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Hoofdstuk 1
Eind september 1985
“Mia, vergeet jij de waterstanden niet, het is kwart voor
acht.”
Jan, kapitein-eigenaar van de 860 ton grote Dortmunder
Avonduur is bijzonder nieuwsgierig naar de waterstanden.
Hij is geladen in de opvaart boven Keulen en het schip ligt
wat te diep, zeker nu het water harder valt dan verwacht.
Maar ja, met zulk mooi nazomerweer kan het water hard
vallen. Mia antwoordt dat zij de radio al aan heeft staan,
maar dat de ontvangst niet echt goed is. Even later komt
Mia in de stuurhut met de waterstanden.
“En?” vraagt Jan,
“Kaub 152 min 8”.
“En boven?”
“Ook val” is het antwoord.
Dat wordt spannend en Jan heeft geen vrij lichten
aangenomen.
Om half negen besluit Jan via Koblenz Radio, per
marifoon, zijn bevrachter te bellen en legt het probleem
voor. De bevrachter vertelt dat het schip dat als laatste uit
de boot geladen te weinig geladen heeft.
“Heb jij de Dorea al gezien of op de marifoon gehoord?”
“Nee nog niet” antwoordt Jan.
“Hij loopt wel hard met dat vlotte schip, misschien zit hij
nog wel achter je, ik zal eens uitzoeken waar de Dorea is, ik
bel je terug.” is het antwoord.
Mia moppert “Als dat allemaal maar niet te lang gaat
duren, ik wil vrijdag vroeg met de trein naar Rotterdam, de
kinderen halen, zij hebben maar zo kort vakantie...”
“Ach dat zal wel meevallen, als wij gelicht zijn lopen wij
wat harder en dan halen wij het wel, bovendien ik wil toch
wel donderdag melden, dan draai ik wel een avondje extra
door.”
“Ja, ja, nachtje zal je bedoelen.....”
“Nou ja als het uit de hand loopt moet je ma maar bellen, of
zij de kinderen op kan halen, dan halen wij ze zaterdag wel
op.” Het gezicht van Mia spreekt boekdelen en nijdig gaat
zij naar beneden.
De bevrachter probeert de Dorea te bereiken. Maar via de
autotelefoon is de Dorea niet gemakkelijk te bereiken.
2

“Dieses Autotelefon ist vorübergehend nicht zu erreichen”
krijg je te horen als je de Dorea belt.
Henk, de bevrachter weet echter dat de Dorea een ATF-1
telefoon heeft. Duitsland is in drie regio's ingedeeld en je
moet weten waar het schip zich bevindt om het schip te
kunnen bellen. Maar Henk kent ook wat foefjes. Eerst
worden de orderstations en de expediteurs in Emmerich
gebeld en al snel is duidelijk dat de Dorea de grens al
gepasseerd is. Hij belt het nummer van de Dorea, maar in
plaats van het regiovoorkiesnummer te draaien, draait hij
stuk voor stuk de kengetallen van de steden waarlangs de
Dorea vaart met daarachter een vookiesnummer en het
telefoonnummer van de Dorea. Wel veel werk, maar het
werkt. Na een half uurtje bellen blijkt de Dorea net boven
Uerdingen te varen. De kapitein van de Dorea wil wel
honderd ton lichten uit de Avonduur en de bevrachter zorgt
er voor dat de Avonduur in Andernach gelicht kan worden.
Aan boord van een containerschip
“Met de Landos, goede morgen”.
“ja, goede morgen met Rhineservice, ik heb
een laadlijst voor je, staat je fax aan?
“Ja, hij staat aan, als je een paar tellen
wacht, bind ik de koppelaar vast aan de
telefoonhoorn”.
“OK”
Vanaf de Landos, wat harder pratend de
hoorn met koppelaar bij de mond
houdend,”Druk maar op start!” En na het
horen van de nodige pieptoontjes rolt de
fax, langzaam maar zeker de stuurhut in.
Echt handig, al gaat het langzaam.
autotelefoon
Nadat
met
behulp
van
een
stuwplanprogramma het stuwplan is
samengesteld wordt per fax een laadinstructie naar een
terminal in Rotterdam gestuurd.
rubber
manchette

hoorn

klittenband

rubber
manchette
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Hoofdstuk 2
16 september 2002
“Jan, ik heb de BICS-melding verstuurd. Het water valt
hard.”
“Zijn er nog stremmingen?”
“Niets bijzonders, alleen je kunt de Vluchthaven in Lobith
pas na 19:00 uur in, zij zijn aan het baggeren, en steiger 5 is
gestremd, wat doen wij nu?”
“Ik zal de machinefabriek wel even bellen,
misschien kunnen zij op steiger 2 even aan
boord komen en tijdens het bunkeren de
brandstofpomp goed afstellen, de motor
rookt veel te veel! Heb jij nog wat nodig?”
Aan boord van de Landos 2 is de mail
opgehaald. Ook de nieuwe laadlijst voor de komende reis is
ontvangen. Nadat de laadlijst is geconverteerd wordt de
verwerking in het stuwplanprogramma opgestart. Gebruik
makend van de button BICS-melding is de melding aan het
IVS-90 samengesteld en met behulp van de BICSapplicatie verstuurd. De Landos 2, onder meer geladen met
een aantal gevaarlijke stoffen containers, meldt zich aan
post Tiel.
“Goede morgen Landos 2, houdt u rekening met de
uitvaart?”
“OK”.
“Harry, heb jij al een laadlijst gefaxt aan de terminal in
Emmerich?”
“Ja, ik heb hem net verstuurd”.
“Geef mij even een uitdraai, dan kijk ik het even na en kan
jij vervolgens de documenten klaar leggen”
“Heb jij al gehoord wanneer de terminal een EDI-bericht
kan verwerken?”
Een paar dagen later.
“Met de Landos 2, hoe staat het er bij? Ik moet twintig
containers lossen en 15 containers laden, ik heb u de loslaadlijst al per fax gestuurd. Ik ben met een uurtje voor de
kant”.
“Ik kan er nog niets van zeggen, ik heb nog niet alle
gegevens op een rij en onder de kraan vlot het ook niet
erg.”
“Lopen jullie erg achter?”
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“Een uurtje of vier vijf, maar na de middag komt er een
ploeg bij, dus dan lopen wij het wel weer in, meldt u zich
maar als u voor de wal ligt.”
“OK” verzucht men aan boord, “het zou eens echt vlot
lopen.”
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Hoofdstuk 3
September 2005
“Pa, houd jij even vast?”
Aan boord van de Avonduur 2 neemt Jan het roer over van
zijn zoon. Nou ja, het roer overnemen, er is al jaren geen
sprake meer van een haspel. Ook op de oude Avonduur was
elektrisch sturen met behulp van een automatische piloot al
vanaf 1990 heel gewoon. Maar, op de Avonduur 2 is alles
veel moderner. Nu wordt gebruik gemaakt een elektronisch
kaartsysteem en op het beeldscherm van de computer zie je
niet alleen de kaart van de rivier waar je op dat moment
vaart, maar ook het radarbeeld. Op deze wijze zie je niet
alleen de kaart maar ook de bewegende zaken om je heen.
“Jan, weet je zeker dat die dieptelijnen op de kaart
kloppen? Kan ik zover bij?”
“Ja hoor, de waterstanden worden volledig automatisch
verwerkt in de kaart!”
“Controleer je dat?”
“Rechtboven in het scherm kan je zien van wanneer de
waterstanden zijn, de datum van vandaag dus”.
“Er staat een aandachtssein op de kaart bij de vluchthaven
van Lobith, wat betekent dat?”
“Oh, even met de muis er over heen gaan en dan zie je wat
er aan de hand is!”
“Die afvaart loopt over, wel handig dat je kan zien wie je
tegemoet komt, de naam van het schip op het beeldscherm,
hoe verzinnen ze het!”
“Pa, zie je dat puntje knipperen aan de stuurboordkant van
die afvaart op het scherm?”
“Je gaat mij toch niet vertellen dat je op het scherm ook al
kan zien dat hij aan de verkeerde wal zit!”
“Jawel, alle schepen die varen met zo'n soort systeem als
wij hebben, zenden ook een signaal uit waaruit blijkt dat
het blauwe bord er bij staat”.
“En dat signaal kan jij ontvangen?”
“Ja, grote stukken van de rivier, in ieder geval daar waar je
nog aan de verkeerde wal mag varen, zijn uitgerust met een
soort netwerk, ik zend via de autotelefoon om de paar
seconden een signaal uit, met ons Europanummer, onze
naam, positie en of het blauwe bord er bij staat en via dat
netwerk wordt dat signaal doorgegeven aan iedereen die dat
kan ontvangen. Bij de buurman aan boord wordt dat signaal
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ontvangen en het navigatiesysteem zorgt er voor dat de
buurman mij ook kan zien! Pa, zet even het blauwe bord er
bij, anders weet de buurman niet wat je doet!”
Even later “Op de verkeerspost ontvangen zij deze signalen
ook en verwerken de gegevens in het IVS-90, Post
Dordrecht hoor je dan ook veel minder, over een paar jaar
heeft ieder schip zo'n systeem, dan hoor je ze helemaal niet
meer! Trouwens, er is nog zo'n handige toepassing.
Vroeger moest je zelf op tijd het goede blokkanaal
instellen, tegenwoordig wordt dat ook geregeld door het
navigatiesysteem. Ik heb net een mailtje gehad van Montan,
morgenochtend 7 uur lossen.”
“Ja jong, er is wel wat veranderd” mompelt Jan “maar,
hebben alle schepen nu hetzelfde navigatiesysteem aan
boord?”
“Nee, natuurlijk niet. In 2002 is er een internationale
standaard afgesproken voor dit soort systemen en de
navigatiekaarten worden gezamenlijk door de overheid en
het bedrijfsleven volgens die standaard ontwikkeld en
actueel gehouden. Iedere softwareleverancier werkt volgens
de standaard waardoor het helemaal niet nodig is dat de
buurman hetzelfde systeem heeft als wij. Trouwens, er is
ook allerlei andere informatie beschikbaar die allemaal aan
de hand van een standaard is ontwikkeld en in veel gevallen
gekoppeld is aan je positie op de kaart. Dus niet alleen
maar stremmingen en zo, maar soms ook waar je een leuke
kroeg kunt vinden. Zeg pa, weet je dat alle berichten over
stremmingen en zo volautomatisch aan boord komen?”
“Hoe bedoel je, volautomatisch?”
“Als ik een reis aan wil nemen naar een ander gebied, dan
waar wij normaal zitten, bijvoorbeeld de Maas, vraag ik
eerst even de actuele gegevens over dat vaargebied op en in
het computersysteem aan de wal worden mijn verzoeken
om informatie vastgelegd. Als ik een reis heb aangenomen
stuur ik nog even een melding aan dat systeem. Als er dan
tijdens de reis iets gebeurt, een sluis kapot of een andere
reden voor een stremming, krijg ik automatisch een
melding. Kijk, hier in dit hoekje van het beeldscherm
verschijnt dan een melding.”
“Dat is wel handig, maar wij zijn nu in Nijmegen, krijg je
dan ook nog een melding over bijvoorbeeld de inloop van
IJzendoorn als die vandaag gestremd is?”
“Nee , in principe niet, alleen maar als de stremming zo
lang duurt dat ik er de volgende reis ook nog last van kan
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hebben. Al die meldingen komen trouwens binnen via
GPRS, maar het is eigenlijk allemaal gecodeerd waardoor
de kosten erg meevallen.”
“Je had het net over meldingen over een ander vaargebied,
hoe zit dat dan met de Rijn en Main, dat is zo ongeveer je
tweede thuisland?”
“Die gegevens krijg ik altijd, dat heb ik een keer
aangegeven en totdat ik dat verander, krijg ik
volautomatisch alles door.”
Jan, steeds meer geïnteresseerd in computers en wat je er
mee kan, logt in op Internet. Op Hotmail haalt hij, terwijl
hij bij zijn zoon aan boord is, zijn mail op. Het langzame
GSM-datanetwerk is inmiddels vervangen door het veel
snellere GPRS. Op plaatsen waar vaak veel schepen
geconcentreerd zijn is een sneller netwerk, een zogeheten
Wireless Lan, ter beschikking, handig als je eens grote
bestanden moet downloaden. Maar Jan kan zijn mail
gemakkelijk en snel via het GPRS-netwerk ophalen.
“Toch wel gemakkelijk hè, Internet” zegt Jan.
“Ja, zeker als je weet dat wij tegenwoordig alleen maar een
erg eenvoudig vervoersdocument aan boord hebben en alle
gegevens via Internet aan boord komen!”
“Heb je geen Douanedocumenten meer aan boord?”
“Nee, alleen nog een eenvoudig vervoersbewijs, de rest van
de gegevens gaat voor de lading uit, is eerder op de
losplaats dan wij! Ik heb wel alle gegevens aan boord op de
computer en als ik het nodig heb, kan ik het uitprinten. De
eerste reizen printte ik altijd alles uit, nu niet meer. De
KLPD en de Wasserschutz kijken nu even mee op het
scherm en weten wat zij weten willen. Maar ook dat komt
steeds minder voor. Zij hebben de gegevens over de lading
vlugger dan ik, meestal al voordat ik geladen ben. Niet het
gewicht natuurlijk, maar de rest wel. Controles krijg je
amper meer, wel goede raad.”
“Hoe bedoel je, goede raad?”
“Een paar reizen terug bleek dat ik wat anders zou gaan
laden had dan ik dacht. Niet echt gevaarlijk, maar tijdens
het vegen moet je wel een stofmasker op doen en je moet
oppassen dat je niet in je ogen wrijft met dat spul op je
handen.”
“Dat wist je niet?”
“Nee, maar de heren van TMC wel en die belden
onmiddellijk op, ik was net aan het openleggen!”
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“Daar heb je dus echt wat aan, aan die meldingen vooraf?”
“Ja zeker, maar niet alleen ik, ook de ontvanger weet van
tevoren precies wat er te gebeuren staat en plant alles op
tijd in. Bovendien heb ik hem al gemeld hoe laat ik kan
lossen. Bij aankomst kunnen zij gelijk beginnen en na het
laden hoef je ook nooit meer op de papieren te wachten”.
“Maar, als je vertraging hebt, je moet achter die duwboot
blijven en dat scheelt al snel een uurtje of zo!”
“Voordat ik begin met de reis leg ik in de reisplanner vast
wat de afwijking in de aankomsttijd mag zijn, aan de hand
daarvan wordt er een bericht gestuurd als dat nodig is.”
“Hoef je zelf niets meer te doen dan?”
“Jawel, in geval van nood, maar nu koffie!”
“Toch nog een vraag” probeert Jan, “als je klaar bent met
laden of lossen komt er dan nog een ijkmeester de ijk
opnemen?”
“Nee, in principe niet meer, met behulp van ons
elektronische ijksysteem zend ik de laadplaats en de
losplaats een laad- of losrapport en dat is voldoende!”
“Dus je kunt steeds meer reizen doen? Mag je wel op je
vracht letten, want dat weten die jongens aan de wal dus
ook!”
“Doe ik ook, maar leeg liggen kost ook geld en leeg varen
nog meer, daar moeten wij nog wat op bedenken.
Trouwens, ik heb mijn vracht ook eerder binnen, heel vaak
verstuur ik het losrapport zodra wij leeg zijn en hebben wij
een paar dagen later de centjes binnen”
“Ja ja een mooi verhaal en jij gelooft dat?”
“Opa,” Albert, de jongste kleinzoon aan het woord “Hoe
ging dat nu vroeger, als je ziek werd? Kon je dan zo maar
naar de dokter, waar je ook was? Hoe kon je die dokter dan
vinden? “
“Dat was niet altijd even makkelijk Albert, vaak moest je
een sluismeester bellen, of een bedrijf in een haven waar je
aan het lossen was en als het echt niet lukte, dan belde je de
politie op”.
“Heeft u dit al gezien?” Albert toont opa de database, die
gekoppeld aan het navigatiesysteem en de reisplanner,
precies laat zien op welke plaats je welke dokter kunt
bellen. Er staan niet alleen gegevens over doktoren en zo
in, maar ook waar je naar de kerk kunt, waar de supermarkt
is en de haltes en de dienstregelingen van het openbaar
vervoer kan je er ook op vinden. Opa, trots op zijn
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negenjarige kleinzoon die dit toch maar weet, vraagt wat
verder.
“Albert, wat weet je nog meer van de computer?”
“Oh, nog veel meer.....” klinkt het veelbelovend.
“O ja opa, je hoeft niet altijd naar de dokter, hoor, op
Internet kan je ook allerlei dingen aan een doktor vragen”.
“Hoezo vragen?”
“Nou, je tikt de vraag in en de doktor geeft antwoord, eh de
computerdokter dan...”
“En als die computerdokter het antwoord niet direct weet?”
“Dan ga je chatten met de dokter” luidt Alberts antwoord.
Voordat opa kan vragen wat dat nu weer is, rent Albert weg
“even wat aan mama vragen...., ben zo terug”.
Albert klampt zijn moeder aan en vertelt wat hij allemaal
aan opa heeft laten zien. “Ik weet al veel hè mama” klinkt
het en weg is hij weer.
“Albert vergeet jij je schoolwerk niet?” Albert knapt al
weer aardig op na zijn operatie en kan gelukkig via Internet
zijn lessen goed volgen. Aan sommige lessen moet hij, via
een camera in de klas en een camera aan boord meedoen.
De eerstvolgende les begint om 11.00 uur, na het
speelkwartier.
“Ik roep hem zo wel naar benden, ik ben trouwens haast
klaar op de computer”. Zijn moeder is bezig met de
administratie. Ze logt via een beveiligd netwerk in bij de
server van de accountant en zet de voorlopige jaarrekening
in haar eigen directory op de server van de accountant. In
één moeite haalt zij ook de dagafschriften van de bank op
en constateert tot haar tevredenheid dat ook de bevrachters
gebruik maken
van moderne
technieken. De
vracht van de
vorige reis is
binnen!
Vanavond even
chatten met de
twee oudsten
die op het
internaat zitten.
O ja, moet ik
even met Jan
afstemmen, hij
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moet vanavond vergaderen met het bestuur van
Schuttevaer. Het maakt nu niet uit of je bij een vergadering
bent of niet, als je wilt kan je er altijd bij zijn, al is het op
afstand. Goed dat het gebruik van Internet goed betaalbaar
is en overal werkt. Net als op de kantoren aan de wal is er
aan boord een compleet locaal netwerk aangelegd zelfs met
een server. Vanuit de stuurhut kan je niet zonder meer bij
de boekhouding maar vanuit de kamer kan je wel
meekijken met het navigatieprogramma, handig tijdens het
eten! In de kamer staat dan ook een extra beeldscherm
speciaal voor dat doel.
De folders voor de wintersportvakantie liggen aan boord,
maar sinds een paar jaar gebruikt zij naast de folders ook
Internet. Snel zoekt zij de sites van de hotels van haar
keuze op en besluit te boeken. Vroeg boeken levert
tegenwoordig geld op. Weer boven in de stuurhut meldt zij
aan Jan: “Centjes zijn binnen hoor!”
Aan boord van het mts. Neckarsteinach zijn de slangen van
het laadsteiger nog aangesloten. Het schip is net klaar met
laden. Gisteren stuurde Henk zijn voorlopige voormelding
aan de laadterminal. De Neckarsteinach was toen nog niet
leeg. Aan de hand van de ETA is de Neckarsteinach
ingedeeld en zal een groep tankers, die hetzelfde product
moeten laden, opeen volgend geladen worden. Deze manier
van werken, waarmee het onnodig spoelen van
laadleidingen voorkomen wordt, is alleen maar mogelijk
doordat ieder schip zich voormeld en zich houdt aan de
afgegeven ETA. Direct na het laden leest Henk de
gegevens van het peilsysteem in.
“Jan” vraagt hij “ heb jij al een nieuwe reis aangemaakt in
het binnenmaatprogramma?”
“Ja natuurlijk” is het antwoord, “vanmorgen vroeg toen ik
de definitieve voormelding stuurde”. Henk start het
programma op en leest de rapportage. De liters 15 graden
kloppen met de opgave die van de laadterminal ontvangen
is. Henk meldt de gegevens aan zijn opdrachtgever en mag
direct gaan varen. De Bill of Lading wordt naderhand op de
laadterminal opgesteld en zal als attachment aan de
Neckarsteinach worden verzonden. Het vervoersdocument
voor gevaarlijke stoffen heeft Henk inmiddels
gecontroleerd en uitgedraaid.
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“Kijk Jan, aan dit vignet kan je zien dat dit document een
officieel tintje heeft, net als de gevarenkaart die op de
volgende pagina staat”.
“Moet je nog melden dat je alles ontvangen hebt?” vraagt
Jan.
“Ik klik de melding net weg, compleet met elektronische
handtekening, dus dat is in orde Jan” stelt Henk.
“Jan, het is nu even rustig, heb jij nog vragen over je
ADNR-cursus?” Jan volgt zijn opleiding grotendeels via
Internet en de docent kan precies zien hoe ver Jan met zijn
studie is. Als mentor wordt Henk op de hoogte gehouden
van de vorderingen van zijn matroos en de leraar heeft
Henk gevraagd de touwtjes wat strakker aan te trekken. Jan
heeft echter meer interesse in leuke dingen doen op de
computer maar snapt de hint en brandt los met een paar
vragen over kegelvoering en deelladingen.
De Landos 2 is weer in Rotterdam en moet containers
lossen en laden. Gerrit, de dienstdoende kapitein heeft
ingelogd op Bargeplanning, de site waarop hij precies kan
zien hoe laat hij bij de terminals waar hij moet laden of
lossen, aan de beurt is. Maar, je kan ook precies zien hoe
snel het laden en lossen van de andere schepen gaat.
“Harry, moet je hier zien. Wij zijn achter de Sodie, die
moet 80 twintigers laden. Ze laden hier tegenwoordig ook
al met twee twintigers tegelijk. Hij laadt met één kraan,
maar je ziet het aantal te laden containers met twee
tegelijkertijd verminderen. Dat schiet lekker op. Nog 25
minuten hebben ze nodig, dan is hij klaar.
“Roep jij Hans, dan gaan wij overstuur alvast opzij van de
Sodie, dan kunnen zij gelijk met de bak beginnen.”
“Hoezo, met de bak beginnen?”
“Dat kan je hier op het scherm zien. Onze laadinstructie is
verwerkt, kijk maar hier op de site van Bargeplanning.
Kijk, je kan ook zien dat de containers voor de bak al
aangevoerd worden. Zij moeten er nog drie aanrijden, dat
loopt lekker vandaag. Als jij nu met Hans overstapt op de
bak, dan trek ik het schip verder achteruit naar kraan 26,
daar gaan ze over een half uurtje aan de gang, kijk de
containers staan er al.”
“Gerrit, moet ik de nummers nog opschrijven?”
“Doe nog maar een keer, alleen maar ter controle. Vorige
reis werkte het nieuwe systeem nog niet helemaal.”
“Nieuw systeem?” vraagt Harry.
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“Ja, de kraanmachinist weet precies waar ik welke
container geladen wil hebben en als wij klaar zijn met laden
krijg ik een melding met daarin alle nummers en de
stuwlocaties waar de containers zijn geladen en de
gegevens kan ik zo in het stuwplanprogramma verwerken”
“Nog even dan heb je ons niet meer nodig!” grijnst Harry.
De Landos 2 is opvarend onder het bunkerstation in Druten.
“Landos 2, hier der Probe 3, ich werde kopfvornemen.”
“Dat is toch een Roemeen, die is goed te verstaan.”
“Ja, hij zal ook wel de taalmodule gebruiken die
tegenwoordig in BICS zit. BICS was al veel langer
meertalig, maar nu kan je BICS ook gebruiken als vertaler.
Je stelt je eigen taal in en de taal die je wilt spreken of
leren. Selecteer de termen die je wilt gebruiken en op het
scherm verschijnt de vertaling. De uitspraak wordt netjes
door de computer uitgesproken en als je het antwoord
inspreekt wordt jouw uitspraak vergeleken met de officiële
uitspraak. Jij kan trouwens nu ook oefenen hoor, die
module is vorige week geïnstalleerd.”
“Ook van Nederlands naar Duits?”
“Natuurlijk, en niet alleen maar vaktermen, er zijn ook
lessen over boodschappen doen. Ook Nederlands Hongaars,
dus aan de slag, want jij mag even naar de supermarkt als
wij in Buda Pest zijn.”
“Ja, ja, ik red mij ook wel met Duits hoor!”
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Hoofdstuk 4
September 2010
De patrouilleboot van de KLPD ziet op zijn beeldscherm
dat straks de Avonduur 2 hem tegemoet zal komen. Tijdens
een vorige controle, door een collega in Rotterdam, was
vastgesteld dat de brandblussers wel gecontroleerd waren,
maar dat het certificaat van de brandblussers nog niet aan
boord was. De dienstdoende politieman roept de Avonduur
2 al vast op en vraagt hem naar de stand van zaken.
“Alles is in orde, het certificaat is aan boord inmiddels” is
het antwoord dat men vanaf de Avonduur 2 geeft.
“Heeft u de ontvangstmelding al verzonden aan de
leverancier?”
“Nee, dat ben ik vergeten” antwoord de Avonduur 2.
“Als u dat nu nog even doet, dan kan ik dat hier met een
paar minuten ook zien”. Na vijf minuten roept de
politieman de Avonduur 2 op,
“Avonduur 2, bedankt en goede reis”. Toch wel makkelijk
constateert men aan boord, Big Brother is watching you
heeft zo zijn voordelen!
Op de Avonduur 2 komt een mail binnen van de
machinefabriek: “De elektronische brandstofpomp van de
stuurboord motor moet bijgesteld worden, de automatische
meting van vanmorgen geeft aan dat bijstelling
noodzakelijk is”. Dat afstellen kan op afstand, via GPRS,
maar wel in nauwe samenspraak tussen de kapitein en de
monteur. Volgens afspraak belt Jan op een geschikt
moment met de machinefabriek:
“Ja, wij kunnen nu wel even langzaam draaien met de
stuurboord motor” meldt hij, “neem de bediening maar
over.”
“Dat doen we” en de motor wordt stationair gezet. Na enig
sputteren van de motor, hij loopt even niet mooi stationair,
meldt de monteur “Kan ik belast halve kracht draaien?”
“Ja, dat is goed, ik schakel de koppeling in en dan kan je
gang gaan” zegt Jan.
Na wat proefdraaien komt het bericht “Alles in orde, over
een week meten wij even, daarna volgen wij de
automatische meldingen weer op.” Met een minimaal
rokende uitlaat vaart de Avonduur 2 verder, de toekomst
tegemoet.
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Aan boord van de
Landos 3 verbaast
men zich over de
juiste voorspelling
van
de
waterstanden. Al
vier dagen van te
voren is bekend
wat
de
vermoedelijke
waterstand op de
Rijn
en
de
zijrivieren zal zijn.
Ook
voor
de
inmiddels tot en
met
Hongarije
gekanaliseerde
Donau zijn de
waterstanden vier
dagen van te voren
bekend. Dankzij
de invloed van de
Groenen is de
Donau echter wel een rivier waar de waterstanden kunnen
variëren. Omdat de Landos 3 continu vaart en op
waterstand is afgeladen met bestemming Buda Pest, is die
voorspelling van groot belang. De rivieren zijn inmiddels
nog meer regenrivieren geworden en het is
verbazingwekkend dat men in staat is om de gevolgen van
de enorme regenbuien die de laatste jaren in de zomer
vallen, zo goed te voorspellen. In 2002 zijn grote delen van
Midden-Europa, langs de Moldau, de Elbe en de Donau in
het hartje van zomer overstroomd ten gevolge van echte
hoosbuien. Dankzij een goed watermanagement, de zanden grindgaten dienen allemaal als opvangbekken, en
onderzoek naar de echte oorzaken van de gevolgen van de
zware regenval, is het mogelijk geworden een goede
voorspelling van de waterstanden te geven. Aan de wal
sorteren de aangescherpte regels effect, in alle woonwijken
zijn wateropvangbekkens gebouwd en het regenwater
stroomt niet zo snel meer naar de rivieren.
“Hoe deden jullie dat vroeger eigenlijk” vraagt Piet aan
Maarten, de dienstdoende kapitein.
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“Ach, wat is vroeger? Tien jaar geleden werd er wel
onderzoek verricht en wilde men voorspellingen opstellen.
Maar, doordat de gebieden rondom de rivieren niet goed
beheerd werden, was het niet te voorspellen wat de
gevolgen van een paar echt zware buien zouden kunnen
zijn. Dus, wij hadden alleen onze eigen ervaring. Toen
deden wij ook langer over een reis, wisten wij niet hoe het
met de sluizen op de Main gesteld was. Dat kon zo maar
een dag of twee op een reis naar Regensburg schelen.”
“Hoezo, twee dagen langer varen?”
“Ja, of beter gezegd, twee dagen langer drijven, achter je
voorbuurman aan die je niet voorbij kon komen. En als je
hem dan voorbij was, lag je in de volgende sluis voorin en
moest je wachten op je achterbuurman.”
“Dus, als je dan te diep lag, had je een probleem!”
“Meestal niet op de Main of het Main-Donau-kanaal, maar
wel op de Donau. Beneden Regensburg was het dan te
ondiep en kon je beneden de sluis vastmaken en wachten
tot je gelicht werd. Maar ja, het was wel gezellig, vlak bij
de sluis zat een niet te duur Joegoslavisch restaurant....”
“Maar, nu is het beter georganiseerd, dat zie je. Als je met
de muis op de volgende panden klikt, kan je precies zien
welke schepen daar varen en wanneer zij bij de volgende
sluis zijn. Wij weten nu dat vannacht doorvaren zin heeft,
er zit weinig voor ons uit en wat er vaart is haast op de
plaats van bestemming. Ook de afvaart is bekend, het is
trouwens wel stil met de afvaart.”
“Maar, hoe werkt dat nu? De sluismeesters kunnen zien
waar wij zitten, maar krijgen wij ook wat terug?”
“Ja, men rekent netjes uit wanneer je welke sluizen zult
passeren en garandeert ook passagetijden!”
“Doet iedereen daar aan mee?”
“Ja, tegenwoordig is dat vanzelfsprekend, immers, je weet
veel preciezer wanneer je waar bent en dat heeft nogal wat
voordelen, maar in het begin liep dat toch wat anders. Niet
iedereen deed mee en dat werkte verstorend. Maar ook
ontvangers kregen er last van en je weet het, als de klant
het wil, dan doen wij het.”
“Wij liggen wel wat diep hè, voor de Donau? Krijgen wij
nu voorschutting?”
“Inderdaad” stelt Maarten, “wij kunnen aantonen dat wij bij
het bepalen van de aflaaddiepte niet een te grote gok
genomen hebben, dus krijgen wij voorschutting”.
“En die buurman dan? Moet die dan maar wachten?”
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“Ja, en dat is niet leuk, maar volgende keer is het andersom.
En, je weet het, wij werken hier met geïntegreerde
systemen. De ontvanger van de lading van de buurman
krijgt keurig op tijd bericht over de voortgang van de reis
en over de nieuwe aankomsttijd. Zij hebben aangegeven
best een paar uur later te kunnen beginnen met lossen. Hij
accepteert toch de aankomstdag, ook al ligt de buurman
nog niet voor de kant.”
“Dus het kost niemand echt geld?”
“Nee” lacht Maarten, “het scheelt geld”.
“Hoezo?”
“Je maat op dat andere schip is te laat klaar en kan niet
gaan stappen!”

Een paar dagen later is de Landos 3 haast bij de Hongaarse
grens. Klaren hoeft al lang niet meer, Hongarije is in dat
deel van Europa een vooraanstaand lid van de Europese
Unie. Sinds papierarm varen geïntroduceerd werd in 2004,
stelde het in- en uitklaren aan de grenzen langs de Donau al
niet veel meer voor. Lang voordat je aan de grens kwam
stuurde je al een melding aan de Douane en de beheerder
van het vaarwater. In die melding stonden allerlei zaken.
Natuurlijk de ladinggegevens, maar ook bijvoorbeeld het
kenteken van de auto's die aan boord stonden. Ook de
hoeveelheid gasolie werd precies vermeld en de
temperatuur van de gasolie. Voordat die temperatuur
vermeld werd, werden er regelmatig naheffingen opgelegd,
omdat de Douane van mening was dat er onrechtmatig
gasolie verdwenen was tussen twee grenspassages, terwijl
verschillen in de temperatuur van de gasolie de oorzaak
was van het verschil in liters.
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Aan de hand
van de melding
stuurde
de
Douane
een
ontvangstbevest
iging en een
klaringsnumme
r. Dat klaringsnummer vergezelde je als het ware tijdens de
reis en je hoefde je aan de grens alleen maar per marifoon
te melden, waarna je kon doorvaren. Controles aan boord
kreeg je in het begin vaak, maar naderhand werd dat al snel
minder. Iedereen was tot de conclusie gekomen dat
informatie vooraf meer waard was dan controles aan boord.
Deze manier van werken geldt langs de hele Donau en dat
melden per marifoon hoeft ook niet meer. Ook de Douane
kan zien waar ieder schip zich bevindt.
Vanuit het bevrachtingsysteem bereiken een aantal
berichten de Landos 3. Of er nog interesse bestaat in de
retourvracht, die in principe op het moment van vertrek uit
Rotterdam al gereserveerd was? Maarten bekijkt de nu wat
preciezere condities en boekt een retourreis.
“Aansluitend laden voor Rotterdam, dat komt goed uit!
Zoals het er nu uitziet is er geen groot oponthoud de
komende dagen, hooguit nog een verlate roeiwedstrijd op
zondagmiddag op de Main bij Frankfurt. Maar, volgens de
planning hebben wij daar geen last van. Volgende week
zondagavond zijn wij bijtijds in Frankfurt, dan kan ik er
gelijk af, vanaf Frankfurt is er een goede verbinding met
Rotterdam. Op huis aan, ben ik nog op tijd thuis ook”
mijmert Maarten.
“Zeg Maarten, ik hoor steeds meer dat er weer gezinnen
aan boord wonen, ook op schepen die op de verre
bestemmingen varen, hoe kijk jij daar tegen aan?”
“Plannen dan?”
“Nee, dat niet” antwoord Piet, “Maar ik vind het wel
opvallend.”
“Ik denk wel dat dat klopt overigens. Tegenwoordig is alles
veel beter te plannen en de spoorverbindingen zijn
tegenwoordig zo goed dat je in zes uur tijd van Wenen in
Rotterdam sta. Ook de opkomst van Internet heeft veel
geholpen, je hoort er wat gemakkelijker bij aan boord
tegenwoordig en als een kind eens ziek is, kan het gewoon
aan boord de lessen volgen, maar dat kon een jaar of vijf
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geleden ook al! Dus als je plannen hebt, kijk goed uit je
doppen, want er zijn mooie stuurlui genoeg, die niet aan de
wal willen blijven staan. Bovendien, voor goed opgeleid
personeel is altijd plaats!”

Dalem, najaar 2002

Deze uitgave is verzorgd door Bureau Telematica
Binnenvaart in het kader van de campagne vaartonline.
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