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De voorbereidingen van de ‘Maasbrachter Havendagen’ 2006, die plaatsvinden op 23, 24 en 25 juni, zijn al weer 
een paar maanden in volle gang. Dit jaar wordt weer al het mogelijke uit de kast gehaald om er drie nuttige maar 
vooral ook feestelijke dagen van te maken. Zaterdag 24 juni tonen vele bedrijven op de havenstraat hun producten en 
nieuwtjes aan de scheepvaartondernemers. Daarnaast zijn er allerlei andere activiteiten.   
 
Niet alleen de bedrijven die elk jaar aanwezig zijn maken hun opwachting tijdens de Maasbrachter Havendagen. Er zijn 
ook tal van nieuwe bedrijven benaderd, waarvan verschillenden het een uitstekende gelegenheid vinden hun 
naamsbekendheid uit te breiden. Zondag 25 juni is er uiteraard weer een uitgebreide markt en ook alle andere 
activiteiten, zoals de nostalgische boten en de Wrikwedstrijden, zullen niet ontbreken. Tijdens de Maasbrachter 

Havendagen 2006 is er niet alleen veel aan de haven te beleven, ook in de haven kunnen bezoekers van alles 
bezichtigen en bewonderen. Niet alleen het zakelijk gedeelte komt dit jaar ruimschoots aan bod. Ook de 
avondprogramma’s zijn goed gevuld, dankzij de medewerking van de Voetbalvereniging Maasbracht en de Kasteleins. 
Aan de haven wordt dit jaar drie avonden lang feestgevierd.  
 

Powerful HS Marine crane for shoalbuster Baloe 
 
Promac in the Netherlands has supplied a powerful 
HS Marine telescopic knuckleboom crane for the new 
shoalbuster Baloe, which is owned by Herman Sr. 
Promac supplied a model AKC 115 LHE4 crane which 
was designed in close cooperation with the owner 
and is capable of handling loads of up to 4,400kg at 
an extended outreach of 15.5m. The lifting capacity 
increases to 20,800kg at a reduced outreach of 
4.0m.  
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The powerful slewing gear allows the crane 
operation at full capacity with up to 5° heel. In 
addition, the crane is equipped with a hydraulic 
winch capable of lifting 4,400kg in a direct pull 
configuration. 
 
The crane has an unlimited slewing range and is 
operated from a platform aside the crane giving a 
full and safe view over the working area. 
 

Unicorn Shipping sells three chemical-

tanker newbuildings 
Unicorn Shipping of South Africa is continuing to sell ships, having reportedly parted with three vessels. 
 
The 37,000-dwt chemical tanker Imvubu , due for delivery in February 2007 from Shin-A Shipbuilding, is said to have 
gone to Socomar of Italy for $46m. 
 
The similar-size Southern Unity (built 2004) is said to have gone to unidentified buyers for $40m, with delivery 
slated for May/June 2007. But some brokers suggest the ship has not been sold. 
 


