
Nijman/Zeetank International Logistic Group is een logistieke dienstverlener op het gebied van transport en distributie van glas, petrochemische producten, brandstof en gas.

In dit nummer

>> Nieuwe Mega trailers aangeschaft

>> Nieuwe trucks Verenigd Koninkrijk

>> Nijman/Zeetank start pilot

>> Roparun 2022 

>> Dennis Herrewijnen van Kemira Rotterdam BV blij met sponsor



Het jaar 2022 is, als u dit magazine ontvangt, nagenoeg ten einde. De Covid pan-

demie is nog niet verdwenen, echter het aantal nieuwe besmettingen met ernstige 

gevolgen is gelukkig beperkt. Sinds 24 februari 2022 is de wereld opgeschrikt door 

een agressor in het oosten van Europa. Diplomatie noch de vele doden bewegen 

hem deze nachtmerrie te beëindigen.

Duurzaamheid, energieverbruik en emissies staan mede door de stijgende energie-

prijzen versterkt in de belangstelling. In de EU is het project ‘European Green Deal’ 

gelanceerd, diverse landen hebben hun eigen ambities in wetgeving vastgelegd. 

Voor de logistieke sector wil men van fossiele brandstof naar schone, duurzame 

energie met als uitgangspunt een volledige zero emissie sector. Of dit haalbaar is en 

wanneer, is voor een groot deel afhankelijk van de beschikbaarheid van voertuigen 

en laad/tank-systemen en van de betaalbaarheid van deze nieuwe technologie. 

Voor lokale distributie zullen elektrische voertuigen toereikend zijn. Voor gebieden 

en afstanden waar dit niet mogelijk is, zal gebruik gemaakt blijven worden van 

fossiele brandstoffen, deels aangevuld met HVO100 en Bio-LNG. CO2-reductie blijft 

het belangrijkste aandachtspunt van alle transitieprojecten en zal nog geruime tijd 

in beslag nemen.

Investeringen in voertuigen met elektrische aandrijving of met waterstofaandrijving 

en de bijbehorende infrastructuur zijn enorm groot. Op dit moment is de prijs van 

een elektrische truck circa 3 tot 3,5x de prijs van een diesel aangedreven truck. 

Zonder subsidie van een overheid is er geen businesscase. Daarnaast zijn trucks, 

niet-diesel aangedreven, aanzienlijk zwaarder. Een LNG aangedreven truck is ca 

800 kg zwaarder, een elektrisch aangedreven truck is ca 1.500-2.000 kg  zwaarder. 

Een door waterstof aangedreven truck zal ook aanzienlijk zwaarder zijn. In de EU 

wordt dit hogere eigen gewicht gecompenseerd met een hoger GVW (Gross Vehicle 

Weight), in de UK is dit niet het geval. Sinds enkele jaren rijden er LNG aangedreven 

trucks vanuit Spijkenisse. Op dit moment is de LNG- prijs zeer hoog en aanzien-

lijk sterker gestegen dan de dieselprijs. Daardoor heeft lagere emissie financieel 

een groot nadeel. Hopelijk gaat in de nabije toekomst de LNG-prijs weer naar het 

normale niveau en dan is LNG nog steeds een toekomstbestendige brandstof, zeker 

indien Bio-LNG in grotere hoeveelheden beschikbaar komt. Bio-LNG geeft t.o.v. van 

diesel 90% CO2-reductie. Het aantal opdrachten gedurende de eerste zeven tot acht 

maanden lag op een prima niveau. De laatste maanden zien we echter een vermin-

dering van het aantal orders. Bij enkele opdrachtgevers liggen fabrieken vanwege 

gebrek aan grondstoffen stil. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt hebben we 

onze dienstverlening op peil kunnen houden. Alhoewel levertijden van nieuw equip-

ment langer worden en soms zelfs uitlopen tot twaalf tot zestien maanden, zijn er 

nog nieuwe trucks, trailers en intern logistiek equipment in gebruik genomen. Orders 

voor nieuwe trucks ter gedeeltelijke vervanging van bestaande trucks zijn recentelijk 

geplaatst, levertijd derde kwartaal 2023.

De huidige situatie in delen van de wereld is verschrikkelijk, we hopen met u dat 

deze situatie spoedig zal normaliseren en dat er rust zal komen op alle fronten. 

Ondanks al deze spanningen wens ik u namens alle Nijman/Zeetank-medewerkers 

goede feestdagen toe en een gezond en goed jaar 2023. <<
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We hebben geweldig nieuws: om transportdiensten te kunnen verzorgen voor 

NSG Pilkington Automotive Poland en NSG Pilkington Polska, heeft Nijman/

Zeetank nieuwe Mega trailers van Wielton aangeschaft. De trailers zullen 

worden gebruikt voor het lokale, nationale en internationale wegtransport van 

auto- en vensterglas, in combinatie met trekkers die in de fabriek zijn aange-

past aan dit type low deck trailers. 

Nieuwe Mega trailers

 WWW.NIJMAN-ZEETANK.COM

Nijman/Zeetank Polen heeft 

geïnvesteerd in Mega trailers.

Mega trailers zijn speciaal ontworpen 

om hoge lading te vervoeren. Over de 

specificaties van de voertuigen is ook 

goed nagedacht: de trailers hebben een 

laag eigen gewicht en een laadruimte van 

drie meter hoog. De trekkers van de Mega 

trailers zorgen op hun beurt ook nog voor 

milieuvoordelen: ze verminderen de 

uitstoot van koolstofoxiden, stikstofoxiden 

en fijnstof. Minstens zo belangrijk is dat 

de voertuigen beschikken over de meest 

geavanceerde actieve en passieve 

veiligheidssystemen, die momenteel op de 

markt verkrijgbaar zijn. Zo zijn de trekkers 

uitgerust met het ABA5-systeem (active 

brake assist), dat de trekker volledig tot 

stilstand brengt wanneer er een stilstaand 

of bewegend object op de weg is ge-

signaleerd. Tevens is de trekker voorzien 

van het Active Sideguard Assist, dat met 

sensoren tussen de assen waarschuwt 

voor voetgangers en obstakels tijdens het 

manoeuvreren en met een dodehoek-

camera de chauffeur assisteert bij het 

afslaan naar rechts. De Wielton-trailers 

zijn uitgerust met het bandenspanning-

controlesysteem TPMS en slijtage-

sensoren voor de remblokken. Het TPMS-

systeem helpt schade aan banden, 

veroorzaakt door onder andere onvol-

doende spanning of plotselinge klapban-

den tijdens het rijden, te voorkomen. 

Dit verhoogt niet alleen de veiligheid van 

chauffeurs en andere weggebruikers, 

maar tevens van de lading die namens 

onze klanten wordt vervoerd. <<                 
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In het verleden viel de filosofie van Nijman/

Zeetank samen met ontwikkelingen op het 

gebied van hetzij wettelijke gewichtsver-

hogingen, hetzij veranderingen in de 

trailerbouwtechnologie waardoor twee 

ton extra laadvermogen mogelijk werd. 

Dit betekende dat er een vloot moest 

worden gespecificeerd die, gesteund 

door het reparatie- en onderhoudsbeleid 

van de fabrikant, gemakkelijk zeven jaar 

mee zou gaan. Als gevolg daarvan moest 

vrijwel de hele vloot in één keer worden 

vervangen.

In 2020 zijn we begonnen met onderzoek 

naar onze volgende generatie trucks en 

zijn we de markt op gegaan om te zien en 

te testen wat er beschikbaar was.

Laadvermogen stond daarbij nog steeds 

bovenaan de lijst. We hadden al in een 

aantal ultralichte trailers geïnvesteerd en 

het laatste wat we wilden, waren zwaar-

dere trekkers. Maar omdat ook de 

chauffeursvereisten veranderden, zochten 

we naar een betere uitrusting voor de 

chauffeur bij een gewicht dat vergelijkbaar 

is met wat we hebben. 

Daarbij komt nog dat er nu eindeloos 

veel keus is: vloeibaar aardgas, gecom-

primeerd aardgas, gehydrogeneerde 

plantaardige olie, batterij-elektrisch, 

hybride-elektrisch en waterstof. Al die 

opties bieden weliswaar ecologische 

voordelen, maar daar staan nadelen 

tegenover qua gewicht, beschikbaarheid 

en prijs. En dan is er nu natuurlijk ook 

de crisis in Oekraïne waardoor gas- en 

elektriciteitsvoorziening onder druk staan. 

Door het tekort aan halfgeleiders als 

gevolg van Covid zijn de levertijden langer 

geworden, ongeacht welk merk vracht-

wagen men wil kopen, maar vanwege de 

dringende behoefte aan een koolstofvrije 

toekomst voor de hele planeet zijn 

onderzoek en ontwikkeling intussen 

gewoon doorgegaan.

In sommige opzichten is dat zowel een 

voor- als een nadeel gebleken. Omdat 

we sinds 2015 met Mercedes-trucks rijden, 

hebben we het bedrijf in het algemeen 

en de plaatselijke dealer in het bijzonder 

wat beter leren kennen. We hebben hun 

huidige producten geëvalueerd, 

maar ook hun marktplannen voor de 

toekomst. Die lijken zich te concentreren 

op waterstof voor langeafstandsvracht-

wagens en elektriciteit voor de rest. 

Vreemd genoeg zitten er geen gasopties 

in het aanbod.

Op basis daarvan en gezien de huidige 

onzekerheden hebben we gekozen voor 

de nieuwste generatie 3: 2445 drieassige 

trekkers met dieselmotor. Deze staan 

bekend als een van de zuinigste trucks 

van dit moment met continuïteit in levering. 

Daarnaast bieden ze een groot aantal 

veiligheidsvoorzieningen zoals spiegel-

camera’s en nabijheidssensoren. 

Tevens bieden ze hulpmiddelen voor het 

comfort, het welzijn en de veiligheid van 

de bestuurder, op basis van de gedachte 

dat gezonde en stressvrije bestuurders 

verreweg de veiligste bestuurders zijn.

Wij kijken vol verwachting en belangstel-

ling uit naar de komende zeven jaar, maar 

ook naar hoe de volgende generatie trucks 

eruit zal zien en zal presteren. <<

De lange, hobbelige weg. Zeven en een half jaar geleden, toen Nijman/Zeetank 

UK begon met het specificeren van een nieuw wagenpark, was de keuze 

relatief eenvoudig: we zouden voor Diesel Trucks gaan. Op dat moment was 

er weliswaar wel al alternatieve brandstoftechnologie, maar in het Verenigd 

Koninkrijk ontbrak het aan de infrastructuur om die te ondersteunen en in 

sommige opzichten is dat nog steeds het geval.

Nieuwe trucks
Verenigd Koninkrijk
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Dit jaar zijn er diverse nieuwe trucks en 

LNG-trailers afgeleverd voor de vestiging 

Spijkenisse. De trucks zijn Volvo FH 460 

HP voorzien van een LNG aangedreven 

motor. In 2020 zijn de eerste twee LNG 

aangedreven Volvo’s in gebruik genomen. 

Uitbreiding in 2021 en 2022 brengt het 

totaal aantal LNG-trucks op 21. In een 

eerdere editie van In Tranzit is vermeld dat 

LNG aangedreven trucks een gemiddelde 

CO2-reductie hebben van 19% t.o.v. een 

diesel aangedreven truck. Het aandeel 

Bio-LNG neemt sterk toe, waardoor bij 

volledige beschikbaarheid van Bio-LNG 

de CO2-reductie kan oplopen tot 90%.

In 2021 zijn er tien nieuwe LNG-trailers 

afgeleverd, het merendeel van de trailers 

heeft een capaciteit van 59,5 m³ en een 

werkdruk van 6 bar. Dit jaar is de vloot nog 

verder uitgebreid met zes nieuwe LNG-

trailers. Het totaal aantal LNG-trailers/

containers is nu 24. 

Het aantal LNG-truckstations in Europa 

wordt, ondanks de huidige situatie, nog 

steeds verder uitgebreid waardoor een 

dichter netwerk verkregen zal worden. 

Meer en meer komt bij deze stations ook 

Bio-LNG beschikbaar. <<

De nieuwe trucks
en LNG-trailers zijn afgeleverd

Het komt steeds vaker voor dat onze 

klanten vragen om real-time posities van 

onze tankcontainers. Daarom heeft 

Nijman/Zeetank besloten om alle tank-

containers uit te rusten met apparatuur 

die continu de positie doorgeeft van de 

tankcontainer. De huidige stand van de 

techniek met verbeterde batterijcapaciteit 

en zonnecellen op de apparatuur maakt 

deze toepassing tegenwoordig praktisch 

en kostentechnisch mogelijk. Om een 

succesvolle invoering te waarborgen zal 

eerst een pilot worden uitgevoerd met 80 

tankcontainers. Na een succesvolle pilot 

zal de gehele vloot van tankcontainers 

worden uitgerust met tracking apparatuur.

In de pilot zal vooral aandacht worden 

gegeven aan de integratiemogelijkheden 

met onze eigen logistieke systemen. Dit is 

met name belangrijk omdat de tracking 

informatie automatisch wordt doorgegeven 

aan de systemen van onze klanten. Ook 

de integratie met aanbieders van gene-

rieke logistieke volgsystemen zoals P44, 

4Kites, etc. is daarbij van groot belang. 

Onze klanten streven met deze oplossing 

naar een betere informatievoorziening voor 

hun eigen klanten en naar een kostenbe-

sparing; er is immers minder communica-

tie nodig in de logistieke keten zoals 

telefoongesprekken en e-mailverkeer. 

Behalve naar de meerwaarde voor onze 

klanten wordt er ook gekeken naar interne 

verbeteringen bij Nijman/Zeetank. Door 

de real-time informatie hopen wij onze 

tankcontainers nog efficiënter in te zetten. 

De afhankelijkheid van de tijdige en soms 

te late informatievoorziening van de vele 

externe partijen in het intermodale trans-

port wordt daarmee aanzienlijk vermin-

derd. Hierdoor kunnen verkeerde plan-

ningsbeslissingen gebaseerd op verou-

derde informatie worden voorkomen.

Na de pilot in 2022 streeft Nijman/Zeetank 

er naar om de gehele tankcontainervloot in 

2023 uit te rusten met real-time tracking 

apparatuur. <<

Nijman/Zeetank start pilot 
met tracking apparatuur
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>> Uitdaging

Voor ons betekent het onder meer dat 

deze langdurige relatie onze systemati-

sche benadering en ons harde werk heeft 

opgemerkt en waardeert. We zeggen met 

recht langdurig, want we werken al sinds 

1997 met BP. We zijn begonnen met 

brandstof- en gastransporten, later alleen 

nog brandstoftransporten. De beslissing 

van onze klant om het contract te hernieu-

wen heeft ongetwijfeld te maken met de 

hoge standaarden en kwaliteit die wij 

gewend zijn te leveren en die u, onze 

lezers, in de afgelopen lastige maanden 

ook heeft kunnen ervaren: niet één 

BP-station in Polen kwam zonder brand-

stof te zitten als gevolg van transport-

problemen. En geloof ons gerust: dat 

was een ENORME uitdaging!

>> Efficiëntie

In tijden waarin chauffeurs schaars zijn en 

er lange rijen staan op de terminals voor 

brandstof, gaat ons brandstofvervoer 

door: dag en nacht, door de week en in 

het weekend en op feestdagen, het hele 

jaar door, zodat u, beste lezer, uw kinderen 

met de auto naar school kunt brengen, 

naar uw werk kunt rijden, uw vrienden en 

familie, die ergens anders in Polen wonen, 

kunt bezoeken of simpelweg met vakantie 

kunt gaan zonder zich zorgen te hoeven 

maken of u wel ergens zult kunnen tanken. 

Dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door 

de efficiëntie van ons brandstoftransport-

team, de uitstekende routeplanning van 

onze dispatchers die voor de levering aan 

individuele stations nauw samenwerken 

met de planners van onze klanten. Daarbij 

komt nog de discipline en punctualiteit van 

onze chauffeurs, die op weg gaan als de 

meesten van ons nog op één oor liggen 

en er niet stil gestaan hoeft te worden bij 

de manier waarop de benzine  bij uw 

dichtstbijzijnde of favoriete tankstation is 

gekomen. 

>> Leveringscontroles

Naleving van alle transportprocedures is 

gewaarborgd dankzij onze grondige 

controleurs, die leveringscontroles uit-

voeren in heel Polen. Daarbij wordt elke 

stap van het proces zorgvuldig gecheckt 

en de resultaten worden gerapporteerd 

aan het beveiligingsteam. Wat in dit 

verhaal zeker niet mag worden vergeten,

is de indrukwekkende efficiëntie van het 

technische team dat verantwoordelijk is 

voor reparaties en inspecties van voertui-

gen die soms meer dan 200.000 km per 

jaar afleggen! En dit zou allemaal totaal 

onmogelijk zijn zonder ons vakkundige 

IT-team en goede IT-tools, zoals board-

computers en rapportagesoftware 

waarmee rapporten worden verstuurd 

naar medewerkers die zich bezighouden 

met de gegevensanalyse.

>> Spilfunctie

Onze vestiging in Sandomierz vervult in 

dit hele proces een spilfunctie: daar 

bevinden zich de HR- en boekhoudafde-

ling die, samen met het secretariaat, 

verantwoordelijk zijn voor de talloze 

belangrijke en minder belangrijke taken 

die dagelijks moeten worden uitgevoerd 

om te zorgen dat alles aan het eind van 

de maand geregeld en afgehandeld wordt. 

Wist u dat ongeacht welk BP-station u in Polen gebruikt om te tanken, de 

brandstof is geleverd door de firma Nijman/Zeetank? Echt waar! Al sinds 

oktober 2017 zijn wij de vaste leverancier van brandstoffen aan alle BP-stations 

in Polen. En we hebben goed nieuws: ons contract met de Poolse vestiging 

van BP Europa SE om brandstof te vervoeren werd onlangs verlengd tot het 

jaar 2030! We zijn daar enorm trots op en vinden het uiteraard heel fijn dat 

ondanks de lastige en gecompliceerde geopolitieke en economische situatie, 

onze klant heeft besloten de samenwerking met ons voort te zetten en het 

contract met een aantal jaren te verlengen. 

Beste lezers!
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Het is ook de plek waar nieuwe ideeën 

worden geboren, zoals wat we nog meer 

kunnen doen om de kwaliteit en het niveau 

van onze klantenservice nog verder te 

verhogen. 

>> Nieuwe IT-oplossingen

Volgend jaar, als het nieuwe contract loopt, 

wordt de hele vrachtwagenvloot vervan-

gen. Daarnaast willen we nieuwe IT-oplos-

singen doorvoeren ter ondersteuning van 

het werk van medewerkers die zich 

bezighouden met materiaalbeheer, het 

leveringsproces en van iedereen die zorgt 

dat de informatiestroom naar en van 

chauffeurs goed werkt. Dat is namelijk van 

niet te onderschatten belang: elke maand 

wordt door het hele land duizenden keren 

brandstof geladen en gelost en de meeste 

chauffeurs komen zelden of nooit in 

Sandomierz. 

We staan met dit alles voor nieuwe 

uitdagingen en een hoop werk, maar ook 

voor nieuwe oplossingen die u en ons in 

de komende jaren zeker van dienst zullen 

zijn. <<

Nijman/Zeetank is de vaste 

leverancier van brandstoffen aan alle 

BP-stations in Polen.
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In april 2019 introduceerde Nijman/Zeetank voor NSG Pilkington Polska in 

Sandomierz het project Diesel-free Warehouse, waarbij alle dieselaan gedreven 

magazijnvoertuigen vervangen zouden worden door elektrische. 

Nieuwe Hubtex GTR-X 330 
in Sandomierz

Het project werd met veel enthousiasme ontvangen door de 

directie van NSG Pilkington Polska en wordt geleidelijk aan 

geïmplementeerd. Gelet op de hoge kosten van het project 

wordt het in een aantal fasen uitgevoerd. Daardoor is de looptijd 

dus wat langer. Het belangrijkste doel is van het project was de 

werkomgeving van alle productiemedewerkers bij NSG Pilkington 

en de magazijnwerkers van Nijman/Zeetank te verbeteren door 

te stoppen met voertuigen op de werkvloer die uitlaatgassen 

uitstoten en om de CO2-uitstoot te verlagen. Tegelijkertijd richtte 

Nijman/Zeetank zich op verbetering van zowel de veiligheid 

tijdens het werk, als op het comfort en de ergonomie van de 

werkplekken van de operators. 

In de eerste fase werd een nieuwe accuruimte ontworpen, 

gebouwd en gelanceerd waar accu’s voor alle in het magazijn 

gebruikte voertuigen en vorkheftrucks veilig kunnen worden 

opgeladen. Tegelijkertijd bestelde en introduceerde Nijman/

Zeetank een nieuwe vloot elektrische vorkheftrucks met een 

hefvermogen tussen 3,5 en 8 ton. Deze fase werd met succes 

afgerond. 

>> Vervangen Hubtex-voertuigen

Daarna werd het tijd om de twee speciaal geproduceerde 

Hubtex-voertuigen te vervangen door de nieuwe elektrische 

GTR-X 330. Deze fase van het project vereiste een aparte en 

Nijman/Zeetank lanceerde het 

project Diesel-free Warehouse.

Diesel-free Warehouse:
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speciale benadering, vele ontwerpveranderingen en nauwgezette

controles van talloze details in verband met de bedrijfsomstandig-

heden van deze voertuigen (transport van glas binnen en buiten 

de productie- en magazijnruimte). Daarnaast moest rekening 

worden gehouden met de helling van de opritten naar de toe-

gangsdeuren van het magazijn. Dat, plus problemen met de 

beschikbaarheid van elektronicacomponenten en -onderdelen, 

heeft ervoor gezorgd dat we langer op deze voertuigen hebben 

moeten wachten dan was voorzien. Gelukkig zijn de nieuwe 

Hubtex GTRs (GTR = Glass Transporter) onlangs uiteindelijk 

geleverd aan Sandomierz, waar ze twee oudere diesel aange-

dreven voertuigen hebben vervangen. Elk van de nieuwe Hubtex-

transporters is voorzien van één accu met hoge capaciteit en een 

reserveaccu, zodat ze continu, zonder onnodige onderbrekingen, 

24/7, en het hele jaar door kunnen werken. 

De transporters zijn verder uitgerust met een groot aantal 

veiligheidssystemen, zoals nabijheidssensoren die de chauffeur 

waarschuwen als het voertuig een obstakel nadert alsmede een 

ondersteunende camera die de bestuurder helpt bij het oppakken 

van de glasrekken van de productielijn of uit het magazijn. Ze

hebben bovendien blauwe veiligheidslichten in beide richtingen 

waarin ze bewegen. De cabine van deze transporters is voorzien 

van een comfortabele, draaibare stoel met een aanwezigheids-

sensor en een veiligheidsgordel. 

Ook is er een controlepaneel en een monitor die het beeld toont 

dat wordt gefilmd door de camera die aan de andere kant van 

de Hubtex is geïnstalleerd. 

>> Test

Een van de grootste uitdagingen was te zorgen dat het voertuig 

zonder problemen hellingen van 3 graden kon oprijden. De 

hoofdingang naar de hallen wordt namelijk van buitenaf bereikt via 

een behoorlijk steile oprit. Een ander cruciaal element was de 

keuze van de wielen: die moesten geschikt zijn voor zowel binnen 

als buiten de hallen. Ook moesten ze met een zware last over de 

spoorwegovergang kunnen rijden die zich op het terrein van de 

fabriek in Sandomierz bevindt. Door de fabrikant in het bijzijn van 

medewerkers van Nijman/Zeetank uitgevoerde tests in de fabriek 

in het Duitse Fulda hebben inmiddels bevestigd dat aan de 

verwachtingen en de eisen van ons en onze klant ruimschoots 

wordt voldaan. De transporter reed daar met gemak een helling 

van 5 graden op en wel  met een lading van meer dan 33 ton! 

Een bijkomend voordeel van de nieuwe transporters is dat ze 

aanzienlijk minder lawaai produceren dan de oude dieselversie. 

Dat maakt de bediening ervan een stuk gebruiksvriendelijker. 

Wij wensen alle operators veel plezier met het gebruik van 

de nieuwe Hubtex-transporters en natuurlijke een veilige werk-

omgeving! <<
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Voordat het evenement begon, heeft 

Alexandra ook dit jaar de cake-actie 

onder de aandacht gebracht, waarvan 

de opbrengst weer naar de goede 

doelen van de Roparun is gegaan.

 

De Roparun is een estafetteloop van meer 

dan 500 kilometer, waarbij mensen in 

teamverband een sportieve prestatie 

leveren om op die manier geld op te halen 

voor mensen met kanker. Ook wel een 

avontuur voor het leven genoemd. 

Dat blijkt overigens ook uit het motto 

dat deze organisatie al jaren hanteert: 

“Leven toevoegen aan de dagen, waar 

vaak geen dagen meer kunnen worden 

toegevoegd aan het leven”. Het team is op 

4 juni 2022 gestart vanaf vliegveld Twente 

en heeft de noordelijke route (>550km) 

richting Rotterdam gelopen (gefietst). Zie 

rechts het traject wat zij hebben afgelegd: 

Het gehele team heeft een hele knappe 

prestatie geleverd, 

daarom namens Nijman/Zeetank: 

gefeliciteerd! <<

In juni van dit jaar heeft onze Nederlandse collega Alexandra Molegraaf actief 

als fietster deelgenomen aan de Roparun met team 349 van Kemira Runners. 

Nijman/Zeetank heeft dit mooie initiatief gesponsord!

Roparun 2022 een groot succes

Roparun 2022.

Team 349 Kemira Runners.
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Dennisa Herrewijnen
van Kemira Rotterdam BV
blij met sponsor
Hij heeft er nu al weer zin in, Dennis Herrewijnen, Supply Planning 

manager bij Kemira Rotterdam BV. De Roparun 2023 staat ge-

pland voor het laatste weekend van mei en de 49-jarige Briellenaar 

maakt gegarandeerd weer deel uit van het team Kemira Runners. 

‘Oftewel nummer 349’, vertelt hij enthousiast in de overtuiging dat 

zo’n team van twintig tot vijfentwintig deelnemers toch weer te 

vormen valt. Er wordt uitgegaan van acht lopers, vier fietsers, zes 

chauffeurs en navigators, twee fysiotherapeuten en een of twee 

mensen voor de catering. Hij kwam in aanraking met de Roparun 

in 2016 toen hij zelf via via voor de eerste keer gevraagd werd om 

deel te nemen. Daarna ging hij vol enthousiasme bij Kemira 

lobbyen om een bedrijfsteam te vormen. En dat team kwam er 

gelukkig en het nam in 2019 en 2022 succesvol deel. Dennis: 

‘De Roparun is een geweldige teambuilding doordat je met 20-25 

personen drie dagen constant een prestatie aan het leveren bent. 

Het team binnen je bedrijf vormen is echter op zich nog niet zo 

gemakkelijk, want de Roparun wordt altijd in het pinksterweekend 

gehouden en dan gaat men er ook vaak met het gezin op uit. 

Vorig jaar bestond ons team voor 60 procent uit Kemira-mensen 

en de overige 40 procent uit familie, vrienden en bekenden.’

Een zo hoog mogelijke donatie voor het goede doel is het 

streven. Het team gaat aan de slag binnen het bedrijf zelf maar 

ook sponsoring is natuurlijk een must. Dennis: ‘We schrijven 

alle leveranciers aan voor sponsoring. Zo ook Nijman/ Zeetank, 

die bij Kemira zowel de interne als de externe logistiek verzorgt. 

En Nijman/Zeetank kocht het diamanten sponsorpakket.  

Het is de meest uitgebreide vorm en daar ben ik heel blij mee. 

Wij maken als team op onze beurt optimaal reclame voor het 

bedrijf via kleding, stickering op auto’s en Facebook bijvoor-

beeld.’ Dennis vertelt ook enthousiast over de door de Kemira 

Runners geïnitieerde cakeactie. ‘We laten de cakes bakken bij 

een bakker in Stellendam en die verkopen we voor het goede 

doel. Die actie loopt niet alleen goed bij Kemira, ook bij Nijman/ 

Zeetank worden heel veel cakes afgenomen. Daarnaast moet je 

als team 1000 loten afnemen van de Stichting Roparun, elk teamlid 

moet er 40 aanschaffen en proberen te verkopen’, uit het verhaal 

van Dennis Herrewijnen blijkt dat de voorbereidende fase ook 

al voor enthousiasme en samenwerking zorgt. Het gaat bij de 

Roparun om een afstand van 550 kilometer die in estafettevorm 

moet worden afgelegd. Gedurende drie dagen moet elk teamlid 

toch zo’n 65 kilometer voor zijn rekening nemen. Dat betekent 

rond de vier à vijf uur wisselen. Er moet dus wel degelijk getraind 

worden. Dennis loopt zelf zo’n 130 tot 150 kilometer per maand. 

‘Ik loop twee of drie keer per week’, vertelt de man die vijf keer 

voor de marathon in Rotterdam en Spijkenisse startte maar er 

eerlijkheidshalve aan toevoegt dat hij hem vier keer echt uitliep.

Natuurlijk gaat het allemaal om het goede doel van de Stichting 

Roparun die in 2022 dankzij het geweldige succes van de teams 

3,3 miljoen euro binnenkreeg. Het doel is kwaliteit van leven toe 

te voegen voor mensen die al kanker hebben. Daarbij valt te 

denken aan hulpmiddelen, pruiken, hospices, koppelbedden 

voor hospices, korte vakanties etc. Het begon allemaal met een 

weddenschap tussen Sjaak Bril en Peter van der Noord. Sjaak 

Bril zou de marathon van Rotterdam lopen, maar een blessure 

zat hem in de weg.  Dientengevolge moest hij opgeven. Peter 

van der Noord kleineerde de marathon en beweerde dat het 

pas echt wat werd als je van Rotterdam naar Parijs liep. ‘En zo 

ontstond in 1991 de Rotterdam-Parijs-Run’, vertelt Dennis, ‘er 

werden sponsors gezocht en het eerste jaar was de opbrengst 

100.000 gulden. Het geld ging naar de Daniël den Hoedkliniek 

om palliatieve zorg te kunnen bieden aan mensen met kanker.’ 

Het werd een jaarlijks evenement met de start in Rotterdam. 

In 2004 werd er in Parijs gestart en was de finish in Rotterdam. 

Vanaf 2012 kwam er een extra route vanuit het noorden. Tot 2019 

was Hamburg het startpunt, daarna Bremen. Dennis Herrewijnen 

weet werkelijk alles van de Roparun af. Zijn motief om mee te gaan 

doen, was het overlijden van zijn moeder in 2015 die aan longkan-

ker leed. De samenwerking tussen Nijman/ Zeetank en de Kemira 

Runners noemt Dennis optimaal. ‘Het kan niet beter’, hij wijst in dat 

verband op de deelname van Alexandra Molegraaf van Nijman/

Zeetank die in 2022 meefietste in het team van de Kemira Runners. 

‘In 2019 brachten we met het team 15.000 euro bij elkaar, vorig jaar 

zelfs 21.400 euro. En dit jaar gaan we natuurlijk voor een nog 

grotere opbrengst.’ Bij Kemira en Nijman/Zeetank is men gewaar-

schuwd, Dennis Herrewijnen start vanaf nu met het werven van 

teamleden! <<

Alexandra Molegraaf 

en Dennis Herrewijnen.
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