novemher was het tiid voor de negende editie van het Maritime Awards Gala. Net als vorig iaar werden
viiÍ prijzen uitgereikt: de Wim Timmers 0ntwerperspriis, de Van Hengel-Spengler prijs, de Maritime Innovation
juryvoorzifters
Award, de KVNR Shipping Award en de KNWS Schip van het Jaar priis. Uitgebreide inÍormatie over de
van2014(rotob
winnaars en genomineerden vindt u in de SWZ Daily, de bijlage bii dit blad. 0p deze twee pagina's een
RosierBos)'
impressie van het gala. Kiik ook op wwwswzonline.nl voor nog meer Íoto's
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lneke Dezentjé Hanning, voorzitter van
FME-CWM, was aanwezig om de prijzen
uit te reiken.
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De Maritime lnnovation Award ging naar DMS Holland voor
het AntiRoll-stabilisatíesysteen.

De heren hadden zich

uitgedost net groene strikken én schoenen om hun
"groene" inn0vatie kracht bij te zetten.
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De Van Hengel-Spengler prijs
werd voor de tweede keer
uitgereikt en gíng naar Guus van
Fulpen. Naast hen staat
juryvoorzitter Eugene Pel van de
D

efe nsi e M ateri eel 0 rg a ni sati e.

Van 0ord nocht de KVNB Shippíng Award nee naar
huis nenen voor het nieuwe offshore-installatieschip

de Aeolus. Juryvoorzitter Tineke Netelenbos (derde
van rechts) gaf daarnaast een eervolle verneldíng aan
Vroon en hun "Fall Protection".

Hans Huisnan, juryvoorzitter van de Maritíne lnnovation

Awatd, stelde dat de meeste innovaties van het mkb

konen.'Grote spelers, waar blijven jullie innovaties?'

Hetthena van de avond was
"Welcone to the Movies", de
prijzen fungeerden daarhij als

naritieme 0scars.

