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WIRECO SYNTHETICS

L A N K H O R S T  R O P E S

Heavy l ift ing

Sleepvaart

WireCo WorldGroup Inc (WireCo), ‘s werelds grootste producent 
en verkoper van speciale staalkabel en hoogwaardige synthetische 
touwen, heeft onlangs aangekondigd dat WireCo het merendeel 
van de aandelen van Endenburg BV (Gouda) heeft verworven. 
Onderdeel van de overeenkomst is dat het maritieme team van 
Endenburg opereert onder de Nederlandse maritieme divisie van 
WireCo WorldGroup, namelijk Lankhorst Ropes in Dordrecht. 

Endenburg, opgericht in 1855, 
is een vertrouwde naam in de 
scheep- en sleepvaart, en in de 
towing-, bouw- en transport-
industrie. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Gouda. Endenburg 
levert hoogwaardige hijs- en 
hefwerktuigen waaronder staal-
kabels, sluitingen en hoogwaar-
dige synthetische touwen.

“We zijn verheugd om Enden-
burgs sales team te verwelko-
men in de WireCo-familie,” 
aldus Wilco Stroet, Senior Vice 
President Oil, Gas and Maritime. 
Met de aansluiting van een 
team bestaande uit Marcel van 
der Molen, Pedro de Jager en 
Edwin de Groot zal Lankhorst 
Ropes Maritime zich verder ont-
wikkelen in het verbeteren en 
assembleren van producten, en 
zich voortzetten met het doel 

om vakbekwaam personeel te 
werven om zo haar klanten opti-
maal te ondersteunen.”

Hoofdpunten uit de 
aankondiging:
•  Endenburgs maritieme, off-

shore en heavy lifting-diensten 

WireCo WorldGroup verwerft de 
aandelen van Endenburg B.V.
Eén team om maritieme industrie te bedienen

zullen zich voortzetten bij  
Lankhorst Ropes in Dordrecht.

•  Met zijn grondige kennis van 
de markt voor staalkabel en 
synthetisch touw is Marcel 
van der Molen toegetreden 
tot Lankhorst Ropes als Sales 
Manager van Heavy Lifting, een 
groeiende markt voor syntheti-
sche hijsoplossingen.

•  Pedro de Jager, een expert op 
het gebied van hoogwaardige 
synthetische touw, heeft zijn 
diensten met betrekking tot 
het ondersteunen van wereld-
wijde klanten voortgezet in 
Dordrecht.

•  Met zijn ervaring in de scheep- 
en sleepvaart-, en de towing-, 
bouw- en transportindustrie 
versterkt Edwin de Groot als 
account manager het mari-
tieme sales team in Dordrecht.

•  De locatie van Lankhorst Ropes 
in Dordrecht heeft voldoende 
capaciteit om alle producten 
te verwerken voor zowel de 
bestaande klanten van Lank-
horst Ropes als de klanten die 
afkomstig zijn van Endenburg.

•  De locatie in Gouda is gereor-
ganiseerd tot WireCo Crane 
Center en verleent zijn dien-
sten aan distributeurs en eigen 
fabrieken.

•  De klanten van Endenburg met 
betrekking tot maritiem, off-
shore en heavy lifting worden 
per direct onderhouden onder 
de naam van Lankhorst Ropes.

Belangrijke contacten in Dordrecht:
Ron Riethoff -     078 611 77 56 -     rr@lankhorstropes.com
Michel de Waard -     078 611 77 55 -     mdw@lankhorstropes.com
Arie Boon -     078 611 77 10 -     ab@lankhorstropes.com

Marcel van der Molen -     078 611 77 32 -     mm@lankhorstropes.com
Edwin de Groot -     078 611 77 37 -     eg@lankhorstropes.com
Pedro de Jager -     078 611 77 31 -     pj@lankhorstropes.com

Algemeen e-mailadres: domestic@lankhorstropes.com
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VIV strake

Lankhorst Mouldings voorziet 
de olie- en gasindustrie van een 
breed scala aan zowel stan-
daard- als op maat gemaakte 
toebehoren voor onderzeese 
pijpleidingen en kabels zoals: 
•  VIV suppression strakes en 

fairings
•  UraGUARD impact en crossing 

protection
• Bend restrictors
• Piggy-back clamps
• Subsurface buoyancy modules
•  Drilling riser protection ele-

menten 

hardend PU-gietproducten uit 
diverse nieuwe en gerecyclede 
polyethyleen- (PE), polypropy-
leen- (PP) en polyurethaanmate-
rialen (PU). 

Voor meer informatie: 
www.lm-offshore.com 

Lankhorst Mouldings Offshore 
Boormaatschappijen hebben te maken met allerlei uitdagingen 
die gepaard gaan met het werken in diep water onder vaak 
zware weersomstandigheden. Dit vraagt om producten en 
technische oplossingen die bestand zijn tegen allerlei invloeden, 
zoals de getijden.  

• Anode tapers
• Field-joint infill sheets 

Voor deze en andere producten 
past Lankhorst Mouldings zijn 
unieke capaciteiten toe voor 
het produceren van dikwandige 
spuitgietproducten, geëxtru-
deerd plaatmateriaal en thermo-VIV strake

LANKHORST EuRONETE PORTuGAL

Knooploze netten 

Eurocross Netting

1. Dhr. Okubo
2. Sónia Teixeira
3. Dhr. Susiku
4. Dhr. Sato
5. Dhr. Kato
6. Mauricio Beleza
7. Joana Barros

8.   Dhr. Uno
9.   Elisa Santos
10. Dhr. Takagi
11. Márcia Ribeiro
12. Nuno Martins
13. Ben Wensink
14. Antonio Ferreira

Gedurende langere tijd waren knooploze nettenmachines niet 
beschikbaar voor de Europese markt en werden alleen de be-
kende Rachel-(brei)machines gebruikt.  

Het is dan ook zeer bijzonder dat 
de heer José Gramaxo er in ge-
slaagd is de allereerste machine 
naar Europa te halen. En naast 
dat het de eerste in Europea 
is, heeft deze machine enkele 
mogelijkheden die als nieuwe 
ontwikkeling beschouwd kun-
nen worden en ervoor zorgen 
dat dit de modernste machine in 
zijn soort ter wereld is. 
De machine weegt ongeveer 40 
ton en is niet te vergelijken met 
onze normale nettenknoopma-
chines. Ook het mechanische 
deel en de werkwijze van de 
machine is compleet anders. 
Het werkt niet met schering en 
inslag, maar min of meer als een 
vlechtmachine. Maar dan wel 
alsof er 200 vlechtmachines sa-
menwerken!
Door de zeer speciale eigen-

schappen kunnen deze netten 
toegepast worden om met min-
der weerstand het net voort te 
slepen, komt het de viskwaliteit 
ten goede, bieden ze hogere 
slijtvastheid, hogere zinksnelheid 
en  minder slijtagepunten bij 
bepaalde toepassingen en waar 
hogere sterktes nodig zijn omdat 
er geen verlies is bij de knooploze 
verbindingen, waar men anders 
knopen zou hebben. 
Al in 2012 is onderzocht hoe de 
machine werkt en wat er nodig 
zou zijn om dit project succesvol 
te maken. We hebben verschil-
lende fabrieken bezocht om de 
werkwijzen, materialen en eind-
producten  te analyseren. Geen 
van hen had echter een machine 
die we zochten. Dat maakte onze 
missie uniek en we kunnen nu 
zeggen dat deze volbracht is. 

Antonio Ribeiro, Nuno Martins, 
Mauricio Beleza en Ben Wensink 
volgden een training in Japan 
en deden de eerste proeven op 
de machine. De eerste periode 
waarin de machine draaide, 
waren dan ook de meest opwin-
dende weken ooit. 
De bouw van de machine duurde 
1,5 maand. Op de foto staat het 
team dat al vanaf het eerste begin 
met deze machine werkt.
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EUROCROSS TEAM
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SEQUENCE OF SIMULATION OF PURSE SEINE 

Shooting Pursing 

Euronete netten voor de tonijnvisseri j
Werking van purse 
seine netten

Euronete netten voor de tonijnvisseri j  op transport

De staalkabels worden wereld-
wijd verkocht - ons marktaandeel 
in alle staalkabels voor de tonijn-
visserij is meer dan 60%. 
Met steun van het team in Frank-
rijk verkochten we onlangs ons 
eerste Euronete tonijnnet, 100% 
Frans ontwerp en volledig gepro-

duceerd in Portugal. Wat betreft 
ontwerp en verkoop van tonijn-
netten kennen we in Frankrijk 
een oude en succesvolle geschie-
denis. Onlangs is gevraagd deze 
kennis uit te breiden naar Spanje, 
een land met meer dan 85 ‘purse 
seine’ tonijnvissers en waar mo-
menteel gewerkt wordt aan nog 
een 7-tal schepen. 
Dankzij de goede relatie met Pe-
vasa worden wij de gelegenheid 
gesteld onze netten in de eerste 
week van juni aan boord van 
hun nieuwe schip PLAYA DE RIS 
te testen. Op basis van alle erva-
ringen die zijn opgedaan tijdens 

het maken van dit net hebben 
we er alle vertrouwen in dat dit 
net “state of the art” zal zijn en, 
hopelijk, de eerste van vele.
Wij onderscheiden ons van de 
concurrentie door innovatie, te 
beginnen vanaf de drijverlijn 
(synthetisch touw) met een knik-

In de loop der jaren heeft de tonijnvisserij zich ontwikkeld tot  
één van de meest succesvolle markten voor onze visserijdivisie. 
Op staalkabelgebied zijn we vertegenwoordigd met drie mer-
ken, te weten: OLIVEIRA, EURONETE en CAMESA, en op netten-
gebied zijn we aanwezig met LE DREZEN. 

vrije constructie, het goedkeuren 
van een speciaal ontwerp, de 
stabiliteit van de knoop en het 
zeer specifieke koordsysteem; 
we hebben er volop vertrouwen 
in succesvol te zijn. Daarnaast 
moet niet onderschat worden 
dat we, om de kwaliteitsnetten 
te produceren, gebruikmaken 
van de allerbeste gesponnen en 
geverfde garens die verkrijgbaar 
zijn. Bij ons is verticale integratie 
aanwezig door de garens en de 
netten zelf te produceren. 
Net als wij kijkt ook de markt uit 
naar de resultaten; onze loyale 
Spaanse klanten wachten de 
eerste resultaten om daarna met 
ons te kunnen samenwerken. 
De wereld is onze limiet en wie 
weet, verkopen we morgen ook 
in overzeese gebieden waar 
Aziatische producenten nu nog 
exclusief verkopen. 

Netten voor de tonijnvisseri j

Tuna Net Team 
1. Manuel Grulha
2. Fátima Barros
3. Emilia Millan
4. Eugenio Paredes

5. Edgar Martin
6. Cyrille le Roux
7. Amélia Teixeira
8. Andreia Fonseca
9. Nuno Cunha

10. Mariana Lopes
11. Jose Dominguez
12. Francisco Ferreira
13. Eva Sousa
14. Conceição Marques
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Hier is sprake van een typerend 
voorbeeld van synergie. Ons 
succes met staalkabels opent 
nieuwe deuren om de hoog-
waardige kwaliteitsnetten van 
Euronete te verkopen. 



bEuRzEN 2014

LAnKHORST ROPES
16 – 20 juni ITS Hamburg (DEU)

9 – 12 september SMM Hamburg (DEU)

17 – 18 september IMPA London (UK)

28 – 29 oktober Offshore Energy Amsterdam (NL)

28 – 30 oktober Seatrade Middle East Martime Dubai (UAE)

3 – 6 november ADIPEC Abu Dhabi (UAE)

3 – 5 december International Workboat Show New Orleans (USA)

2 – 5 december OSEA Singapore

LAnKHORST EnGinEERED PRODuCTS
11 – 13 september Ankiros Istanbul (TUR)

15 – 18 september Rio Oil & Gas Rio de Janeiro (BRA)

23 – 26 september Innotrans Berlin (DEU)

24 – 25 september Kunststoffen Veldhoven (NL)

14 – 16 oktober DOT Aberdeen (UK)

21 – 25 oktober EuroBlech Hannover (DEU)

3 – 6 november ADIPEC Abu Dhabi (UAE)

11 – 13 november Metalform / Fabtech Atlanta (USA)

2 – 5 december OSEA Singapore

LAnKHORST EuROnETE PORTuGAL
19 – 22 augustus Norfishing 2014 (NO)

25 – 27 september Icelandic Fisheries Exhibition (Iceland)

22 – 25 oktober Aqua Sur Puerto Montt (Chili)

Lankhorst Ropes op de beurs 
Marit ime Industry Gorinchem 2014

VAN DE REDACTIE

Contactgegevens:
LEnews@lankhorst-sneek.nl

Mafalda Gramaxo (PT)
Paula Oliveira (PT)
Geeske Terpstra (NL)
Ineke Heising (NL)

De volgende Lankhorst Euronete news verschijnt in 
november 2014.
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Het is intussen alweer een tijdje geleden, maar afgelopen  
februari hebben we 2 weken lang kunnen genieten van  
geweldige (winter)topsport vanuit Sochi. Wellicht een primeur 
voor Lankhorst-producten, want twee van de in Sochi gewon-
nen gouden medailles zijn onder andere mogelijk geworden 
met behulp van PURE® materiaal.

Reebok kiest er sinds de win-
ter van 2013 voor om PURE® 
materiaal in de zolen van hun 
toprange ijshockeyschaatsen te 
verwerken. Al met al een be-
sparing van enkele grammen 
gewicht plus een verbeterde 
performance per schaats. 

Zowel het dames- als het  
herenteam van Canada wonnen 
goud in Sochi, waarbij menig 
speler van deze teams dit pres-
teerde op Reebok-schaatsen met 
PURE® verwerkt in de zolen. 

S o c h i  2 0 1 4 :  C a n a d e s e  
i j s h o c k e y t e a m s  w i n n e n 
g o u d  o p  P U R E ®!

LANKHORST PuRE COMPOSITES

Reebok-schaats met PURE® verwerkt 
in de zolen.


