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DOOR HANS HEILIGERS

Toen we met Roald Verstraeten de 
afspraak maakten dat we voor een 
bezoek aan het nieuwe estuaire mts 
Montana in Antwerpen aan boord 
zouden stappen werd dat tussen-
door gewijzigd in Zeebrugge. Wij 
maakten daar geen enkel bezwaar 
tegen en hoopten dat we op tijd in 
Zeebrugge zouden zijn om het 
schip vanaf zee de haven te zien 
binnenvaren. 
Omdat we het tevoren netjes heb-
ben gevraagd mogen we van de 
havenautoriteiten zover mogelijk 
de pier opgaan om het schip in ons 
vizier te krijgen. Als we daar uit de 
auto zijn gestapt draait het schip 
juist op dat moment tussen golfbre-
kers de haven binnen. Voordat we 
goed en wel kunnen scherpstellen 
om een mooi plaatje te maken is 
het schip al bijna weer verdwenen 
uit onze zoeker. De Montana heeft 
in de meest letterlijke zin de wind 
mee en vaart met flinke snelheid in 
de richting van de haven.
Een klein half uurtje later stappen 
we in die getijhaven met een lange 
ladder aan boord en feliciteren 
Roald Verstraeten met de nieuwe 

aanwinst van Seatra uit Brecht, 
waarvan hij mede-eigenaar is. Wij 
zijn altijd onder de indruk van een 
estuair schip maar zowel van buiten 
als binnen zijn we meteen vriendjes 
met de Montana. Onderweg naar 
het stuurhuis manoeuvreren we 
met de camera onder ons jack tus-
sen de bemanning door die goed-
gemutst en royaal met de dekwas-
installatie bezig is. Het stuurhuis is 
bijzonder, het lijkt op dat van een 
stoere coaster en zelfs als het schip 

langs de kade ligt blijft het stuur-
huis onverminderd snelheid uit-
stralen.
Natuurlijk vragen we wie het stuur-
huis heeft gebouwd, we herkennen 
er niet het werk in van de ons be-
kende leveranciers. Roald Verstrae-
ten grijnst en zegt ‘eigen ontwerp’. 
Als je in een Vlaams restaurant ge-
weldig hebt gegeten wordt dat vaak 
omschreven met de opmerking “de 
patroon heeft zelf aan het fornuis 
gestaan”. Die opmerking mag hier 

eveneens wor-
den gemaakt 
voor Verstrae-
ten. Hij heeft 
het karakter-
volle stuurhuis 
zelf getekend 
en laten bou-
wen op de werf 
in Orsovo.

Zwart
Ro a l d  w i s t 
eveneens hoe 
hij het stuur-
huis zou in-
r i c h t e n  e n 
bracht die wen-
sen over aan 
Willemsen In-
terieurbouw en 
Scheepsbetim-

mering. Zij hadden zijn vorige 
nieuwbouw naar volle tevreden-
heid opgeleverd; dus de keuze om 
hen ook dit schip te laten betim-
meren was snel gemaakt. De lesse-
naar is uitgevoerd in zwart gebeitst 
eiken, alle wanden en plafonds zijn 
eveneens zwart. Dat alles steekt 
goed af tegen de witte wandkasten 
aan de achterzijde van het stuur-
huis. En ook Verstraeten schaart 
zich na twee weken varen meteen 
achter iedereen die een donker pla-
fond heeft en niet meer anders wil. 
“In het donker heb je nooit meer 
een schittering van reflecterend 
licht in het glas van het stuurhuis”, 
legt hij uit. 
De lessenaar en de instrumenten 
zien er royaal uit maar als we even 
wat langer kijken zien we toch dat 
er over de opstelling goed is nage-
dacht. Ronald heeft al drie maal 
eerder een nieuw schip gebouwd en 
veel van die ervaring samenge-
bracht; ook met de indeling van de 
lessenaar die met een overzichtelijk 
en goed werkbaar geheel zijn defi-
nitieve plaats kreeg. De schermen 
met de details over de lading zijn 
eveneens ruim opgesteld zodat er 
nog alle ruimte is voor het schrijf-
werk.
De familienaam Verstraeten is al 
vele generaties verbonden aan de 

binnenvaart en gaat terug naar de 
zeilvaart. Aan (overgroot)vaders 
zijde werd gezeild met een klipper 
en de roots van de familie van moe-
der gaan terug naar de vaart met de 
houten Waal, de voorloper van de 
spits. Die schepen waren niet langer 
dan 30 meter en hadden een maat 
van maximaal 350 ton. 
Ronald Verstraeten ging na zijn 
schooltijd meteen varen, aanvanke-
lijk in de duwvaart. “Maar dat is 
nooit mijn hobby geworden”, zegt 
hij op overtuigende wijze. Op zijn 
21e kocht hij samen met de familie 
Somers zijn eerste schip uit de be-
staande markt. Zijn eerste nieuw-
bouw kwam zes jaar later, het mts 
Mantyrano.

TeamCo
Het ontwerp voor de Montana van 
Seatra is van Tiberius Kaiser uit 
Elenbach (D) die vroeger in dienst 
was van  Schiffswerft Ebert uit Nec-
kar Steinbach. Het casco van 121 x 
11,48 x 4,70 meter is onder klasse 
van Bureau Veritas gebouwd in Or-
sova (Roemenië). Naar volle tevre-
denheid is het schip afgebouwd op 
de werf van TeamCo in Heusden. 
Gerrie van Tiem deelt ons enthou-
siasme voor het schip. En dat zegt 
toch iets over de manier en het ple-
zier waarmee een schip door een 
werf kan worden gebouwd en afge-
leverd. 
De kruiplijn is 9,00 meter, met de 
aantekening dat er door de mooie 
rondingen van het schip een bal-
lastcapaciteit voorhanden is van 
2.200 ton. De gezamenlijke inhoud 
van de twaalf gecoate tanks be-
draagt 4.560 m3.
Het is een 2-partijen schip: stook-
olie en gasolie. De lading wordt 
verpompt met EPS Bornemann-
pompen die bij elkaar opgeteld een 
capaciteit hebben van 1.200 m3 per 
uur zodat het tempo van de vaart 
er goed in blijft. 

Lees verder op pagina 39 >>

Mts Montana: een estuaire op hoog niveau

(foto Hans Heiligers)

TeamCo Shipyard B.V. 

Volledige afbouw

Fortis Bank Business Centre Antwerpen-

Haven Financiering

Erlenbacher Schiffswerft

Levering van casco

Algemene Verzekeringen Armador 

(AVA) bvba, Antwerpen Verzekeringen

Belgische Scheepvaart Inspectie

Classificatie

Bureau Veritas Marine Belgium & 

Luxembourg N.V. Classificatie

ABC, Anglo Belgian Corporation N.V.

Twee voortstuwingsmotoren type 6DZC-

800 met 1104 kW elk.

Vulkan - DMR 

Flexibele opstelling voortstuwingsmotoren

ADS van STIGT

Motorbediening/ regulateur, keerkoppeling

ETB Energietechnik Bremen GmbH

Uitlaatgassendempers van hoofdmotoren 

ADR Antwerpen 

Twee Caterpillar type C18 voor aandrijving 

van boegschroeven en ladingpompen met 

Stamford generatoren, Caterpillar 

generatorsets met Leroy Somer

generatoren

Discom B.V. 

Uitlaatgassendempers generatorsets

Promarin Propeller- und Marinetechnik 

GmbH Twee 4-bladsschroeven, 1700 mm 

diam., Skew design

De Waal Machinefabriek B.V.

Schroefassen en schroefasremmen

IHC Lagersmit B.V. Schroefasafdichtingen 

Van der Velden Marine Systems

Stuurpaneel HP 6000, roeraandrijving 2 

DWK 6080/60, roeren 1 set HD 220 en 

hydrospoiler B1500/500

NRF B.V. Bunkoelers 

Econosto Nederland B.V.

Afsluiters en appendages

Veth Propulsion B.V. 2 Veth-jet 

boegschroefinstallaties type 4-K-100, beide 

met een E-motor van 265 kW, 1800 rpm

WindeX Engineering B.V. Airconditioning, 

overdrukinstallatie en ventilatoren

Polmai Brandbeveiliging 

Brandbeveiligingsapparatuur en ADNR

pakket

Seafix Fire Fighting Systems

Brandblusmateriaal (handblussers etc.)

RuGotech Pijpleidingen B.V.

Machinekamerleidingen voor- en 

achterschip

Kersten Metaaltechniek B.V. 

Alu machinekamerplaten

Werkina Werkendam B.V.

Levering en installatie van complete 

elektrische installatie incl. 2-draads 

databesturing, monitoring systeem met 

touch-screenbediening, complete estuaire 

nautisch pakket, tankmeetsysteem, Orlaco 

camerasysteem, complete airco-installatie, 

Travelvision antennesysteem en Tresco 

Ecdis Inland viewer

Victron Energy B.V. Omvormer/ acculader

VWM Compressor

Reikon B.V. Pompen

Zwets Werkendam B.V. Pompen

All Pumps Holland B.V. Victor pompen

Hoko Installatiebedrijf

Complete sanitaire installatie

Kampers Scheepskonstruktie B.V.

Geleidekoker en hydrauliek

ASI Soest B.V. Hydrauliek stuurhuis

Radio Holland Netherlands B.V.

Nautische apparatuur

PERISKAL cvba Tresco Inland ECDIS viewer

Orlaco Products B.V. Camerasysteem

Dacom Werkendam B.V. Telecommunicatie

Bohamet Gdansk 

Ramen

Willemsen interieurbouw & 

scheepsbetimmering B.V.

Complete betimmering

G. van Dreumel Tegelwerken Tegelzetter

Pinta Unisol B.V. Isolatie woning

Electric Comfort Vloerverwarming

Paans Scheeps- en Woningstoffering

Complete stoffering en folie in het 

stuurhuis

Nijs Schilderwerken 

Schilder- en behangwerk 

Blommaert BVBA 1 telescopische 

voormast + lichtbeugel, 1 telescopische 

dakradarmast en een stuurhuistrap

S.C. TRIPOMET S.R.L.

Ankerlieren, ankers en kettingen

Ned-Deck Marine B.V. Bijboot type SCH10-

5,2 R LP en davit type SCH10-5,2 RLP

Winteb B.V. Ontluchtingen

Huchem Special Products B.V.

Huchem Shipclean, Huchem Shampoo, 

Huchem GG408 en Huchem Roka

International Paint (Nederland) B.V.

Coating overig

DHR den Haan Rotterdam BV

Boordlichtbakken

Imax 

Zoeklichten en schijnwerpers

EPS European Pump Services B.V.

Zes Bornemann ladingpompunits type W7, 

elk met een capaciteit van 200m3/uur, zijn 

geschikt voor het verpompen van lichte 

producten tot producten met een max. 

viscositeit van 380 cSt. De pompsets zijn 

voorzien van een drukvaste 4-polige ABB

elektromotor, 84 kW EEx-de IIB. Twee stuks 

ballastpompen, deze pompen zijn in de 

machinekamer geplaatst en hebben een 

capaciteit van ca. 100m3/uur bij 3,7 bar. 

De bunkergiek met een lengte van 25 mtr. 

Deze giek is geheel vervaardigd volgens 

het Lagendijk/EPS concept en is voorzien 

van 1x 10” en 1x 8” leiding.

Hoveko b.v. Complete tankmeting en -

alarmering met behulp van Saabradars, 

alsmede de temperatuur- en drukmeting

Aalborg Industries B.V. 

Ladingverwarmingsinstallatie bestaande 

uit: thermische olieketel van 1,750 kW, 

circulatiepomp, expansievat en diverse 

afsluiters

Lagendijk Constructie B.V. Bunkergiek 

type BG 25000, 1x 8” en 1x 10” interne 

leiding, 4x lier 750kg en aluminium ladder 

met hydraulisch neerklapbare railing.

TankTech B.V. Tankmeting inhoud

Wie leverden aan het mts Montana

Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 551731

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008

Fax    : 0180 - 599727  

Wij leverden de complete tankmeting en -alarmering 
met behulp van Saabradars, 

alsmede de temperatuur- en drukmeting

Wij feliciteren Seatra

met het mts Montana

en wensen hen veel succes

Tibi
Hervorheben
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