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Veka Shipbuilding b.V. 

wenSt

bened Shipping bVba

en de bemanning Van het 

mtS mozart

een behouden Vaart.

VEka ShipBuildiNg B.V. lEVErdE hET coMplETE Schip. 

Wij leverden 
de geleidekoker.

Wij wensen het
mts Mozart

en bemanning
een behouden vaart.

Oosthavenzijde 5-Puttershoek-Holland
Postbus 5606-3297 ZG Puttershoek

Telefoon (078) 676 38 11 
Telefax (078) 676 48 53

GASOLIE & SMEERMIDDELEN RIVERCLEAN REINIGINGSGAMMA
BIODEGRADABLE LUBES  MONSTER ANALYSE PLANNING
SCHEEPSBENODIGDHEDEN  TELEFONIE & DATACOMMUNICATIE

Armador Marine Services

Elzasweg 13 b2

B 2030 Antwerpen

Tel + 32 (0)3 541 25 22

Fax +32 (0)3 544 03 85

bunkering@armador.be

WWW.ARMADOR.BE

Wij wensen Bened Shipping BVBA een behouden vaart met het mts Mozart

Berg Maritieme Meetsystemen
feliciteert

mts Mozart
en wenst het een

ruim bemeten toekomst!

MEETTECHNIEK VAN TOP NIVEAU
088 BERGMMS                 WWW.BERGMM.NL

Hartelijk gefeliciteerd met
het mts Mozart

Wij leverden:

Een stuks Bornemann slobpomp, type W3.
Deze pomp wordt aangedreven door een 2-polige drukvaste ABB elektromotor, 
7,5 kW. Deze pomp heeft een capaciteit van ca. 20m3/uur en is geschikt 
voorlichte producten.

Voor extra info: info@epsbv.com

Ringdijk 506
2987 VZ Ridderkerk

Tel. 0180-44 22 66
Fax 0180-44 22 69
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Door Hans Heiligers

Parkeren voor het gebouw van Ge-
neral Bunkering Services (GBS) 
langs het Houtdok is nooit een pro-
bleem. Als we het kantoor binnen-
stappen zien we het bekende beeld 
van de medewerkers die uiterlijk 
onbewogen beeldschermen raad-
plegen terwijl ze klanten te woord 
staan die onder hectiek van dead-
lines meer dan eens het onmoge-
lijke wensen. Dit zijn de mensen 
van de bevrachting en planning die 
op de achtergrond hun diensten 
verlenen en er voor zorgen dat de 
producten in de juiste kwaliteit en 
met sluitende documenten altijd 
weer binnen het overeengekomen 
tijdstip bij de klanten worden afge-
leverd. Ze werken daarbij gerouti-
neerd als een twee-eenheid samen 
met hun collega’s aan boord van de 
GBS-tankschepen die binnen de 
grote Belgische zeehavens een ver-
trouwd beeld vormen.
We vinden het altijd weer gezellig 

om managing director Erik Vermey-
len te ontmoeten en met hem in 
gesprek te gaan en ook walkapitein/
duizendpoot Marcel Allard neemt 
plaats aan tafel. Aan die tafel no-
teerden wij de laatste jaren de de-
tails en achtergronden van de voor-
gaande zes dubbelwandige 
nieuwbouwschepen:  mts Beetho-
ven, mts Paganini, mts Ravel, mts 
Rossini, mts Verdi en mts Vivaldi.

Vlootvernieuwing
Als we die uitbreiding van GBS en 
de aan haar gelieerde ondernemin-
gen en deelnames doornemen 
blijkt dat juist die vlootvernieuwing 
tot nu toe de reden is voor het tem-
po in de investeringen voor vervan-
ging en uitbreiding van estuaire 
schepen die de stookolie-
bevoorrading op de Belgische kust 
verzorgen. Natuurlijk kent iedereen 
de ‘oude’ Mozart; al is het alleen al 
om zijn mooie lijnen en statige uit-
straling, zowel op zee als op de 

vaste ligplaats aan het Kattendijk-
dok.
“Het schip doet nog dienst en is 
daartoe volledig geklasseerd”, zegt 
Erik Vermeylen. En als de oude Mo-
zart ooit met 
pensioen gaat 
blijft de naam 
Mozart ook in 
de toekomst 
aan GBS ver-
bonden. Deze 
naam prijkt 
daarom reeds 
nu al op het 
estuaire 
nieuwbouw-
tankschip dat 
als eerste van 
twee de estu-
aire vaart weer 
stevig op de 
kaart gaat zet-
ten van de 
grote zeeha-
vens in België 

en Nederland. 
De nieuwe Mozart zal haar dien-
sten verlenen via tussenkomst van 
Elitra in Breda dat voor haar de be-
vrachting zal verzorgen. Het be-
vrachtingskantoor kan de 2.524 
ton tellende Mozart in haar vloot-
lijst opnemen met de aantekening 
dat het met haar maatvoering van 
86 x 11,40 x 4,30 meter een handel-
baar schip is dat zonder beperkin-
gen bij alle havens van het ARA-ge-
bied kan worden ingezet. Het schip 
telt acht standaard tanks en een 
centertank. Het is een 2-partijen-
schip voor gasolie en stookolie.

Strakgelijnd
Enkele dagen later bewonderen we 
zelf het schip bij VeKa in Werken-
dam waar het de haven domineert 
en waarbij al veel voorbijgangers 
even hebben stilgestaan. Het is een 
echte estuaire met alles wat daar bij 
hoort, te beginnen met de indruk-
wekkende boeg en een stoer strak-
gelijnd stuurhuis met bijpassende 
brug. 
Ook de technische details die Mar-
cel Allard voor ons opdiept maken 
indruk. De machineruimte in het 

voorschip herbergt de thermische 
ketel van Heatmaster, de boeg-
schroeven van Verhaar Omega en 
twee Caterpillar C18 generatorsets. 
Er zijn ook nog twee kleinere  
Caterpillar C4.4 generatoren, een 
op het voorschip en een achter. De 
twee hoofdmotoren zijn van  
Caterpillar type C3508 van 1065 pk 
bij 1600 toeren.
De lessenaar van dit estuaire schip 
is door De Combinatie met een 
karaktervol houtmotief uitgevoerd 
en toch brandvrij opgeleverd. Bo-
vendien voldoet de ruime werkplek 
tevens aan de strenge regels van de 
International Protection (IP) be-
schermingsgraad voor elektrisch 
materieel zoals die binnen de defi-
nities van IP55 voor spatwater zijn 
omschreven.

Mozart zal ongetwijfeld de juiste 
snaren weten te raken en een goede 
toekomst tegemoet gaan.

Mts Mozart: estuaire uitbreiding  
General Bunkering Services

(foto’s Hans Heiligers)

Veka Shipbuilding B.V. 
levering compleet schip 
GBS General Bunker Services N.V. 
Bevrachting
Belgische Scheepvaart Inspectie
Classificatie
Bureau Veritas
Classificatie
Pon Power B.V.
Caterpillar hoofdmotoren type 3508C, 
1065 pk, 1600 rpm. Caterpillar 
generatorset type C18 acert voor 
aandrijving van boegschroef, 608 pk, 1800 
rpm, 725 kVa, Caterpillar generatorset 
type C4.4 voor aandrijving ladingpompen, 
98 ekw, 123 kVa en Caterpillar 
generatorset type C4.4., 86 ekw, 107 kVa 
voor boordnet
Rubber Design B.V.
Flexibele opstelling motoren
ADS van STIGT
aDsvansTigT bedieningssysteem 
gebaseerd op de ZF Marine 
CruiseCommand en montage op de brug 
van brugpaneel incl noodbediening en 465-
4 hendel
Esco Aandrijvingen B.V.
2x TwinDisc Quickshift keerkoppelingen 
type MgX 5321, reductie: 4,96:1

Axces B.V.
Uitlaatgassendempers hoofdmotoren en 
generatorsets
Pinta Unisol B.V.
isolatie uitlaatgassensystemen en 
accommodatie
Den Breejen Shipyard
schroefasinstallaties
IHC Lagersmit B.V.
schroefasafdichtingen
Van der Velden Marine Systems
stuurwerk, hydrauliek en roeren
NRF B.V.
Beunkoelers 
Dolderman B.V.
Caterpillar generatorsets, 
boegschroefaandrijving incl aandrijving van 
ladingpompen Caterpillar type C18 met 
stamford generator
Caldic Techniek B.V.
stamford generatoren
Econosto Nederland B.V.
afsluiters en appendages
Verhaar Omega B.V.
Boegschroef type oMega 03100-4k 
Vertikaal, vermogen 282 kW, 1780
WindeX Engineering B.V.
airconditioning, overdrukinstallatie, 
afzuiging achterwoning en rVs 

klaproosters
Minimax Brandbeveiliging B.V.
FM 200 blusinstallatie voor in 
machinekamers
Polmai Brandbeveiliging B.V.
Brandblusmateriaal
Viking Life Saving Equipment B.V.
reddingsmiddelen
Veka Piping & Industry B.V.
levering compleet dekleidingsysteem en 
ballastsysteem
Solak Las- en Montagebedrijf B.V.
alu machinekamerplaten
Werkina Werkendam B.V.
levering en installatie van de complete 
elektrische installatie incl 2-draads 
databesturing, monitoring systeem met 
touchscreenbediening, compleet nautisch 
pakket, tankmeetsysteem, orlaco 
camerasysteem, complete airco-installatie 
en oceansat ais systeem
Victron Energy B.V. 
omvormer/ acculader
Balma
Compressor voorschip
Amco Compressoren B.V.
Compressor achterschip
All Pumps Holland B.V.
Pompen

Kampers Scheepskonstruktie B.V.
geleidekoker
Handelsonderneming Beerens B.V.
alu BX deuren
Radio Holland Netherlands B.V.
nautische apparatuur
Blommaert BVBA
Voormast, achtermast en stuurhuistrap
Orlaco Products B.V.
Camerasysteem
Dacom Werkendam B.V.
Travelvision Duo s en telefooncentrale
RAFA B.V.
ramen
De Combinatie Interieurbouw Reinders
Betimmering
Meuzelaar Maritiem B.V.
levering sanitair en waterleiding in woning
Dijvler Materiaal B.V.
ankerlieren, ankers, kettingen, 
kettingstoppers en ankerdraad
Ned-Deck Marine B.V.
rescue boat hydraulic slewing davit en de 
rescue boat 
Castrol Lubricants Nederland
Castrol smeermiddelen
A.M.S. Armador Marine Service NV
Vickers bio schroefaskokerolie

Mari-Team bvba
levering monsteranalyse planning systeem
Lans Instruments B.V.
Manometers
EPS European Pump Services B.V.
een stuks Bornemann slobpomp, type W3.
Deze pomp wordt aangedreven door een 
2-polige drukvaste aBB elektromotor, 7,5 
kW.
Deze pomp heeft een capaciteit van ca. 
20m3/uur en is geschikt voorlichte 
producten. 
Zwets Werkendam B.V.
Ballastsysteem
Berg Maritieme Meetsystemen B.V.
Meetsysteem en tankalarmeringen 
ladingtanks, ladingcomputersysteem en 
gasdetectiesystemen voor woning en 
stuurhuis
Heatmaster B.V.
ladingverwarmingsinstallatie
Machinefabriek en 
Scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V.
Bunkergiek 25 mtr, 10 +4 inch
Kalibra Cofely
Tankinhoudsmeting
Katchoe
Fenders

Wie leverden aan het mts Mozart
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Wij feliciteren Bened Shipping BVBA van harte met het mts Mozart.

e e n b e h o u d e n v a a r t !

Shipyard

ARMADOR MARINE SERVICES
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