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‘We zijn gestart in Rotterdam 
als vertegenwoordiging 
van het Hamburgse Fair-

play Towage’, begint Van den Bout 
zijn verhaal. ‘Jarenlang konden we 
het werk met vier schepen afhande-
len, maar de laatste jaren zijn de klus-
sen explosief gegroeid. Daarom zijn er 
sinds 2015 een aantal sleepboten van 
Multraship uit Terneuzen permanent 
gestationeerd (in 2008 zijn Fairplay 
en Multraship voor het eerst in Ant-
werpen met Antwerp Towage een 
partnership aangegaan, red.). Inmid-
dels is onze gezamenlijke vloot nog 
net op de vingers van twee handen 
te tellen, maar dat zou binnenkort wel 
eens verleden tijd kunnen zijn.’
Een groot deel van het succes van 
de Rotterdamse sleepdienst is terug 
te voeren op de ‘heritage’ van de 
twee achterliggende ondernemingen. 
Multraship is net als Fairplay een 
familiebedrijf en al meer dan honderd 
jaar actief in de maritieme sector. 
Van den Bout: ‘Fairplay is in 1905 
opgericht door de familie Borchard en 
inmiddels is de vijfde generatie van 
de familie actief binnen de rederij.’ 
De geschiedenis van Multraship, 
onderdeel van de Muller Maritime 
Group, gaat zelfs ruim 230 jaar terug. 
‘Omdat het familiebedrijven zijn, is 
er een stabiele visie gericht op de 
lange termijn, waarbij de behoeften 
van onze opdrachtgevers eigenlijk 
al eeuwenlang centraal staan. Daar-
naast is de ervaring op het gebied 
van slepen en bergen enorm en zijn 
de lijntjes erg kort. Er kunnen dus 
snel beslissingen worden genomen 
en toezeggingen worden gedaan. Dat 
werkt heel makkelijk. Ook voor onze 
klanten. Een woord is bij ons gewoon 
nog een woord.’
Dankzij die instelling is er vooral de 
laatste twee jaar veel werk bijgeko-
men. ‘Wij hebben ons steeds meer 
geprofileerd bij klanten en doordat we 
nu meer sleepboten hebben, kunnen 
we ook een bredere service bieden’, 
vertelt Van den Bout. ‘Zo pakken wij 
nu ook speciale projecten op. Zo heb-
ben we recent nog de fpso ‘Armada 

Set van den Bout (l.) en 
Richard Penning staan op 
de Fairplay XI. ‘Deze sleper 
hebben we in de vaart 
gebracht met het oog op 
Maasvlakte 2. De lange 
afstanden, scheepsgrootte 
en de vaak sterke wind van 
zee vereisen grote, krachtige 
slepers’, aldus Van den Bout

FAIRPLAY 
TOWAGE 
ON THE MOVE 
IN ROTTERDAM 
De slepers van Fairplay Towage zijn al sinds 
1998 een vertrouwd gezicht in de Rotterdamse 
haven. De laatste jaren maakt het bedrijf 
echter een opmerkelijke groei door. Het 
sleepbotenbestand is sinds 2015 meer dan 
verdubbeld naar tien schepen. Voor Mainport 
Magazine licht Set van den Bout, manager 
van de Rotterdamse vestiging, een tipje van de 
sluier op over het succes van het sleepbedrijf in 
de Maasstad.



SLEPEN VOOR GEVORDERDEN
VOOR DE ÉÉN ALLEDAAGS, VOOR 
DE ANDER ZENUWSLOPEND
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Een kleine stip verschijnt aan de 
horizon. Het is een container-
schip dat de Rotterdamse haven 

gaat binnenvaren. Een loods is al zo’n 
negen mijl voor de haveningang aan 
boord gegaan. Hij is de regisseur op de 
brug van het schip en adviseert over 
het vaartraject, de manoeuvres en 
het aantal sleepboten dat erbij moet 
komen. In dit geval is het Fairplay To-
wage die met twee sleepboten het 350 
meter lange containerschip veilig naar 
haar ligplaats moet brengen.
Trossen los voor de sleepbootkapitein 
en zijn bemanning. Met zo’n acht 
knopen vaart de Fairplay XI naar de 
naderende ‘containerreus’, die met 
ongeveer zes knopen komt aan den-
deren. De Fairplay XI zal de boeg van 
het schip voor haar rekening nemen. 
Het stipje wordt een grote bal en 
langzaam verschijnen de contouren 
van het schip. De sleepboot en het 

containerschip varen loodrecht op 
elkaar af. Vanuit de stuurhut van de 
Fairplay sleper wordt het schip groter 
en groter. Een normaal mens zou het 
roer omgooien om deze op handen 
zijnde aanvaring te voorkomen.
Maar dat doen sleepbootkapiteins 
niet. Ontspannen, zonder enige 
paniek, maar met een enorme focus 
vaart de sleper stug door. Totdat het 
containerschip als een flat boven ons 
uittorent. Op precies het juiste mo-
ment neemt de kapitein vaart terug 
en laat de schroef de andere kant 
opdraaien, in z’n achteruit. Het is net 
een dans. In exact het juiste tempo 
varen het containerschip en de sleper 
in dezelfde richting. Op het voordek 
komt een relatief dun touw naar be-
neden. De matroos knoopt de zware 
sleeptros eraan, waarna deze omhoog 
wordt gehesen en vast gemaakt. En 
dan kan het slepen beginnen. <
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Kraken’ van Verolme Botlek naar 
de havenmond gesleept, waar zij is 
overgedragen voor de zeereis. Ook 
het slepen van het ‘jack-up’ olieplat-
form ‘Prospector 1’ was een mooie 
opdracht. Voor dit soort klussen moet 
je een groot aantal sleepboten voor 
langere tijd uit de normale operatie 
halen. Vroeger ging dat niet, nu wel.’

KRACHTPATSER
Ook op innovatiegebied is er niet stil 
gezeten. Met het oog op de container-
reuzen die Maasvlakte 2 aandoen, 
heeft het sleepvaartbedrijf één van 
de grootste en sterkste havenslepers 
van de wereld in de vaart gebracht. 
De Fairplay XI werd in 2015 gedoopt 
in Rotterdam en functioneert naar 
volle tevredenheid. ‘Het is een bij-
zonder schip’, zegt Van den Bout met 
trots. ‘Het ontwerp is gebaseerd op 
schepen die worden ingezet in het 
Panamakanaal. De lange afstanden, 

scheepsgrootte en de vaak sterke 
wind van zee vereisen krachtige sle-
pers. Dat is de Fairplay XI, met 90 ton 
bollard pull (trekkracht) en 8.078 pk. 
Daarbij is door de hybride aandrijving 
het brandstofverbruik en de belasting 
van het milieu relatief laag.’

GO OR NO GO
Met de commerciële en operationele 
haven- en offshore-activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld fpso’s en boorplatforms, 
is vooral collega Richard Penning 
actief. ‘Bij offshore gerelateerd werk 
komt veel kijken. Hiervoor worden al-
tijd één of meerdere toolbox meetings 
gehouden met de scheepswerf, alle 

betrokken dienstverleners, de agent, 
de eigenaar en de havendienst over 
de operationele planning. De weers-
omstandigheden spelen hierbij een 
belangrijke rol en daarom is het 24 
uur van tevoren ‘go or no go’. Vanuit 
ons kantoor in Rotterdam bepalen we 
welke slepers we inzetten en instrue-
ren we de planning.’
Het kantoor in Rotterdam telt vier 

mensen. Naast Van den Bout en 
Penning zijn dat Esther van Dam en 
Clyde Gefferie. Penning: ‘Wij heb-
ben een goed opgeleid en uitgerust 
team dat specifiek de planning voor 
Rotterdam verzorgt. Hierdoor kunnen 
we proactief plannen en de betrokken 
partijen goed van informatie voorzien. 
We krijgen ook veel ondersteuning 
van Fairplay Hamburg en vanuit het 
kantoor van onze partner Multraship. 
Kantoor Rotterdam is een platte or-
ganisatie. Hierdoor kunnen we heel 
snel reageren op aanvragen en direct 
schakelen met onze klanten.’
Van den Bout: ‘Naast onze eigen 
directe inbreng draagt ook de hechte 

samenwerking tussen de verschil-
lende operationele dienstverleners 
in de Rotterdamse haven bij aan het 
eindresultaat. Om het klantenbelang 
voorop te stellen en operaties veilig 
en efficiënt te laten verlopen, is er veel 
interactie tussen de slepers, de loods-
dienst en de roeiers. Wij zijn heel blij 
met deze samenwerking. Daarmee is 
Rotterdam uniek in de wereld!’

Rotterdam Port 
Promotion Council 
(RPPC)

De Rotterdam Port P romotion 
Council (RPPC) is in 1933 opgericht 
onder de naam Stichting Haven-
belangen Rotterdam-Europoort en 
brengt sindsdien het havenbedrijfs-
leven en internationale klanten bij 
elkaar.

Als promotor van het Rotterdamse 
havenbedrijfsleven zorgt de RPPC 
voor de specifieke en algemene pro-
motie met als doel de ladingstromen 
via de Rotterdamse haven te behou-
den en te vergroten en de maritieme 
dienstverlening te ondersteunen.

Bij RPPC zijn zo’n 150 donateurs 
aangesloten, waaronder bedrijven in 
de havens van Rotterdam, Moerdijk 
en Dordrecht en relevante logis-
tieke partijen in Nederland. Om haar 
donateurs in contact te brengen met 
potentiële klanten en elkaar, organi-
seert RPPC diverse activiteiten zoals 
promotiereizen naar het voor- en 
achterland, ontvangsten van zakelijke 
delegaties in de Rotterdamse haven, 
deelnames aan beurzen onder het 
label Port of Rotterdam en evene-
menten voor Nederlandse relaties en 
donateurs onderling.

Daarnaast heeft RPPC de website 
Rotterdam Port Connector gelan-
ceerd. Via deze weg kunnen interna-
tionale bedrijven met een logistieke 
vraag, online een aanvraag indienen. 
Deze komt dan automatisch terecht 
bij de juiste dienstverleners die zijn 
aangesloten bij RPPC.

De meest uiteenlopende havengere-
lateerde sectoren zijn vertegenwoor-
digd binnen RPPC. Donateurs zijn 
onder andere cargadoors, expedi-
teurs, rederijen, stuwadoors, terminals, 
logistieke-, maritieme- en financiële 
dienstverleners, als ook het Haven-
bedrijf Rotterdam N.V., de Kamer van 
Koophandel Rotterdam en andere 
relevante brancheorganisaties.

PortCity II

Waalhaven Zuidzijde 19
3089 JH Rotterdam
Postbus 54200
3008 JE Rotterdam

telefoon 010 - 487 34 00
fax 010 - 487 34 10
e-mail rppc@rppc.nl

www.rppc.nl
www.rotterdamportconnector.com

‘Nu we meer sleepboten hebben, kunnen 
we ook speciale projecten oppakken.’
SET VAN DEN BOUT
MANAGER FAIRPLAY TOWAGE

FAIRPLAY + 
MULTRASHIP
De totale vloot van Fairplay 
Towage in partnership met 
Multraship bestaat uit meer 
dan zestig sleepboten. Naast de 
havensleepdiensten is de com-
binatie actief op het gebied van 
coastal towage, deep sea towage, 
salvage en offshore services. 
Fairplay Towage in partnership 
met Multraship biedt sleepdien-
sten aan in de volgende havens:

NEDERLAND
Rotterdam, Vlissingen, Terneuzen

BELGIË  
Antwerpen, Gent

DUITSLAND 
Hamburg, Rostock en omliggende 
havens

POLEN  
Gdynia, Szczecin en Swinoujscie

BULGARIJE 
Bourgas 


