseerde op zo’n
vijftien procent. Dit ondanks
de noodzaak die dit met zich
meebracht om in januari van
dit jaar de Calcit 6 aan de wal
te leggen.
Achteraf gezien heeft Schepers er geen spijt van om
zelf de coördinatie op zich te
nemen: ‘Natuurlijk, je moet
weten waarover je praat en
dus veel lezen. Bovendien heb
ik er bewust voor gekozen om
met zeer ervaren partners in
zee te gaan. Want als je alles
zelf regelt en daarbij niet de
juiste partners inschakelt, dan
kun je voor grote problemen
komen te staan. Op basis van
mijn eigen ervaring kan ik het
echter alleen maar aanbevelen.

Hoog soortelijk gewicht
Een van de partners bij de bouw
was een oude bekende. Het is
bevrachter WGL die eigenaar is
van alle materialen aan boord
die specifiek voor het transport van calciumcarbonaat zijn
aangebracht. Het gaat hierbij
om de tanks en de pompen.
De tanks zorgen er overigens
voor dat het schip veel minder
kubieke meters kan vervoeren
dan wanneer het als containerschip zou worden gebruikt.
Het aantal kuubs is door de
losse tanks gereduceerd tot
1500. Door het enorm hoge
soortelijk gewicht van calciumcarbonaat van 1,9 is dit echter
geen enkel bezwaar. De bouw
van het casco nam Schepers
niet voor eigen verantwoordelijkheid, hiervoor nam hij
de werf Ebert in Neckarsteinach in de arm. Ebert liet het
casco bouwen in Kiliya, Oekraine. Schepers is tevreden over
de samenwerking met Ebert:
‘Ebert heeft het allemaal zeer
goed geregeld. Okee, de aflevering gebeurde drie maanden te laat. Maar dat weet je
van tevoren, daarmee had ik

al sterk rekening gehouden.
Ebert regelde niet alleen de
bouw, maar was ook verantwoordelijk voor het transport.
In Regensburg nam ik het
casco van hem over.’
Van Regensburg liet Schepers het casco verslepen naar
het Noordwest-Duitse Haren
(Ems), een paar kilometer over
de grens bij Ter Apel. Daar,
in zijn woonplaats, kon Schepers een ligplaats huren van
de werf Schulte & Müller. Deze
werf was eveneens betrokken
bij de afbouw en verzorgde
voor de Calcit 8 het staalwerk
en het dek over de tanks.
Voor de betimmering van de
woning en het aluminiumwerk nam Schepers een gerenommeerde naam in de arm:
Tischlerei und Alubau Wessels
uit Haren (Ems). A.A. Vink uit
Sliedrecht was verantwoordelijk voor het leidingwerk, de
pompen, de aansluiting van
de motoren en verder alles
wat met de machinekamer te
maken heeft. De hoofdmotor
– een volledig elektronische
MTU 12V4000 van 1800 pk
– is geleverd door MTU Detroit
Diesel Benelux uit Dordrecht.
De Gerlien van Tiem uit Druten
leverde de 535 pk sterke Cummins boegschroef.
De scheepselektronica en nautische apparatuur zijn geleverd
door Jansen uit Haren (Ems).
Bunkerstation Heijmen uit Millingen aan de Rijn leverde de
scheepsmaterialen.
Schepers is zeer positief

CALCIT 8

De gloednieuwe Calcit 8 van
Jörg Schepers uit het Duitse
Haren (Ems) is gebouwd voor
het transport van calciumcarbonaat voor de papierindustrie. Mocht Schepers in de toekomst echter willen inspelen op
een andere vraag uit de markt,
dan kan hij zijn schip betrekkelijk eenvoudig ombouwen
tot containerschip. De Calcit
8 is een containerschip met
losse tanks in het laadruim.
Vooralsnog denkt Schepers in
elk geval niet aan containertransport. Hij heeft een prima
contact en een prima contract
bij het Nederlandse WGL uit
Druten om voor de papierindustrie met calciumcarbonaat
te gaan varen tussen onder
meer Stockstadt am Main,
Köln, Duisburg, Dörpen, Nijmegen en Moerdijk

Schiffswerft Ebert
Levering casco
Schulte + Müller
Schiffswerft GmbH
Afbouw locatie en afbouw
werkzaamheden
OLB Oldenburger Landesbank
AG Elsfleth
Financiering
VSV Vereinigte
Schiffs-Versicherung V.a.G
Verzekering
Wijgula B.V.
Bevrachting
MTU Detroit Diesel Benelux
MTU 12V 4000 M60 1797 pk
1320 kW, 1800 rpm, Reintjes
keerkoppeling en elektrische
motor- en keerkoppelingbediening
Isolatiebedrijf “Merwede” BV
Isolatie uitlaatgassystemen
Discom BV
35dB(A) uitlaatgeluiddempers
Rubber Design BV
Flexibele opstelling motor
Machinefabriek A.A.Vink B.V.
Complete technische afbouw
en machinekamerinrichting
REINTJES Benelux bvba
Keerkoppeling type WAF 762
K-21, reductie 5,75 :1
Promarin Propeller und
Marinetechnik GmbH
5-bladsschroef 1800 mm
diameter
Van de Giessen Straalbuizen
Straalbuis type Optima,
diameter 1.816 mm
Machinefabriek Scheepstechniek DE WAAL bv
Schroefasinstallatie met De
Waal Seals, Stuwa roeren en
stuurmachine
Scheepsreparatiebedrijf
De Gerlien - Van Tiem bv
Boegschroefinstallatie type
MKIC-1200 met Cummins
motor type N14-2 van 535 pk
Cummins Holland BV
Boegschroefmotor Cummins
N14-2, 535 pk
Blokland Non Ferro bv
Beunkoelers
Wessels GmbH
Aluminium stuurhuis met
overzakbare bovenbouw, hefkolom, betimmering stuurhuis
inclusief lessenaar en woning,
keuken, sanitaire installatie,
isolatie woning, ramen en
deuren
gestemd over de kansen van
de binnenvaart voor de toekomst: ‘In vergelijking met
andere transportmiddelen is
de binnenvaart milieuvriendelijk door een relatief laag
brandstofverbruik. Met de

Van Voorden Promac
PROMAC-STUWA stuurmachine, type 2C-2L-B-120/70X60058/75 en PROMAC-STUWA
dynamic roeren, type 2xR3-BV-3840-2000-220-L
Alphatron Marine B.V.
Nautisch pakket, multi-colourline, JMA 609 Alpahatron, JRC
radar, AlphaSat TV systeem en
conning systeem (levering via
Elektro Jansen)
Tresco Engineering
AlphaChart navigation
kaartsysteem
Elektro Jansen
Elektrische en nautische
installatie
Sygo BV
Ladingmeter
RAFA B.V.
Scheepsramen onder keur van
o.a. GL, Lloyds, BSI, DNV e.a.
Meppens Küchenstudio
Keuken
Klaus Sandmann
Sanitair
Sanitär & Bäder-Profi-Jasken
GmbH & Co. KG
Tegelwerk
Unisol isolatietechniek bv
Isolatie woning
WindeX Engineering BV
RVS klaproosters
Novetec BV
Machinekamer ventilatoren
Tyco Integrated Systems BV
Novec 1230
brandblusinstallatie
S.C. TRIPOMET S.R.L.
Ankerlieren
Machinefabriek en scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V.
Autokraan hydraulisch
uitschuifbaar tot 18 meter,
hefvermogen 1800 kg
Bunkerstation Heijmen B.V.
Shell smeermiddelen, gasolie,
scheepsinventaris en bijboot
Fun-Yak
All Pumps Holland BV
Pompen pakket en
appendages
Shell Marine Products
Shell smeermiddelen
PS Marine Coatings BV
Sigma coating
Arns Steinborn und
Semmeling
Accountancy
Visser Marine Service
complete sanitaire installatie
huidige hoge brandstofprijzen
wordt de binnenvaart enkel
aantrekkelijker. En persoonlijk
zie ik de brandstofprijzen nog
niet zo één, twee, drie terugzakken naar het niveau van
vijf jaar geleden.’

Schiffswerft Ebert
Hirschhornerstraße 63 D-69239 Neckarsteinach
Telefoon.: +49(0)6229-92090 TeleFax: +49(0)6229-920930

• Nieuwbouw • Afbouw nieuwbouw schepen •
• Verbouw en reparatie • Hydrauliekservice •
Wir lieferten das Kasko und wünschen Jörg W. Schepers mit
dem TMS ”Calcit 8” allzeit eine gute Fahrt und viel Erfolg.

Wij en onze partners hebben tijd en plaats
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Helling 110 x 11.45 meter
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Rotterdam en Amsterdam
hebben (nog) geen zin in
Holland Delta
De havens van Amsterdam
en Rotterdam moeten nauwer samenwerken om de concurrentie met buitenlandse
havens aan te kunnen. Dat
stelden havenondernemers
gisteren tijdens de vierde
“HavenAvond” op 30 september, georganiseerd door Ernst
& Young. Dit zal echter op
korte termijn niet leiden tot
samensmelting in één grote
Holland Delta-haven. Daarvoor zijn de verschillen te
groot.

en douaneafhandeling een
belangrijke rol. De positie van
Rotterdam als vestigingslocatie voor expediteurs zie ik verslechteren. De bereikbaarheid
laat te wensen over, omliggende havens bieden een beter
dienstenpakket en de gronden arbeidskosten zijn relatief
hoog. Het ketendenken mag
in de havens meer toepassing
vinden. Als dat bereikt wordt
door samenwerking tussen
Rotterdam en Amsterdam, is
dat prima.’

‘Nee, tenzij,’ reageerde Ger
van Tongeren directeur Commerciële Zaken van het Havenbedrijf Rotterdam. ‘Rotterdam
is te verschillend van Amsterdam, er is weinig overlap.
Bovendien is de concurrentie groot op goederen waar
beide havens op azen, zoals
containers en kolen.’ Hij ziet
wel mogelijkheden in samenwerking op het gebied van
innovatie.
Rotterdam mag een voordeel
hebben dankzij het volume
van de overslag; de haven in
niet onaantastbaar, maakte
Theo Damen, de hoogste baas
van Schenker Nederland, duidelijk. ‘Expediteurs letten in
de eerste plaats op tarieven en
het dienstenaanbod van een
haven. Daarnaast spelen uiteraard achterlandverbindingen

Volgens Hans Gerson van
het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam is wel veel
te zeggen voor een nauwere
samenwerking met Rotterdam. Hij ziet ook in havens
schaalvergroting, globalisering en vérgaande ketenintegratie plaatsvinden. ‘Dat leidt
wereldwijd tot nieuwe samenwerkingsvormen, zelfs tussen
concurrenten, en de uitbreiding van individuele havens
tot havencomplexen. Nederland mag daarin niet achterblijven. Vergeet niet: Rotterdam doet het al een aantal
jaren minder.’
Toch ziet Gerson een fusie
tussen beide havens er op
korte termijn niet van komen.
‘Onder andere bij acquisitie
van nieuwe klanten voorzie
ik problemen. Bovendien zal

de mededingingswetgeving
grenzen aan een mogelijke
samenwerking stellen.Voor de
langere termijn is de visie van
een Holland Delta er zeker.
Maar dan moet het kabinet
het voorkeursbeleid ten gunste van Rotterdam herzien en
is verzelfstandiging van de
Amsterdamse Haven noodzakelijk,’ aldus Gerson.

Plezierjacht aangevaren
Op zaterdag 15 oktober is
even na 15.00 uur een binnenschip op het Julianakanaal
ter hoogte van de sluis bij
Limmel in aanvaring gekomen
met een plezierjacht. Eén van
de twee opvarenden van het
bootje raakte daardoor te
water, maar hij bleef verder
ongedeerd.
Door de aanvaring raakte het
achtergedeelte van het plezierjacht tijdelijk onder het waterniveau. Hierdoor stroomde er
kortstondig water naar binnen. Vervolgens sloeg het plezierjacht tegen de meerpalen
en de loopsteiger bij de sluis
aan. De tweede opvarende,
een 49-jarige vrouw uit Klimmen, kon via de loopsteiger de

boot verlaten.
De schipper van het binnenvaartschip slaagde erin de te
water geraakte man, een 51jarige inwoner uit Klimmen,
uit het water te halen. Ook
de vrouw nam hij aan boord
en hij bood hen droge kleding aan. Politie, brandweer
en ambulance waren snel ter
plaatse. De beide opvarenden
bleken geen medische hulp
nodig te hebben.
Het jacht is door de aanvaring
onder meer beschadigd aan de
voor- en achterzijde en is naar
zijn ligplaats teruggebracht.
De Waterpolitie onderzoekt
de toedracht van de aanvaring.

Arrogant
Tijdens de discussie werd duidelijk dat de voorzichtige
benadering van de verantwoordelijken voor de Rotterdamse en de Amsterdamse
haven de aanwezige ondernemers niet op alle fronten ver
genoeg gaat. Met name Rotterdam werd een starre, zelfs
arrogante, houding verweten.
Yke Vermeiden van Oiltanking: ‘Er is altijd een perceptie geweest dat Rotterdam wil
domineren en het liefst monopoliseren. Dat is niet goed. Dat
heeft veel ondernemers doen
besluiten om voor Amsterdam
te kiezen. Inmiddels kun je
wel stellen dat Amsterdam
zijn zaakjes goed voor elkaar
heeft. Maar dat is niet voldoende. Samenwerking moet.
Want terwijl wij vechten om
het spreekwoordelijke bot,
gaan havens als Hamburg en
Antwerpen ermee vandoor.’

Rubis start tankterminal in Botlek
Het Franse Rubis Terminal gaat
in het Rotterdamse Botlekgebied een tankterminal exploiteren. Zodra de bestaande
steigers zijn aangepast, start
Rubis met (boord-boord) overslagactiviteiten. Vervolgens
wil het bedrijf een terminal
bouwen voor vloeibare bulklading, met een geschatte capaciteit van 100.000 m3.
Het terminalterrein, de voormalige Morcon-terminal, is
77.000 m2 groot en heeft een
eigen spooraansluiting die
aantakt op de Betuweroute.
Aan de waterzijde (Chemiehaven) kunnen schepen tot
ongeveer twaalf meter diepgang behandeld worden.

Rubis Terminal is een volledige
dochter van de Rubis-groep.
De groep is actief in de distributie van LPG en de opslag
van natte bulkgoederen (olie,
gas, chemicaliën, voedingsmiddelen en kunstmest).
Rubis Terminal exploiteert
zeven terminals met een gezamenlijke capaciteit van 1,7
miljoen m3 en is in Frankrijk
marktleider in onafhankelijke
opslag. Rubis Gaz, de LPG-tak
van de groep, opereerde oorspronkelijk alleen in Frankrijk.
Inmiddels heeft het de vleugels uitgeslagen naar Italië,
Marokko, Madagascar, Senegal en onlangs ook het Carïbisch gebied.

Wir wünschen der Familie Scheepers allzeit Gute Fahrt auf Ihrem neuen Schiff
und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.
Schulte + Müller Schiffswerft GmbH
Rakener Straße 24
Tel: +49 (0) 59 32 - 22 11
E-mail: info@schulte-mueller.de

D 49733 - Haren - EMS
Fax: +49 (0) 5932 - 61 58
Website: www.schulte-mueller.de

Wij wensen
Jörg W. Schepers
een behouden vaart

Hét adres voor elke schipper!
Op het mts Calcit 8 leverden wij
de boegschroef type 1200 MKIC
Wij wensen Jörg W. Schepers veel
succes en een behouden vaart.

HET BETERE WERK
Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien - Van Tiem bv, Waalbandijk 129, 6651 KB Druten
Telefoon: 0487 - 515544 b.g.g.: 0487 - 593786 of 591896. Telefax: 0487 - 517088

ISOLATIEBEDRIJF
“MERWEDE” BV
Peursumseweg 87
3381 KV Giessenburg
Tel. (0184) 65 26 00 / b.g.g. 06 51 20 37 73
Fax (0184) 65 14 21
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Isolatiebedrijf “Merwede” BV is
gespecialiseerd in het thermisch-,
brandtechnisch- en akoestisch
isoleren van wanden, dekken
en leidingen aan boord van
schepen. Tevens kunt u bij ons
terecht voor isolatiewerkzaamheden t.b.v. de Petro- en
chemische industrie.

Meer dan 75 jaar ervaring staat
borg voor kwaliteit en afwerking

DE BINNENVAARTKRANT
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TRESCO
ANTWERPEN

DIGITALE KAARTEN
ALPHACHART
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