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De Duiker

Na enige afwezigheid ligt er voor u een nieuwe editie
van “De Duiker”. Dit betekend natuurlijk niet dat we
hebben stil gezeten, integendeel. We hebben een drukke
periode achter de rug met veel mooie projecten waarvan

er nog vele zullen volgen. Er hebben vernieuwingen
plaatsgevonden op wagenparkgebied maar ook op
materieel gebied, waardoor we weer voldoen aan de
nieuwste veiligheids- en milieu eisen.

DUIK- & BERGINGSBEDRIJF W. SMIT B.V.

BERGING WRAK CHRISSY
Recent hebben wij voor Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf
Rotterdam bergingswerkzaamheden uitgevoerd m.b.t de
berging van scheepswrak Chrissy. Voor het verdiepen van
de waterweg lag dit oude wrak in de weg en moest worden
verwijderd. In samenwerking met HEBO Maritiemservice B.V.
hebben we het wrak van de bodem kunnen verwijderen om
zo de verdieping mogelijk te maken.

HAVENDAGEN 2019

Het 1e volle weekend van september stond in
het teken van de Wereldhavendagen 2019. Dit
jaar stonden we op de vertrouwde locatie aan
de Willemskade met onze nieuwe duiktank. Hier
kregen de bezoekers de mogelijkheid zich in de
tank te wanen als een echte beroepsduiker. Met
onze Smit Waalhaven 4 hebben we ook weer aan
de spetterende avondshow deelgenomen.
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DUIK- & BERGINGSBEDRIJF W. SMIT B.V.

KENNISMAKEN MET

Frank van Paassen
WAT IS JE FUNCTIE?
Aankomend 2e duiker.
WAT TREKT JE AAN IN
HET DUIK- EN BERGINGSVAK?
De afwisseling, geen dag en geen project is hetzelfde.
Het werk onderwater is altijd een uitdaging, je moet
altijd creatief en oplossingsgericht werken.

EUROPORT 2019

WAT ZIJN JE HOBBY’S?
Fitnessen doe ik graag.

Registreer u gratis voor entree via
www.europort.nl/visitor/registration

WAT MAAKT WERKEN BIJ W. SMIT B.V. LEUK?
Ik werk met een leuk team, het zijn fijne collega’s. De
duikteams wisselen van samenstelling zodat je ook
eens met andere collega’s op pad bent. Daarnaast is
het klantencontact erg leuk.

Of mail ons voor een entreebewijs:
info@wsmit.nl

Van 5 t/m 8 november is Duik- & Bergingsbedrijf
W. SMIT B.V. te vinden op Europort in Ahoy
Rotterdam. U kunt ons vinden op stand 8320.

Graag tot dan!

Kantoor en werkplaats: Drutenstraat 5 NL- 3087 CC Rotterdam
Telefoon:
Fax:

+31 (0)10 429 12 33
+31 (0)10 429 18 98

E-mail:
Internet:

info@wsmit.nl
www.wsmit.nl

