
Denalueme 0p 
.-6, 

novemher was het tiid voor de negende editie van het Maritime Awards Gala. Net als vorig iaar werden
winnaarsen 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

Tv - pre s e ntatric e Anita Witzi e r

nan net als vorig jaar de

presentatie op zich.

Voorzifter Stichting Maritieme Priizen Willem Laros

roent de naritiene industrie om ziin innovatieve kracht.

Vol g e n s vo o rzitte r N e d e rl a nd M a riti e

Aríe Kraaijeveld gaat het de goede 
'

net de instroom van marítiene stul

ffi** r'otussíonals' Politici en Pers

,rirdrn u' nuu' fu'$ ín Zaandan on het gala

lneke Dezentjé Hanning, voorzitter van

FME-CWM, was aanwezig om de prijzen

uit te reiken.

hiite wonen



De winnaar van de Win

Timm e rs 0 ntwe r p ersprijs,

Emiel Mobron, net

j u ryvoo rzitre r H a n s H o pnan.

Watwaren ze blii' Jaap Geltíng van 0amen

Shipyards (met oorkondel en Roener Boogaard'

ai,rj,rir* xunut t'echts naast Gellinsl' dat de iurv'

:;;;;;,r',:;t van Arie Peterse (tinks naast Gettind'

de Nhl816 tot Schip van het Jaar k00s

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.

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.

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.


