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Piraten stoppen
25/5 - Ongeveer 200 piraten zouden
de piraterij hebben afgezworen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in het
noorden van Somalië, meldde de BBC.
Woordvoerder Abshir Abdullah van de
piraten liet weten dat alle schepen en
bemanningsleden in hun handen nu
zullen worden vrijgelaten. De zeerovers
komen steeds meer onder druk van
lokale leiders te staan om hun lucratieve verdiensten op te geven, omdat zij
door de piraterij hun gemeenschappen
zouden corrumperen.

DEN HAAG

Humber Bridge
weigert hulp
TERNEUZEN

Het containerschip Humber Bridge
(336 meter) kreeg maandagochtend omstreeks elf uur ter hoogte
van Terneuzen te kampen met een
ernstige machinestoring. Het schip
kwam daardoor enige tijd dwars in
de vaargeul te liggen. De kapitein
weigerde echter hulp van de toegesnelde sleepboten van Multraship
en de Unie van Reddings- en Sleepdienst. De slepers bleven wel in de
buurt. De bemanning zag na enige
tijd kans de storing te verhelpen,
waarna de Humber Bridge haar reis
naar Antwerpen normaal kon voortzetten. (Foto Adri van de Wege)
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Tegen brugpijler
MANNHEIM 25/5 - Een passagiersschip uit Heidelberg heeft zaterdagochtend met de schroef een pijler
van de Alten Brücke op de Neckar
geraakt. Omdat het schip daarna niet
meer kon manoeuvreren werd het
naar de oever gesleept.

www.schuttevaer.nl

CCR-eisen uitstellen
DEN HAAG 25/5 - De Socialistische
Partij heeft staatssecretaris Huizinga
gevraagd de nieuwe CCR-eisen aan
binnenvaartschepen op te schorten
zolang de crisis in de binnenvaart
voortduurt. Naleving van de eisen
kost de binnenschippers volgens de
SP veel geld.

www.schuttevaer.nl

Kegelschepen
BEUNINGEN 25/5 - Rijkswaterstaat
mag geen chemicaliënschepen laten
aanleggen ter hoogte van de sluis in
Weurt. De zogeheten 2- en 3-kegelschepen worden geweerd op deze plek
zolang RWS niet bereid is de bijbehorende veiligheidsmaatregelen te treffen.
De gemeente Beuningen heeft dat aan
Rijkswaterstaat laten weten.

www.gelderlander.nl

Te weinig oog
KAMPEN 25/5 - De regio Overijssel
heeft vervoer over water weer op de
agenda staan. Dat bewijst de aanwezigheid op en sponsoring van het
jaarcongres van schippersvereniging
Koninklijke Schuttevaer in Zwartsluis
en op Schokland door betrokken gemeenten. Dat beweert Roel Huls, de
Zwartsluizer penningmeester van de
afdeling IJsseldelta van Schuttevaer.

www.destentor.nl

Jongert failliet
MEDEMBLIK 25/5 - Jachtwerf Jongert
uit Medemblik is failliet verklaard. Jongert had een torenhoge schuldenlast.
Het lijkt erop dat de werf een doorstart
gaat maken.

www.watertrends.be

Arbeidsongeval
ANTWERPEN 23/5 - De arbeidskamer bij de correctionele rechtbank van
Antwerpen heeft de NV’s Bullman Antwerp en Abes veroordeeld tot 11.000
euro boete, waarvan de helft effectief,
voor een arbeidsongeval waarbij een
havenarbeider om het leven kwam
tijdens het laden van een schip. Er
viel een hijs naar beneden.

www.politics.be

Haven Breda
BREDA 22/5 - Breda onderzoekt mogelijkheden om het gemeentelijke havengebied uit te breiden. Het college
wil weten welke kansen er zijn voor
binnenvaart. Gedacht wordt onder
meer aan een containerterminal.

www.bredavandaag.nl

Beierse Donau
20/5 - Een verbetering van de Donau tussen Vilshofen en Straubing in
Beieren is niet nodig, want de Donau
heeft in de internationale binnenvaart
te weinig betekenis. Dat staat in een
rapport dat is opgesteld in opdracht
van de Duitse Groenen.

Banken bereid aflossing verliesgevende schepen op te schorten

JR Shipping roept ‘noodfonds’ in het leven
JR Shipping roept een ‘noodfonds’ in het leven om
te voorkomen dat commanditaire vennootschappen
(CV’s) waarin de 24 schepen van JR Shipping zijn
ondergebracht in financiële problemen komen. Het
‘JR Vloot Support’ fonds wordt gebruikt om financiële
tegenvallers in 2009 en 2010 op te vangen.

De rederij kiest hiermee voor een
structurele, vlootbrede oplossing.
Voor het slagen van de ‘reddingsoperatie’ is het noodzakelijk dat het
overgrote deel van de 3600 participanten in de scheeps-CV’s van
dochter JR Ship Investments er in
investeert. JR Shipping rekent op een
liquiditeitstekort van acht miljoen

Aan alle participanten hebben we
gevraagd een bedrag te storten dat
overeenkomt met tien procent van
hun investering. Voor een participatie van 15.000 euro heb je het dus
over 1500 euro. We verwachten dat
rond 75 procent van de participanten
dat wil en kan.’
JR Shipping stort zelf ruim een half

Aandeelhouders gevraagd
tien procent bij te storten
euro over 2009 en 2010.
‘We hopen 8,2 miljoen euro op te
halen om de al geleden en te verwachten verliezen tot eind 2010 af
te dekken’, zegt Jan Hoogstra van
JR Shipping. ‘We zijn bij onze berekeningen uitgegaan van “worst-case
scenario’s”, met liquiditeitstekorten
van een paar ton per jaar per schip.

miljoen in het fonds. ‘Dat bedrag is
gebaseerd op de waarde van onze
eigen scheepsparticipaties.’
Het kapitaal in het fonds mag alleen
worden aangewend voor de tijdelijke
verstrekking van werkkapitaal aan
scheeps-CV’s die illiquide dreigen te
worden. Daarmee wordt voorkomen
dat schepen zodanig in problemen

komen dat banken moeten overgaan
tot executieverkoop van een schip.
Participanten zouden in zo’n geval
hun geïnvesteerde geld volledig
kunnen verliezen. ‘Het is zonde
als dat gebeurd vanwege een paar
ton verlies.’
De banken steunen het plan. ‘We
hebben met Nederlandse en Duitse
banken om tafel gezeten en die zijn
bereid aflossingstermijnen op verzoek op te schuiven tot eind 2010.
Rentebetalingen moeten wel worden
gedaan.
‘Het is redelijk uniek dat alle betrokken banken zich hieraan willen
committeren’, zegt Hoogstra. ‘Zij
hebben gezamenlijk toegezegd
tot eind 2010 geen zekerheden te
zullen uitoefenen, op voorwaarde
dat JR Vloot Support CV wordt
gerealiseerd. Hiermee bieden zij
de scheeps-CV’s de ruimte om de
crisisperiode zonder onnodig kapitaalverlies te doorstaan.’ Op een deel
van de schepen wordt momenteel
nog gewoon afgelost, op een aantal
schepen niet.

Tarieven kelderen
De tarieven liggen op dit moment
tachtig procent onder het historisch
gemiddelde waardoor veel schepen
met verlies varen. ‘Twee schepen
zijn opgelegd. De andere houden
we redelijk aan de gang, al is het
niet voor tarieven waar je blij van

wordt’, zegt Hoogstra. ‘Schepen die
voor de crisis 7500 euro per dag
opleverden brengen nu 2500 euro
op.’ Daar staan rond 3500 euro aan
operationele kosten tegenover. ‘Dat
is een verlies van 1000 euro per dag
of 360.000 euro per jaar. Met dit
fonds kopen we twee jaar rust en
creëren we mogelijkheden voor de
toekomst. Een kleine opleving in de
markt is bovendien voldoende om
op 3500 euro per dag te komen en
quitte te spelen.’
Participaties in het ondersteuningsfonds leveren zes procent rente op
en worden, zodra het economisch
tij keert, als eerste uit de exploitatie van de schepen afgelost. ‘Die
aflossing heeft voorrang op de
winstuitkeringen en bij aflossing
krijgen de deelnemers ook nog een
goedmakingsbonus van zes procent
uitgekeerd.’
Bedoeling is dat een speciale ‘participantenraad’ toeziet op de zorgvuldigheid die betracht wordt bij het
verstrekken van werkkapitaalfinancieringen door JR Vloot Support CV.
Hoogstra verwacht dat participaties
vanaf 2011 kunnen worden afgelost.
‘CV’s van schepen die in problemen
verkeren, krijgen de komende tijd
een lening op maat uit dit fonds.’

Dieptepunt bereikt

het aan die CV geleende geld uit
het fonds weg. Hoogstra verwacht
echter dat de markt binnenkort weer
wat opkrabbelt. ‘We merken dat de
markt het dieptepunt heeft bereikt.
Charteraars proberen namelijk langlopende contracten af te sluiten om
de huidige lage tarieven vast te zetten
voor de toekomst. Dat duidt erop
dat men verwacht dat de markt weer
gaat aantrekken.’
Hoogstra verwacht dat het wereldwijde containervervoer dit jaar
toch nog twee procent groeit. ‘In
vergelijking met een groei van wel
tien procent in voorgaande jaren is
dat weinig, maar er komen ook niet
veel containerfeeders meer bij. Veel
bestellingen zijn geannuleerd. Er komen nog wel megacarriers bij, maar
dat is voor containerfeeders geen
probleem. Die zorgen eerder voor
aanvoer van meer containers voor de
containerfeeders.’ JR Shipping heeft
zelf nog één schip in aanbouw. Dat
eind dit jaar of begin 2010 wordt
opgeleverd.
De emissie van JR Vloot Support
CV gaat binnenkort van start en sluit
op 12 juni 2009. Gezien het vitale
belang van de maatregel, vertrouwt
JR Shipping erop dat haar vennootrelaties de vlootbrede maatregel zullen ondersteunen. (HH)

Mocht er de komende jaren toch
een CV omvallen, dan is alleen

www.jrshipping.nl

Onder de rijksten der aarde
LOFOTEN

Superjachten. Je hoeft ze niet
per se te kopen om op te kunnen varen. Je kunt er ook op
werken, zoals Danny Prins uit
Zaandam.

Prins (37) staat in T-shirt de romp
van de Vibrant Curiosity schoon te
spuiten. ‘Het is mijn eerste keer boven de poolcirkel en had niet gedacht
hier in een shirtje rond te lopen’,
grijnst hij. Vorige week meerde het
superjacht af in Svolvær, hoofdstad
van de Noorse eilandengroep Lofoten. Het is 85 meter lang, blinkend
wit en van alle luxe voorzien. Reinhold Würth, van het gelijknamige
Duitse concern, is met zijn gezin
aan boord en er staan 26 bemanningsleden klaar om het hen naar
de zin te maken.
Würth heeft heel wat boutjes en
moeren moeten verkopen voordat
hij de Alblasserdamse werf Oceanco
opdracht gaf zijn plezierjacht te bouwen. Prins vaart al veertien jaar op
dergelijke schepen rond. ‘Ik begon
bij Jongert als veegjongen en was
gek op jachten. Prachtig houtwerk. Ik
heb een opleiding scheepsbeschieter

gedaan, zeg maar meubelmaker voor
schepen, en heb op diverse werven in
Noord-Holland gewerkt. Toen ik ooit
eens in een gastenhut van een groot
jacht verzeild raakte, mét gouden
kranen, besloot ik dat ik ook op dat
soort schepen wilde varen.’
Prins vertrok op de bonnefooi naar
de Franse Rivièra en had binnen twee
weken een baan op het megajacht
Octopussy en vanaf dat moment
bracht zijn carrière hem aan boord
van diverse miljardairs. Voor velen
een jongensdroom. Prins relativeert:
‘Ik heb wel een dochter van drie jaar
thuis. Natuurlijk, je ziet veel van de
wereld, je bent omgeven door luxe.
Het is een geweldige baan, maar ook
met een keerzijde: je bent vaak lang
van huis. Toen ik pas begon was het
ook lastig om vriendschappen te
onderhouden die ik in Nederland
had.’
Prins somt de namen van jachten en
rijken der aarden op waar hij tijdens
zijn loopbaan voor werkte. ‘Würth is
een fijne werkgever. Hij neemt soms
ook personeel mee op excursies en
het ontbreekt je aan niets. Ik heb
ze ook wel gehad, meestal mensen
die héél snel héél rijk werden, die

Google Earth
20/5 - PlanetInAction.com heeft de
eerste versie van een gratis simulatiespel online gezet. Het heet Ships en
iedereen kan aan het roer van schepen staan, zoals containerschepen en
het cruiseschip Queen Mary 2).

www.amstelveenweb.com

Duitsland en Denemarken erkennen
de Nederlandse veiligheidscertificaten voor zeezeilschepen niet. De
beide landen baseren zich op internationale SOLAS-veiligheidsvoorschriften, die zijn ontworpen voor
cruise- en passagiersschepen. Om
hieraan te kunnen voldoen moeten
forse investeringen worden gedaan
en aanpassingen worden gepleegd,
die afbreuk doen aan het historisch
karakter van traditionele zeilschepen. Het CDA vreest dat hierdoor
een economisch vitale bedrijfstak
en een rijke maritieme traditie voor
Nederland verloren gaan.
Op initiatief van CDA-Kamerlid Van
Hijum heeft het Bureau Onderzoek
en Rijksuitgaven van de Tweede Kamer een onderzoek uitgevoerd naar
de certificering van zeezeilschepen
in relatie tot nationale en internationale regelgeving. Uit dit onderzoek
blijkt dat Duitsland en Denemarken
zich ten onrechte beroepen op internationale verdragen. Beide landen
belemmeren het vrije verkeer van
diensten en stellen eisen aan Nederlandse schepen die niet proportio-

neel en wellicht zelfs discriminatoir
zijn. Het onderzoek schetst voorts de
handelingsopties die de regering en
de Tweede Kamer hebben.
Volgens Van Hijum is het onderzoek
een enorme steun in de rug voor de
chartervaart. Ook laat het rapport
volgens hem zien dat de onderhandelingspositie van Nederland juridisch
vele malen sterker is dan gedacht.
Van Hijum vindt dat staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat zich in de onderhandelingen
tot dusverre te slap heeft opgesteld
en pleit ervoor dat de Nederlandse
regering zelf een klacht indient bij de
Europese Commissie. De regering
kan de Commissie op deze wijze
dwingen om binnen een redelijke
termijn een duidelijk standpunt in
te nemen. Op basis van deze klacht
kan de Commissie vervolgens een
inbreukprocedure starten.

Europese steun
CDA-Europarlementariër Corien
Wortmann, die de kwestie aankaartte bij de Europese Commissie,
steunt deze opvatting. ‘Aan de grote
onzekerheid voor de schippers en
exploitanten van de schepen moet
zo snel mogelijk een einde komen’,
stelt Wortmann. Zij zal er bij de Europese Commissie op aandringen
snel een standpunt in te nemen en op
basis daarvan eventuele vervolgstappen te zetten. Ook pleit Wortmann
ervoor om in de Europese regels
meer duidelijkheid te creëren over
de gewenste uitzonderingspositie
voor zeezeilschepen. (EvH)

Maanden op koude rotsen
ANCHORAGE

De berging van de de 34 meter lange trawler Mar Gun schiet maar heel
langzaam op. Het Amerikaanse schip strandde 5 maart op de rotsen van
Staraya Beach aan het eine van St. George Island in de Beringstraat. De vijf
opvarenden werden door de US Coast Guard gered. De meeste uitrusting
is intussen van boord gehaald. Ook de 75 ton brandstof en smeermiddelen werden afgepompt. Bergers proberen de Mar Gun met thuishaven
Seattle rechtop te zetten en haar van het ijspantser te bevrijden. Daarna
zal worden geprobeerd de Mar Gun naar open zee te slepen. Slecht weer
maakte dat tot nu toe onmogelijk. (Foto marepress)

Vijf jaar cel voor doodslag op
duwbootschipper Van Pelt
MIDDELBURG

•

Zaankanter Danny Prins in de haven van Svolvær voor de Vibrant Curiosity van zijn werkgever Reinhold
Würth. (Foto Eric Fokke)
arrogant zijn en je als een nummer
behandelen. Daar zitten trouwens
jongens tussen die net zo snel weer

op hun bek gaan als ze rijk werden.
Maar je moet in dit werk flexibel
zijn. En ik kan zo opzeggen en heb

snel weer een ander schip, want in dit
wereldje bouw je een naam op.’ Die
naam is Prins, Danny Prins. (EF)

Matroos verdrinkt

www.schuttevaer.nl

Het CDA springt in de bres voor
de traditionele zeezeilschepen in
Nederland. CDA-Kamerlid Eddy
van Hijum en Europarlementariër Corien Wortmann willen dat
de Europese Commissie juridische stappen onderneemt tegen
Duitsland en Denemarken, die in
hun havens Nederlandse zeezeilschepen aan de ketting leggen.

Verdediging gaat in hoger beroep

www.nieuwsbladtransport.nl

SLIEDRECHT 20/5 - De 33-jarige
matroos Gerlof Kasma uit het Friese
Tzummarum, die sinds zondagavond
in Sliedrecht werd vermist, blijkt te zijn
verdronken. Hoe de man in het water
is beland, is onduidelijk.



Partyschip niet
te stoppen
SCHIEDAM

Het Franse partyschip Absolute 2 is
vorige week zondag rond twee uur
in volle vaart vastgevaren onder
de Koemarktbrug in Schiedam. De
schipper kreeg zijn schip niet op tijd
gestopt. Een technische storing is
waarschijnlijk de oorzaak van het
ongeval. De schipper raakte licht
gewond aan zijn hoofd. Het schip en
de brug hebben schade opgelopen.
De stuurhut werd volledig vernield.
(Foto Roger van der Kraan)

Albert Bieleveld uit Sluiskil is tot
vijf jaar cel veroordeeld voor de
doodslag op duwbootschipper
Ronald van Pelt. De uitspraak van
de rechtbank werd in de zittingszaal van Middelburg door de nabestaanden van het slachtoffer en
de familie van de verdachte ogenschijnlijk gelaten geaccepteerd.
Bielevelds echtgenote verwees
kort na het vonnis voor commentaar naar advocate B. Roodveldt,
die haar man verdedigt.

Roodveldt vecht de beslissing van de
rechtbank aan in hoger beroep bij het
Gerechtshof in Den Haag. Officier
van justitie G. van der Hofstede had
negen jaar gevangenisstraf geëist.
De 56-jarige eigenaar van een
scheepstimmerbedrijf op het Kanaaleiland in Sluiskil, waar het
slachtoffer vorig jaar 9 september
met een houten hamer werd doodgeslagen, was zelf niet aanwezig
bij de uitspraak. De rechtbank nam
wel de bevindingen van de gedragsdeskundigen over dat Bieleveld verminderd toerekeningsvatbaar moet
zijn geweest toen hij de 44-jarige
schipper-eigenaar van duwboot Why
Not na een hoog oplopende ruzie
doodsloeg. Op andere punten verschilde de rechtbank van mening met
de psychiater en de psycholoog. Zo
hadden zij verklaard dat verdachte
wel met volle bewustzijn de houten
meubelmakershamer had gepakt,
maar daarna in een dissociatieve
stoornis was geraakt, waardoor hij
zich het slaan niet meer kon herinneren. Bieleveld zei hierover dat hij
‘wakker’ werd met de hamer in zijn
hand en niet anders kon concluderen
dat hij verantwoordelijk was voor
het doodslaan van Van Pelt. Na het
drama was de Sluiskillenaar die

morgen naar het politiebureau in
Terneuzen gereden om zich aan te
geven. Daar vertelde hij de politie
dat hij het slachtoffer overal had
geslagen waar hij hem kon raken.
Niet alleen op het hoofd, maar ook
op andere delen van het lichaam.
Later zei hij zich dit niet meer te
herinneren. De rechtbank vond
dat die verklaringen zich moeilijk
laten verenigen met een volledige
dissociatie. Bovendien viel volgens
psychiater Marcos-Kingsale niet uit
te sluiten dat verdachte de pijnlijke
herinneringen van het slaan heeft
verdrongen. Dat aspect werd door de
rechtbank eveneens meegewogen.
Voor de rechtbank stond het vast
dat verdachte op zeer gewelddadige
wijze het slachtoffer van het leven
heeft beroofd. Het slachtoffer was
dusdanig toegetakeld dat hij alleen
aan de hand van een tatoeage kon
worden geïdentificeerd. De nabestaanden konden zodoende niet meer
op gepaste wijze afscheid nemen van
hun dierbare. Daarnaast is het voor
de samenleving een schokkende
gebeurtenis.
De rechtbank hield in de strafmaat
rekening met het feit dat verdachte
bekend staat als een zachtaardig
mens en een blanco strafblad heeft.
Hij is zich volledig bewust van het
onherstelbare leed dat hij heeft
aangericht en heeft zijn diepe spijt
betuigd aan het slachtoffer en zijn
nabestaanden. Ook zelf zal hij met
dit trauma moeten leren leven, aldus
de rechtbank. Een van de zoons van
Bieleveld, die samen met zijn broer
het scheepstimmerbedrijf heeft opgepakt, sprak bemoedigende woorden richting zijn vader. ‘Het is nu
donker, maar het zal eens weer licht
worden.’ (AD)

