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SCHIFFSAUSBAUTEN
! RUDERHÄUSER AUS ALU
! KOMPLETTER WOHNUNGSAUSBAU
! SCHIFFSFENSTER UND- TÜREN
! ALU KONSTRUKTIONEN (RADARMASTEN ETC.)

49733 Haren/Ems - Industriestraße 10 
Telefon: 0049 - (0)5932 - 9977 - 0
Fax: 0049 - (0)5932 - 9977 - 20
Internet: http://www.wessels.com
Internet: http://www.schiffs-service.de
E-mail: info@wessels.com

Wir wünschen der 
Spessart Besitzgesellschäft GbR
TMS Spessart allzeit gute Fahrt.

Auch hier führten wir den kompletten
Ruderhaus und Wohnungsausbau

durch, einschl. 
- Steuerhauspult 
- Radarmasten
- Hubschacht

- Eingangstüren
- Küche
- Sanitär

- Isolation
-Fenster

Wir lieferten die Stromaggregate für das Tms Spessart 
und wünschen Besitzgesellschaft Spessart Allzeit gute Fahrt.

A.WERNZ KG
Otto-Hahn-Straße 16
D 68623 Lampertheim

T 0049-6206/910873
F 0049-6206/910874
wernzkg@aol.com

DER RICHTIGE PARTNER FÜR:
Stromaggregate (auch mit CCUR) und Bugstrahlrudermotoren wie Cummins, Deutz, Hatz, John Deere
Lombardini, MAN, MTU, Perkins und Generatoren wie AvK, Leroy Somer, MeccAlte, Stamford. Auch bei
Sonderanfertigungen sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.
Mechanische und elektrische Arbeiten werden von uns (auch an Bord) fachgerecht durchgeführt.

Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!
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WWiijj  eenn  oonnzzee  ppaarrttnneerrss  hheebbbbeenn  ttiijjdd  eenn  ppllaaaattss

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

Informeer vrijblijvendINTERESSE ?

Informeer vrijblijvend

HHeelllliinngg  111100  xx  1111..4455  mmeetteerr

Het is leuk om van stapel te lopen!Proficiat met uw nieuwe mts Spessart

(050) 525 55 00
(0180) 48 72 27
www.son.nl

Behouden vaart!



Enkele weken geleden is het
mts Spessart in de vaart
gegaan. De tanker werd afge-
bouwd op scheepswerf Philipp
Ebert & Söhne in Neckarstei-
nach. Het casco van de Spess-
art komt uit Oost-Europa.
Eigenaar en afbouwwerf zijn
zeer tevreden over het vaar-
tuig.

Door Sarah De Preter

De Spessart is een type-C tan-
ker en eigendom van de
Besitzgesellschaft Spessart.
Het schip is 110 meter lang en
elf meter breed. Het schip
beschikt over negen
ladingstanks. Net voor kerst-
mis begon het in Duitsland
aan zijn eerste reis. Bevracht
wordt de tanker door Main-
tank Schifffahrtsgesellschaft in
Wörth am Main. Die bestaat
sinds 1995 en werkt met een
tiental tankers. Eigen schepen

heeft het kantoor niet, aldus
de heer Kettinger van Main-
tank. Over de nieuwe aan-
winst Spessart is hij erg tevre-
den. ‘De Spessart gaat alle
soorten chemicaliën vervoeren
en ook minerale oliën. Het
schip kan twee verschillende
ladingen innemen en zal voor-
al te zien zijn op de Rijn en
haar bijrivieren.’

Kettinger is blij dat de Spessart
nog voor de kerst in de vaart is
gegaan. De afbouw duurde
immers wat langer dan oor-
spronkelijk gepland. ‘Het schip
had al in oktober klaar moe-
ten zijn. Door problemen tij-
dens het coaten van de
ladingstanks heeft het project
vertraging opgelopen. Maar
uiteindelijk is er een kwalita-
tief hoogstaand product afge-
leverd. Het is een goed, com-
pleet schip geworden.’

Dat zegt ook Kaiser Tiberius,
die voor de scheepswerf in
Neckarsteinach werkt. Sinds
1992 begeleidt hij de bouw
van scheepscasco’s op Oost-
Europese werven. ‘Ik ben zelf
afkomstig uit Orsova en ver-
huisde een tiental jaar gele-
den naar Duitsland. Voor
scheepswerf Ebert verzorg ik
sindsdien de bouw van casco’s
in Roemenië en de Oekraïne.’ 
De samenwerking met de wer-
ven in Oost-Europa verloopt
probleemloos. In de afgelopen
jaren werden al tal van perfec-
te casco’s voor de West-Euro-
pese markt geleverd. ‘De eer-
ste was de Burg Eberbach voor
rederij Seibert uit Neckarge-
münd. 
Later volgden onder andere
de Trifels en de Hirschhorn
voor Seibert. Inmiddels is voor
deze rederij al nummer vijf uit
die rij in aanbouw.’
Daarbij worden in principe alle

scheepstypes geleverd: van
containerschip tot luxe-motor-
jacht. ‘Wij bouwen ook precies
op wens van de klant. Bij de
bestelling gaf Spessart GmbH
aan een Hollands schip te wil-
len. Geen serieproduct dus,
maar helemaal aangepast aan
de eigen eisen. Zo hebben we
de opdracht ook uitgevoerd.’

Niet al de Oost-Europese cas-
co’s kunnen bij Ebert worden
afgebouwd. ‘Wij kunnen sche-
pen aan met een lengte tot
110 meter. Dat heeft met de
lengte van de Neckarsluizen te
maken. Die zijn 110 bij twaalf
meter. De plaatselijke industrie
wenst al lang een verruiming
van deze kunstwerken. Casco’s
van groot formaat gaan voor
de afbouw naar andere Duitse
werven en naar Nederland of
België. Momenteel wordt in
Krimpen aan de IJssel het mts

Navira afgebouwd. Dat is 135
meter lang en 16,80 breed.’

Het casco van de Spessart
komt uit Kiliya (Oekraïne). De
tekeningen werden geleverd
door ingenieursbureau KWL-
Erlenbach. In samenwerking
met ingenieursbureaus uit
Roemenië en de Oekraïne
werden ze door scheepswerf
Ebert vervolledigd. In juni
2003 kwam het casco precies
op tijd in Neckarsteinach aan.
Het leidingsysteem zat er toen
al in. 

‘De leidingen werden gebouwd
door een Roemeense firma Tri-
pomet. Zij moesten met drie
vrachtwagens naar Kiliya voor
de inbouw kon worden
geklaard. In Neckarsteinach
werden de Marflex-pompen
ingebouwd en werd het lei-

dingsysteem gecompleteerd.
De hele afbouw werd begeleid
door Rudi Bauer. Hij heeft veel
ervaring met scheepsbouw en

vooral met de bouw van tan-
kers. De Spessart is dan ook
een mooie tanker geworden.
Tijdens de proefvaart op 20
december bewees hij zich als
een stil, wendbaar en snel
schip. De kapitein vertelde ons
dat hij vaart als een Mercedes.
Een compliment om trots op
te zijn, vinden wij.’

Duitse nieuwbouw

In Nederland komen ze van de
lopende band. Maar in Duits-
land zijn nieuwe binnensche-
pen een zeldzaamheid gewor-
den. De Duitse binnenvaart
klaagt steen en been over
slechte randvoorwaarden die
zelfs de broodnodige moder-
nisering van de vloot in de
weg staan. Zo kan de
opbrengst bij verkoop van het
oude schip niet belastingvrij in
nieuwbouw worden geïn-
vesteerd. In Nederland is dat
wel het geval. Nog enkele
weken voor de jaarwisseling

gloorde er weer wat hoop
voor de Duitse collega’s. Van-
uit het verkeersministerie
kwam het voorstel om via een
Bündnis für Binnenschifffahrt
de binnenvaart te helpen.
Maar concrete maatregelen
laten nog steeds op zich wach-
ten. In hun nieuwjaarswens
beloven de bonden dat ze op
de modernisering van de vloot
zullen blijven hameren.

Ook voor de scheepswerf in
Neckarsteinach was het al
weer enige tijd geleden dat er
met nieuwbouw kon worden
uitgepakt. ‘In de afgelopen
jaren hebben we wel enkele
grote ombouwprojecten
gehad waarbij voor-, achter-
of middenschip werden ver-
nieuwd,’ aldus Tiberius Kaiser.
‘Ook hebben we duwboten
geleverd en het motorjacht
Evanna. Daarnaast kan men
hier ook terecht voor alle soor-
ten reparaties. Maar een
nieuwbouw als deze hadden
we al een tijdje niet meer.’

PAGINA 33 27 JANUARI 2004

Wie leverden op mts Spessart
Shipyard Kiliya
Bouw casco
Ingenieurtechniek KWL GmbH
Ontwerp casco en tekeningen
Schiffswerft Ebert
Complete afbouw, 
schroefasinstallatie
Schepen Onderlinge 
Nederland u.a
Verzekering
Deutz AG
Deutz voortstuwingsmotor type
SBV6M628, 1240 kW bij 1000 tpm
Erros
Compressoren
ETB, Bremen
Uitlaatdempers
Loggers
Flexibele opstelling woning 
en motor
Dietrich Installateur
Alu. machinekamerplaten
Antwerpse Motorenwerke BV
Reintjes keerkoppeling
A.Wernz KG
1 x 100 kVa John Deer
6068TS258/CCR cert., 1 x 63 kVa
John Deere 4045TS158/CCR cert.
AMW Marine
5 blads schroef Cunial 
diameter 1750 mm 
Promarin Propeller 
und Marinetechnik GmbH
Straalbuis
Machinefabriek - Scheepstech-
niek DE WAAL bv
De Waal Seals
Verhaar Omega BV
Boegschroefinstallatie OMEGA
31130-4 K 

Wessels GmbH
Alu. stuurhuis met hefkolom, 
betimmering stuurhuis inclusief 
lessenaar en woning, keuken, 
sanitaire installatie, isolatie
woning, ramen en deuren 
Rafa BV
Scheepsramen onder keur van o.a.
GL, Lloyds, BSI, DNV e.a. 
Van der Velden Systems 
Besturingssysteem type HP 5500,
Roeraandrijving type 2DWK
6080/65 Roeren, type Hydrodynami-
sche profielroeren 2x HD 220, Auto-
kraan type MLX5 13/1750
Naval Marine GmbH
Nautische installatie, 
telecommunicatie, satelliet antenne
en automatisering
WindeX Engineering BV
Airco- en overdrukinstallatie
D'Hone 
Ankerkettingen
TPM Tripomet
Ankers en roeren
Steger und Windhagen 
Windenbau GmbH
Ankerlieren
Van der Giessen Straalbuizen
1 Ø 1.762 mm straalbuis 
type Optima
Marflex BV
9 Deepwell pompen en 
1 ballastpomp
International paint
Coating
Höfert Mannheim
Coating
Kapes
Isolatie uitlaatgassystemen

Duitse tanker Spessart in de vaart

‘Fährt sich wie ein Mercedes!’

(foto’s Schiffswerft Ebert) 

Het laad- en lossysteem. 

De boegschroefinstallatie is van
het type Omega 31130 - 4 k.
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4 Wij wensen Besitzgesellschaft Spessart 

een behouden vaart met mts Spessart


