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De Duiker

DE KOP VAN 2018 IS ERAF
De eerste maanden van 2018 zijn alweer voorbij. Vol
passie is het team van W. SMIT B.V. begonnen aan het
nieuwe jaar en voelen ook wij de frisse wind van de
aantrekkende economie waaien!

We hebben een jaar vol met mooie opdrachten, verspreid
over het hele land en van grote diversiteit, voor de boeg.
In de komende edities van “De Duiker” zullen wij u hier
verder over informeren.

DUIK- & BERGINGSBEDRIJF W. SMIT B.V.

SMIT WAALHAVEN 5
UITBREIDING VLOOT
In 2017 hebben wij besloten om onze huidige vloot te moderniseren en uit te breiden. Als gevolg hiervan kunnen wij u
nog beter bedienen met een 2-tal aangekochte schepen, te weten tender- en inspectievaartuig “Smit Waalhaven 5” en
Kraanschip “Smit Waalhaven 8”.

SMIT WAALHAVEN 8

De “Smit Waalhaven 8” is een multifunctioneel
kraanschip voorzien van een 55T mobiele
Sumitomo rupskraan die standaard is uitgevoerd
met een 28,50 meter lange giek. De giek is te
verlengen naar 42,50 meter. Tevens is dit schip
voorzien van een volledig uitgeruste duikspread,
moonpool van 300 mm diameter en 2 spudpalen
tot een waterdiepte van 20 meter.
De afmetingen zijn: 40,80m x 9,66m x 0,70m
diepgang.
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De “Smit Waalhaven 5” is een tender- en inspectievaartuig welke o.a. geschikt is voor verkeersbegeleiding,
schouwwerkzaamheden en surveywerkzaamheden. Deze comfortabele Damen vlet is voorzien van een toilet,
kleine keuken en 1KW sonar-equipment. De afmetingen zijn: 12,10m x 3,11m x 0,80m diepgang.

SERVICEBUSSEN
Daarnaast zijn wij ook onze servicebussen aan het vervangen
en upgraden om u nóg beter van dienst te kunnen zijn.
Wij hebben hiervoor een Iveco Daily met Clixtar-chassis
aangeschaft. Dit houdt in dat wij een nog uitgebreider

assortiment gereedschappen en materialen kunnen
vervoeren. Bijkomend voordeel is dat deze auto een EURO6
normering heeft en dus voldoet aan de meest recente
milieueisen!
DUIK- & BERGINGSBEDRIJF W. SMIT B.V.

KADE INSPECTIE WERKZAAMHEDEN
DORDRECHT

KENNISMAKEN MET

Rob Zoeteman

In opdracht van de gemeente Dordrecht zijn wij bezig met
inspecties boven- en onderwater van diverse kades in
deze gemeente. Hier wordt preventief onderzoek gedaan
naar de staat van de diverse kadeconstructies.
WAT IS JE LEEFTIJD?
31 jaar
WAT IS JE FUNCTIE?
Ik ben duiker en schipper.
WAT TREKT JE AAN IN
HET DUIK- EN BERGINGSVAK?
Het is heel afwisselend werk, geen dag is hetzelfde.
Kan zomaar zijn dat je in de ochtend een tros uit de
schroef moet verwijderen en in de middag een schroef
van een zeeboot moet polijsten.
WAT ZIJN JE HOBBY’S?
Na werktijd en in het weekend doe ik aan CrossFit, dat
is een manier van fitness die gewichtheffen, atletiek
en gymnastiek combineert in één trainingsvorm.
WAT MAAKT WERKEN BIJ W. SMIT B.V. LEUK?
We hebben een leuk team van collega’s en er heerst
een echt team gevoel, het afwisselende werk is altijd
een uitdaging!

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

