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2012 geresulteerd in de formalisering van een even uniek als ambitieus 
herstructureringsmodel voor elf schepen. Met de gerealiseerde 
financiering- en exploitatiestructuur is voor de betrokken schepen een 
realistische basis gelegd voor de vereiste continuïteit. Hierdoor is een 
zekere rust ontstaan, die de rederijdirectie in de gelegenheid stelt om 
in deze periode van crisismanagement ook voorzichtig ‘voorbij de crisis’ 
te kijken. De scheepvaartmarkt is nog verre van hersteld, maar het 
momentum vraagt om een heldere koers. Rederijgroep JR Shipping 
houdt vast aan haar eerder geformuleerde diversificatiebeleid en zal 
daar in dit nieuwe jaar verdere lijnen voor uit zetten. Deze Nieuwjaars-
editie van JR Shipping Actueel zet de hoofdlijnen in het juiste 
perspectief.

Het is beslist nog te vroeg voor het sein ‘brand meester’. De economische 
wereldorde blijft fragiel, van substantieel marktherstel was in 2012 
nog altijd geen sprake. Begin 2012 kwam er zelfs een einde aan de 
bevoorrechte positie van rederijgroep JR Shipping die inhield dat de 
vloot ondanks de zware crisisomstandigheden intact kon blijven. 
Voor vijf schepen viel het doek, twee andere schepen moesten in 
afwachting van een mogelijk faillissement uit de vaart worden 
genomen. De kans op enig vermogensherstel was voor deze schepen 
nihil, waardoor verdere ondersteunende maatregelen alleen maar 
konden leiden tot nog grotere verliezen voor alle betrokkenen. Voor 
schepen die in die fase nog wel aantoonbaar perspectief op vermogens-
herstel hadden, is de rederijgroep blijven vechten. Dat heeft eind 

CRISISMANAGEMENT MET VIZIER OP DIVERSIFICATIE



JR Shipping legt zich sinds 1999 toe op container-
feedervaart. De schepen (350 tot 1.440 TEU) 
varen onder Nederlandse vlag. De walorganisatie 
is gevestigd in Harlingen. In 2008 heeft de 
rederijgroep gekozen voor diversificatie. Dit 
heeft onder meer geleid tot de aankoop van twee 
multipurpose schepen en de ambitie om een 
eigen Multipurpose Divisie op te zetten. In 2012 
is de heer J. van Niejenhuis toegetreden tot het 
directieteam dat verder bestaat uit J.R. Arends en 
S.D. Schakelaar. Hij zal als ervaren multipurpose 
specialist een belangrijke bijdrage leveren aan de 
realisatie van de uitgesproken ambities.

Gespecialiseerde werkmaatschappijen zijn:
P JR Ship Management BV 
 (scheepsmanagement)
P JR Ship Crew BV (bemanningszaken)
P Confeeder Shipping & Chartering BV  
 (bevrachting)
P JR Ship Brokers & Consultants BV 
 (scheepsontwikkeling en makelaardij)
P JR Ship Investments BV (emissie en CV-beheer)
P JR Ship Cruise BV (passagiersreizen)

Tot 2009 heeft JR Shipping beleidsmatig 
geïnvesteerd in vlootuitbreiding. Voor de 
financiering van schepen zijn steeds participaties 
uitgegeven. Op dit moment nemen circa 3.600 
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vennootrelaties deel in de vloot. Door de crisis die 
de scheepvaart sinds 2008 in een ijzeren greep 
houdt, staat het geïnvesteerde eigen vermogen 
zwaar onder druk. Met een reeks van reddings-
plannen konden faillissementen tot eind 2011 
worden voorkomen. Sinds begin 2012 verkeert de 
rederijgroep niet langer in de bevoorrechte positie 
al haar schepen in de vaart te kunnen houden. 
Voor 5 schepen moest faillissement worden aan-
gevraagd. Per september 2012 telt de vloot van 
JR Shipping 18 containerfeeder schepen en 2 
multipurpose schepen. Daarnaast geeft de rederij-
groep uitvoering aan scheepsbeheer activiteiten 
voor collega-rederijen en kapitein/eigenaar-
bedrijven.



‘WE HOUDEN DE VINGER AAN DE POLS, MAAR 
KIJKEN OOK VOORBIJ DE CRISIS’
Van de directie
Laat er geen misverstand over bestaan: 2012 was 
opnieuw een buitengewoon teleurstellend jaar 
voor onze investeerders en voor de rederijgroep 
zelf. Het jaar begon in diepe mineur. Voor een 
aantal schepen bestond geen andere uitweg meer 
dan de dramatische gang naar de rechtbank voor 
een faillissementaanvraag. Wij hebben dit ervaren 
als nederlaag. Tegelijkertijd zijn wij onze 
verantwoordelijkheid blijven nemen voor het nog 
wel ‘redbare’ deel van onze vloot die we met zoveel 
zorg de afgelopen jaren hebben opgebouwd. 
Hierbij hebben de belangen van onze investeerders 
steeds voorop gestaan. Het beginsel dat wij het 
vertrouwen van onze investeerders beschouwen 
als ons belangrijkste ondernemingskapitaal, is nog 
altijd onze belangrijkste leidraad, hoezeer wij ook 
beseffen dat de aanhoudende crisisomstandig-
heden dit vertrouwen zwaar op de proef stellen.

Dat er nog steeds vertrouwen bestaat in het door 
ons uitgezette en gevoerde crisisbeleid, blijkt uit 
het grote draagvlak dat wij onder vennootrelaties 
mochten ondervinden met betrekking tot een 
herstructureringsvoorstel voor elf van onze 
schepen. Dit voorstel hebben we, na een 
enerverende periode van voorbereiden en onder-

handelen met de bank, in het najaar aan de 
betrokken investeerders voorgelegd. Tijdens de 
verschillende vennotenvergaderingen hebben 
stevige discussies plaatsgevonden, maar altijd 
vanuit een constructieve invalshoek. Het voorstel 
is met overgrote meerderheid van stemmen aan-
genomen en de formaliteiten konden voor het 
einde van het jaar worden afgerond. Wat de 
herstructurering precies behelst, leest u verderop 
in deze editie van JR Shipping Actueel. Met de 
uitkomst hebben wij een degelijk fundament 
kunnen leggen onder de continuïteit van een 
substantieel deel van onze vloot en daarmee onder 
de perspectieven voor herstel van geïnvesteerd 
vermogen in de onderhavige schepen. Wij zijn 
alle betrokken investeerders erkentelijk voor het 
getoonde vertrouwen en verleende draagvlak.

We zijn er nog lang niet, dat beseffen we terdege. 
Maar de intentie om er samen uit te komen – als 
bank, investeerders en beherend vennoot – is 
opnieuw een wezenlijke stap in de richting van het 
licht aan het einde van de tunnel. Sinds 2009 is alle 
aandacht gericht geweest op crisismanagement 
– ad hoc vaak, omdat snel wisselende omstandig-
heden steeds om adequate acties vroegen. In deze 
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JR Shipping Actueel hebben wij de gebeurtenissen 
en maatregelen nog eens achter elkaar gezet. 

Daar hebben we ook een dimensie aan toegevoegd, 
namelijk: onze visie op de toekomst. Net als u zijn 
we onderhand ‘crisismoe’. We blijven de vinger aan 
de pols houden, maar willen als ondernemers ook 
verder kijken, naar nieuwe mogelijkheden. Met 
onze huidige vloot van 16 in exploitatie zijnde 
containerfeeder schepen en 2 multipurpose 
schepen als uitgangspunt, richten we de blik 
‘voorbij de crisis’. De nu bereikte situatie biedt vol-
doende basis om weer voorzichtig aan begrippen 
als ‘ondernemen’ en ‘ontwikkelen’ te denken – in 
het belang van u, als investeerder, en in het belang 
van de continuïteit van onze rederijgroep.

Ondanks een nog altijd guur marktklimaat, 
wensen wij u in alle opzichten veel voorspoed en 
gezondheid in 2013.

Jan Reier Arends
Sander Schakelaar
Jari van Niejenhuis
Directie rederijgroep JR Shipping BV



Ook HSH Nordbank toonde zich ontvankelijk 
voor het eerste concept. Het bleek een goed 
openingsbod voor een constructieve onder-
handelingsfase. Uiteraard had de bank zelf veel te 
winnen bij de oplossing: een betere risicospreiding 
en een beter beheersbare bedrijfsvorm. De bank 
bleek daarnaast open te staan voor de belangen van 
de rederijgroep en de positie van de betrokken 
investeerders. Er is steeds constructief onder-
handeld, wat begin juli heeft geleid tot een min of 
meer definitief projectvoorstel dat positief door de 
bank ontvangen is. Op basis hiervan heeft HSH 
Nordbank de volgende toezeggingen willen doen:
P Een verlenging van de stand still afspraken  
 tot eind 2013;
P Versoepeling van de aflossingsverplichtingen  
 vanaf 1 januari 2014;
P Een voor een periode van 7 jaar gegarandeerd  
 rentepercentage van 2,75% (tegen gemiddeld  
 ruim 6% voor de afzonderlijke scheeps-CV’s).

Goed pakket
Sander Schakelaar: “Dit was een goed pakket, het 
maximaal haalbare. Met deze voorwaarden zou 
voor alle schepen een substantiële lastenverlichting 
ontstaan, naar alle waarschijnlijkheid voldoende 
om de crisis, waarvan het einde nog niet in zicht 
is, te overleven. Onder voorbehoud dat er nog over 
details onderhandeld zou moeten worden, zijn we 
met dit verhaal in dialoog getreden met onze 
investeerders, ook met de deelnemers in JR Vloot 
Support en onze obligatiehouders, wier 
instemming met de plannen eveneens wenselijk 
en noodzakelijk was. De boodschap was, zoals in 
de inleiding gememoreerd, ondubbelzinnig: 
andere opties zijn er niet. En zo was het ook. Dit 
was de enige haalbare oplossing, met voor alle 
partijen de beste perspectieven.”

De detailonderhandelingen kenden, naar verwacht, 
een positieve uitkomst. Vervolgens zijn per schip 
de aandelenpercentages vastgesteld, met de 
scheepsspecifieke eigen vermogen recovery ratio 
als uitgangspunt. Zo heeft m.s. Elan Scheepvaart-
bedrijf CV bijvoorbeeld een groter aandeel dan 
m.s. Enforcer Scheepvaartbedrijf CV (één van de 
750 TEU schepen), simpelweg omdat de 
perspectieven voor de Elan beter waren. De schuld-
posities van de bestaande scheeps-CV’s, onder 
meer voortkomend uit door JR Vloot Support CV 
verstrekte werkkapitaalleningen en extra, scheeps-
specifieke obligatieleningen, blijven binnen de 
nieuwe situatie voor rekening van deze CV’s. Bij 
de uiteindelijke opheffing van JR Fleet Fund CV 
dienen eerst deze schulden te worden voldaan, 
voor een eventueel surplus onder vennootrelaties 
kan worden verdeeld.

zelf, als gevolg van de crisis, ook een ingrijpende 
reorganisatie door en valt dus weinig te verwijten. 
Wel wisten we vrij snel dat de weg naar een 
oplossing geen rechte weg zou zijn.”

Bij de eerste gesprekken heeft de rederij steeds 
ingezet op scheepsspecifieke oplossingen, waar 
alleen de 750 TEU schepen bij betrokken waren. 
Schakelaar: “Dat leek ons binnen de gegeven 
omstandigheden de meest voor de hand liggende 
optie. Voor deze zes schepen dreigden weliswaar 
werkkapitaalproblemen, de eigen vermogen 
recovery ratio gaf nog steeds positieve percentages. 
Er was in onze visie voldoende grond voor verdere 
ondersteuning, door de bank en wellicht ook door 
de participanten en onze rederijgroep. In april 
ging bij de bank het licht alsnog op rood. Wel liet 
men doorschemeren open te staan voor een 
eventuele ‘bredere’ oplossing, een herstructurering 
waarbij alle door HSH Nordbank gefinancierde 
schepen bij betrokken zouden worden.”

Geloof in ‘brede’ oplossing
Dit was even ‘slikken’ voor de onderhandelaars 
van de rederijgroep, maar om verder geen kostbare 
tijd te verliezen, is direct een traject ingezet om te 
komen tot een eerste conceptvoorstel richting de 
bank. Om de risico’s voor de bank beter hanteer-
baar te maken, gingen de gedachten uit naar een 
soort ‘verzamelfonds’, waarbinnen alle elf schepen 
als één bedrijfseconomische eenheid gefinancierd 
en geëxploiteerd konden worden. Richting 
investeerders werd gedacht aan een percentueel 
belang in dit verzamelfonds, gebaseerd op het 
principe van de eigen vermogen recovery ratio om 
tot een zo rechtvaardig mogelijke verdeling te 
komen – ook voor deelnemers in scheeps-CV’s 
die er op dat moment nog redelijk goed voor 
stonden. De winst voor de rederijgroep zelf zou 
zitten in betere uitgangspunten voor de continuïteit 
van de elf betrokken schepen en daarmee voor het 
rederijbedrijf als geheel. Naarmate de contouren 
van JR Fleet Fund CV zichtbaar werden, steeg het 
geloof in de oplossing en in de voordelen voor 
alle stakeholders.
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‘Andere opties zijn er niet’. Met die ondubbelzinnige boodschap bracht de rederijdirectie 
afgelopen zomer een eerste concept-herstructureringsvoorstel onder de aandacht in een 
speciale uitgave van JR Shipping Actueel. De direct betrokken investeerders waren al eerder 
per brief op de hoogte gesteld van het voornemen tot een overdracht van de elf schepen naar 
een nieuw scheepsfonds, JR Fleet Fund CV, met daarin voor alle bestaande scheeps-CV’s een 
nog nader te bepalen aandeel. De HSH Nordbank die de schepen mede heeft gefinancierd, was, 
bij instemming van de investeerders, bereid aan deze oplossing speciale financieringsvoor-
waarden te verbinden. De finale beslissing was aan de investeerders, ongeacht of hun belang 
van dat moment een slecht of ‘minder slecht’ presterend schip betrof. In het najaar viel het 
verlossende woord. Het draagvlak voor de herstructurering bleek enorm. Kort voor de jaar-
wisseling konden alle formaliteiten worden ingevuld. Daarmee was JR Fleet Fund CV een feit 
en zijn de rederij, haar investeerders en de bank erin geslaagd een stevige basis te leggen 
voor de continuïteit en kans op vermogensherstel voor elf schepen.

“Het signaal dat we in de zomer hebben moeten 
afgeven, kwam recht uit ons hart”, zegt directielid 
Sander Schakelaar, terugblikkend. “Alles of niets, 
daar kwam het eigenlijk op neer. Het was glashelder 
dat de bank geen enkele andere optie meer zag, dan 
een oplossing waarbij alle door hen gefinancierde 
schepen betrokken zouden worden, ook die 
schepen met nog relatief goede perspectieven op 
minstens een gedeeltelijk herstel van het 
geïnvesteerd vermogen. Voor zes schepen dreigde 
een acuut tekort aan werkkapitaal. Voor de overige 
schepen zouden zich bij het uitblijven van markt-
herstel op langere termijn problemen aandienen 
als we geen maatregelen zouden treffen.” 

Begrip, solidariteit, vertrouwen
Sander Schakelaar vervolgt: “Met dat pijnlijke 
verhaal zijn we een reeks van intensieve vennoten-
vergaderingen ingegaan. We hebben de stand van 
zaken open en eerlijk op tafel gelegd en de enige, 
op dat moment haalbare oplossing van alle kanten 
belicht. Natuurlijk bestaat er een groot gevoel van 
teleurstelling onder investeerders en zijn er stevige 
discussies gevoerd. Maar we zien ook begrip, 
solidariteit en vertrouwen in het gevoerde crisis-
beleid, waarbij we vaak met onze rug tegen de 
muur staan. Uiteindelijk is met grote meerderheid 
met het eindvoorstel ingestemd. We zijn onze 
investeerders daar bijzonder erkentelijk voor.”

Niets te verwijten
Schakelaar, permanent ondersteund door het team 
van JR Ship Investments, onder leiding van Marcus 
Stevens, en door Financieel Manager Peter Jaspers, 
heeft hard gewerkt aan de oplossing, waarbij hij 
steeds op de bres is blijven staan voor de investeer-
derbelangen. Al in het begin van 2012 zijn met de 
financierende HSH Nordbank, eerste gesprekken 
gevoerd. Directe aanleiding was de precaire situatie 
waarin de zes 750 TEU schepen van de rederij zich 
bevonden, moderne schepen waarvoor de rederij 
in 2002 een nieuwbouw-programma heeft opgezet. 
Schakelaar: “De gesprekken verliepen moeizaam, 
waarbij we steeds met nieuwe accountmanagers 
geconfronteerd werden. HSH Nordbank maakt 

MAXIMAAL DRAAGVLAK VOOR HERSTRUCTURERING
JR Fleet Fund CV legt voor 11 schepen een stevige basis voor continuïteit 
en vermogensherstel
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Groot draagvlak
Na afronding van de detailonderhandelingen, 
hebben alle betrokken investeerders een definitief 
uitgewerkt herstructureringsvoorstel ontvangen, 
alsmede een uitnodiging om deel te nemen aan de 
jaarlijkse vennotenvergadering en een oproep als 
alternatief bij machtiging te stemmen, essentieel, 
want voor dit voorstel, waarvoor een statuten-
wijziging noodzakelijk zou zijn, was een 
gekwalificeerde meerderheid nodig. Ondanks 
enkele gegronde kritische kanttekeningen van de 
zijde van investeerders, die zelfs nog tot een 
verbeteringsaanpassing hebben geleid, is het halen 
van die meerderheid nooit in gevaar geweest. Het 
draagvlak voor de herstructurering was groot, het 
vertrouwen in het gevoerde crisisbeleid nog altijd 
onaangetast, ondanks de teleurstellende situatie 
waarin investeerders zijn komen te verkeren.

Met JR Fleet Fund CV, kort voor de jaarwisseling 
definitief gerealiseerd, is een stevig fundament 
gelegd onder de continuïteit van de volgende elf 
schepen: Enforcer, Encounter, Energizer, Endeavor, 
Endurance, Ensemble, Emotion, Empire, Elan, 

Elysee en Elite. Met de verbeterde continuïteits-
criteria, zijn ook de perspectieven op herstel van 
geïnvesteerd vermogen verbeterd ten opzichte van 
de bestaande situatie. De realiteit is en blijft dat 
dit herstel voor de meeste schepen, waaronder de 
750 TEU schepen, minimaal zal zijn. Sander 
Schakelaar: “De marktomstandigheden zijn nog 
verre van redelijk en er zijn nog nauwelijks 

tekenen van herstel. Echter, voor dit moment 
kunnen we voor deze schepen het sein ‘brand 
meester’ geven, wat voor ons rederijbedrijf van 
grote betekenis is. Binnen de gegeven omstandig-
heden hebben we het hoogst haalbare resultaat 
bereikt. Daar zijn we, ondanks alles, trots op, net 
als op het door onze investeerders getoonde 
vertrouwen.”

MARCUS STEVENS RUILT POSITIE BIJ JR SHIP INVESTMENTS 
IN VOOR VRIJE ROL ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER
Bij de realisatie van JR Fleet Fund CV was een belangrijke rol weggelegd voor Marcus Stevens, als 
voorman van JR Ship Investments BV. Zijn inzicht en ervaring, onder meer verworven als Product 
Head Debt Capital Markets bij ING Financial Markets, zijn van grote waarde geweest.
Stevens (39) is rederijgroep JR Shipping in 2010 komen versterken. Dat de kredietcrisis op dat moment 
in alle hevigheid woedde, met alle gevolgen van dien voor de rederijgroep en haar investeerders, 
heeft hem er geen moment van weerhouden zich aan JR Shipping te verbinden. Hij gaf mede handen 
en voeten aan het gevoerde crisismanagement en wist in 2011 een emissie met succes af te ronden 
ten behoeve van de Hagland schepen. Zodra duidelijk werd dat niets de realisatie van JR Fleet Fund 
CV nog in de weg stond, heeft Marcus Stevens aangegeven zijn loopbaan te willen voortzetten als 
zelfstandig ondernemer. Hij gaat zich volledig toeleggen op zijn specialisme: ontwikkeling en 
realisatie van (her)financieringsprogramma’s, onder meer ten behoeve van duurzame energie 
projecten. De rederijdirectie respecteert dit besluit uiteraard, waarbij het goed is te weten dat 
Marcus voor JR Shipping als adviseur actief blijft. 

REDERIJGROEP BLAAST DIVERSIFICATIEBELEID
VANUIT ‘STABIELE ZIJLIGGING’ NIEUW LEVEN IN 
Met de hiervoor beschreven geslaagde herstructurering van elf schepen uit de JR Shipping 
vloot, is een min of meer stabiele situatie gerealiseerd. Garanties zijn er niet, maar de kans dat
de rederij haar huidige vloot door de crisis weet te loodsen, is aanzienlijk toegenomen.
Marktherstel blijft essentieel. Daarnaast zal de rederij zich op andere fronten moeten versterken
om ook op langere termijn continuïteit te kunnen bieden. De beleidslijnen hiervoor zijn feitelijk 
al voor de crisis, in 2008, uitgezet. De lang aanhoudende crisis heeft eens te meer aangetoond, 
dat de toen geformuleerde diversificatiekoers essentieel is voor een betere risicospreiding en 
bredere bedrijfsbasis.

Nu er dankzij de geslaagde herstructurering iets 
meer rust is ontstaan binnen de organisatie, staat 
het vizier weer gericht op plannen en activiteiten 
om de wenselijke diversificatie in de bedrijfsvoe-
ring door te zetten. De rederijgroep baseert haar 
beleid voor de middellange termijn op vier pijlers: 
P consolidatie in de markt voor containerfeeder-
 vaart, met inzet van de huidige vloot;
P intensivering van activiteiten op de multi-
 purpose markt;
P maritieme dienstverlening aan derden; 
P uitbouw van activiteiten in offshore services.

Na vier tropenjaren, die volledig in het teken 
hebben gestaan van crisismanagement en waarin 
de rederijgroep heen en weer is geslingerd tussen 
hoop en vrees, lijkt een nieuwe, beslissende fase 
aangebroken. Het directieteam van JR Shipping 
kijkt terug op een roerige periode en heeft, nu er 
een fase van stabiliteit is bereikt, weer voldoende 
vechtlust om het rederijbedrijf en haar vloot voor 
de nabije toekomst te versterken.

De stand van zaken
Hoe teleurstellend de afgelopen vier jaar ook 
waren – niet op de laatste plaats voor alle 

investeerders die kozen voor een belang in de 
scheepvaart – JR Shipping weet tot nu toe met veel 
stuurmanskunst door de ongekend zware crisis 
heen te laveren. De geleden financiële schade zal 
voor iedereen nog jaren doordreunen, maar de 
rederijdirectie heeft haar verantwoordelijkheid 
genomen door steeds tot het uiterste te blijven 
vechten voor de ‘redbare’ schepen. De balans: over 
zeven schepen moest het salomonsoordeel ‘niet 
langer redbaar’ worden geveld. Voor vijf daarvan 
moest een faillissement worden aangevraagd, twee 
schepen, m.s. Echo en Eclips, zijn opgelegd in 
afwachting van te maken keuzes die, rechtsom of 
linksom, tot sanering zullen leiden. Sinds eind 
2012 heeft de rederijgroep 16 containerfeeder 
schepen in actieve exploitatie en 2 multipurpose 
schepen. Sinds het najaar van 2012 heeft zuster-
onderneming SeaZip Offshore Service bovendien 
2 moderne offshore service vessels in exploitatie.

Het is crisis
Aldus de uitkomst van vier jaar crisismanagement 
onder de meest extreme omstandigheden die de 
scheepvaartindustrie ooit heeft gekend. Dat er 
meer aan de hand was dan onrust in de financiële 
wereld als gevolg van in de VS verstrekte en 

wereldwijd doorverhandelde ‘rommelhypotheken’, 
werd vooral in 2009 ondubbelzinnig duidelijk. 
Na het instorten van het interbancaire systeem, de 
smeerolie van de internationale economie, kwamen 
de handelsstromen nagenoeg tot stilstand. De 
transportsector, en dan vooral het internationale 
transport over zee, werd ongekend hard geraakt. 
De markt voor containervaart, die toen al kampte 
met een zekere overcapaciteit, ging volledig onder-
uit. Voor schepen met langlopende contracten 
gold in 2009 nog ‘uitstel van executie’. Voor schepen 
die afhankelijk waren van contractverlening- of 
vernieuwing, moesten zeer slechte tarieven worden 
geaccepteerd. In de loop van 2009 en de eerste 
helft van 2010 zakten de tarieven naar een 
historisch, niet langer kostendekkend dieptepunt 
en kwamen veel schepen stil te liggen – zonder 
emplooi, zonder perspectieven.

In dat eerste crisisjaar, 2009, heeft de rederijdirectie 
direct gekozen voor een open dialoog met de 
banken en maximale transparantie jegens haar 
investeerders. Dit heeft ertoe geleid dat de banken 
zich lange tijd coulant zijn blijven opstellen en in 
een aantal gevallen hebben gekozen voor actieve 
ondersteuning en dat aan de kant van investeerders 
van meet af aan veel begrip voor de situatie en 
draagvlak voor de te nemen maatregelen bestond. 
Hierdoor kon in 2009 een eerste reddingsplan 
worden gerealiseerd: JR Vloot Support CV, 
bedoeld om werkkapitaal uit te lenen aan schepen 
die in acute nood kwamen te verkeren. Zowel 
investeerders als de rederijgroep hebben aan dit 
‘noodfonds’ bijgedragen. Voor de meeste banken 
bood de snelle realisatie van het fonds voldoende 
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vertrouwen om coulant om te gaan met aflossing- 
en renteverplichtingen en, in enkele gevallen, 
tussenfinancieringen te verstrekken.

Tweede reddingsronde
In 2010 werd al snel duidelijk dat de crisis zich 
verdiepte en het ondersteuningskapitaal uit JR 
Vloot Support CV ontoereikend zou zijn om al 
bestaande en nog dreigende tekorten aan werk-
kapitaal op te vangen. De chartertarieven bevonden 
zich op een dramatisch laag niveau en er was geen 
enkel teken van herstel. Omdat de situatie per 
scheeps-CV sterk verschilde, heeft de rederijdirectie 
in die fase gekozen voor scheepsspecifieke 
reddingsacties, op basis van nieuw geformuleerde 
exploitatie-uitgangspunten. Het begrip ‘eigen 
vermogen recovery ratio’ deed zijn intrede, waar-
mee het kanspercentage werd aangeduid voor 
herstel van geïnvesteerd vermogen. Dit percentage, 
per schip berekend op basis van de slechtst denk-
bare scenario’s, was een belangrijke graadmeter 
voor de voorgenomen reddingsoperaties en zou 
ook later een belangrijke rol spelen bij de vraag of 
schepen als ‘redbaar’ of ‘niet redbaar’ moesten 
worden beschouwd. Met de grootst mogelijke 
openheid van zaken over de nieuwe rekenuitgangs-
punten, de dramatische marktomstandigheden 
en verminderde perspectieven, heeft de rederij-
groep opnieuw een beroep tot bijstorting op haar 
investeerders gedaan, deze keer per scheeps-CV. 
De resultaten waren wisselend, maar voldoende 
om het hoofd boven water te houden. In een 
aantal gevallen is de rederijgroep zelf bijgesprongen 
en soms hebben banken nog verdere ondersteuning 
verleend. Deze reddingsronde heeft opnieuw een 
zware wissel getrokken op de reserves van de 
rederijgroep, maar paste bij de ambitie om tot het 
einde voor de redbare schepen te blijven vechten.

Halverwege 2010 leek het dieptepunt voor de 
chartertarieven bereikt en trad een fase van 
stabilisering in. De schade die tot dat moment 
was aangericht, was enorm. In de tweede helft van 
2010 begon de markt voor containerfeedervaart 

enigszins uit het dal te klimmen. Toen was 
overigens al duidelijk dat echt herstel nog lang op 
zich zou laten wachten – tot minstens 2014, volgens 
de analisten. Begin 2011 zette de eerste fase van 
verbetering door en was er zelfs reden tot gematigd 
optimisme. De cijfers waren beter dan in de 
herberekeningen ten behoeve van de scheeps-
specifieke reddingsplannen werd aangenomen. 
Maar de situatie was fragiel. De kredietcrisis was 
uitgegroeid tot wereldwijde financiële crisis, 
nationale overheden hadden zich tot over hun oren
in de schulden gestoken om financiële instellingen 
overeind te houden, de kwetsbaarheid van een 
aantal Europese landen, Griekenland voorop, kwam 
pijnlijk aan het licht. De eurocrisis escaleerde, de 
gevreesde ‘dubbele dip’ leek nauwelijks nog 
onafwendbaar.

Tweede dieptepunt
In de zomer van 2011 werd duidelijk dat het 
opnieuw bergafwaarts ging met de economie en 
daarmee ook in rap tempo met de scheepvaart-
industrie. De ‘zomerdip’, die op de markt voor 
containerfeeders gebruikelijk is, was grimmiger 
dan verwacht en na de zomer bleef herstel uit. 
Sterker nog: de tarieven kwamen opnieuw in een 
negatieve spiraal terecht. Een aantal schepen van 
JR Shipping koerste regelrecht op het point of no 
return af, de scheidslijn tussen ‘redbaar’ en ‘niet 
redbaar’ werd steeds dunner. Vooral voor schepen
die zich op korte termijn voor hoge, noodzakelijke 
onderhouds- en surveykosten geplaatst zagen, 
leek de situatie uitzichtloos. Eind 2011 kon de 
rederijdirectie niet langer om de harde realiteit 
heen dat zeven schepen als ‘niet redbaar’ 
gekwalificeerd moesten worden. De recovery ratio 
was bij deze zeven schepen onder het nulpunt 
gezakt. Nu de kans op vermogensherstel nihil 
bleek, was het noch zinvol noch verantwoord om 
nog eens een beroep te doen op de investeerders 
of de toch al zwaar aangetaste eigen reserves nog 
eens aan te spreken, voor zover dat al mogelijk zou 
zijn. JR Shipping is bij de betreffende banken 
blijven pleiten voor een oplossing, maar 

begrijpelijkerwijs leek ook daar de limiet bereikt. 
Begin 2012 kwam een einde aan de bevoorrechte 
positie van de rederijgroep die tot dan al haar 
schepen in de vaart had weten te houden. Voor vijf 
schepen moest faillissement worden aangevraagd, 
twee schepen werden opgelegd om samen met de 
bank te zoeken naar de minst pijnlijke sanerings-
afwikkeling.

Kou uit de lucht
Zoals gezegd, was de scheidslijn tussen ‘redbaar’ en 
‘niet redbaar’ op dat moment buitengewoon dun. 
Terwijl over zeven schepen het onvermijdelijke 
salomonsoordeel ‘niet redbaar’ werd geveld, 
dreigden ook ‘redbare’ schepen in de gevarenzone 
terecht te komen. Het betrof zes 750 TEU schepen, 
gefinancierd door de Duitse HSH Nordbank. Voor 
deze schepen gold echter nog steeds een positieve 
eigen vermogen recovery ratio. Binnen de 
consequent gevolgde koers om in het belang van 
alle stakeholders te blijven vechten voor alle redbare 
schepen, is de rederijdirectie in een vroeg stadium 
met HSH Nordbank in dialoog getreden, aller-
eerst om te pleiten voor scheepsspecifieke 
oplossingen. De afloop is bekend. De weg erheen 
en de voordelen van de gerealiseerde JR Fleet 
Fund CV waar elf schepen in afwachting van 
betere tijden zijn ondergebracht, is in het voor-
gaande artikel gedetailleerd beschreven. Voor de 
korte termijn is de ergste kou uit de lucht. Voor 
de langere termijn dienen nog bergen verzet te 
worden om een goede basis te leggen onder de 
exploitatie van de vloot en de continuïteit van de 
rederijgroep.

Directielid Sander Schakelaar typeert de huidige 
stand van zaken als ‘stabiele zijligging’. Hij geeft 
daar mee aan dat acute bedreigingen weliswaar uit 
de lucht zijn, maar dat de marktomstandigheden 
nog lang niet genormaliseerd zijn en dat er 
ingrijpende beslissingen genomen moeten worden 
om het fundament onder de rederijgroep dus-
danig op te tuigen, dat er ook voor de toekomst 
voldoende levensvatbaarheid is. Een essentiële 
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voorwaarde is en blijft dat de markt herstelt. 
“Daar is vooralsnog weinig zicht op”, aldus 
Schakelaar. “Ik zie voor de eerste helft van 2013 
nauwelijks ruimte voor tariefherstel, ondanks de 
shake out van schepen. We verkeren nog steeds in 
een moeilijke fase. Stilzitten en betere tijden 
afwachten, is echter geen optie. Daarvoor zijn de 
verliezen die we als rederijgroep hebben geleden te 
zwaar geweest. Dat zullen we op de een of andere 
manier moeten compenseren, onder meer door 
de mogelijkheden in andere marktsegmenten af te 
tasten en door onze expertise op een inventieve 
manier in winstgevende activiteiten om te zetten. 
We blijven alert op crisismanagement, maar willen 
we overleven, dan zullen we ook weer moeten 
ondernemen. Dan moeten we nu de moed hebben 
ons serieus te buigen over strategische vraag-
stukken en structurele kaders voor de toekomst.”

Risicospreiding door diversificatie
De rederijgroep houdt vast aan haar diversificatie-
beleid, voor het eerst geformuleerd in 2008 en 
gebaseerd op vier pijlers: consolidatie van de 
containerfeeder vloot, het initiëren van meer 
activiteiten op de multipurpose markt, vercommer-
cialisering van bestaande maritieme expertise door 
gespecialiseerde diensten aan te bieden aan kleinere 
rederijen en kapitein/eigenaarbedrijven en 
maritieme dienstverlening aan de offshore industrie, 
met de nadruk op offshore windmolenparken, 
onder de vlag van zusterbedrijf SeaZip Offshore 
Service BV. Oprichter en directielid Jan Reier 
Arends: “Ik besef dat we ons met dit pakket 
ambitieus profileren, wat bij de huidige markt-
omstandigheden nauwelijks lijkt te passen. We 
blijven geloven in perspectieven voor onze 
afgeslankte vloot van containerfeeder schepen en 
blijven onze positie in deze markt bevechten. 
Tegelijkertijd zullen we de risico’s afdoende moeten 
spreiden en meer activiteiten moeten ontplooien 
om onszelf uit het moeras omhoog te trekken. Met 
de expertise en het commitment die binnen onze 
rederijorganisatie aanwezig zijn en het vertrouwen 
van onze investeerders, moet dat lukken.”

Containerfeeder vloot
Met haar huidige vloot van 16 in exploitatie zijnde 
containerfeeder schepen heeft JR Shipping nog 
steeds een goede uitgangspositie om de belang-
rijkste segmenten in deze markt van dienst te zijn. 
Voor alle schepen gelden onder genormaliseerde 
marktomstandigheden goede exploitatie-
perspectieven en een gerede, per capaciteitsklasse 
verschillende kans op vermogensherstel. Op dit 
moment kent de markt nog geen duidelijke trend 
ten goede, hoewel de tarieven voor de grotere 
schepen (Baltic Max) en de schepen in het midden-
segment de afgelopen zomer iets gestegen zijn. 
De inspanningen van Confeeder Shipping & 
Chartering zijn enorm en hebben ervoor gezorgd 
dat er op dit moment voor alle schepen contracten 
bestaan. Door de crisis is een stevige shake out van 
schepen gaande, wat uiteindelijk ruimte voor 
herstel zal moeten bieden. Echt herstel wordt niet 
eerder dan in de loop van 2014 verwacht. Tot 
dan is consolidatie het devies. Met intensieve 
marktcontacten, slimme vrachtcombinaties en 
permanente beheersing van de operationele 
kosten, moet het mogelijk zijn de crisis met de 
huidige vloot te doorstaan.

Multipurpose markt
JR Shipping heeft op dit moment 2 eigen multi-
purpose schepen in beheer, m.s. Esprit en Estime, 
voert het volledige scheepsmanagement over m.s. 
Espace, namens een buitenlandse opdrachtgever, 
en voert het operationeel scheepsmanagement 
over twee schepen van de Noorse rederij Hagland. 
Aanvankelijk leek de multipurpose markt minder
hinder te ondervinden van de crisis dan de markt 
voor containerfeeders, maar met het aanhouden 
van de crisis is ook deze markt in mineur komen 
te verkeren. De activiteiten van JR Shipping op 
deze markt zullen tweeledig zijn: behoedzaam 
investeren in eigen tonnage en beheer van schepen 
waarin de rederijgroep een minderheidsaandeel 
heeft. Binnen de gegeven omstandigheden presteren 
de Esprit en Estime redelijk goed. De omzet ligt 
circa 25% lager dan wat onder ‘gemiddelde 
marktomstandigheden’ haalbaar zou moeten 
zijn. Ten opzichte van vergelijkbare schepen van 
collega-rederijbedrijven is dit ‘bovengemiddeld’, 
wat aantoonbaar is toe te schrijven aan de brand-
stofefficiency van de schepen, een sterke troef. 
Halverwege 2012 heeft zich de unieke gelegenheid 
voorgedaan om een derde directielid aan te trekken 
met een bijzondere staat van dienst in de multi-
purpose sector, Jari van Niejenhuis.               PP 
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Hij zal een vitale rol spelen bij de opzet van de 
Multipurpose Divisie die de rederijgroep ambieert. 
Van Niejenhuis: “Dat wordt nog een hele uitdaging, 
maar op de middellange termijn liggen hier zeker 
kansen. Wil je die naar je toe trekken, dan is dit 
het momentum om te investeren in geavanceerde 
schepen die vooral qua brandstofgebruik het 
verschil kunnen maken voor verladers.” Lees ook 
het interview met Van Niejenhuis op pagina 9.

Dienstverlening aan derden
Rederijgroep JR Shipping heeft veel expertise in 
huis, onder meer op het gebied van scheepsont-
werp, scheepsfinanciering, scheepsmanagement en 
bevrachting. De afgelopen periode is al op kleine 
schaal een begin gemaakt deze expertise in de 
markt te zetten, onder meer met de oprichting van 
JR Ship Brokers & Consultants, met het plaatsen 
van emissies voor de Noorse rederij Hagland en 
met het scheepsmanagement over de eerder 
genoemde Espace. Sinds december 2012 doet zich 
bovendien de unieke situatie voor waarin JR 
Shipping het management uitvoert over passagiers-
zeilschip Stad Amsterdam, een replica van een 
historische klipper uit de negentiende eeuw. De 
Stad Amsterdam, gedoopt in 2000, vaart elk jaar 
met gasten aan boord over de wereldzeeën, neemt 
geregeld deel aan Tall Ships Races en andere zeil-
evenementen en wordt verhuurd voor zakelijke 
evenementen.
Jan Reier Arends, zelf ooit begonnen als kapitein/
eigenaar op een multipurpose schip: “De kans 
om een uniek schip als de Stad Amsterdam te 
managen, is iets uitzonderlijks, waar je geen nee 
tegen zegt. De nadruk komt echter te liggen op 
de vraag naar allround dienstverlening vanuit de 
multipurpose markt. De omstandigheden voor 
kleine rederijen en kapitein/eigenaren zijn nog 
nooit zo zwaar geweest als nu. De concurrentie in 

bevrachting is moordend, door toenemende 
kwaliteits- en veiligheidseisen wordt het technisch 
scheepsmanagement steeds gecompliceerder. Wie 
zijn zelfstandigheid wil behouden en een werkbare 
basis wil hebben voor lonende en verantwoorde 
scheepsexploitatie, zoekt naar samenwerkings-
verbanden en nieuwe vormen van dienstverlening. 
Gezien het full service karakter van onze rederij-
groep, kunnen wij daar een rol van betekenis in 
spelen.”

Offshore service schepen
Er is nog een markt waar Arends goede kansen 
ziet voor de rederijgroep, de markt van duurzame 
energie en dan met name windenergie. Hierin zijn 
zowel op land als op zee al grote stappen gezet. 
Ook de Europese ambities voor de komende jaren, 
geënt op bindende afspraken om de CO

2
 uitstoot 

terug te dringen, liegen er niet om. De nadruk 
komt daarbij te liggen op offshore windmolen-
parken. Europa heeft 16 grootschalige windmolen-
parken concreet in ontwikkeling en er bestaat 
consensus over uitbreiding met nog eens ruim 50 
offshore windmolenparken in de komende 
decennia. Op initiatief van Jan Reier Arends heeft 
de rederijgroep de perspectieven van deze groei-
markt in 2010 grondig laten onderzoeken. Met als 
één van de conclusies dat er op korte en langere 
termijn een aantoonbare behoefte ontstaat aan 
moderne offshore service schepen in combinatie 
met professionele maritieme dienstverlening. 
Vanuit dit perspectief is in hetzelfde jaar SeaZip 
Offshore Service BV opgericht als zusterbedrijf 
van de bestaande rederijgroep. Onlangs zijn binnen 
deze opzet de eerste twee service catamarans op-
geleverd. Arends verwacht dat de activiteiten van 
SeaZip op termijn substantieel kunnen bijdragen 
aan de balans van de rederijgroep. Lees ook het 
interview met Arends op pagina 10.

Investeringsprojecten
Het spreekt voor zich dat het de laatste jaren stil is 
geweest op het ‘projectenfront’. De laatst geplaatste 
emissies dateren van 2010, onder de bijzondere 
omstandigheid van de faciliteit willekeurige 
afschrijving die investeerders een substantieel 
fiscaal voordeel opleverde bij deelname in maat-
schapprojecten. Sindsdien zijn er geen initiatieven 
geweest of plannen gesmeed. De rederijgroep is 
zich terdege bewust van de teleurstelling onder 
investeerders. Ondanks alle in dit artikel 
gememoreerde inspanningen, is de realiteit dat er 
veel vermogen verloren is gegaan en de vooruit-
zichten nog steeds mager zijn. De rederijdirectie 
trekt zich dit persoonlijk aan. Investeren in scheep-
vaart blijft van alle tijden en zal zeker weer op 
belangstelling kunnen rekenen, maar de rederij-
groep realiseert zich al te goed dat de uitgangs-
punten op dit moment verre van ideaal zijn. 

De andere kant van de medaille is, dat de crisis-
omstandigheden ook investeringsmogelijkheden 
genereert die juist met de noodzakelijke sanering 
samenhangen, zogeheten opportunity investments. 
Er is veel tonnage te koop tegen uitzonderlijk lage 
prijzen. Tot nu toe heeft de rederijgroep zich terug-
houdend opgesteld ten aanzien van dergelijke 
‘gelegenheidsaankopen’, hoewel de directie haar 
ogen er uiteraard niet voor sluit. Tijdens de 
vennotenvergaderingen die gewijd waren aan de 
geslaagde herstructurering van de elf HSH 
Nordbank schepen, is het onderwerp door relatief 
veel investeerders aangekaart. Hieruit valt te 
concluderen dat er een zekere belangstelling bestaat 
voor eventuele opportunities. De rederijdirectie 
heeft dan ook besloten eventuele mogelijkheden 
serieus in studie te nemen en in haar kring van 
investeerders actief te informeren naar wensen en 
uitgangspunten. Vast staat dat de rederijgroep in 
deze behoedzaam zal opereren, gezien de nog verse 
pijn van de geleden verliezen.

Tot slot
Vast staat dat ook 2013 een moeizaam jaar wordt. 
Kort voor 2013 kon een belangrijke operatie 
worden afgerond, de herstructurering van elf 
schepen binnen JR Fleet Fund CV, waarmee 
vooreerst een stevige basis is gelegd onder de 
continuïteit. De directie spreekt naar aanleiding 
hiervan van een ‘stabiele zijligging’ – een situatie 
waarin acuut gevaar is afgeweerd bij het diepe besef 
dat er nog een lange weg te gaan is voor gesproken 
kan worden van echt herstel. Die weg wordt 
afgelegd in lijn met het eerder geformuleerde 
diversificatiebeleid. Met als toekomstperspectief: 
een gezond allround rederijbedrijf met rendabele 
activiteiten in de markten voor containerfeeder 
schepen, multipurpose schepen en offshore service 
schepen – met zowel eigen schepen als schepen 
van derden. Daarbij beseft de rederijgroep dat dit 
alleen mogelijk is als het lukt om het vertrouwen 
van bestaande investeerders te behouden en dat 
van nieuwe investeerders te winnen.



Eén van de speerpunten in het diversificatiebeleid van JR Shipping is de uitbreiding van haar 
activiteiten op de markt voor multipurpose schepen. Hierin is een belangrijke rol weggelegd 
voor Jari van Niejenhuis die halverwege 2012 toetrad tot het directieteam. Hij heeft buiten-
gewoon veel ervaring in de scheepvaartindustrie en kent de multipurpose markt als zijn 
broekzak. Een nadere kennismaking met een gedreven maritieme ondernemer.

‘SCHEEPVAART LAAT ZICH NIET VANAF EEN 
SPREADSHEET MANAGEN’ 

Als stuurman bij rederij Wagenborg maakte hij de 
scheepvaartcrisis van de jaren ‘80 van nabij mee. 
Maar nooit zag hij een vergelijkbaar slagveld als 
nu, aangericht door de afgelopen vier crisisjaren. 
Het verschil? “In de jaren ’80 liep de zaak vast 
door een verstoorde balans in vraag en aanbod. 
Nu is de totale economische en financiële wereld-
orde ontwricht en moet de scheepvaartindustrie 
vechten tegen elementen die niemand in de hand 
heeft.”

“De aangerichte schade is bijna onvoorstelbaar”, 
zegt Jari van Niejenhuis, die zijn bewondering 
uitspreekt voor het feit dat JR Shipping de orkaan 
lijkt te doorstaan. De crisis heeft Van Niejenhuis 
ook persoonlijk geraakt. “Het leven neemt soms 
een andere loop dan je verwacht”, zegt hij nuchter, 
maar niet zonder emotie. In 2012 nam hij onvrij-
willig afscheid van rederij Flinter (Barendrecht), 
eind jaren ’80 opgericht door zijn vader. Vanaf 
1997 stond hij er zelf als directeur aan het roer. 
Flinter groeide van 5 schepen toen naar 50 nu.

People’s business
Met die groei veranderde ook de bedrijfscultuur. 
Ander bloed, verschuivende aandelenposities, 
verschillen van inzicht. Jari: “Een rederij laat zich 
nu eenmaal niet vanaf een spreadsheet managen. 
Scheepvaart is en blijft people’s business. Maar als 
een bedrijf zwaar weer moet trotseren, komen 
breuklijnen onder spanning te staan. Dit heeft 
geresulteerd in mijn vertrek, samen met een aantal 
zeer gewaardeerde collega’s die al sinds jaar en dag 
betrokken waren bij het bedrijf. Het roer is over-
genomen en ik kan niets anders hopen en wensen 
dan dat de gekozen koers uiteindelijk tot succes 
zal leiden. Ik kijk met goede herinneringen terug 

op mijn tijd bij Flinter en hoop mijn ervaringen 
aan te kunnen wenden om bij JR Shipping mee te 
bouwen aan een gezonde toekomst.”

Jari van Niejenhuis, Sander Schakelaar en Jan Reier 
Arends, kennen elkaar van eerdere behoedzame 
verkenningen rond mogelijke samenwerking tussen 
beide rederijen. Jari: “Het heeft altijd geklikt. We 
zijn alle drie meer ondernemer dan bestuurder en 
delen de overtuiging dat je alleen met de allerbeste 
mensen garant kunt staan voor professionele 
maritieme dienstverlening. JR Shipping heeft haar 
bedrijf met veel inzicht en vakmanschap opgetuigd. 
Het zou verschrikkelijk zijn als dat door de crisis 
wordt afgebroken. Ik heb erg veel bewondering 
voor de vechtlust van deze twee mannen die tot 
nu toe in staat zijn gebleken het bedrijf overeind 
te houden.”

Rendabele business creëren
De keus voor diversificatie is de enige juiste, meent 
Jari van Niejenhuis die geen moment aarzelde toen 
Schakelaar en Arends hem vroegen de gelederen 
te komen versterken. “Ik heb daar wel bij gezegd: 
ik blijf alleen als ik werkelijk het gevoel heb dat ik 
iets voor jullie bedrijf kan betekenen. Dat zal het 
komende jaar uitwijzen. De prioriteit op dit 
moment is: rendabele business creëren in een nog 
steeds dramatisch slechte markt. Bestaande 
activiteiten blijven je basis, maar nieuwe activiteiten 
zijn cruciaal om die basis te verbreden. Als je op 
beter weer gaat zitten wachten, zou het wel eens 
te laat kunnen zijn.”

Zijn eerste maanden bij JR Shipping heeft Jari 
gebruikt om kaders neer te zetten voor verdere 
activiteiten in de multipurpose markt. Hij zegt: 

Over Jari van Niejenhuis
Jari van Niejenhuis is getrouwd met Natasja. 
Samen hebben ze vier kinderen. Twee wonen 
nog thuis. Voor Jari is zijn werk zijn leven. De 
enige ‘hobby’ die hij zich sinds kort permitteert, 
is rondrijden op een racefiets. Zijn vader was 
een scheepvaartman in hart en nieren, voor Jari 
lag een loopbaan op zee allesbehalve voor de 
hand. In zijn jeugd was hij vooral te vinden op 
de boerderij van zijn oom Piet vlakbij ’t Zand in 
Groningen. Lange tijd was hij de gedoodverfde 
opvolger. Rond zijn twintigste, hij zat toen op de 
Hogere Landbouw School, stak de ambitie de 
kop op om kapitein te worden. Hij stapte naar de 
directeur en zei: ik stop er mee, ik wil naar zee.
Zijn vader wist hem ervan te overtuigen dat hij
een fatsoenlijke maritieme opleiding moest 
volgen. Aan de Abel Tasman zeevaartschool in 
Delfzijl haalde hij zijn rangen. “Een fantastische 
tijd!” Als eerste stuurman voer hij nog een tijd 
onder kapitein Hendrik van Hanegem, de broer 
van. “De man van wie ik de fijne kneepjes van 
het vak heb geleerd!” Jari had zich voorgenomen 
om voor zijn dertigste kapitein te worden, het 
liefst op zijn eigen schip. Dat viel niet mee, 
want de scheepvaartsector verkeerde toen in de
diepe crisis van de jaren ’80. Toch kreeg hij een 
kans, via Wagenborg. Als kapitein op de Meran, 
een ‘bootje’ van 1.100 ton, deed hij zijn meest 
waardevolle maritieme ervaringen op. In 1990 
ging hij zijn vader achterna, naar Flinter. Hij 
voer een tijd op de Afrikaanse Oostkust, waar 
hij warme herinneringen aan heeft, en koos in 
1994 voor een positie aan de wal om zijn vader 
te helpen het rederijbedrijf uit te bouwen. De 
rest is geschiedenis. 

“Een multipurpose schip moet je zien als een 
varende vrachtwagen. Je kunt er alles in kwijt. Zelfs 
bij slechte economische omstandigheden is er 
altijd behoefte aan vervoer. Voorwaarde is dat je de 
meest economische schepen weet te koppelen aan 
de allround dienstverlening van een geïntegreerd 
logistiek bedrijf. JR Shipping heeft daar alle 
kwaliteiten voor in huis. Als het nu lukt om binnen 
onze netwerken de juiste bronnen aan te boren en 
het vertrouwen van investeerders te winnen, 
kunnen we een belangrijke slag voor de 
toekomst maken.”

Er klinkt enthousiasme door in zijn stem als Jari 
van Niejenhuis zegt: “Er lopen veel gesprekken, we 
hebben verschillende ijzers in het vuur. Ik kan nog 
niet ingaan op de details, want de concurrentie 
leest mee. Maar als we denken en ondernemen 
vanuit de voor JR Shipping typerende sterkte – de 
combinatie van vechtlust, professionaliteit en 
allrounderschap in scheepsmanagement – dan is 
het mogelijk om vanuit de huidige basis, die 
hard bevochten is, het tij definitief te keren. Ik 
neem daar graag mijn aandeel in.”
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TROTS!                Op excellente SeaZip ‘high speed’ serviceschepen

Met de overdracht van SeaZip 1 en 2, in 
december 2012, is SeaZip Offshore Service 
klaar voor een ambitieus marktoffensief. De 
twee high-speed vessels, gebouwd door Damen 
Shipyards (Gorinchem), geven de propositie 
van SeaZip Offshore Service uitstekend weer: 
excellente maritieme dienstverlening met snelle 
betrouwbare schepen die ver uit de kust, ook 
onder uitdagende omstandigheden, inzetbaar 
zijn. SeaZip Offshore Service anticipeert daar-
mee op de toenemende ontwikkeling van 
windmolenparken op open zee.

Jan Reier Arends, die als directielid van de JR 
Shipping groep het initiatief nam om de offshore 
markt gedetailleerd in kaart te brengen, spreekt 
van een ‘mijlpaal die de diversificatieambities van 
de rederijgroep markeert’. Hij voegt daar aan toe: 
“Die mijlpaal is bij tegenwind bereikt. Natuurlijk 
hadden we bij de oplevering liever direct voor beide 
schepen een contract op zak gehad. De realiteit is 
echter dat ook de markt voor offshore windenergie 
hinder van de crisis ondervindt, waardoor 
projecten vertraging hebben opgelopen. Toch 
hebben we er samen met Damen voor gekozen 
door te zetten. Als ondernemers leggen we ons 
niet neer bij tegenwind, maar kijken we voorbij de 
horizon, naar een toekomst waarin duurzame 
energie de nieuwe economische motor is.”
In Noord-Europa betekent duurzame energie 

vooral windenergie. De intenties waar landen zich 
in Europees verband aan hebben gecommitteerd, 
liegen er niet om. Internationale partijen werken 
nauw samen aan innovatie technologieën die 
investeringen in windenergie rendabel maken. De 
aandacht verschuift van land naar zee. Met als 
trend: grootschalige windmolenparken die steeds 
verder uit de kust komen te liggen. Europa heeft 
op dit moment 16 offshore windmolenparken 
concreet in ontwikkeling en ruim 50 in studie. In 
november 2010 hebben we de marktperspectieven 
in een speciale editie van JR Shipping Actueel op 
een rij gezet. Deze ‘offshore special’ (Jaargang 7, 
nr 14) is te downloaden via www.jrshipping.nl.

Geïntegreerde maritieme dienstverlening
“Hoe verder uit de kust, hoe uitdagender de 
omstandigheden op zee”, zegt Jan Reier Arends. 
“Dat brengt voor de offshore markt een nieuwe 
behoefte met zich mee. Door de schaalvergroting 
zijn sowieso meer service- en accommodatie-
schepen vereist, maar er is vooral behoefte aan 
geïntegreerde specialistische dienstverlening; aan 
een nieuwe generatie schepen, voorzien van 
innovatieve technologie, gemanaged door een 
flexibele allround organisatie die alle aspecten 
van de scheepvaart beheerst. In die behoefte 
voorzien SeaZip Offshore Service en JR Shipping, 
als gezamenlijke maritieme dienstverlener.”
Op dit moment wordt met de SeaZip 1 en 2 proef-

gevaren. De prestaties van beide schepen (type: 
Damen Fast Crew Supplier 2610) zijn indruk-
wekkend. Arends, zeeman in hart en nieren: “Ik heb 
op veel schepen aan het roer gestaan en kan je 
verzekeren dat dit van een bijzondere dimensie is.” 
De schepen (gebouwd in Singapore, afgebouwd 
in Gorinchem) zijn primair bedoeld voor 
personeelsvervoer en secundair voor lichte vracht. 
Het zijn spectaculair gelijnde catamarans met 
‘Twin Axe’ rompen, waarmee Damen een 
revolutionaire stap voorwaarts heeft gezet in termen 
van snelheid, wendbaarheid en stabiliteit onder 
uitdagende omstandigheden op volle zee. De 
schepen zijn veilig, comfortabel en bovenal buiten-
gewoon ‘slim’ in brandstofgebruik. Het lichte 
gewicht en de state-of-the-art diesels en propeller-
techniek geven de schepen een voorsprong in 
kostenefficiency, wat in de markt voor schone 
energie een essentiële succesfactor is.

De bouworders voor beide schepen zijn verleend 
in het najaar van 2011. Onderhandelingen over een 
exploitatiecontract bevonden zich op dat moment 
in een vergevorderd stadium, maar leidden 
onverwachts niet tot het gewenste resultaat. “We 
hebben ons toen bezonnen op een alternatieve 
financieringsvorm”, aldus Jan Reier Arends. “Bij de 
rederij gold op dat moment alle hens aan dek voor 
crisismanagement. Een aantal van onze schepen 
zat in de risicozone of dreigde daar opnieuw in 
terecht te komen. Geen ideaal moment voor een 
participatieproject dat nog niet met een charter-
contract te onderbouwen viel. In goed overleg met 
Damen hebben we daarom vooreerst gekozen 
voor een scheeps-CV die we in gezamenlijkheid 
mogelijk hebben gemaakt. Intussen zijn we weer 
met verschillende partijen in gesprek en tekenen 
zich concrete verhuurperspectieven af. Die fase 
willen we eerst afronden, voor we over eventuele 
andere financieringsmogelijkheden gaan nadenken. 
Natuurlijk ontkomt ook de offshore markt niet aan 
de gevolgen van de crisis. Maar de manier waarop 
de markt ons initiatief verwelkomt, geeft 
vertrouwen in de toekomst.”

Belangrijke opsteker
Dat de oplevering van SeaZip 1 en 2 nagenoeg 
samenvalt met de succesvolle realisatie van de 
herstructurering ten behoeve van de elf container-
feeder schepen van JR Shipping, is voor de rederij-
directie een enorme opsteker. Jan Reier Arends: 
“We hebben als groep al het mogelijke gedaan om 
de dramatische gevolgen van deze crisis te blijven 
beheersen, waarbij we hachelijke momenten
hebben beleefd. Toch zijn we, als ondernemers, 
tegen de stroom in blijven geloven in nieuwe 
mogelijkheden, in lijn met ons diversificatiebeleid. 
Daarbij is me de moed wel eens in de schoenen 
gezonken. Maar als je deze schepen dan voor het 
eerst in volle kracht op de Nederlandse kust ziet 
aankoersen, begrijp je weer waarom je ooit 
gekozen hebt voor de scheepvaart.”
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“Het moment waarop ik deze schepen in volle kracht op de 
Nederlandse kust zag aankoersen, begreep ik weer waarom 
ik ooit gekozen heb voor de scheepvaart.” 

                                            Jan Reier Arends
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