
In de nieuwsbrief van augustus 2015 stond al vermeld dat de Algemeene Schippers Vereeniging 70 jaar bestaat en dat daar de ko-
mende nieuwsbrieven aandacht aan besteed zal worden. Als we de gehele geschiedenis van de ASV willen vertellen zal daar echter 
de gehele nieuwsbrief voor nodig zijn het komende jaar. Dat gaan we dus maar niet doen want, in het heden gebeuren er ook zaken 
waarvan het van belang is dat de binnenvaart ervan op de hoogte wordt gebracht door de ASV.

Ron Breedveld

70 JAAR ASV
Deel 5

Hekeldicht

De CCR slaat aan ‘t vervangen
Gezond verstand of andere belangen

Aanpassingen censors en alarmen
De scheepvaart moet ze maar omarmen

Als schipper mag je niet meer denken
Je zou de CCR nog krenken

Ze zeggen dat het veiliger is
Komaan hier gaat het dus al mis

Het onheil nooit nog te bezweren
Commissies die het verstand ontberen

Niek Deen
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Heren zonder schip (Augustus 2008)

De waarheid is hard en het is om moede-
loos van te worden als de heren zonder 
schip roepen dat het onzin is wat de ASV 
beweerd. Maar de praktijk wijst uit dat wij 
helaas gelijk zullen krijgen zoals het er 
nu voor staat en het einde van het kleine 
schip nabij is. 

Het is een gevolg van een onzinnige be-
slissing om iedereen maar aan de nieuw-
bouweisen te laten voldoen. En wanneer 
deze maatregelen die men voor ons in 
2010 in petto heeft boven de markt blijft 
hangen is het niet raar maar waar dat de 
jonge schipper niet in een klein schip kan 
of wil investeren. 

En hoe is het nu toch mogelijk dat er een 
tekort aan kleine schepen dreigt?  Heren 
zonder schip, luister naar de ASV mis-
schien dat er dan nog toekomst is voor 
het kleine schip. Een klein schip hoeft niet 
aan de nieuwbouweisen voldoen, ik kan 
geen enkele rede verzinnen waarom dat 
wel zou moeten. 

Jammer dat deze heren zonder schip 
het niet in hun eigen portemonnee gaan 
voelen wanneer er geen klein schip meer 
rondvaart op de Europese waterwegen. 

Maar heren zonder schip het is misschien 
nog niet te laat en steun de ASV in plaats 
van te roepen dat wat de ASV doet en be-
weerd onzin is. Wij als ASV gaan in ieder 
geval ons stinkende best doen om het 
kleine schip te laten overleven.
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Vervoer over water wel of niet naar 
de weg. Juni 2010

Als u dit leest zijn de verkiezingen achter 
de rug en gloort er wellicht wat hoop al 
heb ik zo mijn twijfels.

De Dames en Heren politici hebben met 
hun geruzie heel het land en binnenvaart-
land in het bijzonder in een lastig parket 
gebracht. We zitten met z’n allen in een 
diepe crisis en dan doet de politiek er nog 
een schepje bovenop en laten een kabinet 
vallen. En nu mochten we weer op deze 
zeer verantwoordelijke lieden gaan stem-
men.

De uitspraken van de woordvoerders van 
de diverse partijen voedden ook al het 
vertrouwen in een snelle vorming van een 
kabinet niet bepaald. Om dan nog maar 
te zwijgen van wat voor kabinet het dan 
uiteindelijk gaat worden. Dat is de demo-

cratie, wat een theater, je hebt een stevige 
ceintuur of koppelriem nodig anders zou 
de broek je afzakken

Als er al iets ten goede in de binnenvaart-
markt wil keren dan zal dat niet van een 
demissionaire ministerraad komen. Het 
enig goede van een en ander is naar mijn 
mening dat de inspiratiebron aan het Vas-
teland ook is opgedroogd dus daar komen 
even geen verdere desastreuze planne-
tjes vandaan.

Het gesprek met de ambassadeur binnen-
vaart is inmiddels ook al wel gevoerd en 
dat hopelijk zonder de stoorzenders van 
de brancheorganisatie. Bood wel kansen 
voor de ASV delegatie, is dat benut?

Het blijven onzekere tijden en al lijkt de 
economie weer wat aan te trekken, ik 
heb nog geen juichverhalen gehoord over 
wat mijn oude vader vroeger een Dotreis 
noemde als ie een voorspoedige reis had 

gedaan met nog een leuke vracht ook.

Het gedonder over de kleine schepen is 
nog lang niet achter de rug. Als het de 
KSV echt ernst is dan zal ze vast wel con-
tact gaan zoeken met de CCR en de Eu-
ropese Commissaris Transport om de on-
nutte en onuitvoerbare eisen van tafel te 
krijgen die het voortbestaan van het kleine 
schip ernstig bedreigen. Dat zal door ons 
als ASV zeker worden geapprecieerd.

Weg met de hardheidsclausule dan zul-
len er zeker wel weer jonge schippers te 
vinden zijn die de oudere schippers gaan 
opvolgen.

En blijft de bulklading, ook de kleinere par-
tijen, nog even in een scheepsruim.
Zo hoort dat natuurlijk ook. Iedereen blij, 
zelfs de vrachtwagenchauffeur die dan 

Dan kunnen statiegeldplannen voor kleine 
schepen nog even in reserve worden ge-
houden.

Wel uitwerken natuurlijk want wie weet 
welke onveilige koers de nieuwe roergan-
gers het Schip van Staat straks laten va-
ren!

Laten we om het zekere voor het onze-
kere te nemen toch nog maar even als 
schippers zelf onze koers blijven bepalen.

Goede vaart! Nico Deen.

Juni 2003



ASV Nieuwjaarsborrel

Een aantal leden vroeg mij of we dit jaar weer zo’n gezellige Nieuwjaarsborrel 
gaan nuttigen net alsvorig jaar. Dus heb ik onze vriend Teun gebeld en gevraagd 
of de ASV ook dit jaar weer welkom is opzijn schip de “MEDIO “. Teun vindt het 
leuk als de mensen van de ASV ook dit jaar weer komen om een Nieuwjaarsbor-

rel te drinken.

Wij hebben gelijk een datum geprikt en dat wordt dan zaterdag 15 januari.
De ASV vlag zal dan weer uithangen a/b m.s. Medio.

Het ASV bestuur nodigt haar leden dan ook van harte uit om gezamenlijk het glas 
te komen heffen ophet Nieuwe Jaar.

P.S. bellen met Willem Stam als u van plan bent om te komen, tel: 06 53 320 780

Waar:
a/b m.s. “Medio”

Veilingkade nr. 24
4815 HC Breda

Tijd 13 uur tot 17 uur.
Zaterdag 15 januari 2011.

Groet Willem Stam.
Oktober 2009
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