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SCHEEPSWERF 
Bezoek Scheepswerf Grave 6 februari 2011 

 

We hebben er even op moeten wachten maar het was de moeite 
waard; met zo’n 40 geïnteresseerde Gagelaren zijn we op bezoek 
geweest bij de Scheepswerf in Grave waar Robert van Kessel een 
interessante en afwisselende rondleiding gaf in zijn bedrijf en het 
schip dat bijna klaar was voor aflevering. 
 
Na de ontvangst met een kopje koffie legt Robert uit dat de 
Scheepswerf Grave een 
werf is voor het bouwen 
van met name bijzondere 
binnenvaartschepen. Elk 
schip dat gebouwd wordt 
is uniek en specifiek 
gebouwd op de 
bijzondere wensen en 
eisen van de klanten. 
Naast de nieuwbouw 
worden er in Grave ook 
reparaties en 
herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd aan soortgelijke schepen. Een specialiteit van de 
Scheepswerf Grave zijn rivier cruiseschepen maar ook kleinere 
schepen die o.a. door Rijkswaterstaat voor specifieke doeleinden 
worden ingezet op de Nederlandse (en buitenlandse) 
binnenwateren.    

Na een heldere uitleg gaan we 
vervolgens in de loodsen van de 
scheepswerf op zoek naar het schip 
dat binnenkort wordt opgeleverd. We 
beginnen in de kleine werkplaatsen 
waar ook het begin van ieder schip 
wordt gemaakt met het produceren van 
alle (kleine) onderdelen.  
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Vervolgens lopen we door de hal waar de metalen delen op maat 
worden gemaakt met allerlei machines. Die metalen delen  worden 
ook allemaal (machinaal) gemarkeerd zodat deze een later stadium 
op de juiste manier aan elkaar gelast kunnen worden. Niet lang 
daarna zien we dan ook een (achter)deel van een schip dat in 
aanbouw is.  
Op deze plek worden de verschillende delen op gebouwd totdat ze 
aan elkaar gekoppeld kunnen worden en het geheel drijvend 
vermogen krijgt zodat het in het water afgebouwd kan worden.  
 
Wanneer we het productieproces in grote lijnen hebben gezien 
lopen de meesten van ons voor het eerst onder een schip door dat 
is drooggelegd voor groot onderhoud.  
Dit schip is ook een riviercruiseschip dat na een jaar of 15 een 
volledige opknapbeurt krijgt om er weer een aantal jaren ten te 
kunnen.  
 

Dan gaan we langzaam 
maar zeker naar het 
schip dat momenteel 
wordt afgebouwd. Het 
blijkt een zeer luxueus 
schip te zijn waar we 
binnenkomen in een 
centrale “ontvangsthal”. 
Van daaruit kan aan de 
voorste zijde van het 
schip een restaurant 
worden bezocht met 
daaronder de keuken 

en andere voorzieningen zoals een wasruimte met diverse 
wasmachines en drogers die gasten van alle gemakken voorzien.  
Aan de achterzijde van het schip zijn alle hutten te bezichtigen, er 
zijn een aantal verschillende type hutten waarbij de grootste 
voorzien zijn van een ligbad en een eigen “terras”.  
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Nadat de techneuten onder ons ook de machinekamers hebben 
mogen bekijken gaan we als laatste de stuurhut bekijken die in zijn 
geheel naar beneden kan zakken om de totale hoogte van het schip 
te reduceren om onder de laagste bruggen door te varen op de Rijn 
Donaukanaal waar dit schip zal gaan varen, in dit geval 
voornamelijk met Australiërs.  
 
 

 
 
Alles bij elkaar opgeteld hebben we een zeer interessant kijkje 
mogen nemen in de “keuken” van de Scheepswerf Grave. Aan het 
einde van rondleiding hebben we Robert van Kessel (en vrouw + 
dochter) dan ook van harte bedankt voor de gastvrije ontvangst en 
uitgebreide uitleg van alle onderdelen en activiteiten van de 
scheepswerf Grave. 
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VERJAARDAGEN 
 

MAART 
 

              9 MAART                                          29 MAART 

                                                                 
          MILA DE KLEIN        JOOST ALBERS 
             4 JAAR                                                3 JAAR 
 
 
01 MAART  MARIELLE KERKHOF           
   MAAIKE SELTEN 
06 MAART  TINY DERKS 
07 MAART  LENIE BISSCHOPS 
08 MAART  KARA BONGERS 
12 MAART  JOKE HOL 
13 MAART  BEP SCHAMP 
   ARIE KUPPEN    
15 MAART  DINIE SCHOPMAN 
17 MAART   JO DE KLEIN 
25 MAART  PEKE LOEFFEN 
26 MAART  JOKE VERSCHUREN 
27 MAART  KOEN VAN DEN BOOM 
29 MAART  HENK OVERWATER 
    HANNEKE PLUK 
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AKTIVITEITEN 
 

UITSLAGEN BILJARTAVONDEN BIJ 'T LAGERHUIS 
 
 

Het biljart seizoen zit er weer bijna op. Van poule 1 is de eindstand 
bekend. Poule 2 moet nog 1 ronde spelen. 
De nummers 1 t/m 6 gaan naar de finale. 
 
 
POULE 1 (eindstand)  punten 
 
1. TOON KUIPERS   17 
2. MARK VAN GEMERT  16 
3. PAUL UPHOFF   14 
4. MARK DE KLEIN   13  
5. TOON VAN KUPPEVELD 12 
6. HARRY KUIPERS    6 
7. WIM SELTEN     5 
 
 
 
 
POULE 2 (nog 1 ronde)  punten 
 
1. EMIEL MERKUS   21 
2. ROB KUPPEN   19 
3. HERWIEG GERRITS  17 
4. MARIO MINTEN     7 (2 inh.) 
5. THEO PLUK     6 
    STEVE VAN GRAVEN    6 
7. HEM VERWEIJEN    4 
8. JAN SCHAMP     3 
9. PETER VAN DEN BOOM   3  (6 inh.) 
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ADRESSEN 
 

ERWIN VAN DOOREN      0486-472481           vandooren@airbags.nl 
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen 
- bezorging Gagelaar zuidzijde 
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop 
 
MARIAN VAN DE BOOM   0486-432085    p.vdboom@hetnet.nl 
- penningmeesteres c.q. financiële zaken 
- ledenadministratie 
- bezorging Gagelaar noordzijde                                                                 
 
ROB KUPPEN   0485-451607         r.kupppen@wanadoo.nl 
- aanspreekpunt biljart- en kaartcompetitie  
 
PASCALLE ALBERS  0485-455823   willem.albers@hotmail.com 
- aanspreekpunt (jeugd-) activiteiten 
 
MARK DE KLEIN  0486-431444           markdeklein@telfort.nl 
- aanspreekpunt de Gagelaar 
 
HARRY KUIJPERS            0486-431359              kuijper5@xs4all.nl 
- webmaster 

 

AGENDA 
5 maart 10.30- 

11.00 
Oud papier Fam. Van Lith 

6 maart  Carnavalsoptocht  

7 maart  Let op!!! 
Géén kaartavond 

 

16 maart 19.00 Finale biljarten Lagerhuis 

21 maart 19.45 7e kaartavond G. v. Kessel 
Gagelweg 

    
 

INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 24 MAART 


