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Schulz Rijnvaart bevoorraadt 50 riviercruiseschepen

‘Parlevinker’ van Alkmaar tot Boedapest

‘Je bent al vroeg ver van huis, vroeg 
vertrokken zeker?’, is de openings-
vraag. Het antwoord van chauffeur 
Jesse Verheij relativeert het allemaal 
fors: ‘Zo ver van huis ben ik niet, we 
rijden tot ver in Oostenrijk en ik ben 
gisteren al vertrokken, heb onderweg 
overnacht. Het nummer van kantoor? 
Kijk, dat staat hier wel op.’

Op een kopie-afleverbon staat, naast 
de contactgegevens, de net afgeleverde 
bestelling van onder meer drie keer 
acht flesjes bier. Van de merken An-
chor, Meantime Yakima en Brewdog 
Punk Indian Pale Ale. Twee flessen Old 
Overholt Straight Rye whisky en een 
fles Zwarte Kip advocaat. Het maakt 
nieuwsgierig, dus we gaan aan boord 
van de voormalige spits Courage, in 
1965 gebouwd als Sambrespits Marjul 
op werf De Durme in het Belgische 
Tielrode.

Toen was het schip bijna 47 meter, 
Jan en Diana lieten het inkorten tot 39 
meter om behalve de Moezel en Rijn 
ook diep Frankrijk in te kunnen via de 
zogeheten Freycinet-sluizen.

De Meijers en hun drie bemannings-
leden varen met maximaal acht pas-
sagiers. Die bijna zonder uitzondering 
buitenlandse klanten zijn bijna letter-
lijk koning en koningin en krijgen ze-
ker qua eten en drinken alles wat hun 
hartje begeert. Mede dankzij Schulz 
Rijnvaart.

Extra Service
De Meijers zijn al jaren klant bij 

Schulz Rijnvaart. Jan Meijer: ‘We zijn 
heel tevreden met ze. We kunnen er 
voor de keuken en de bar alles bestel-
len en krijgen het precies zoals we het 

willen en wanneer. De service gaat heel 
ver. Hebben we een keer een brand-
stofpomp nodig, dan laten we die bij 
Schulz bezorgen en dan komt die de 
eerstvolgende levering gewoon mee 
aan boord. Zonder “handling fee”.’

Later tijdens een gesprek in Alblas-
serdam zegt de verantwoordelijke man 
bij Schulz Rijnvaart, Peter van Essen: 
‘We doen inderdaad veel voor onze  
klanten. Al het mogelijke eigenlijk. 
Service staat hoog in het vaandel. We 
bezorgen hun post aan boord, of on-
derdelen. We hadden ooit iemand die 
malheur had met zijn contactlenzen. 
Die bestelde nieuwe en had ze binnen 
een paar dagen aan boord. Die service-
verlening sluit goed aan bij ons motto 
dat we nooit ‘nee’ verkopen. Maar ik 
weet het, het gezegde is ook ‘zeg nooit 
nooit’. Maar de klanten weten dat, áls 
we toch een keer nee moeten verko-
pen, we er alles aan gedaan hebben om 
dat te voorkomen.’

9/11
Van Essen, inmiddels 15 jaar aan 

boord bij het ruim 45 jaar oude be-
drijf, was nauw betrokken bij de ver-
huizing vanuit Ridderkerk naar de 
nieuwe vestiging in Alblasserdam, nu 
11 jaar geleden. Het pand is naast het 
kantoorgedeelte voorzien van diverse 
magazijnen, koel- en vriescellen en vol-
doet geheel aan de HACCP-normen.

Die verhuizing werd ingrijpend beïn-
vloed door 9/11, de dag in 2011 dat ter-
roristen twee vliegtuigen in het World 
Trade Centre in New York boorden. ‘De 
grond hier in Alblasserdam was net 
gekocht toen de ramp met de Twin To-
wers zich afspeelde. Tot dat moment 

maakten veel Amerikanen en Canade-
zen de riviercruises. Daarvan bleven er 
ineens veel weg, vanwege de angst om 
te reizen. Onze bouwplannen gingen 
een paar jaar de koelkast in. Gelukkig 
veranderde de markt en kwamen er 
meer Italianen, Zwitsers, Duitsers, Ne-
derlanders en Chinezen cruises maken. 
Daarop werd de verhuizing doorgezet 
en nu zitten we al 11 jaar hier.

‘De afgelopen jaren zijn er wel al 
meer Amerikanen terug, maar ik heb 
het idee dat het aantal nog steeds klei-
ner is dan voor 9/11.’ 

Mentaliteit 
Kort na nieuwjaar wordt vrijwel de 

hele cruisevloot een paar maanden ‘op-
gelegd’. Dan wordt het ook wat betreft 
de uitgaande orders bij Schulz rustig. 

Een impressie van de vele bestemmingen die de wagens van Schulz Rijnvaart aandoen. 
(Foto’s Willem de Niet)

Door Willem de Niet

Een vroege oktoberochtend in Zell am Mosel. Een stationair 
draaiende vrachtwagencombinatie. De chauffeur loopt met een 
paar dozen de loopplank van een klein maar (erg) fijn vakan-
tiescheepje op. Het is de La Nouvelle Etoile van Jan en Diana 
Meijer uit Zwartsluis. De vrachtwagen komt uit Nederland en is 
van Schulz Rijnvaart, groothandel voor horeca en scheepvaart, 
uit Alblasserdam.

Een gevalletje 
‘boter kaas en 
eieren’ voor de 
Antonio Belluci 
met een kleine 
nabestelling voor 
de Statendam 
(rechtsonder). In 
de gele krat de 
hele brie. Daar 
achter vleeswa-
ren. Op de eieren 
de margarine, 
daarachter in de 
hoek de vruch-
tenyoghurt en er-
onder houdbare 
zuivel.
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‘We bezorgen ook post
aan boord, of onderdelen’

Schulz Rijnvaart bevoorraadt 50 riviercruiseschepen

‘Parlevinker’ van Alkmaar tot Boedapest

‘Ja, de seizoensinvloeden zijn heel goed 
merkbaar hier. We werken met 10 vaste 
krachten, daarnaast met oproepkrach-
ten en  seizoensmedewerkers en in het 
hoogste hoogseizoen met vakantiewer-
kers. Die vakantiewerkers recruteren 
we via de mensen die hier werken. Zo-
doende weten ze op voorhand dat het 
hier geen 9 tot 5 baan is. We gaan naar 
huis als het werk gedaan is. Of dat nu 
om vijf uur, om zeven uur of om acht 
uur is maakt niet uit. De deur gaat hier 
elke ochtend om zes uur open, we zijn 
24/7 bereikbaar en de vrachtwagens rij-
den zes, soms zeven dagen per week.’ 

Koelwagens
Het wagenpark van Schulz bestaat 

uit vijf vrachtwagen(combinaties). Al-
lemaal ingericht voor geconditioneerd 
vervoer. Met een variabele indeling om 
de producten te vriezen en te koelen. 
Op dit moment wordt gereden door 
drie vaste chauffeurs en twee à drie 
oproepkrachten. Van Essen: ‘Onze op-
roepkrachten zijn tussen de 60 en 75 
jaar oud. Maar nog zo fit, dat ze bij wij-
ze van spreken nog over het hek kun-
nen springen. De oproepkrachten doen 
wel de wat kortere ritten. Arnhem, Am-
sterdam, Brussel, Keulen, Düsseldorf, 
dat soort bestemmingen. Maar we heb-
ben ook jonge chauffeurs, uit de ‘eigen 
kweek’. We zijn namelijk een leerbe-
drijf voor Transport en Logistiek.’

In het seizoen rijden de wagens we-
kelijks in Straatsburg, Wenen en soms 
tot Boedapest. ‘Langs de Rijn rijden 
we tot Breisach, net voor Bazel. Chauf-
feurs zijn dan maximaal drie nachten 
onderweg.’

In totaal bevoorraadt Schulz zo’n 50 
schepen. Van klein tot groot, vanaf de 
acht passagiers op La Nouvelle Etoile 
via 140 op de Antonio Bellucci tot 186 
op de Statendam.

‘Vroeger, toen het bedrijf net was be-

gonnen, werden de schepen in Arnhem 
en Nijmegen aan de kade bevoorraad. 
Het klinkt nu heel gek, maar dat  wa-
ren voor ons de verste bestemmingen. 
Dat bevoorraden vanaf de kade doen 
we nu nog in Amsterdam. Daar staan 
we voor een aantal (fiets)-vaarvakantie-
schepen op een vaste tijd op de kade. 
De chauffeur laat de luchthoorn loei-
en en de klanten komen hun spullen 
ophalen.’

Voorraden
Tijd voor een kijkje in het magazijn. 

Waar voor een toevallige bezoeker nog 
veel te zien is, terwijl Van Essen bena-
drukt dat er door het aflopende seizoen 
niet echt meer zoveel te zien is. ‘Het is 
nu nog een kwestie van de orders voor 
de feestdagen en de cruises langs de 
kerstmarkten en dan is het voor dit 
jaar gedaan. Nee, dan is dit magazijn 
niet helemaal leeg. Wat er dan nog 
staat aan artikelen met beperkte houd-
baarheidsdatum gaat naar de voedsel-
bank en het Leger des Heils. Het hangt 
er een beetje vanaf wat simpel geporti-
oneerd kan worden en wat niet. Groot-
verpakkingen gaan naar het Leger des 
Heils en veel kleinverpakkingen naar 
de voedselbank.’ 

Een rij identieke emmers soep 

springt in het oog. Het blijken 60 ver-
schillende soorten, elders nog eens 30 
soorten sauzen. Hotelkazen in soorten 
en maten, grootverpakkingen eieren, 
allerhande bonbons en chocolade tot 
cocktailprikkers en prikkers met vlag-
getjes van vele landen. Het assortiment 
specerijen is enorm. De potjes saffraan 
lijken slecht gevuld. Maar kosten toch 
al gauw 80, 90 euro. 

Van Essen: ‘Ruim voordat het nieuwe 
seizoen begint, komen de chef-koks 
die dat willen hier op kantoor. Samen 
met onze (vers)leveranciers overleggen 
zij wat zij graag op de bestellijst willen 
hebben, nieuwe trends, nieuwe pro-
ducten met natuurlijk niet te vergeten 
de daarbij behorende prijsvergelijkin-
gen. Vraag en aanbod worden op elkaar 
afgestemd. De chef-koks kunnen zelfs 
aangeven of ze de varkenshaasjes op 
130, 150 of 175 gram willen hebben. 
En of die per stuk, per zes of per dozijn 
verpakt moeten worden. Ook willen 
klanten graag een bezoek brengen aan 
onze versleveranciers. Dan organiseren 
we daar een kijkje in de keuken.’ 

Geen eieren
‘Door de langdurige relatie die we 

met onze klanten hebben, worden op-
vallende zaken die in de bestellingen 

staan bij ontvangst al geconstateerd. 
Dan wordt er op kantoor al opgemerkt 
dat er bij een bepaald schip waar altijd 
een bepaald merk bier wordt getapt, 
ineens een ander merk is ingevuld. 
Kwestie van een kruisje verkeerd gezet. 
Of dat er geen eieren of wc-papier zijn 
besteld. En als dit er op het kantoor 
doorheen slipt, komt er vaak vanuit 
het magazijn de opmerking “gaat dit 
wel goed?” Laatst zei iemand uit het 
magazijn dat een bepaald schip geen 
hotelblokken kaas had besteld. Hoe 
dat kon. Nou, bij navraag aan boord, 
bleken ze een reis eerder heel weinig 
kaas te hebben gebruikt. Wij denken 
mee met onze klanten, maar denken 
soms ook voor ze. En dat wordt op prijs 
gesteld.’       

Chauffeur Richard Bravenboer van Schulz 
Rijnvaart lost voor het riviercruiseschip 
Rembrandt van Rijn bij de Mandelabrug 
in Arnhem. Voor de Rembrandt van Rijn 
ligt het kantoorschip van Constant in 
Beweging dat een aantal partyschepen 
exploiteert. 
(Foto Schulz Rijnvaart / Ernst Klip Fotografi e)


