
Gala uan Hollands glorie
N ederland als mqritíeme
natiefloreert als nooit
tworen! Datbleekover-
duideliik op de negende
editíe vanhet Marítime
Auards GaluínZaandam
u)uar mcnrr líefst 85o pro-
fessionals uit onze zeer
dht er s e mqr itíeme I e ctor
aanuserig ut crren Tij dens
het galain de oude muní-
tíefabríek' T aets' uerden
aijf maritíemte prij zen
uitg er eíkt u o or r e der s,
scheepnneruery studen-
ten, ontut erp er s en to ele-
verancíers.

I I et gala, georganiseerd
l-l door de belangrijkste
I I maritieme branche-

organisaties en de marine,
was meteen ook de officiële
aftrap van de Maritime
Week, die de schijnwerpers
nog eens extra op de
scheepvaartsector zet (t/m
r4 november) .

Te midden van tal van

prominenten zoals metaal-
we rkgeversv oor zittet Ineke
Dezenljé Hammíng,re-
dersvoorzitte r Tíneke N ete-
Ienb os, directeur Roemer
Boogaard van,de Koninkl[j-
ke Nederlandse Redding
Maatschappij (KNRM),
scheepsbouwer Thecla
Bodswes (Zakenvrouw van
het Jaar zou) en plaatsver-
vangend commandant der
Zeestrijdkrachten Ben
Bekkering, namen de trot-
se winnaars de prijzen in
ontvangst.

Bekkering toonde zich
enthousiast over de win-
naar van,de marineprijs
Hengel-Spengler, de jonge
Iuitenant-ter -zee Guus uan
Fulpen (z3). Deze deed
onderzoek naar de elektri-
sche onderzeeboot. "De
marine krijgt steeds meer
taken, zoals nu het vlieg-
dekschip Karel Doorman
dat in West-Afrika gaat
meehelpen in de strijd

tegen ebola. Het is gewel-
dig dat wij jonge creatieve
mensen hebben die ervoor
zot5en dat we ook in de
toekomst onze taken goed
kunnen blljven vervullen,"
aldus Bekkering.

Andere prijswinnaars
waren EmÍel Mobron die
de Wim Timmers Ontwer-
persprljs ontving voor zijn
beoordelingsmethode voor
windvoortstuwing blj
vrachtschepen en Dynamic
Marine Systems Holland
die de Maritime Innovation
Award kreeg voor z[jn
AntiRoll-stabilisatiesys-
teem.

Verder won baggergi-
gant Van Oord de KVNB

Aeolus en ten slotte werd
de KNWS Schip van het
Jaar-pr[is toegekend aan
de door Damen Shipyards
gebouwde reddingboot
Nhr8r6 van de KNRM.
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