
 

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
 

CEDA-NL/KNVTS CLUBAVOND CEDA-NL 

 
Donderdag 21 april 2022 
 
Royal IHC, 
Gebouw 70, 
Smitweg 6,  
2961 AW Kinderdijk 
 
Contact persoon: Linda Adams        
Mobiel: 06 21 64 09 66 
 
 
Aankondiging 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de eerstvolgende clubavond op donderdag 21 april a.s. welke in samenwerking met  
de KNVTS wordt georganiseerd. Het gastbedrijf is Royal IHC, Gebouw 70, Smitweg 6, 2961 AW, Kinderdijk.  
Er is voldoende parkeer gelegenheid en u moet zich identificeren bij het beveiligingskantoor van Gebouw 70. 
 
Programma:  
15.30-15.55 uur : ontvangst 
16.00-18.00 uur : presentaties en discussie (Zaal - Van Brienenoordbrug, 3e verdieping) 
18.00-19.30 uur : receptie (inclusief maaltijd) 
 
Onderwerp: Het Suezkanaal en de Ever Given 
 
In deze bijeenkomst hebben we drie lezingen gerelateerd aan het Suez Kanaal en de grote containerschepen die er 
door heen varen. Er wordt verteld over de nieuwe cutter zuigers voor het onderhoud aan het Suez Kanaal, hoe het los 
krijgen van het grote containerschip de Ever Given uit het Suez Kanaal in zijn werk is gegaan en de 
veiligheidsaspecten die spelen bij het ontvangen van dergelijke grote containerschepen in havens. En natuurlijk staan 
de geroutineerde inleiders open voor vragen, opmerkingen en discussie. 
 
Delivery of new Rock Cutter Suction Dredgers for Suez Canal 
Rogier Kalis - Deputy Director - IHC Dredging  
 
The salvage of the Ever Given 
Jody Sheilds - Manager Commercial Europe, Middle East & Africa van Boskalis / SMIT Salvage 
 
Handling and Safety aspects of ULCV in Ports 
Dimitri van Heel - Senior Project Manager/Teamleider | Maritime Operations 
 
 
 
 
Aanmelden kan tot 13 april 2022 via lindaadams@dredging.org. 
Graag aangeven of u wel of niet blijft voor de receptie (de kosten hiervoor bedragen €20,00 p.p. incl. BTW). 
Dit bedrag graag ter plekke voldoen – alleen pinnen 
Laat ons ook weten of u dieetwensen heeft 
 
 
NB: Vooraf bestelde maaltijden die niet worden afgenomen moeten wij helaas achteraf in rekening brengen. 
 
 
 

 
De CEDA is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van of aan persoonlijke bezittingen, of letselschade die zich tijdens 
haar bijeenkomsten voordoen. 
 
  Voor vragen/informatie kunt u contact opnemen met het CEDA Secretariaat: 015-2682575 

 
De volgende clubavond is op dinsdag 14 juni met ALV  
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