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In de Eemshaven vond op 27 juli jl. de doop 
plaats van het acht dagen eerder door de Lo-
bithse Scheepswerf De Hoop aan Wagenborg 
Offshore opgeleverde hotelschip “Rossini”. 
Doopster van de zg. living quarter barge was 
Monique Vanderheyden, echtgenote van Gert 
Vanderheyden, projectmanager Wagenborg 
Offshore voor de bouw van het floatel en be-
trokken bij de conversie en bouw van eerdere 
hotelschepen. 

Sinds 2008 heeft Wagenborg goed ingespeeld 
op de grote vraag naar accommodatiecapaciteit 
ten behoeve van de diverse boorlocaties in het 
noorden van de Kaspische Zee, waar sinds 2003 
het management werd gevoerd over het tweetal 
AGIP KCO-hotelschepen “Nur” en “Shapagat”. 
In een tijdsbestek van slechts één jaar werden 
zes living quarter barges in de regio ingezet. 
De 135 meter lange, 11,40 meter brede en 440 
slaapplaatsen tellende “Rossini” is, naast de 
“Debussy” (juni 2009), “Ravel” (augustus 2009), 
“Puccini” (december 2009), “Verdi” (decem-
ber 2009), “Kurmangazy” (december 2009) en 
“Bellini” (juli 2010), het zevende hotelschip 
dat Wagenborg Offshore in de Kaspische Zee 
inzet. “Fijn dat we het ondanks de vakantie-
tijd nog even feestelijk kunnen vieren dat het 
laatste floatel tot nu toe goed is opgeleverd met 
schone certificaten. Daarvoor iedereen dank die 
daaraan meegewerkt heeft”, aldus Rob Wagen-
borg. Hij bedankte de voltallige bemanning 
van Wagenborg Offshore en Johan Adriaanse in 
het bijzonder voor de inzet. “Want zeven floa-
tels opleveren in zo’n korte tijd is vakwerk, een 
bewijs van teamgeest zoals Sign of Solutions 
ook bedoeld is”. Sign of Solutions staat voor 
oplossingsgericht denken. Over grenzen van 
eigen afdeling of divisie heen en elkaars ambas-
sadeur zijn. Daarom deed het Rob Wagenborg 
plezier dat er bij de doop van de “Rossini” niet 
alleen Offshore-mensen aanwezig waren, maar 
ook collega’s van Nedlift, Reining, KNS en 
Shipping. Rob Wagenborg: “Onbekend maakt 
onbemind maar het ongekeerde geldt ook!”
Directeur Wagenborg licht de doopceel van de 
echtgenoot van de doopster, Gert Vanderhey-
den. “Een achtergrond als officier bij de Belgi-

sche en Britse marine, Interim manager bij de 
spoorwegen, directeur bij Thalys en dan: bij 
Wagenborg Offshore op freelance basis in au-
gustus 2009 binnengekomen als projectmana-
ger bij de conversie van de “Kurmangazy” en de 
nieuwbouw van de “Verdi” (Holland Shipyards) 
en de “Puccini” (De Hoop Lobith). Door de ‘tij-
delijke’ extra inspanning aan de living quarter 
barges binnen een extreem kort tijdsbestek te 
bouwen of om te bouwen en gereed te krijgen 
voor de operationele inzet was extra mankracht 
nodig binnen de Wagenborg Offshore orga-

nisatie. Gert’s inzicht in project planning en 
opvolging heeft in hoge mate bijgedragen aan 
het halen van belangrijke deadlines tijdens het 
bouwproces en het beperken van vertragingen. 
Zijn werk richtte zich vervolgens op de bouw 
van de “Bellini” (Holland Shipyards). En als 
voorlopig laatste de bouw van de “Rossini” bij 
Scheepswerf De Hoop Lobith.”
Wagenborg verder: “Doopster Monique Van-
derheyden, geboren en getogen in Groningen, 
is steun en toeverlaat voor Gert en de financiële 
kant van hun eigen bedrijf. Inmiddels hebben 

Zevende hotelschip voor Wagenborg Offshore

78 DETAILSDETAILS OFFSHORE78

Geassisteerd door de sleepboten “Watergeus” en “Waterman” arriveert de “Rossini” op 22 juli jl. in de Eemshaven – foto: Janko Woltjer
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zij een boot aangekocht met vaste ligplaats in 
Zoutkamp zodat ze, na de afronding van de 
“Rossini” het accommodatiebarges bouwen 
niet teveel gaan missen...”. 
Vervolgens werd Monique Vanderheyden 
uitgenodigd de doop te verrichten. Slechts één 
poging was er na de woorden: ‘en wens u en 
alle opvarenden een behouden vaart…!’ voor 
nodig om de champagnefles tegen de floatel-
huid kapot te doen slaan. 
Na de doop werd getoast op het succes van 

het hotelschip. Echter niet voordat één van de 
dames van de catering het dienblad, waar de 
gevulde glazen af waren gegleden, met volle 
overtuiging van een goede afloop voor een 
tweede poging ‘geladen’ had… Vervolgens 
nodigde Rob Wagenborg iedereen uit om het 
135 lange drijvend hotel te bezichten. “Alleen 
de wasmachineruimte is al jaloers makend…!”, 
aldus de spreker. 
Voor de charmante wijze waarop zij dit zevende 
hotelschip van Wagenborg Offshore had ge-

doopt, de naam had onthuld en hiermee schip 
en crew voorspoed in het voor Wagenborg zo 
belangrijke Kazakhstan had gewenst, ontving 
zij –naast een boeket bloemen– een aandenken 
in de vorm van een armband. 
De in de opslagloodsen van Wagenborg 
Stevedoring opgestelde haringkar trok meer 
dan gemiddelde belangstelling. Het zeebanket 
ondervond gretige aftrek.
 
Wagenborg Offshore kent de dochtermaat-
schappijen Wagenborg Foxdrill te Oldenzaal 
en Wagenborg Kazakhstan te Delfzijl. T.b.v. de 
offshore is Wagenborg Kazakhstan sinds 1998 
actief in de Kaspische Zee met ijsbrekers annex 
bevoorradingsschepen, ijsversterkte ladingbar-
ges en zg. shallow draft tugs, speciaal voor de 
regio gebouwde sleepboten. 

Onder regie van Wagenborg Sleepdienst is het 
hotelschip “Rossini” enkele weken na de doop-
plechtigheid uit de Eemshaven vertrokken. De 
reis, met een pitstop in Deelfzijl, gaat via St. 
Petersburg naar de definitieve bestemming in 
de Kaspische Zee.
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V.l.n.r.: Johan Fasel (De Hoop Lobith), Rob Wagenborg, Albert Engelsman, Gert en Monique Vanderheyden, Johan Adriaanse. Voor: de Vanderheyden-kinderen Vera, René en Lieve

Alleen de wasmachineruimte is al jaloers makend…


