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Geachte lezers,

In april van dit jaar hebben we
een groot man verloren die 44
jaar voor ons bedrijf gewerkt
heeft. Hij was een ziener en
onder zijn leiding heeft de
Koninklijke Lankhorst Euronete
group zich ontwikkeld en een
enorme groei doorgemaakt.
Deze man – RUURD SEINEN –
was tot 2004 onze voorzitter van
de Raad van Bestuur. Ik had het
voorrecht vele jaren zeer nauw
bevriend met hem te zijn ge-
weest.
Wij willen graag uiting geven aan
ons respect voor iemand die bo-
venal een familieman, loyaal en
toegewijd was. Hij had een sterk
karakter en werd gerespecteerd
door een ieder die ooit met hem
te maken heeft gehad.

Het is een groot verlies voor ons
en voor zijn familie. Moge hij in
vrede rusten.

Ook in april vond er op onze pro-
ductielocatie in Sneek een zeer
bijzondere dag plaats: de grote
opening van onze nieuwe indus-
triële ‘G. Dijkstra-hal’. We had-
den voor deze gelegenheid
staatssecretaris van Infrastructuur
en Milieu, de heer Atsma uitge-
nodigd om de opening samen
met ons te vieren. Deze nieuwe
hal, onderdeel van een in 2010
gestart groot investeringsplan,
toont aan dat we voortdurend in-
vesteren om nieuwe ontwikkelin-
gen, nieuwe portfolio’s met
toegevoegde waarde en, niet
minder belangrijk, betere werk-
omstandigheden te creëren om
nog meer te kunnen bereiken.

Maar dit is niet het enige project
dat we recentelijk gerealiseerd
hebben. Zo waren er ook de vol-
gende:
- In onze nieuwe fabriek in Rio de

Janeiro, Brazilië, is gestart met
de productie van diepwater
meerlijnen. De foto toont de
eerste haspel uit de productie.

- Voor de offshore zijn we in
maart gestart met de bouw van
onze nieuwe fabriek in Viana
do Castelo, Portugal, met ha-
venfaciliteiten onder handbereik
voor het produceren van diep-
water meerlijnen en ‘single
point’ meerlijnsystemen. Op
deze nieuwe locatie gaan we
tevens starten met de productie
van speciale deployment tou-
wen voor de offshore waarvoor
we een van de grootste touw-
machines ter wereld hebben
verworven.

- Daarnaast zijn we op ons com-
plex in Maia, Portugal bezig met
de bouw van een nieuwe grote

hal. Hier zullen behalve een zeer
moderne staalkabelfabriek ook
nieuwe R&D-faciliteiten komen
die in de behoeftes van onze
verschillende divisies voorzien.

We vormen duidelijk een actieve
Europese industriële groep die
gedurende de afgelopen twee
decennia voortdurend in kernac-
tiviteiten en competenties geïn-
vesteerd heeft. En dat is alleen
mogelijk dankzij de continue me-
dewerking van al onze klanten
en werknemers.

José Luis Gramaxo
Voorzitter Raad van Bestuur

In de scheepsindustrie is de trend
‘met minder bemanning varen’
gaande, maar op het gebied van de
ontwikkeling in touwgaren lukt het
momenteel niet om de omgang
met touwen nog meer te verbete-
ren. De A3-splits verbetert echter
de omgang, want deze splits is lich-
ter, sterker en kleiner dan de traditi-
onele splitsen.

De A3-splits heeft 100% rende-
ment; dit betekent dat er door het
splitsen geen touwkrachtverlies is.
Het maakt het hanteren van het
touw gemakkelijker omdat er geen
verdubbeling van het touw of
splitsstijfheid in de hoofdlijn is, iets
dat wel vaak voorkomt bij traditio-
nele touwsplitsen. En, vanwege het
gewicht en de omvang van de

Tijdens het prestigieuze 24e Seatrade Awards evenement op 14 mei
jl. in The Guildhall in Londen heeft Seatrade, de toonaangevende
uitgeverij in de maritieme industrie, de ‘Innovation in Ship Operati-
ons’ award toegekend aan de A3-splits van Lankhorst Ropes. Het
verkrijgen van deze onderscheiding betekent erkenning dat de A3-
splits een innovatie in de maritieme touwtechnologie voor de
scheeps- en sleepbotenindustrie is.

MARITIME & OFFSHORE ROPE DIVISION

‘Seatrade’ innovatie award
voor A3-splits

splits, het zwaarste deel van het
touw, kan de A3-splits door één
persoon gehanteerd worden.

Seatrade - internationale uitge-
verij in cruise- en maritieme
industrie
Seatrade, opgericht in 1970, is een
gevestigde naam in de internatio-
nale cruise- en maritieme markt.
Hun publicaties, evenementen, ma-
nagementtrainingen, onderschei-
dingen en websi-
tes bevatten alle
aspecten van
cruise- en mari-
tieme activiteiten.
Seatrade is be-
kend en wordt ge-
respecteerd over
de hele wereld.

Wilco Stroet, ma-
naging director
Lankhorst Ropes:
"Dit is geweldig
nieuws! Wij zijn

blij met de erkenning door Seatrade
voor de A3-splits in de categorie 'In-
novation in Ship Operations'. Het is
wereldwijd goed ontvangen door de
maritieme bedrijven, waarvan vele
tegenwoordig de A3-splits in ge-
bruik hebben in hun gehele vloot."

De A3-splits is nu standaard voor
Tipto® Winchline en Strongline
touwen.
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De eerste haspel geproduceerd door
Lankhorst Euronete Brasi l
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ENGINEERED PRODUCTS DIVISION

Uiteraard was het Burgemeester

Hayo Apotheker die de heer

Atsma in de gemeente Súdwest

Fryslân verwelkomde voor de

officiële opening van deze

nieuwe productiehal. Staatsse-

cretaris Joop Atsma benadrukte

in zijn toespraak onder andere

het belang van hergebruik van

afval en de verwerking ervan

tot nieuwe, hoogwaardige pro-

ducten (‘cradle-to-cradle’). Zo

kunnen we de milieudruk ver-

minderen en Nederland leef-

baar houden.

Speciale aandacht ging boven-

dien uit naar de kunststof-

dwarsligger van Lankhorst; een

belangrijke innovatie voor de

railmarkt. Vervolgens verrichtte

hij de officiële opening door de

naam van de nieuwe hal te ont-

hullen: G. Dijkstra-hal. Volgens

traditie vernoemd naar voorma-

lig directeur Gosse Dijkstra, die

eind 2011 met pensioen is ge-

gaan.

De hal is uitgerust met de

nieuwste snufjes op het gebied

van klimaatbeheersing, energie-

besparing en efficiency. Zo is er

gekozen voor een warmteterug-

wininstallatie, zodat de warmte

die vrijkomt bij het energierijke

extrusieproces niet verloren

gaat. Verder wordt er in het

nieuwe gebouw aanzienlijk op

energie bespaard door de inzet

van gasontladingslampen met

spanningsregelaren (22%

stroomreductie) en lampen met

schemerschakelaars die bij vol-

doende daglicht automatisch

uitschakelen. En er is geïnves-

teerd in een energievriendelijke

koelinstallatie. Deze nieuwbouw

betekent een belangrijke verbe-

tering van de arbeidsomstandig-

heden van de medewerkers.

Lankhorst beschikt nu over een

nieuwe productieruimte van

8000 vierkante meter en zet

weer een forse stap naar de

toekomst, waarbij hun unieke

locatie in Sneek een centrale rol

blijft spelen.

Op maandag 16 april jl. werd de nieuwe productiehal van
Lankhorst Engineered Products geopend door de heer Joop
Atsma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Groei en
innovatiedrang gaven de eerste aanzet tot de bouw van deze
nieuwe hal; duurzaamheid vormde de leidraad voor verdere
aanpak.

Staatssecretaris Joop Atsma
opent nieuwe productiehal
Lankhorst Engineered Products

Officiële opening door de heer
Joop Atsma en de heer Gosse Dijkstra

Toost op de nieuwe hal

V.l.n.r.: Sjouke Tjalsma, managing director Lankhorst Engineered Products;
Joop Atsma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; José Gramaxo,
president Royal Lankhorst Euronete Group; Hayo Apotheker, Burgemeester
Gemeente Súdwest Fryslân
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Daarvoor was Bill de Schotse

agent voor W.J. Knox, netten-

makers uit Kilbirnie in Schot-

land, en Levi Jackson, producent

van speciale touwen in Enge-

land. Toen de zaken met de

Cerfil-producten zich verder uit-

breidden in de UK, startte Bill

zijn eigen bedrijf Woodrope

(Aberdeen) en de goede relatie

tussen hem en de Captain flo-

reerde. Het bedrijf groeide en

Bill name zijn eerste werknemer,

een jonge man genaamd Ron

Crawford, in dienst als maga-

zijnman om te helpen met de

distributie. Uiteindelijk is Ron 37

jaar later als manager met pensi-

oen gegaan hetgeen gevierd is

met een diner ter ere van hem

met gasten van Lankhorst Euro-

nete Portugal, Ymuiden Stores,

Le Drezen, het personeel van Eu-

ronete UK Ltd en uiteraard met

Bill en zijn echtgenote Emma.

FISHING DIVISION

In vroegere dagen waren de

goederen in de containers prak-

tisch al verkocht voor ze in de

UK aankwamen en de klant die

het snelst de beste prijs betaalde

kreeg het leeuwendeel. Dit

vroeg om een distributiesysteem

teneinde alle klanten tevreden te

houden. Tegenwoordig zijn de

rollen wel heel anders verdeeld!

Na 18 jaar was Bill in de gele-

genheid een Engels, aan de vis-

serij gerelateerd bedrijf in

Fleetwood te kopen. Het bedrijf

dat de naam Euronete UK Ltd

kreeg, had destijds verscheidene

weefgetouwen voor netten

staan. Doordat de arbeidkosten

in Portugal goedkoper waren en

het in de UK niet winstgevend

was om netten te produceren,

werden de machines naar Portu-

gal verscheept.

Gedurende vele jaren runde Bill

Niet lang nadat Captain Gramaxo het Portugese bedrijf Cerfil
kocht dat monofilamenten en borstelharen produceerde, be-
noemde hij de heer Bill Wood als agent voor het Verenigd Ko-
ninkrijk. Samen zouden zij beginnen met de levering van
netten, vlecht en touwen in het Verenigd Koninkrijk.

beide bedrijven in de UK - Wood-

rope (Aberdeen) in Schotland en

Euronete UK Ltd in Engeland.

Beide bedrijven richtten zich

voornamelijk op het leveren van

getwijnde netten, touwen en

aanverwante producten aan de

vissersvloot in alle delen van het

Verenigd Koninkrijk en Ierland.

In latere jaren werd besloten de

twee bedrijven te laten

samensmelten tot Euronete UK

Ltd. met hoofdkantoor en ma-

gazijn in Aberdeen en verzend-

voorraden in 12 aparte locaties

verspreid over geheel de UK

en Ierland.

In de afgelopen jaren verkreeg

Euronete UK Ltd. grote agent-

overeenkomsten met Polyform

(boeien), Markussen (blokken

etc.), Lowen Messer (messen),

Fekhaug Stoperi (roestvrij staal-

artikelen) en Panther Plast (te-

genwoordig Neptune Plast –

drijvers en manden) - om maar

enkele te noemen.

Uiteindelijk, na 45 jaar in de

handel te hebben gezeten, be-

sloot Bill dat het tijd was om

met pensioen te gaan en ver-

kocht in december 2008 zijn

groothandel in vistuig aan Euro-

nete SA Portugal.

Tegenwoordig zijn de kernacti-

viteiten van Euronete UK Ltd.,

als voorheen, overwegend ver-

bonden met de visindustrie;

slechts een klein gedeelte is niet

aan de visserij gerelateerd. De

belangrijkste producten zijn PE-

netten, inclusief het hele assor-

timent PE-materialen van de

Euronete groepen, getwijnde

touwen, inclusief het nu zeer

populaire White Eurosteel pot-

touw (voor kreeften- en krab-

benvangst) dat een hoge

reputatie in de UK geniet en

sinds kort ook in Noord-Europa,

en andere producten zoals

boeien, drijvers en manden.

Het magazijnpersoneel stelt ge-

mengde pallets met goederen

samen die ’s nachts met een

vrachtwagen in heel de UK of

Ierland gedistribueerd worden,

of heel vaak op dezelfde dag

nog geleverd worden aan de

grootste havens Petershead en

Fraserburgh om onze klanten

een uitstekende service te kun-

nen blijven bieden. Het bedrijf,

dat 6 fulltime werknemers heeft,

wordt geleid door Scott

Macarthur, de voormalige

magazijnmanager die in

navolging van Ron Crawford

nu de nieuwe algemene

bedrijfsleider in Aberdeen is.

V.l.n.r.: Paul Gordon , Ian King, Garry Urquhart, Marc Altena, Sheena
Mathieson, Steve Emmerson, Evelyn Crawford, EmmaWood, Bill Wood,
Ron Crawford, Scott Macarthur, José Gramaxo, Sam Tye en Rui Faria
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De volgende Lankhorst Euronete News verschijnt in oktober 2012.

W W W . L A N K H O R S T E U R O N E T E . C O M

BEURZEN 2012

MARITIME & OFFSHORE ROPE DIVISION
4 – 7 september SMM, Hamburg (D)
17 – 20 september Rio Oil & Gas, Rio de Janeiro (BR)

ENGINEERED PRODUCTS DIVISION

Lankhorst Mouldings Steel 
13 – 16 september Ankiros 2012, Istanbul (TR)
23 – 27 oktober EuroBLECH 2012, Hanover (D)

Lankhorst Mouldings Custom 
26 – 27 september Kunststoffen 2012, Veldhoven (NL)

YACHTING DIVISION
4 – 9 september HISWA te Water, Amsterdam (NL)
22 – 30 september Interboot, Friedrichshafen (D)
27 oktober – 4 november Hanseboot, Hamburg (D)
13 – 15 november METS, Amsterdam (NL)
21 – 25 november Boot und Fun, Berlin (D)

FISHING DIVISION

Ymuiden Stores Holland
4 – 6 oktober Holland Fisheries Event, Urk (NL)

YACHTING DIVISION

Logistiek: ‘Key’concept voor 
Lankhorst Taselaar/Hohorst

Aan het woord is Paul Rienstra,
Logistiek Manager bij deze groot-
handel in watersportartikelen.
“Er is in de loop der jaren enorm
veel veranderd binnen de groot-
handel. Meer dan ooit willen
klanten ‘delivery on demand’.
Lange levertijden of ‘nee verko-
pen’ worden logischerwijs niet
meer geaccepteerd. Maar ander-
zijds is het fysiek en kostentech-
nisch ook niet mogelijk om bij
een compleet portfolio van ruim
10.000 artikelen grote zeker-
heidsvoorraden aan te houden.
Voor onze organisatie betekent
dit dat er continu afstemming
moet plaatsvinden tussen de af-
delingen inkoop, verkoop en lo-
gistiek. Hoe dan ook: er moet
geleverd worden!
Anticiperen op de directe vraag,
dat is ons geheim. Dat klinkt lo-
gisch, maar voor een organisatie
die te maken heeft met seizoens-
invloeden is dit nog een hele klus.
Maar juist dankzij onze jaren-
lange ervaring weten wij als geen
ander wanneer wij welke speci-
fieke artikelen extra op voorraad
moeten nemen. Misgrijpen moet
tot een absoluut minimum wor-
den beperkt. Echter, met het op
voorraad hebben van artikelen
zijn we er nog niet, want hoe
krijg je de bestellingen tijdig bij de
klant?”

Slim logistiek management is
daarop het antwoord. Maar wat
verstaat Lankhorst Taselaar hier-
onder? 

Paul Rienstra: “Lankhorst Tase-
laar hanteert als stelregel: voor
15.00 uur besteld, de volgende
dag in huis. Dit betekent dat er
een strakke organisatie moet zijn
in het magazijn en in de afstem-
ming tussen de diverse afdelin-
gen én uiterste flexibiliteit van de
magazijnmedewerkers. Lank-
horst Taselaar heeft de laatste
jaren volop geïnvesteerd om het
logistieke proces verder af te
stemmen op de wensen van de
klant, waarbij wij de lat voor
onszelf bewust hoog hebben ge-
legd. Goederenontvangst en uit-
levering van artikelen moet snel,
goedkoop en goed gebeuren.
Automatisering speelt hierbij een
belangrijke rol. Alle goederen
worden opgeslagen op vooraf
toegewezen locaties waarbij, af-
hankelijk van de omloopsnelheid

In deze tijd waarin het in het algemeen niet zo goed gaat in de
watersport, slaagt Lankhorst Taselaar/Hohorst er in om zijn
marktaandeel te vergroten. Dit succes is voor een belangrijk deel
toe te schrijven aan de leveringsbetrouwbaarheid. Daarom
nemen wij voor deze editie van Lankhorst Euronete News een
kijkje achter de logistieke schermen.

De kwaliteit die wij aan onze lo-
gistieke operatie hechten, komt
niet alleen tot uiting in accura-
tesse van leveringen, maar ook in
de aandacht voor milieuaspecten.
Wij hebben recent een nieuw, 
milieuvriendelijk verpakkingsma-
teriaal in gebruik genomen. Voor
het verpakken van vele producten
worden zogenaamde chips ge-
bruikt. De nieuwe chips zijn ver-
vaardigd van aardappelzetmeel
en volledig biologisch afbreek-
baar. Bovendien hebben de
nieuwe chips een zeer hoog ab-
sorptievermogen en zijn ze volle-
dig vetvrij. Ook de gebruikte
kleurstof is een natuurproduct en
daarmee afbreekbaar. Daarnaast
blijven wij toezien op een zo effi-
ciënt mogelijk gebruik van ver-
pakkingsmaterialen. En niet
onbelangrijk: wij blijven investe-
ren in het verbeteren van onze
processen waarbij de inbreng van
onze medewerkers een cruciale
rol speelt.”

van de producten, de meest ge-
schikte plaats in het magazijn
wordt gekozen. Door het ge-
bruik van barcodescanners wor-
den er nauwelijks fouten
gemaakt bij het samenstellen
van de orders. Daarnaast gene-
reert het ERP-systeem per order
de optimale looproute waardoor
de medewerkers zo weinig mo-
gelijk tijd nodig hebben om de
order samen te stellen. Wat 
tevens een belangrijke bijdrage
levert aan het zo snel mogelijk
kunnen uitleveren, is dat klanten
middels ons online ordersysteem
hun orders rechtstreeks in ons
ERP-systeem kunnen inlezen. Dat
betekent letterlijk dat 1 minuut
nadat wij de order van de klant
ontvangen deze al kan worden
verwerkt in het magazijn. Dit
alles stelt ons in staat om snel,
betrouwbaar en tegen zo weinig
mogelijke kosten onze klanten
optimaal van dienst te kunnen
zijn.

Paul Rienstra, 
Logistiek Manager bi j  
Lankhorst Taselaar/Hohorst

Pavan Pasupuleti  op de Oil  & Gas beurs in Austral ië


