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“Om als familiebedrijf te overleven  

én te groeien zijn er 3 zaken enorm belangrijk: 

overeenkomen, overeenkomen en 

overeenkomen.”

Charles Louis De Wit
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  9

Welkom

Beste lezer,

U
w interesse in ons boek doet ons oprecht veel plezier.

Wij nemen u graag mee op een wandeling door 75 jaar De Wit 

Bunkering. Een wandeling langs mijlpalen uit ons verleden, 

het heden en met een blik op de bakens die de koers zullen uitstippe-

len voor onze toekomst.

Vooreerst willen Ilse en ik de twee generaties die ons zijn voorge-

gaan bedanken, voor de kansen en support. Tegelijk reiken we de 

hand naar onze zonen Seppe, Robbe en Wannes voor de toekomst, als 

ze er echt zin in hebben.

Werken in een familiebedrijf is een moeilijk te omschrijven feno-

meen voor de buitenwereld. Het is zoals fan worden van Bruce 

Springsteen nadat je één concert hebt gezien, of supporter worden 

van Royal Antwerp Football Club na enkele historische matchen op 

de Bosuil beleefd te hebben.

Onvoorwaardelijke trouw, geloof in onze mensen, wederzijds res-

pect… het zijn maar enkele van de waarden die zorgen dat we nu 

staan waar we staan.

De betrokkenheid van al onze medewerkers bij het familiebedrijf 

is hartverwarmend. Het motiveert ons om alle dagen de verantwoor-

delijkheid op te nemen voor de vele families die hun boterham ver-

dienen door bij ons te werken. Het is onze brandstof om ervoor te 

blijven gaan. Het maakt ons trots.

Zij en ons netwerk zijn het echte kapitaal van ons bedrijf.

Dit boek is een eerbetoon aan iedereen die ons verhaal mee tot een 

succes heeft gemaakt: medewerkers, klanten, leveranciers, familie en 

vrienden.

Peter De Wit en Ilse Sambaer

DE WIT BUNKERING
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  11

1947 – 1987

Charles Louis De Wit: 

over bricoleren en een 
bloeiende zaak opbouwen

Geboren als schipperskind

C
harles De Wit werd geboren op 1 april 1917 als zoon van Jean 

De Wit en Philomène Bal. Hij was een echt schipperskind, 

want beide ouders waren a�omstig uit 

schippersfamilies. wo I woedde nog volop.

Na de oorlog in 1918 openden zijn ouders een 

café in Klein Willebroek. Vanaf 1920 gaan ze 

terug varen met een schipje van 100 ton. Omdat 

zijn ouders constant naar Boom varen met hun 

schip gaat Charles in 1927 naar het college in 

Boom en later naar een school in Molenbeek 

waar zijn grootmoeder woonde. In 1928 liet zijn 

vader één van de eerste motorspitsen bouwen, 

de Philomène. Het schip kostte toen 255.000 

Belgische frank en was uitgerust met een gloei-

kop-motor met een vermogen van 60 pk. Voor 

die tijd was dat een ongezien sterke motor. Het 

schip had nog een modern snu�e: een elektrisch 

aangedreven ankerlier. Toen Charles het zesde 

studiejaar had beëindigd, vonden zijn ouders 

dat hij genoeg school had gelopen. Vader en moeder konden een 

extra werkkracht goed gebruiken en hun zoon kwam mee aan boord 

tot aan zijn legerdienst in 1937.

1917. Charles De Wit als baby 
met zijn ouders Jean De Wit 
en Philomène Bal.
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Later kocht Jean De Wit nog een tweede motorspits bij, de Oiseau 

bleu.

De oorlog werd Charles bijna fataal

Charles was in 1939 afgezwaaid uit het Belgische leger. Toen wo ii 

uitbrak, werd hij opnieuw onder de wapens geroepen. Hij vocht dap-

per tegen de oprukkende Duitse troepen, maar de overmacht was te 

groot. Vele kameraden zag hij sneuvelen, wie overbleef werd gevan-

gengenomen door het Duitse leger. In Maastricht werd Charles, met 

honderden andere Belgische soldaten, op een trein gezet naar het 

Oosten. Via Berlijn kwam hij uiteindelijk in een krijgsgevangenen-

kamp in Litouwen terecht. Onder strenge bewaking moest Charles 

er met zijn medegevangenen werken op een boerderij. De winter 

1928. De nieuwgebouwde spits ‘Philomène’. Vlnr de kinderen: Charles De wit, 
Georgette De Wit en Alfons De Wit. Volwassenen vlnr: Grootmoeder van Charles, 
Jean De Wit vader van Charles, Philomène Bal moeder van Charles en de grootvader 
van Charles.
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 CHARLES LOUIS DE WIT  13

sloeg genadeloos hard toe. Eten en drin-

ken waren gerantsoeneerd. Het was niet 

leven, maar overleven.

Maar na 7 maanden kwam er goed 

nieuws. De Vlamingen mochten naar hun 

land terugkeren met de trein. Charles 

maakte zich klaar om met één van de eer-

ste konvooien uit Litouwen te vertrekken. 

Vlak voor hij kon instappen, werden de 

deuren van de wagons gesloten. De trein 

zat overvol, niemand mocht er nog bij. 

Charles moest wachten. En dat… redde 

zijn leven.

De trein met de volgepropte wagons 

vertrok, het noodlot tegemoet. Niet veel 

later zou een andere stoomtrein frontaal 

tegen het gevangenen transport botsen. 

Niemand overleefde de klap.

Charles kende nog meer geluk in de 

oorlogsjaren. Zijn ouders waren in Gent gaan wonen, nadat de Duit-

sers hun schip in beslag hadden genomen, en na een lange zoektocht 

werden ze herenigd met hun zoon. In de Arteveldestad leerde Charles 

zijn toekomstige echtgenote, Françoise De Heldt, kennen. Ook zij 

kwam uit een schippersfamilie…

De lokroep van het water

De vader van Charles had een oud motorjacht omgebouwd tot sleep-

boot. Samen met zijn vader bemande Charles dit bootje. Ze voeren 

voor eigen rekening. Vele, door de Duisters in beslag genomen Belgi-

sche schepen, lagen verspreid over verschillende havens in België en 

Frankrijk. Het was hun taak deze schepen terug naar de thuishavens 

te slepen en te bezorgen aan de rechtmatige eigenaars.

In 1928 bouwden de ouders van Charles een nieuw en groter schip, 

de Philomène, en in 1937 kochten ze een schip bij, de Oiseau Bleu. 

Char les bemande, samen met zijn vrouw Françoise, de Oiseau Bleu. 

Charles als soldaat in 1937.
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Charles had ook nog een zus, Georgette. Zij ging samen met haar 

echtgenoot varen op de Philomène.

Charles was gelukkig op het water, maar hij en zijn vrouw hadden 

nog een andere droom: een eigen winkel in scheepsgerief uitbaten. 

In 1947 waagden ze de sprong en openden hun eigen zaak in de Bra-

ziliëstraat 6 te Antwerpen. Door de felle concurrentie bleek de zaak 

echter niet rendabel. Het echtpaar De Wit moest naar iets anders uit-

kijken en richtte zijn blik weer op het water…

De huwelijksfoto van Charles en Françoise op 28 november 1942, in volle oorlogsperiode. 
Feesten was er toen niet bij.
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Françoise voor de winkel  
in de Brazilië straat.

Charles voor de winkel  
in de Braziliëstraat in de haven.

1947. Het eerste handelsregister  
‘Winkel in alle scheepsartikelen’.

Omzetting van winkel naar  
‘Handel in gasolie en vetten’.
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16  DE WIT BUNKERING 75

De Wit Bunkering: hoe het klein begon, 
maar niet klein bleef

1947

Een firma oprichten met achtergelaten legermateriaal

Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog blijft er veel militair 

materiaal van de geallieerden achter in onze contreien. De Ameri-

kaanse tanks hebben motoren van het merk General Motors. De 

motoren worden uit de tanks gehaald en in de 

schepen ingebouwd. Zo is de motorisatie in 

de  binnenscheepvaart op gang gekomen. En 

wie motorisatie zegt, zegt natuurlijk brand-

stof… en bunkeren.

Charles ziet een opportuniteit en koopt in 

Nederland een tjalk van 10 ton, met een motor 

van 10 pk (merk CLM). Samen met zijn schoon-

vader, Pierre De Heldt, bouwt hij eigenhandig 

twee opslagtanks van elk 5.000 liter in het schip. 

Deze opslagtanks zijn ronde cilinders die 

gediend hebben om de geniebruggen van het 

Amerikaanse leger te laten drijven. Met dit eer-

ste bootje, Saint Antoine, worden de eerste 

klanten gebunkerd.

Aanvankelijk wordt de gasolie manueel uit de tank van de Saint 

Antoine naar het binnenschip van de klant gepompt. Charles zoekt 

een mechanische oplossing, maar dat is niet evident. En dan komt er 

een aanbod dat te goed is om te weigeren.

De samenwerking met Esso gaat van start

American Petrol Company (het latere Esso) doet Charles een interes-

sant voorstel. In ruil voor een contract als derde verdeler van APC in 

de haven van Antwerpen, plaatsen zij een set met benzinemotor, tel-

ler en pomp aan boord van de Saint Antoine. Charles hoeft niet lang 

na te denken en gaat akkoord.

Een tjalk van 10 ton werd 
eigenhandig omgebouwd tot 
de eerste bunkerboot.
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Het wordt het begin van een jarenlange, vruchtbare samenwer-

king met Esso. Wat niemand kan vermoeden, is dat op dat moment 

de grondslag gelegd is van de firma De Wit Bunkering zoals ze nu 

bestaat.

Als Charles De Wit begint met de verkoop van gasolie aan de 

scheepvaart, ligt de prijs op 1 BEF per liter, oftewel 0,0248 EUR per 

liter. Vandaag de dag zou je voor deze prijs niet veel brandstof kopen…

Charles ziet het gat in de markt

Op de verkoopwaarde van gasolie is een overdrachttaks verschul-

digd. Deze wordt met fiscale zegels op de facturen betaald. Leverin-

gen met vrijstelling van taksen worden ‘transit’ genoemd. Dergelijke 

leveringen kunnen enkel gedaan worden door de oliemaatschappijen 

zelf. Zij hadden hiervoor eigen bunkerboten en eigen personeel. 

Maar de oliemaatschappijen leverden enkel aan de rederijen. De par-

ticuliere schipper kon dus niet genieten van transit-leveringen. Maar 

dat is buiten Charles gerekend…

Het kost Charles bloed, zweet en tranen, maar uiteindelijk vervult 

hij alle formaliteiten om transit-leveringen ook mogelijk te maken 

voor de binnenschipper. Er is nog één probleem: Hansweert.

In die tijd – de Schelde-Rijnverbinding bestond nog niet – moest 

alle scheepvaart die vanuit Antwerpen naar Nederland ging het slui-

zencomplex in Hansweert passeren. Met lange wachttijden voor de 

sche pen tot gevolg. Veel schippers maakten van de gelegenheid 

gebruik om er gasolie te tanken. Charles weet het nieuws te versprei-

den dat hij in Antwerpen aan dezelfde prijs als Hansweert kan leve-

ren. Een aantal schippers gaan overstag, het bunkeren kan beginnen.

Françoise, een straffe dame

Charles en zijn vrouw, Françoise, wonen op het eilandje aan het Ver-

bindingsdok Oostkaai. Ze huren er een zolderverdieping. Charles 

vaart met zijn boot rond in de toenmalige haven en Françoise blijft 

thuis bij de telefoon om de bestellingen te noteren.
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18  DE WIT BUNKERING 75

Françoise leert de stiel met vallen en opstaan. 

Als ze bij haar eerste bestelling vraagt of het om 

een sleepschip gaat of een motorschip, reageert 

de klant sarcastisch: “Madammeke, als het een 

sleepschip was, zou ik gene mazout nodig hebben.” 

Françoise kon er jaren later nog smakelijk om 

lachen. Feit is dat ze hierna meer dan eens bewe-

zen heeft stevig haar mannetje te kunnen staan.

Geregeld stopt Charles aan de gaarkeukens in 

de haven om naar huis te bellen en de bestellin-

gen te noteren.

Wanneer Françoise een dringende bestelling 

moet doorgeven, springt ze in een taxi en gaat 

ze haar echtgenoot zoeken in de haven. Dat doet 

ze ook als ze zwanger is. Na de geboorte van 

Theo neemt ze de baby ge  woon mee in de taxi. Iedere bestelling is te 

kostbaar om te laten schieten.

Françoise in april 1976 op een 
Essofeest.

1925. Françoise als klein meisje op de houten waal ‘Parthenon’ van haar ouders.  
Van links naar rechts: Pierre De Heldt, Sofie Govaert, Marie De Heldt, Françoise De 
Heldt en Antoinette De Heldt.
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Een gaarkeuken, waar dokwerkers hun boterhammen konden opeten. Hier was 
mogelijkheid om naar huis te telefoneren om de bestellingen te noteren.

In 1949 wordt het eerste bunker
bootje van 10 ton vervangen.

1949

Van bakfiets tot schip

De zaken draaien goed. Zelfs zo goed dat de 

nood hoog wordt om een groter schip aan te 

kopen. Charles koopt in Nederland een vracht-

scheepje van ± 30 ton voor de ronde prijs van 

4.000 Nederlandse gulden, oftewel 1.785 EUR.

In het nieuwe schip worden 2 tanks geïnstal-

leerd in het ruim. Tussen de tanks is een stapel-

ruimte voor kleine vaten smeerolie (60 liter) en 

voor emmers smeervet.

Met een verkoop van ongeveer 80.000 liter per maand wordt De 

Wit Bunkering door Esso als een goed verkooppunt bestempeld.

Charles verzorgt ook kleine leveringen olie en vetten voor klanten. 

Hij brengt deze producten met zijn bakfiets tot aan het schip van 

de klant. De bakfiets dateert nog van de periode dat hij met Françoise 
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20  DE WIT BUNKERING 75

de winkel in scheepsbenodigdheden uitbaatte. Die oude benenwa-

gen komt dus nog goed van pas. Wanneer de fiets bijna uit elkaar valt, 

laat hij hem achter in een hangar. Een paar dagen later belt de politie 

naar Charles: “Goed nieuws, meneer! We hebben uw fiets teru�evonden. 

Gelukkig zat de fietsplaat er nog op zodat we u konden vinden.” Charles 

kon af en toe eens stevig vloeken en er zijn toen wel wat krachtter-

men gepasseerd, volgens getuigen die het kunnen weten.

1952

De eerste personeelsleden worden in 
dienst genomen

Esso is zeer tevreden over de samenwerking 

met De Wit Bunkering en komt met een voor-

stel. Charles kan tegen een goede prijs een bun-

kerboot van Esso overkopen, de Gasoil 1. In de 

deal wordt opgenomen dat het zeevaartcliën-

teel van Esso door De Wit Bunkering zal wor-

den gebunkerd.

Charles krijgt er dus flink wat klanten bij. Om 

het extra werk aan te kunnen met de Gasoil 1 worden de eerste perso-

neelsleden in dienst genomen. Zij gaan aan boord van het schip wonen.

1956

Investeren in communicatie

Aan boord van de bunkerschepen wordt een 

telefoon geïnstalleerd. Deze vernieuwing is 

bedoeld om de samenwerking met Esso te opti-

maliseren. De telefoon werkt op lampen en 

maakt verbinding met een centrale van de Regie 

van Telegraaf en Telefonie (RTT). De centrale 

kan de oproep doorschakelen naar een vast toe-

stel en vice versa. Het systeem staat nog niet op 

punt en de telefoons, een unicum in die tijd, 

kennen veel technische problemen.

Gasoil I overgenomen  
van Esso met een inhoud  
van 80 ton.

De ‘draagbare’ zender 
ontvanger van de jaren ’50.
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Begin jaren zestig wordt gekozen voor een nieuw communicatie-

systeem. Privéfirma’s kunnen aan de RTT een privéfrequentie aan-

vragen, waarop in een gesloten circuit een radionetwerk mag ge -

plaatst worden. Op die manier komt er een betere communicatie 

tussen de bunkerschepen en het kantoor tot stand.

1961

Aankoop van een vierde bunkerboot

De ‘Motor-oil’. Een Nederlands vrachtscheepje van ongeveer 80 ton 

waarin losse tanks worden geplaatst zodat er ± 80.000 liter gasolie 

kan geladen worden.

De twee andere schepen krijgen een nieuwe motor ingebouwd. 

Het gaat om de eerste DAF-scheepsdieselmotoren die in de binnen-

scheepvaart in gebruik worden genomen.

1965

Groei in de binnenvaart valt stil, zoeken naar 
alternatieven

De Wit Bunkering ziet zijn groei in de binnenvaart stagneren omdat 

er door anderen op illegale manier gasolie wordt verkocht. Het vizier 

wordt gericht op bunkeren van zeeschepen en met succes. Het komt 

erop aan om de concurrentie een stap voor te blijven. En daar heeft 

De Wit Bunkering zo zijn eigen methode voor.
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22  DE WIT BUNKERING 75

1967

Theo De Wit komt in de zaak en focust zich op de zeevaart. Elke och-

tend rijdt hij naar het centrum van Antwerpen om bij de firma Ship-

ping Signaling Service het bulletin op te halen, met daarop de zee-

schepen die in de haven verwacht worden. De diverse rederijen wor-

den door De Wit Bunkering per telex gecontacteerd. Vaak leidt dit 

prompt tot bestellingen van gas olie.

1969

Succesvolle onderhandelingen met NV Zeekanaal: 
nieuwe kansen

In die tijd is er een redelijk grote trafiek van de binnenvaart naar de 

haven van Brussel. Deze schepen komen niet in de haven van Ant-

werpen en gaan dus als potentiële klant voor De Wit Bunkering ver-

Theo De Wit komt mee in het bedrijf van een trotse vader, Charles.
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loren. Optie is om een bunkerboot boven de sluis van Wintam te leg-

gen om daar de schepen, die van Nederland rechtstreeks naar het 

kanaal Brussel-Charleroi varen, op te vangen. De NV Zeekanaal 

(Brussel) moet hiervoor o�cieel toestemming verlenen.

De onderhandelingen verlopen succesvol. De Wit Bunkering 

krijgt de vergunning, maar moet in ruil ook de bevoorrading van 

drink water aan de binnenscheepvaart op zich nemen. Zo kan De 

Wit Bunkering de NV Zeekanaal van die verplichting ontlasten. 

Geen onbelangrijk detail, want wanneer De Wit Bunkering in 1999 

gaat meedingen naar het contract voor de drinkwaterbedeling in de 

haven van Antwerpen kan de firma zich beroepen op een jarenlange 

ervaring. Een noodzakelijke voorwaarde om kans te maken op het 

contract…

Een jaar later geeft de NV Zeekanaal toelating om het bunker-

bootje te verplaatsen naar de regio tussen de sluis van Kapelle o/d 

Bos en het Saincteletteplein te Brussel. Vanaf dan kunnen schepen 

gebunkerd worden tijdens het lossen en laden, en groeit de verkoop 

in de regio Brussel exponentieel.

Aankoop ‘Fuel Oil’ als schip voor 
leveringen aan de zeevaart

De Fuel Oil heeft een laadvermogen van 150.000 

liter. Hiermee is De Wit Bunkering gewapend 

om nog beter te leveren aan de zeevaart.

Coucou De Wit,  
de eerste takeaway van ‘t Stad

Door het vele werk moeten de bunkerboten van De Wit Bunkering 

regelmatig overuren draaien. Als de bemanning honger heeft, volstaat 

het om de kreet “coucou” door het radionet te roepen. Op kantoor weet 

men dan direct hoe laat het is. Dan is het de hoogste tijd om kip met 

appelmoes en frietjes te bestellen bij restaurant Coucou in de Breydel-

straat en op te pikken in het restaurant en naar boord te brengen zodat 

Bunkerboot Fueloil van 
150 ton om Zeevaart te gaan 
bunkeren.
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kapitein en matrozen direct aan tafel kunnen schuiven. Ongezien in 

die tijd. Wie weet is dit wel de eerste take-away van ’t Stad.

1970

Nieuwe bunkerboot én 
een huwelijksbootje…

Een nieuwe bunkerboot wordt in dienst geno-

men, maar het is een ander bootje dat met alle 

aandacht gaat lopen. Het hu  welijksbootje van 

Theo De Wit en Ria Van Essche.

Theo en Ria bouwen hun privéwoning op 

Linkeroever in de Albrecht Dürerstraat 19. Ook 

het kantoor van de firma verhuist mee en krijgt 

een stekje op de eerste verdieping.

Vanaf dat moment stapt Ria definitief mee in de zaak en werkt ze 

mee op het kantoor.

DW Antwerpen IV komt er bij 
als nieuwe Bunkerboot van 
100 ton voor de Rijnvaart.

Ria stapt na haar huwelijk met Theo mee in de zaak.
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1971

Schepen van De Wit Bunkering krijgen een Esso
identificatie

De scheepsnamen blijken soms verwarring te zaaien bij de klanten; 

als de bunkerboot ‘Fuel-Oil’ langszij een zeeschip komt die gasolie 

bestelde, heerst er meestal enige verwarring omdat de bemanning 

vreest dat de bunkerboot zware fuel olie levert in plaats van gasolie, 

wat nefast zou zijn voor de motoren. Omdat de relatie met Esso op 

dat moment op zijn hoogtepunt is, besluit De Wit Bunkering om elk 

schip de naam ‘Esso Antwerpen’ te geven, gevolgd door een nummer. 

Esso geeft hiervoor toestemming, maar zal die in 1989 weer intrek-

ken. Na de zware olieramp met de Exxon Valdez in Alaska datzelfde 

jaar, wil Esso zijn naam liever niet meer verbinden aan een schip. Het 

risico op slechte reclame is, in geval van calamiteiten, te groot voor 

Esso.

Niet alleen schepen moeten een naam hebben, ook de baby van 

Theo en Ria: Peter De Wit wordt geboren op 17 december 1971.

Martin Rochez, Sales Manager Benelux bij Esso, en Charles De Wit, samen aan tafel 
voor de lunch na een contractbespreking.
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1973

Van éénmanszaak tot Charles De Wit en zoon pvba

De éénmanszaak op naam van Charles De Wit wordt omgevormd tot 

een bvba. Alle activa die persoonlijke eigendom waren van Charles 

en Theo De Wit worden verkocht aan de nieuwe vennootschap 

‘Ch. De Wit en zoon’. De boekhouding moet aangepast worden en dat 

is een tijdrovende job. Alles gebeurt manueel.

1975

Verbouwingen in de Albrecht Dürerstraat

De zaken gaan goed. Er is veel werk en de klanten zijn tevreden. 

Enige nadeel: het kantoor op de eerste verdieping in de Albrecht 

Dürerstraat wordt te klein. De oplossing is verbouwen. De bene-

denverdieping wordt verbouwd tot bureau en vergaderruimte, keu-

ken en living verhuizen naar de eerste verdieping. Eén etage hoger 

komen de slaapkamers en de badkamer. Om ruimte voor de living 

te creëren, wordt op de eerste verdieping een dwarsmuur gesloopt. 

’s Nachts weerklinkt een luide knal. Theo en Ria vrezen het ergste. 

Hun verdiep zal toch niet op instorten staan? Het is 10 februari 1975. 

De knal is het geluid van een enorme ontplo�ng in de fabriek van 

Union  Carbide op Linkeroever. Bij de zwaarste ramp die de Ant-

werpse petrochemie ooit gekend heeft, vallen 6 doden en 21 gewon-

den te betreuren.

Independent Bunkering

De Wit Bunkering is in deze periode sterk aan Esso gelinkt. Soms 

leidde dat tot problemen. Esso wilde niet dat haar naam aan de ver-

koop van De Wit Bunkering in de zeevaart werd gelinkt en andere 

leveranciers dan Esso waagden het niet om aan De Wit Bunkering te 

verkopen omdat ze met Esso in vrede wilden leven. Om aan deze 

problemen een oplossing te bieden werd op 16 december 1975 de 

firma ‘Independent Bunkering’ opgericht. Via dit kanaal werd gas olie 
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aan de zeevaart verkocht, zonder te vermelden dat het product 

a�omstig was van Esso.

Om de zaken goed te kunnen opvolgen komt een eerste bediende 

in dienst, Wim Meeuwes. Hij maakt de overstap van de dispatching 

op de ra�naderij van Esso.

1977… een stormachtig jaar

Cargolines, één van de grotere klanten van Independent Bunkering 

(ib) gaat overkop. De klant heeft bij Independent Bunkering nog een 

openstaande schuld staan van ongeveer 8 miljoen Belgische frank (of 

iets meer dan € 200.000).

Er stelt zich een groot probleem. Als de klant in zijn val Indepen-

1976. De eerste groepsfoto van het personeel. Staande vlnr: Frans Verbeeck, Fred 
Michiels, Regnier Verschueren, Lange François en Benoit De Roeck. Gehurkt vlnr: Albert 
Olislagers, Theo De Wit (met tulband) en Charles De Wit
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dent Bunkering zou meetrekken, ontstaan er schulden tegenover 

Esso. En omdat De Wit Bunkering borg staat voor Independent Bun-

kering, zal Esso zijn vordering in dat geval op De Wit Bunkering af -

wentelen.

De dagelijkse werking van De Wit Bunkering komt in gevaar. Na 

overleg toont Esso zich bereid om De Wit Bunkering een krediet te 

verlenen zodat het geslagen gat gedicht kan worden. Esso heeft één 

belangrijke voorwaarde: Charles, Françoise, Theo en Ria moeten 

zich persoonlijk borg stellen.

Alles wordt in het werk gesteld om Esso stipt af te betalen. Om 

kosten te besparen wordt de net aangeworven administratieve kracht 

ontslagen. Maar ook privé is strikt bezuinigen nu het devies. Charles 

en Theo gaan overdag bunkeren, ’s avonds doet Theo de administra-

tie. Vaak wordt het nachtwerk. Theo ziet zijn zoontje Peter niet veel 

meer door de lange werkdagen. Ze communiceren met elkaar via het 

eigen radionet van de firma. Zo kan hij kleine Peter goeiemorgen en 

slaapwel zeggen. Theo had het liever anders gezien, maar door de 

bijzondere omstandigheden kan het gewoon niet anders. Het is een 

harde leerschool. Puur op karakter en wilskracht trekken Charles, 

Françoise, Theo en Ria het schip terug recht. Een eerste crisis wordt 

bezworen. Het zal niet de laatste zijn, maar gelukkig ook niet het 

laatste happy end.

Wanneer in 1983 de schuld van het faillissement van Cargolines 

afgelost is, wordt de firma Independent Bunkering overgenomen 

door Ch. De Wit NV.

Jaren ’80

Omvorming pvba tot een NV

Uit een grote interne studie, samen met het externe boekhoudkan-

toor en een bedrijfsrevisor, blijkt dat het aangewezen is de pvba om 

te vormen tot een naamloze vennootschap met aandelen aan toon-

der.

De aandelen aan toonder creëren meer flexibiliteit voor de over-

dracht van de aandelen van de eerste naar de tweede generatie De 

Wit, bijvoorbeeld na een overlijden.
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Vereenvoudiging van leveringsprocedure brandstof 
aan zeevaart

De vele, en tijdrovende, administratieve formaliteiten bij het bunke-

ren aan de zeevaart zijn een doorn in het oog van Theo. Hij contac-

teert Marcel Buyst, de nieuwe directeur Douane en Accijnzen Ant-

werpen, om naar oplossingen te zoeken. Directeur Buyst staat open 

om over de kwestie van gedachten te wisselen. De gesprekken verlo-

pen succesvol. In 1982 wordt overgegaan tot een globalisatiesysteem. 

De formaliteiten bij de leveringen vallen weg. In de plaats komen er 

meer controles op de administratie van de leveranciers.

Een Essofactuur van meer dan 7 miljoen euro!

Grote consternatie op het bureel van Ch. De Wit NV wanneer een 

nieuwe factuur van Esso voor leveren van brandstof in de bus valt. 

Het bedrag dat betaald moet worden, is om te duizelen: 2.914.076.880 

BEF (€ 7.223.807,89). Als Theo de factuur van naderbij bestudeert, is 

al snel duidelijk waar de fout zit. In plaats van de prijs per ton aan te 

rekenen, maakt Esso er de prijs per kg van. Het bedrag van de factuur 

is dus foutief vermenigvuldigd met 1000…

Theo belt naar de afdeling credits en ook daar waren alle alarmbel-

len al afgegaan natuurlijk. De kredietlijn was immers ruimschoots 

overtreden. Er mocht niet meer verkocht worden aan Ch De Wit NV. 

Enkele hartverzakkingen later ontvangt Theo de juiste factuur en 

kan er correct betaald én verder gebunkerd worden.

Verhuis naar het Houtdok

Er worden twee nieuwe administratieve bedienden aangeworven, 

Rudi Michiels en Guido Franckx. Theo en Ria besluiten dat het tijd 

wordt om het kantoor een eigen plek te geven. Als locatie wordt er 

gedacht aan het magazijn aan het Houtdok. Daar kan zonder al te 

veel problemen een kantoorruimte bijgebouwd worden. Op 1 decem-

ber 1986 wordt het nieuwe kantoor in gebruik genomen.
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Charles De Wit geeft het roer door aan Theo

1986. Pentekening die Guido Franckx 
maakte bij de verhuis van het kantoor van 
Linker naar Rechteroever.

Kantoor, magazijn en ligplaats van de 
schepen aan Kaai 40A in het Houtdok in 
2030 Antwerpen.

1987 Charles De Wit beëindigt zijn 
mandaat als bestuurder.

Op 30 december 1987 legt 

oprichter Charles De Wit 

zijn bestuursmandaat neer. 

Hij kijkt terug op 40 mooie 

jaren en laat het schip in de 

goede handen van zijn 

zoon, Theo.
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Feest voor 40 jaar De Wit Bunkering

40 jaar De Wit Bunkering: een verrassingsfeest voor Charles en Françoise in het 
Weilandshof in Schilde. Van links naar rechts: Theo De Wit, Françoise De Heldt, 
Charles De Wit, Ria Van Essche en Peter De Wit.

Een hometrainer cadeau 
van het personeel, dat wil 
dat zijn 70jarige baas in 
vorm blijft.
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Benoit met Ria en Theo op het schip Charles D aan het Asiadok, 24 jaar na zijn 
pensionering.
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ONS MANNEKES STAAN ALTIJD PAL

Benoit De Roeck werkte 
van 1961 tot 1998 bij 
De Wit Bunkering

Benoit kende een lange carrière bij De Wit Bunkering. Hij is één van de 

enige die voor en met de drie generaties De Wit hee� gewerkt. Charles was 

zijn eerste baas. Benoit herinnert het zich nog als de dag van gisteren.

Benoit, jij bent begonnen in 1961 bij Charles De Wit. Weet je nog 

hoe jij bij De Wit Bunkering terechtkwam?

Zowel Charles als ikzelf kwamen uit schippersfamilies. In het schip-

persmilieu kent iedereen mekaar. Ik was dan ook nog eens verloofd 

met een nicht van Françoise, de vrouw van Charles. Hij zorgde ervoor 

dat ik bij Esso kon beginnen als kapitein. Maar toen ik trouwde, 

mocht mijn vrouw van de ra�naderij niet mee aan boord. Van 

Charles mocht dat wel. En dus heb ik mijn ontslag gegeven bij Esso 

en ben ik bij De Wit Bunkering gestart.

Je vrouw kwam mee aan boord. Het schip was dus in feite jullie thuis?

Dat klopt. Charles deed de binnenvaart. Ik stond in voor het bunke-

ren van de zeevaart. Gedurende twee jaar hebben mijn vrouw en ik 

continu aan boord geleefd. We kwamen enkel aan wal om te winke-

len. En natuurlijk ook toen mijn vrouw moest bevallen (lacht). Ik her-

inner mij de dag dat mijn eerste zoon is geboren nog heel goed. 

Dankzij Charles was mijn vrouw op tijd in het moederhuis, maar het 

scheelde niet veel. Ik was in het midden van een dok een baggerboot 

aan het bunkeren, terwijl mijn vrouw – hoogzwanger – aan het kui-

sen was. Plots brak haar water. Ik was volop aan het bunkeren, dus 

kon niet zomaar stoppen. Gelukkig hadden we toen al goede commu-
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nicatie aan boord en heb ik direct Charles kunnen verwittigen. Die 

liet alles vallen en kwam dan met zijn auto mijn vrouw ophalen. 

Nadat ik de klant had gebunkerd, ben ik met de boot achterna geko-

men.

Ik vreesde dat ik veel vertraging zou oplopen door de bruggen, 

maar toen ik ze passeerde bleken ze al één voor één open te staan. 

Charles had alle bruggenmannen verwittigd dat ik eraan kwam. 

Daardoor was ik op tijd bij mijn vrouw. Een schoon herinnering.

Na twee jaar ben je overgestapt naar de binnenvaart. Je kende het 

milieu goed, dus dat verliep vlot?

Ik had in die tijd heel veel kameraden in het milieu van de binnen-

vaart. Families kenden mekaar erg goed, er waren veel persoonlijke 

contacten. Veel meer dan nu. Ik ging geregeld met mijn boot langs de 

schippers die ik kende. Zij brachten me in contact met weer andere 

schippers. En om de twee uur ging ik naar de gaarkeuken om te bel-

len naar het bureau. Dan gaven ze de bestellingen door en kon ik 

weer verder.

Toen ik de binnenvaart deed, woonden we niet meer aan boord. 

Mijn vrouw is vanaf dan aan de wal gaan wonen.

Je lag ook erg goed bij de klanten. Theo noemde jou zelfs 

‘het gezicht van de binnenvaart in Antwerpen’.

Oei, dat is misschien wat te veel eer (lacht). Wat ik wel weet, is dat ik 

met iedereen goed overeenkwam. Een klant was voor mij niet zomaar 

een klant. Ik beschouwde hem als deel van de familie. Die band 

maakte dat de meeste klanten bleven én dat er veel nieuwe bijkwa-

men. Het gebeurde regelmatig dat ik ook op hun familiefeesten werd 

uitgenodigd. Mensen vertrouwden mij omdat ze wisten dat ze op mij 

konden rekenen en omdat ik altijd eerlijk was. Charles was ook zo. 

En de generaties De Wit die na hem kwamen, Theo en Peter, ook.

“Dag en nacht, week of weekend, stond ik voor 

De Wit Bunkering klaar, maar ik wist dat het 

omgekeerd ook zo was.”
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Is het daarom dat je maar liefst van 1961 tot aan je pensioen in 1998 

voor De Wit Bunkering bent blijven werken?

De Wit Bunkering, dat is kwaliteit en eerlijkheid. Klanten voelen dat 

direct. Ik was ook enorm fier dat ik voor zo’n bedrijf mocht werken. 

Dag en nacht, week of weekend, stond ik voor hen klaar, maar ik wist 

dat het omgekeerd ook zo was. Er zijn concurrenten geweest die ver-

schillende keren gevraagd hebben om voor hen te komen werken, 

maar ze konden zich de moeite besparen. Bij De Wit Bunkering was 

ik thuis.

De sector kende doorheen de jaren grote veranderingen. Technolo

gische voortuitgang, nieuwe wetten, nieuwe veiligheidsrichtlijnen… 

Jij maakte het vanop de eerste rij mee.

Vroeger was bunkeren veel meer handenarbeid dan nu. Wij moesten 

nog manueel vaten laden van 200 liter olie. Via een loopplank waar-

langs we de vaten konden rollen van kaai naar schip. Of neem nu 

smeerolie. Begin jaren ’60 deden we dat in een emmer. Maar Charles 

was een handige Harry en die installeerde met materiaal dat hij vond 

in de Stock Américain een mechanisch pompsysteem. Dat was al heel 

wat. Nu hebben onze boten tanks aan boord en geautomatiseerde 

pompen. Dat gaat natuurlijk nog wat sneller. Ik herinner uit mijn 

beginperiode ook de leveringen in transit. Dat was altijd een heel 

gedoe met de douane. Veel administratieve rompslomp en als je na 

Verbaasd en ontroerd stapt Benoit binnen op het verrassingsfeest dat voor zijn 
pensionering werd georganiseerd. Klanten en collega’s schuiven aan om Benoit te 
feliciteren.
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het leveren de noodzakelijke stempels nodig had, was er soms geen 

douane meer te bespeuren. Die mannen waren om 17u weg en daar 

lag je dan schoon. Dat is gelukkig allemaal verleden tijd nu.

Bunkeren is geen 9 tot 17 job. Weekends, feestdagen, vakantie… 

dat kende ik niet. Mijn eerste twee jaar heb ik gewoon volcontinu 

gewerkt. Wie zou dat nu nog doen?

Het was pu�eke winter. Ik struikelde over een 

pijpleiding, recht het ijskoude water in.

Ook op het vlak van veiligheid is er een hele evolutie, zelfs tot op de 

dag van vandaag. Gelukkig maar, want aan boord kan men niet voor-

zichtig genoeg zijn. Een ongeluk is rap gebeurd. Ik kan er over mee-

spreken. Zo ben ik eens in het Lobroekdok over boord geslagen. 

Toen heb ik wreed veel chance gehad of ik had het niet kunnen 

navertellen. Het was putteke winter. Ik was bezig op het dek en strui-

kelde over een pijpleiding, recht het ijskoude water in. Gelukkig was 

het schip geladen en lag het heel laag in het water zodat ik snel terug 

aan boord kon klimmen. En rap dat ik was, mijn onderbroek was 

zelfs nog droog (lacht). De schippersvrouw van het schip dat ik aan 

het bunkeren was, heeft mij toen opgevangen. Mijn vrouw kwam 

droge kleren brengen, waarna ik weer verder kon.

En nu we het over veiligheid en ongelukken hebben, zie ik zo 

Charles weer voor mij die met z’n voeten in het water de boeg van het 

schip aan het lassen was. Het zou nu niet meer mogelijk zijn, en 

eigenlijk al goed. Maar toen waren we daar allemaal zo niet mee 

bezig. We deden gewoon wat moest gebeuren, zonder al te veel na te 

denken over eventuele risico’s. En gelukkig zijn we van grote onge-

lukken gespaard gebleven.

Kortom, je hebt samen met De Wit Bunkering vele watertjes door

zwommen en kan terugblikken op een mooie carrière.

Absoluut. Ik heb alleen maar schoon herinneringen. Er zullen ook 

wel een paar slechte geweest zijn, maar die ben ik allemaal vergeten. 

Dat is het voordeel van oud worden (lacht). Mijn pensioenfeest zal ik 

echt nooit vergeten. Daar sprak zoveel waardering en dankbaarheid 
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Op zijn laatste werkdag kreeg Benoit een champagnedoop.

uit. Dat heeft mij gepakt. Ik heb in mijn carrière veel gedaan voor De 

Wit Bunkering, maar De Wit Bunkering ook voor mij. Daar zal ik hen 

eeuwig dankbaar voor zijn.

DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   37DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   37 20/07/2022   11:4920/07/2022   11:49



38  DE WIT BUNKERING 75

Great Old Ships (1)
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CharlesLouis De Wit (19172014). Foto genomen op het pensioenfeest van Theo in maart 2014.
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Herinnering aan 

Charles De Wit  
(1917–2014)

C
harles was een schipperskind in hart en nieren. Varen zat hem 

in het bloed, in de genen. Op het water voelde hij zich pas echt 

leven. Charles was een sterke beer, met een sterke fysieke 

gezondheid. Hij werd net geen 100 jaar, maar leidde tot op het einde 

een gezond leven.

Als (groot-)vader was Charles een zachtaardige man, iemand die 

altijd klaar stond met raad en daad. Als baas was hij eerder koppig en 

eigenwijs. Als hij ergens voor ging, dan deed hij dat met volle over-

gave. En die overgave verwachtte hij ook van zijn personeel.

Charles was ook een echte doe-het-zelver. Altijd en overal op zoek 

naar materiaal dat hij kon gebruiken op zijn schepen: voor herstellin-

gen, of om een pomp te ontwikkelen enzovoort. Op die manier kon 

hij veel kosten besparen, maar hij was ook gewoon graag met zijn 

handen bezig. Hij was ondernemer en uitvinder in één. Zijn lievelings-

winkel was de Stock Américain.

Charles had een uitstekende neus voor zaken. In den beginne had 

hij als één van de eersten door dat de brandsto�ranch booming busi-

ness zou worden. Anderen zagen obstakels, hij zag kansen. Zo richtte hij 

zich als één van de eersten op de particuliere schippers en niet langer 

op de rederijen, zoals de andere firma’s deden.

Op oudere leeftijd ging hij nog bijna dagelijks naar de zaak. Om er 

zijn gazet te lezen, om naar de post te rijden voor de firma, om hier en 

daar in te springen voor kleinigheidjes, of voor een babbeltje met zijn 

zoon en kleinzoon over het reilen en zeilen in de firma. Ook al was hij 

met pensioen, hij hield graag de vinger aan de pols van zijn bedrijf. 

Maar hij was ook enorm fier om te zien hoe die firma zich verder ont-

wikkelde onder leiding van zijn zoon Theo, en later van zijn klein-

zoon Peter.
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Benoit De Roeck (medewerker)

We lagen eens aan de kaai van Esso. Charles was ook aan boord. We 

waren aan het kuisen en schilderen. Ik hoorde een bonk en zag dat 

Charles was gevallen en hevig bloedde aan zijn hoofd. Charles nam 

een vuile doek vol olie om het bloed te stelpen en werkte door. Als ik 

voorstelde om toch maar de wonde te laten nakijken en te ontsmet-

ten, moest hij er niets van weten. Charles was een harde.

Theo De Wit (zoon)

Als ik iets gedaan wilde krijgen, moest ik het juiste moment kiezen. 

Had hij een slechte dag op de zaak, dan kon ik hem maar beter met 

rust laten. In het andere geval kon ik hem alles vragen.

Toen we Nassau Scheepsbenodigdheden overnamen, had dat voor 

mijn vader een grote emotionele meerwaarde. Alles is begonnen met 

zijn kleine winkeltje met scheepsbenodigdheden. “Nu is de cirkel 

echt rond”, zei hij mij daarover.

Martine (hoofd administratie De Wit Bunkering)

Toen hij op latere leeftijd regelmatig zijn gazet kwam lezen op kan-

toor kon je hem altijd vragen om even te helpen. Dat deed hij graag. 

Ik sprak hem ook altijd aan met ‘pa’. Zijn aanwezigheid op de zaak 

voelde altijd heel vertrouwd.

Eric Rottiers (polyvalent medewerker De Wit Bunkering)

Charles was al op pensioen, maar hij kwam nog regelmatig langs op 

de zaak. Op een dag moesten we naar Linkeroever, naar een schip. 

Theo zei dat ‘pa’ ons wel zou brengen met zijn auto. We stapten in 

Charles zijn oude Mercedes, maar niemand was er echt gerust in. De 

rijkunsten van Charles waren niet meer zo scherp als vroeger. Toen 

we door de Konijnenpijp moesten rijden, heb ik heel de tijd mijn 

ogen dicht gehad. We zijn er uiteindelijk zonder problemen geraakt. 

Toen we er waren, zei Charles: “Gij zit precies niet graag in een auto, 

hé.”
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Peter De Wit (kleinzoon)

Mijn grootvader deed het technisch onderhoud van de boten. Dat 

was zijn ding. Bureauwerk zei hem niet veel.

Ik was graag bij mijn grootvader. Die was steeds heel positief en 

vrolijk naar mij. Wij kwamen goed overeen. Soms nam ik hem mee 

naar een beurs. Dan kwam zijn technische kennis goed van pas.

Hij was fier om te zien hoe het bedrijf groeide, maar ook bezorgd 

dat ik te veel hooi op mijn vork zou nemen. Enkel als we verlof namen, 

dat vond hij maar raar. Hij nam vroeger nooit vakantie.

Ilse Sambaer (echtgenote Peter)

Ik voelde me van in het begin aanvaard door Charles. Wat ik in hem 

bewonder, is dat hij altijd rustig zijn gedacht kon zeggen. Nooit direct 

of verwijtend. En toen Seppe werd geboren, was hij dolgelukkig. Dat 

een achterkleinzoon mee in de zaak zou stappen, zag hij al helemaal 

voor zich.

Ria Van Essche (echtgenote van Theo)

Pa (Charles) was in het begin nogal veeleisend, wat voor mij zeker 

niet gemakkelijk was, ik kwam helemaal niet uit de binnenvaart.

Stilaan kreeg ik meer vertrouwen van pa, wat de samenwerking 

veel verbeterde. Pa was een harde werker, vakantie was in zijn ogen 

verloren tijd en dat vond hij ook voor ons. Gelukkig was er in de be -

ginperiode om de twee jaar een Essoreis. Dat vond hij dan weer niet 

zo erg want er kon ondertussen gelobbyd worden voor de zaak.

Met de veiligheid nam hij het ook niet zo nauw: lassen vlak bij de 

op  slagplaats van de gasflessen, daar had hij geen problemen mee. Of 

op een feestdag in zijn eentje aan een schip leidingen slopen met een 

slijpschijf zonder enige bescherming en zijn knie kwetsen met de 

slijpschijf dat hebben we ook meegemaakt.

Dansen was zijn hobby, in het vroeger Dockshotel kenden ze hem 

goed. Ik heb wel altijd op hem kunnen rekenen als ik ergens moest 

zijn, bracht hij mij altijd met de wagen.

Ik zal pa blijven herinneren als een fiere en harde werker.
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Bunkeren kwam ook 

veelvuldig aan bod in de 

fictieserie Kinderen van 

Dewindt (vrt). Deze 

succesvolle tv-serie ver-

telde het verhaal van een 

familiebedrijf actief in de 

Antwerpse haven en liep 

van 2005 tot en met 2009.

Enkele wakkere 

journalisten zagen een, 

niet geheel onterechte, 

link met de kinderen van 

De Wit.
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“De intriges en
romances, die

hebben we niet”
Ze missen geen enkele af-
leveringen en hebben alle
dvd's van de vorige reek-
sen: Charles (92),Theo
(60), Ria (57), Peter (37)
en Ilse DeWit (39) zijn
misschien wel de groot-
ste fans van de populaire
tv-serie Kinderen van

Dewindt.Want ze hebben
óók een bunkeringbedrijf
in de Antwerpse haven
en zijn familie van elkaar.
“Wij zijn een beetje de
échte Kinderen van De-
windt”, zeggen ze. “Alleen
die intriges en romances,
die zijn er bij ons op kan-
toor niet zo.”

“Onzepersonages zijn eigenlijk al-
lemaal al dood in de serie”, grapt
TheoDeWit.“VaderKarel en zoon
Bart zitten er allang niet meer in.
En een grootvader is er nooit ge-
weest.” Maar verder herkennen
Charles, Theo, Ria, Peter en Ilse
veel van hun job en zichzelf in de
serie. “Hoe het is om met familie
te werken,bijvoorbeeld”, zegt Pe-
ter.“En datwerk enprivé voortdu-

rend door elkaar lopen. Dat toont
de serie heel goed.”
De �rma DeWit ligt net als de �r-
maDewindt uit de serie in deAnt-
werpse haven. Grootvader Char-
les richtte de zaak op in 1947. “Ik
was schipper, maar ik wilde wat
anders doen”, vertelt hij. “De oor-
log was afgelopen en alles werd
weer opgebouwd, ook in de ha-
ven.Steedsmeer schepen kregen
eenmotor en die hadden allemaal
brandstof nodig. Dus dacht ik dat
ikmisschienwel geld kon verdie-
nen door die brandstof te leveren
aan de schepen.”
De eerste vijf jaar werkte Charles
alleen, met één bootje waarmee
hij de schepen bevoorraadde.Zijn
vrouwnam thuis de telefoonsmet
de bestellingen aan.“Keihardheb-
ben we gewerkt, toen”, zegt Char-
les. “Tien, twaalf uur per dag.Ook
op zondag.”
In 1967 stapte Charles' zoonTheo
in de zaak.Toenwashet zijn vrouw
Ria die de bestellingen noteerde
en de administratie deed.“Tussen
mijn huishouden door”, lacht ze.
Sinds 1992werkt ookTheo's zoon
Peter in de �rma. Zijn vrouw Ilse
beheert de personeelszaken. En
sinds nieuwjaar isTheo met pen-
sioen, maar hij is nog wel 'advi-
seur' voor de �rma DeWit.
Zestig jaar nadat grootvaderChar-
les zijn eerste schip bevoorraadde,

is DeWit vandaag een bedrijf met
35 werknemers en twaalf eigen
schepen. Terwijl Charles in zijn
tijd in een goeie maand 80.000 li-
ter brandstof leverde,verkoopt de
�rma nu 160.000 liter per dág.
Maar hoe is het dag in, dag uit
met familie samen te werken?
“We kunnen wel eens stevig dis-
cussiëren,Peter en ik”, lachtTheo.
“Maar gelukkig hebbenwe allebei
een goed gevoel voor humor en
kunnen we goed relativeren. En
discussies over zaken nemen we
nooit mee naar huis.”
Elke dinsdagavond zit de hele
familie De Wit voor de buis. Van
Kinderen van Dewindt missen ze
geen enkele a�evering. “De se-
rie is best realistisch”, vindt Pe-
ter.“Technisch klopt het allemaal.
En opeens lijkt onze sector een
pak aantrekkelijker. Vorige week
kwam iemand solliciteren bij ons.
Hij was een grote fan van Kinde-
ren van Dewindt, zei hij.”
Eén ding vinden de DeWits jam-
mer aan de serie. “De schippers
worden altijd voorgesteld als sim-
pele zielen”, zegt Peter.“Dat klopt
zeker niét.” “En al die intriges en
romances, die zijn er ook niet”,
zegt Theo. “Toch niet voor zover
ík weet. Maar ik was natuurlijk
niet áltijd op kantoor, hé”, knip-
oogt hij.

BénédicteVAN PAESCHEN

Kinderen van Dewindt

Dinsdag, 20.40u, Eén

De 'echte' Kinderen van
Dewindt: (v.l.n.r.) schoondochter
Ilse, zoon Peter, vaderTheo,
moeder Ria en grootvader
Charles DeWit. Foto Patrick DE ROO

“De intriges en
romances, die

hebben we niet”

Familie De Wit lijkt wel de échte 'Kinderen van Dewindt'
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Wat is bunkeren?

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden. Scan de QR-code en beleef 

vanop de eerste rij hoe het bunkeren in zijn werk gaat. Dit informa-

tief en entertainend filmpje werd gemaakt door Michel Van Hove, 

matroos en meester-verteller bij De Wit Bunkering.

“Wij van De Wit Bunkering zijn in feite 

een varend na�station voor de boten.”

“Een zeeschip van 400 meter lang vullen met 

brandstof, daar doen we een dikke twee uur over.”

“Onze bunkerboot is geladen met 1244 ton mazout. 

Daar kunt ge uw eigen huis 700 jaar mee 

verwarmen.”

Bekijk hier de reportage die atv 

in 2012 maakte naar aanleiding 

van het 65 jaar bestaan van De 

Wit Bunkering.

Bekijk hier de reportage  

van atv: ‘Een levering  

met mts Antverpia’
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1967 – 2013

Theo De Wit: de koers 

van het professionalisme

N
adat Charles De Wit zijn bestuursmandaat neerlegt op 

30  december 1987, volgt zoon Theo hem op. Theo De Wit 

neemt op 1 januari 1988 het roer van zijn vader over en mag 

4 jaar later alweer een groot feest vieren.

1992

De firma De Wit Bunkering bestaat 45 jaar… 
en de eerste vrouw komt aan boord

De zaken draaien goed en bovendien mag de firma haar 45-jarig 

bestaan vieren: dubbel feest! Er wordt een city-trip georganiseerd, 

en niet zomaar één. Het voltallige personeel wordt in de watten 

gelegd in de lichtstad van Europa, de meest romantische en sfeer-

volle stad ter wereld: Parijs. En romantiek hangt er zeker in de lucht 

nu Peter De Wit en zijn kersverse verloofde, Ilse Sambaer, er voor het 

eerst bij zijn.

Een onvergetelijke trip waar nog vele jaren na datum over gespro-

ken wordt.

Nog een memorabel moment: niet veel later komt Martine Cop-

pieters in dienst. Na Ria is zij de eerste vrouw op kantoor bij De Wit 

Bunkering. Zij werkt er na 30 jaar nog altijd. Een sterke persoonlijk-

heid, een loyale collega, die geroemd wordt voor haar tomeloze inzet 

en kennis van zaken. Ze wordt terecht niet alleen door de firma, maar 

ook door de klanten zeer gewaardeerd. Alweer een strae madame 

bij De Wit Bunkering waar pit in zit!
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1992. Onvergetelijk. De ganse ploeg met hun partners in Parijs.

Peter en Ilse in Parijs op een rondvaartboot waarop met de ganse groep gedineerd 
werd.
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Peter De Wit komt mee in de zaak

Het familiebedrijf breidt uit. Peter De Wit, zoon van Theo en Ria, zet 

zijn eerste stappen in de firma. De toetreding leidt tot een naamsver-

andering van de zaak: Ch. De Wit & zoon NV wordt vanaf nu Ch. De 

Wit NV.

Pater familias Charles De Wit komt nog zeer regelmatig langs op 

de werkvloer. Drie generaties De Wit houden de vaart erin!

Peter begint niet alleen aan een nieuw hoofdstuk in zijn professio-

nele carrière. In 1994 huwt hij ook met zijn Ilse. Voor de familie een 

jaar om in te kaderen!

Ilse, Martine en Peter in 2004 tijdens een personeelsuitstap naar BaarleHertog, waar 
volksspelen werden gedaan.

DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   49DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   49 20/07/2022   11:5020/07/2022   11:50



50  DE WIT BUNKERING 75

Peter (4j): jong geleerd is oud gedaan. Peter in het kantoor 
op de 1ste verdieping van de Albrecht Dürerstraat.

Theo, Peter en Charles.
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1993

Milieu en duurzaamheid

Begin jaren ’90 groeit het besef in de binnenscheepvaart dat er meer 

moet ingezet worden op milieubewust werken. Europa speelt hier 

een voortrekkersrol in. In de centrale Rijnvaartcommissie in Straats-

burg zoekt men o.a. een antwoord op de vraag: wat met de afvalpro-

blematiek van de Rijn- en binnenvaart?

Als vertegenwoordiger van de Belgische bunkeraars reist Theo 

naar Straatsburg om er de stem van de Belgische brandsto�andela-

ren te laten horen.

In 1993 zet De Wit Bunkering zijn schouders onder de ophaling van 

afvalolie en bilgewater (= verzamelnaam van afval bestaande uit een 

mengeling van afgewerkte smeerolie en water). Samen met het kabinet 

van de toenmalige havenschepen, Jan Devroe, reist Theo naar Amster-

dam om ter plekke het Nederlandse ophaalmodel te bestuderen.

De Wit Bunkering rust zijn schip Antigoon uit om voor een perio de 

van 3 jaar de ophaling te doen voor de binnenvaart, samen met een 

schip van de firma Hydromarine, in opdracht van het toenmalige 

Havenbedrijf Antwerpen.

1993. Voor het eerst wordt er structureel bilgewater afgehaald bij de binnenscheepvaart 
in de Antwerpse Haven met het schip Antigoon.
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1995

De Wit Bunkering denkt aan zijn klanten en deelt 
geschenken uit

Esso Nederland start met een gesmaakte actie voor haar scheepvaart-

klanten. Bij iedere aankoop van gasolie krijgt de klant zegels waar-

mee men kan sparen voor allerlei geschenken uit de catalogus van 

Esso. Hoe groter het volume gasolie dat wordt aangekocht, hoe meer 

zegels de schipper krijgt. Je kan zelfs sparen voor mooie, dure televi-

sietoestellen.

De actie wordt een groot succes, maar er is één probleem… Esso 

België doet niet mee aan de actie. Een groot aantal schippers dreigt 

ermee in Nederland te zullen bunkeren.

De Wit Bunkering is nog steeds een bevoorrecht Esso-handelaar 

en Theo gaat in gesprek met de Belgische hoofdzetel van de Ameri-

kaanse brandstofleverancier om een oplossing te zoeken voor zijn 

klanten. Er wordt een compromis gevonden. De Wit Bunkering mag 

als enige Belgische handelaar in het Nederlandse systeem stappen, 

maar de geschenken moeten opgehaald worden in Nederland.

En zo komt het dat Charles De Wit in die tijd met zijn auto regel-

matig de Nederlandse grens oversteekt. En volgeladen met tv’s en 

andere geschenken terugrijdt. Tot grote tevredenheid van de klanten.

Oprichting Belgian Trading en 
Bunkering (BTB)

Op 30 mei 1996 wordt btb opgericht door De 

Wit Bunkering als een aparte entiteit. btb 

neemt de levering van brand stof aan de zee-

vaart over. De Wit Bunkering blijft de binnen-

vaart voorzien van gasolie.

Door de activiteiten te splitsen kan het ren-

dement van beide marktsegmenten beter op -

gevolgd worden. En kan er korter op de bal ge -

speeld worden, als een bijsturing zich zou op -

dringen.
Handdoek uit de catalogus 
van de Esso ‘Goede vaart 
Service’.
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Er wordt met 4 schepen geleverd aan de zeevaart: Wapper, Peter, 

Antigoon en Sinjoor.

1996

Ilse Sambaer, echtgenote van Peter,  
stapt ook in het bedrijf

Twee jaar na haar huwelijk met Peter besluit Ilse om haar oude job in 

te ruilen voor een administratieve functie bij De Wit Bunkering. Ilse 

doet niet alleen de administratie, ze zal geleidelijk aan uitgroeien tot 

de leading lady van de personeelsdienst.

Bunkerschip Wapper 500 ton in de Haven.
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Titanic 2

Binnen de zeevaart is rederij Transfennica de grootste klant van btb. 

Om hen, en andere klanten, nog beter te 

kunnen bevoorraden, huurt de firma een 

groot tankschip van 1.102 ton. De Wit Bun-

kering past het schip aan zodat gasolie en 

stookolie gecombineerd geleverd kan wor-

den aan de zeeschepen. Klaar om succes-

sen te behalen? De naam van het schip doet 

niet echt het beste verhopen… Titanic.

En inderdaad… een rampscenario vol-

trekt zich. Enkele jaren later verliest btb 

Transfennica als klant aan Esso. Gevolg: de 

Titanic ligt werkeloos aan de kade, terwijl 

nog wel huurgeld moet betaald worden.

De Titanic wordt uiteindelijk in 1999 overgekocht door btb en 

omgedoopt in Charles D.

Bovenste rij: Theo, Peter, Ilse. Onderste rij: Charles, Françoise, Ria.

MTS Charles D, de Titanic achterna.
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1997

De Wit Bunkering bestaat 50 jaar!

boven  Charles vliegt er in en laat zien dat dansen 
zijn hobby is.

links  Theo speecht op het feest.

De firma is een halve eeuw jong en dat wordt gevierd met een polonaise in  
‘La Sapinière’ in de Ardennen.
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1999

Oprichting Sepro Shipping, de eerste buitenlandse 
werkkracht komt aan boord

Bemanning vinden voor de bunkerschepen loopt niet altijd van een 

leien dakje. Er is een groot aanbod van varend personeel in Oost- 

Europa, maar buitenlandse werknemers tewerkstellen is in die pe -

rio de niet evident. Aanvragen voor arbeidsvergunningen in België 

worden steevast geweigerd.

De Wit Bunkering wendt de steven richting Luxemburg. Daar is 

het wel mogelijk om voor buitenlandse werkkrachten een arbeids-

vergunning te krijgen.

De Luxemburgse vennootschap Sepro 

Shipping wordt opgericht. De naam ver-

wijst naar de twee kinderen van Peter en 

Ilse die er op dat moment zijn: Seppe en 

Robbe.

Sepro Shipping levert de bemanning 

voor enkele van de schepen van De Wit 

Bunkering. De constructie is volkomen le -

gaal en juridisch waterdicht. Meerdere re -

derijen passen ze toe.

In 2006 zet Sepro Shipping zijn activi-

teiten stop omdat de firma geen nut meer 

heeft. Enkele Oostbloklanden zijn dan vol-

waardig lid van de eu. Buitenlandse werknemers uit die landen kun-

nen voortaan zonder veel problemen een arbeidsvergunning aan-

vragen om in België te werken.

Kantoor Sepro Shipping – 
Luxemburg.
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ONS MANNEKES STAAN ALTIJD PAL

Radek Batycki: Van onder-
houdsman tot kapitein

Radek komt via zijn vrouw, die Peter De Wit en Ilse Sambaer kende, in 

2003 voor het eerst in contact met de familie De Wit. Het zou het begin wor-

den van een lange samenwerking, die in 

2022 nog altijd voor beide partijen succes-

vol verloopt. Radek doorliep een wel heel 

bijzonder traject bij De Wit Bunkering. 

Hij begon als onderhoudsman op de Pa-

gadder en is nu vaste kapitein op de Deug-

niet.

Radek, het traject dat je bij De Wit 

Bunkering tot op vandaag hebt 

afgelegd is uniek. Was je altijd al zo 

ambitieus?

Hoe noemen ze zoiets… Liefde op het 

eerste gezicht? (lacht) Achttien jaar ge -

leden werkte ik in België op zelfstan-

dige basis. Ik deed schilderwerken en 

renovaties, maar twijfelde of ik dat wel 

mijn hele leven wilde doen. Mijn vrouw bracht me in contact met 

Peter en Ilse. Ik zag de schepen, werd verliefd en de rest is geschiede-

nis.

“Ik kende de binnenvaart niet. Maar toen ik voor 

het eerst mee mocht op een schip wist ik het: dit is 

wat ik voor de rest van mijn leven wil doen.”

Radek aan boord van de Pagadder.
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Had je ooit al een bunkerboot van dichtbij gezien?

Nee, er ging echt een heel nieuwe wereld open voor mij. Toen ik 

begon, deed ik eerst het onderhoud op de Pagadder. Dat was toen een 

fonkelnieuw schip van De Wit Bunkering. Ik zat iedere dag mee op 

het water. Daar zag ik de matrozen bezig, de kapitein. Ik voelde 

direct: dit is het. Dat wil ik later ook doen.

Ik had geen geldig dienstboekje om als matroos te kunnen werken. 

Om dat te behalen moest ik eerst een opleiding volgen in Rotterdam. 

Ik heb er ook mijn vaarbewijs gehaald en ben nu o�cieel schipper of 

kapitein.

Je was enorm gemotiveerd. Normaal duurt zo’n opleiding meerdere 
jaren, maar jij deed het in één jaar.

Ja, en ik moest ook wennen aan het soort Nederlands dat ze in Neder-

land spreken. Vlaams verstond ik wel, maar ‘Hollands’ was toch nog 

iets anders.

In Rotterdam zeiden ze dat het niet mogelijk was om op zo’n korte 

termijn mijn vaarbewijs te behalen, maar dat motiveerde mij net om 

het wel te doen. In 2010 heb ik mijn attest behaald.

Ik heb vanaf 2010 met alle bunkerboten van De Wit Bunkering 

gevaren. Nu ben ik vaste kapitein op de Deugniet, waarmee we de 

binnenvaart bunkeren. Je kan ons iedere dag vinden binnen de haven 

van Antwerpen, of op de Westerschelde en het Albertkanaal. Ik werk 

twee weken voltijds op het schip en daarna ben ik twee weken thuis.

En jouw thuis is in Polen?

(knikt) Ik woon in Polen met mijn vrouw en kind in een havenstad 

die je wat met Antwerpen kan vergelijken. Om de twee weken moet 

ik dus 1200 km rijden om op mijn werk te geraken, maar ik heb het er 

graag voor over.

“Bij De Wit Bunkering gebeurt tegenwoordig 

alles digitaal. Superhandig voor ons, maar vooral 

voor de klant.”

DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   58DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   58 20/07/2022   11:5020/07/2022   11:50

 THEO DE WIT: DE KOERS VAN HET PROFESSIONALISME          59 RADEK BATYCKI  59

Hoe ziet een doordeweekse werkdag er aan boord uit voor jou, 

Radek?

Ik sta om 04u00 à 04u30 op. Na het ontbijt doe ik mijn ronde om de 

tanks te checken of om te checken of er geen mankementen of lekken 

zijn in het ruim of aan de leidingen op het dek. Daarna bekijk ik de 

planning. Als de matroos arriveert om aan zijn dagdienst te begin-

nen, kunnen we vertrekken naar de eerste klant. Gemiddeld bunke-

ren we zo’n tiental klanten per dag. Als mijn brandstoftanks leeg zijn, 

moet ik gaan bijvullen aan ons opslagschip Wapper. Vroeger was dit 

rechtstreeks bij de ra�naderij. Om 17u zit de dag erop voor mijn 

matroos, maar ik doe nog verder tot middernacht. Als er tussen 17u 

en middernacht nog gebunkerd moet worden, doe ik dat dus alleen. 

Dat is best fysiek zwaar werk. Om dat aan te kunnen, moet je echt 

wel een goeie conditie hebben.

Bij De Wit Bunkering gaan we sinds een aantal jaren voor maxi-

maal digitaal. Vroeger betekende iedere bestelling en levering, zowel 

voor de klant, als voor De Wit Bunkering heel wat papierwerk. Nu 

Radek en zijn echtgenote Magda.
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gebeurt alles digitaal via de website en een interne app. Voor ons veel 

handiger en ook de klanten zijn er erg tevreden over.

“De Wit Bunkering staat een mooie toekomst te 

wachten. Daar ben ik zeker van.”

De Wit Bunkering mag 75 kaarsjes uitblazen. Heb je nog een 

speciale verjaardagswens voor hen?

Dat ze vooral blijven verder doen zoals ze nu bezig zijn. En ik wens 

De Wit Bunkering ook heel veel succes met de vierde generatie die in 

aantocht is. Ik ken de zonen van Peter en Ilse. Ze komen geregeld 

vakantiewerk doen op het bedrijf en zijn niet vies om hun handen uit 

de mouwen te steken. Volgens mij zijn ze uit het goede hout gesne-

den. De Wit Bunkering heeft al een mooi verleden, maar er staat hen 

nog een mooie toekomst te wachten.
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De strijd om de drink water
bevoorrading in de haven  
van Antwerpen

De Wit Bunkering en Flandria op ramkoers

De binnenvaart in de Antwerpse haven voorzien van drinkwater. 

Tot 1999 was dat gedurende decennia het exclusieve monopolie van 

Flan  dria. Het drinkwater werd aangerekend aan de binnenvaart via 

de havenrechten.

De Beroepsvereniging van de binnenscheepvaart (VBR) was niet 

tevreden over het percentage dat aangerekend werd, en stelde dit aan 

de kaak bij het Havenbedrijf. VBR vond uiteindelijk gehoor bij het 

Havenbedrijf. Een openbare aanbesteding zou bepalen wie  voor taan 

de drinkwaterbedeling mocht doen.

Peter smijt zich op het dossier, onder het goedkeurend oog van 

Theo en van VBR. De firma Hatenboer-Neptunus in Nederland toont 

zich bereid om hun expertise op het vlak van drinkwater bevoorrading 

te delen. Plannen voor het ombouwen van een bunkerboot tot drink-

waterboot worden gesmeed. Ook het financieel plan is in orde.

De Wit Bunkering heeft een sterk dossier, maar Flandria wil zich 

niet zomaar gewonnen geven…

De Wit Bunkering wordt zwart gemaakt in de pers 
door Flandria

Flandria is niet van plan haar monopolypositie zonder slag of stoot 

op te geven. Helaas is die stoot niet altijd boven de gordel. Roddels 

verschijnen in de pers, De Wit Bunkering wordt door Flandria afge-

schilderd als ma�a die illegalen te werk stellen.
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Als blijkt dat de oerte van De Wit Bunkering veel lager ligt dan 

die van Flandria, is het duidelijk waarom zij zo heftig reageren. Een 

belangrijke bron van inkomsten voor Flandria staat op het punt te 

verdwijnen.

Flandria blijft zich roeren en probeert ook via gerechtelijke weg de 

aanbesteding te dwarsbomen. Ze stellen dat De Wit Bunkering geen 

ervaring kan voorleggen in de bedeling van drinkwater. Dat De Wit 

Bunkering in het verleden deze activiteit al had gedaan in de haven 

van Brussel was duidelijk nog niet doorgedrongen tot in het hoofd-

kantoor van Flandria. De auditeur van de Raad van State verwerpt 

dan ook prompt de aanklacht.

De champagne staat klaar om te knallen

De Wit Bunkering wint de aanbesteding en doorbreekt het jaren-

lange monopolie van Flandria. De havenrechten van de binnenvaart 

in Antwerpen dalen dat jaar met maar liefst 20%…

Bij de ombouw tot waterboot van de DW Antwerpen stelt er zich 

een probleem. Zal het plan dan toch nog kelderen?

Volgens het lastenboek van de aanbesteding moeten de drink-

waterboten een minimumcapaciteit hebben van 100 ton. De DW Ant-

werpen heeft die capaciteit, maar wordt om een onbekende reden 

door de scheepsmeter slechts op 85 ton gemeten.

De ombouwwerken aan de DW Antwerpen zijn dan al – het is okto-

ber 1999 – gestart. Het schip opnieuw laten meten kan echter pas na 

voltooiing van de ombouw. Einde der werken staat gepland rond de 

kerstdagen in december, net op tijd voor de deadline. Op 1 januari 

2000 gaat het contract immers in voor de drinkwaterbevoorrading. 

Er stelt zich echter een groot probleem. De kantoren van de scheeps-

meters blijken te sluiten tussen 15 december 1999 en 2 januari 2000.

Theo neemt contact op met de dienst van de scheepsmeter. Hij 

heeft een idee. En wat blijkt? Plots lijkt het toch te lukken om de her-

meting uit te voeren, ondanks de sluiting van het kantoor.

Eind goed, al goed. Als men bij De Wit Bunkering de Veuve Cli-

quot wil laten knallen, ontbreken er twee flessen champagne. Theo 

grinnikt dat de flessen goed besteed zijn…
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Met uitzondering van het jaar 2003 blijft De Wit Bunkering sinds 

2000 tot op de dag van vandaag de schepen in de Antwerpse haven 

van drinkwater voorzien.

BTB in woelige wateren, maar de storm wordt overleefd

Sinds de oprichting in 1996 levert btb brandstof aan de zeevaart. 

Het zijn echter dan nog steeds mensen van De Wit Bunkering die de 

dagelijkse activiteiten van btb in goede banen leiden.

2001

In 2001 komt hierin verandering. De dagelijkse leiding komt in han-

den van mevr. Roos Verwoerd.

Weetje: Roos begint ook met een periodiek, intern bedrijfskrantje 

voor het personeel. Het bedrijfskrantje wordt door de medewerkers 

goed onthaald. Een fijne traditie is geboren.

DW Antwerpen wordt DW I als drinkwaterboot.
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2003

Donkere wolken pakken zich samen boven btb. De grootste klant 

van btb, de firma mcl, gaat failliet. Omdat btb deze klant teveel 

krediet had verleend komt het bedrijf zelf ook in de problemen. In 

overleg besluit Roos om op te stappen. Geert De Herdt neemt de fak-

kel over in 2004.

De firma Argos uit Nederland werpt btb een reddingsboei toe. De 

Nederlanders nemen het klantenbestand over van btb én de activi-

teiten voor een mooie geldsom. De deal houdt in dat btb gedurende 

5 jaar niet actief mag zijn in de sector. Vanaf 1 januari 2009 komt btb 

weer volwaardig op de markt.

Er wordt geleerd uit de fouten van het verleden, waardoor de toe-

komst er goed uitziet.

2009-2013

‘Olea’

In 2008 komt btb in contact met de firma wos Hautrage, die een 

site in Saint-Ghislain langs het Kanaal Nimy-Blaton-Péronne zouden 

bouwen voor recyclage van afvalolie. Door ra�nage ontstond een 

gasolie met de werknaam ‘olea’, die net niet voldeed aan de wette-

lijke specificaties voor gasolie bestemd voor huisbrand of binnen-

vaart. btb engageert zich om al het volume dat ze zouden produce-

ren aan te kopen. Door het product met de betere binnenvaartkwali-

teit en 590 op te blenden tot een gasolie dma, volgens de iso 8217 

Fuel Standard, kan het geleverd worden aan de zeevaartklanten. Zo 

ontstaat een enorm potentieel!

De firma wos is totaal niet vertrouwd met de prijszetting en btb 

maakt hen hier graag wegwijs in . Volumes werden door wos niet 

gegarandeerd. btb komt het product per lichter a�alen in Hautrage. 

Later brengt btb ook afvalolie per schip naar hun site. wos is zeer 

tevreden met de door btb voorgestelde oplossingen. Zo ontstaat 

voor btb een zeer lucratieve business.

Vanaf 2011 wordt de wettelijke norm van zwavel in gasolie ver-

laagd van 2000 ppm naar 1000 ppm, waardoor het niet langer moge-
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lijk is om te blenden, om tot de norm iso 8217 te komen. Enige optie 

is om dit zelf door te verkopen aan bunkerbedrijven die het kunnen 

blenden in de (goedkopere) heavy fuel, waar een zwavelgehalte van 

35.000 ppm nog is toegestaan.

Na drie jaar gaat de klant (bunkerbedrijf) rechtstreeks samenwer-

ken met wos Hautrage, zodat btb buitenspel wordt gezet. Het ver-

dienmodel van wos werd echter volledig onderuitgehaald, omdat er 

aanvankelijk voor afvalolie geld werd gegeven om het te komen 

ophalen, terwijl de markt veranderde en zij moesten gaan betalen om 

afvalolie (= basisproduct) te gaan ophalen bij de klant.

2011-2014

‘Gofiner’

Op 15 juni 2010 maakt Exxonmobil in het Jubelpark (Brussel) bekend 

aan haar merkverdelers dat ze besloten hebben om niet langer de tra-

ditionele gasolie (huisbrand- of stookolie) met een zwavelgehalte van 

1000 ppm te produceren. Ze gaan investeren in een ontzwavelings-

installatie om zwavelarme Gasolie Extra (10 ppm zwavel) en Diesel 

te produceren. Voor De Wit Bunkering vormt dit geen probleem 

aangezien de binnenscheepvaart en industrie vanaf 1 januari 2011 op 

basis van een Europese richtlijn verplicht moet omschakelen naar 

deze brandstof. Voor de landhandelaren is het echter een donder-

slag bij heldere hemel omdat Gasolie Verwarming nog steeds 50 ppm 

bedraagt en TotalEnergies die wel blijft produceren.

Exxonmobil was uiteraard overtuigd dat heel de markt zich wel 

zou aanpassen aan hen. btb kaart echter meteen bij de aanwezige 

verkoopdirecteur Europa aan dat er een probleem rijst bij de leve-

ringen aan zeeschepen. btb kan zijn hoofdproduct immers niet 

zo  maar vervangen door een duurder, zwavelarm product Gasolie 

Extra. Ter plaatse werd meteen een meeting belegd. Exxonmobil 

had in Rotterdam een ‘restproduct’ (naam: Gofiner) dat voorheen 

in de huisbrandgasolie werd geblend, maar dit was niet meer moge-

lijk als dit product verdween. Voor btb was dit wel een optie omdat 

btb het zou kunnen blenden met Gasolie Extra om tot de zeevaart 

kwaliteit te komen.
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Er wordt maandenlang onderhandeld. Eind 2010 ligt een gunstig 

voorstel op tafel. Er wordt een gunstige prijs in €/ton afgesproken 

maar op aandringen van btb wordt de omrekening naar liters opge-

nomen in het contract. Dit wordt aanvaard waardoor de prijsformule 

plots zeer gunstig wordt voor btb.

In 2011 verkoopt btb historische volumes!

Het wordt een fantastisch jaar en er wordt onderhandeld voor een 

verlenging van het contract van één jaar.

Na de ondertekening van het nieuwe contract zijn er voldoende 

financiële garanties om een contract met de werf te tekenen voor het 

nieuwbouwschip Antverpia.

2011

De goede cijfers van btb worden gevierd in La Riva met een walking 

diner, gevolgd door een party. btb bestaat ook nog eens 15 jaar. Dub-

bel feest!

Er is tot laat in de nacht gefeest en gedanst in La Riva.
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2012

Nieuwbouwschip ‘Antverpia’

In februari 2012 is de aankoop van een dubbelwan-

dig casco-schip een feit. Het schip wordt verder 

afgebouwd op de scheepswerf Marin tec in Boom 

en dit in volledig overleg met de kapiteins die erop 

zullen varen. Ria, echtgenote van Theo, neemt de 

indeling van het woon gedeelte voor haar rekening.

Nieuwbouw MTS Antverpia. Bouwjaar: 2012. Capaciteit: 1.618 ton.

Reportage doopfeest op ATV

Op 8 september 2012 wordt het schip gedoopt met 

bijhorende festiviteiten. Peter van het schip is 

Wannes De Wit, jongste zoon van Peter en Ilse. 

ATV maakt een mooi verslag over het doopfeest. 

We klinken ook op de 65ste verjaardag van De Wit 

Bunkering!
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2015

Geert De Herdt stapt als aandeelhouder mee in btb en neemt vanaf 

dan de zakelijke leiding van btb in handen.

2016

Ingebruikname Sinjoor

Van de firma gbs wordt het dubbelwandig tankschip Ravel overge-

nomen. De naam van het schip wordt veranderd in Sinjoor.

Bouwjaar: 2009. Capaciteit: 1.652 ton

2017

btb sluit het jaar af met een recordmaandverkoop van 29.000  m3 

gasolie.

2018

Aankoop vlaggenschip Charles D

Van de firma gbs wordt nog een dubbelwandig tankschip aange-

kocht. Het grootste van de btb-vloot.

Bouwjaar: 2018. Capaciteit: 2.332 ton

2020

Op 1 januari gaat een nieuwe zwavelnorm in. Schepen op volle zee 

mogen nog enkel brandstof gebruiken met een maximaal zwavel-

gehalte van 0,5% in plaats van 3,5%. Bepaalde zones op zee zijn dan al 

Emission Control Areas (eca) waar de zwavelnorm nog strenger is 

(0,1%). Als gasolieleverancier kan btb snel inspelen op de groeiende 

vraag van kleinere zeeschepen, die aan de nieuwe zwavelnormen 

moet voldoen.
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Our fleet: Bunkerships

MTS Charles D

MTS Sinjoor

MTS Antverpia
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ONS MANNEKES STAAN ALTIJD PAL

Geert De Herdt, 
bestuurder BTB

Geert De Herdt werd in 2004 door Theo en Peter De Wit aangetrokken 

voor de dagelijkse leiding van btb. Sinds 2015 is hij o�cieel bestuurder 

van btb. Toen Geert begon had btb geen eigen personeel, nu zijn ze met 

19 medewerkers.

Geert, je bent in 2004 bij BTB begonnen. Daarvoor werkte je in een 

heel andere sector.

Tot 2004 was ik actief in de automotive sector. Ik werkte voor Volks-

wagen. Een fijne baan, maar ik wilde dichter bij huis werken. Mijn 

jongste broer is één van de beste vrienden van Peter en hij vertelde 

me dat De Wit Bunkering personeel zocht. Ik heb een gesprek met 

Peter gehad en vrij snel daarna was alles in kannen en kruiken.

Er was bij De Wit Bunkering iemand weggegaan die het commer-

ciële en een stuk planning deed. Bedoeling was dat ik die vrijgeko-

men plaats zou innemen. In die periode wilde men terug van wal 

 steken met het leveren van brandstof aan de zeevaart. Eén van mijn 

opdrachten was dat mee op te volgen. Daar ben ik dan 18 jaar geleden 

voor gegaan en dat doe ik nu nog altijd. Stelselmatig hebben we btb 

nieuw leven in geblazen.

We leverden aanvankelijk met schepen van de binnenvaart. Dat 

waren kleinere schepen. In het begin was het dus allemaal nog heel 

kleinschalig.

Was het moeilijk om de activiteiten van BTB terug op gang te 

trekken?

De klantenportefeuille die er was, is destijds verkocht aan een Neder-

lands bedrijf waarvoor we als onderaannemer zouden werken. De 
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samenwerking was niet vanzelfsprekend en doofde uit. Dezelfde for-

mule met een Antwerps bedrijf bleek echter wel succesvol. Zelf speel-

den zij immers geen actieve rol in het leveren van gasolie aan zee-

schepen. We kwamen overeen om aan hen gasolie te leveren, als een 

soort onderleverancier. Dat was voor ons een belangrijke levenslijn. 

En daarna zijn we stelselmatig kunnen groeien.

“Slim inspelen op de kansen die de markt biedt. 

Zo zijn we met BTB altijd kunnen blijven groeien.”

Aan de cijfers te zien, gaat het BTB goed voor de wind.

Jaar na jaar slaagden we erin steeds meer grotere volumes te verhan-

delen. Sinds een tweetal jaar is de groei iets minder spectaculair. De 

markt evolueert enorm. Er is veel concurrentie, meer dan in de bin-

nenvaart. Bijgevolg is het een kwestie van een goede marktpositie te 

vinden. Wij specialiseren ons nu vooral in de levering van destillaten 

(zuiverder product) terwijl het grootste deel van de brandstofleve-

ringen aan zeevaart residueel is. We zijn dus een soort van niche op 

de markt geworden. Een niche waarin we ons uitstekend kunnen 

handhaven.

De groei van btb hebben we kunnen realiseren door slim de kan-

sen te grijpen die zich aanboden. Bijvoorbeeld toen het verbeteren 

van zwavelgehalte in brandstof wettelijk verplicht werd. Dat speelde 

in het voordeel van de destillaten. Daar hebben we maximaal van 

geprofiteerd. We zijn erin geslaagd een aanzienlijk aandeel van dat 

marktsegment in te palmen.

Je vertelde dat jullie in het prille begin de leveringen deden met de 

schepen van de binnenvaart van De Wit Bunkering. Maar nu kan 

BTB pronken met een eigen vloot.

De huidige btb-vloot bestaat uit de Charles D, de Antverpia en de 

Sinjoor. Gedurende lange tijd zijn de schepen onder de stolp van btb 

aangekocht. De schepen werden verkocht aan De Wit Transport en 

btb huurt ze nu. Dat we zo’n mooie, grote schepen konden inzetten 

voor btb, gaf het bedrijf een serieuze kwaliteitsinjectie.
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“De samenwerking met De Wit Bunkering is altijd 

uitstekend geweest.”

Over mijlpalen gesproken. In 2015 werd jij de officiële bestuurder 
van BTB.

Heel veel veranderde dit niet. Voor die tijd stond ik immers ook in 

voor het reilen en zeilen van btb, maar toen lag de eindverantwoor-

delijkheid eerst nog bij Theo, en later bij Peter en Ilse. Sinds 2015 kan 

ik autonoom beslissingen nemen, terwijl vroeger meer overlegd 

moest worden met de familie.

Met Theo, Peter en Ilse was steeds een zeer constructieve samen-

werking mogelijk. Natuurlijk deelden we niet altijd dezelfde mening, 

maar door overleg kwamen altijd oplossingen uit de bus waarin ieder-

een zich uiteindelijk kon vinden. Ook na 2015 blijft btb samenwer-

ken met De Wit Bunkering. We ondersteunen mekaar wanneer het 

nodig moest zijn. Bepaalde investeringen die zij doen en misschien 

iets minder succesvol zouden zijn, proberen wij via btb mee op te 

vangen door bepaalde producten aan te kopen van hen enzovoort.

Er zijn korte lijnen tussen De Wit Bunkering en BTB want jullie 

zitten op dezelfde locatie.

Dat is onmiskenbaar een heel groot voordeel. We zijn nu een auto-

nome entiteit, maar blijven zo ook tastbaar verbonden met De Wit 

Bunkering.

Die korte lijnen met Theo, Peter en Ilse waren er voor 2015 natuur-

lijk ook. Als de bedrijfsleiding u de kans geeft om iets te ontwikke-

len, kan je all the way gaan en dat is natuurlijk bijzonder fijn. Dat 

brengt verantwoordelijkheid met zich mee, maar als dat lukt is dat 

fantastisch. Daarom ben ik na 18 jaar nog lang niet uitgekeken op 

deze job.

“MSC is al jaren onze grootste klant. Ik ben 

bijzonder fier dat zij voor BTB blijven kiezen.”
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Als je de evolutie van BTB bekijkt, zijn er dan realisaties waar je zelf 
erg trots op bent?

Dan moet ik in eerste instantie denken aan een persoonlijke realisa-

tie uit mijn beginperiode. Op een bepaald moment ging in Wallonië 

een bedrijf voor recuperatie van afvalolie van start. We hebben dat 

product volledig kunnen afnemen aan waanzinnig goeie prijzen. 

Maar toen moesten we het nog verkopen. Zonder al een deal te heb-

ben, was er op een bepaald moment een uitstekende marksituatie. Ik 

heb enkele potentiële klanten tegen mekaar uitgespeeld. Resultaat: 

een zeer grote winstmarge voor btb. Theo en Peter zijn me komen 

bedanken met een magnum fles champagne. Daar sprak veel waarde-

ring uit. Zoiets doet deugd en motiveert.

Waar ik ook trots op ben, is dat msc al 15 jaar een loyale klant is 

van btb. Door een samenloop van omstandigheden hebben we de 

kans kunnen grijpen om met hen in zee te gaan. Hierdoor realiseer-

den we een zeer sterke omzetgroei voor btb. Ik ben ervan overtuigd 

dat het een belangrijke mijlpaal is geweest voor heel de groep.

btb is enkel met msc contractueel verbonden. De verkoop aan 

andere klanten verloopt op spot-basis. Soms zijn wij de goedkoopste 

en dan bestellen ze bij ons, andere dagen is de concurrentie scherper 

geprijsd en dan mogen zij leveren. Gasolie is een beursgenoteerd 

product. De prijs kan enorm schommelen.

“De Wit Bunkering en BTB denken na over de 

toekomst. Dat moet ook want er wachten ons grote 

uitdagingen. Maar we kunnen ze aan.  

Daar ben ik zeker van.”

De Wit Bunkering blaast 75 kaarsjes uit. BTB is onlosmakelijk 

verbonden met de rijke geschiedenis van de firma. Maar hoe zie jij 
de toekomst voor Belgian Trading and Bunkering BV?

Het vertrouwen dat msc in ons stelt consolideren, dat is uitdaging 

nummer één. We blijven nederig en bescheiden tegenover zo’n grote 

speler in de haven. Als zij iets vragen, doen wij er alles voor om aan 
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hun verwachtingen te voldoen. Wij doen dat met veel plezier en met 

veel respect.

Verder kan je natuurlijk niet om de energietransitie heen. Er zijn 

grote veranderingen op komst. Mijn wens is dat we als relatief kleine 

speler op de markt, hier toch de nodige en belangrijke stappen in 

zullen kunnen zetten. Voor ons zal het moeilijk zijn om hier alleen 

een voortrekkersrol in te spelen. Dat gaat immers gepaard met gigan-

tische investeringen in research, productontwikkeling enz. We zul-

len dus partners moeten zoeken om hierin samen te werken. Geluk-

kig zijn we daar sterk in. De hausse van de laatste twintig jaar verder-

zetten, is het ultieme doel. Door opnieuw de kansen te grijpen die 

zich aanbieden. Door alert te blijven voor opportuniteiten zoals we 

steeds gedaan hebben. Door proactief te blijven handelen. Maar ik 

heb er vertrouwen in. Volgens mij zijn we goed gewapend om er nog 

eens minstens 75 jaar bij te doen.
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ONS MANNEKES STAAN ALTIJD PAL

Mustafa Farido

Mustafa komt uit Syrië, een land in puin, waar in 2011 een verschrikkelijke 

burgeroorlog uitbrak die al meer dan 10 jaar duurt. Miljoenen mensen 

sloegen voor het gruwelijke geweld op de vlucht. Onder hen ook Mustafa en 

zijn vrouw. Na een barre overlevingstocht van drie maanden bereikt het 

koppel België. Dankzij De Wit Bunkering en btb vindt hij in ons land 

weer een toekomst.

Mustafa, je kwam als vluchteling in een vreemd land terecht, waar 

jij en je vrouw een nieuw leven wilden opbouwen. Gelukkig vond je al 

snel werk bij BTB.

6 juli 2017 was mijn eerste werkdag voor btb. Die datum ga ik nooit 

vergeten. Ik was dolgelukkig. Een jaar eerder waren we in België 

aangekomen. Om hier op korte termijn een nieuw leven op te kun-

nen bouwen, besloot ik direct Nederlands te leren. Ik ben ook snel 

begonnen met solliciteren. In Syrië heb ik zeevaart gestudeerd en ik 

wilde in die sector werk vinden. Het was eerst mijn bedoeling om 

aan boord van een zeeschip te gaan werken, maar dat zag mijn vrouw, 

die toen zwanger was, niet zitten. Mijn beste vriend, Sam, is ook van 

Syrië en die werkte al bij btb. Hij sprak vol lof over de bazen en 

daarom heb ik mijn kans gewaagd. En met succes.

“Ik voelde mij vanaf dag één welkom bij De Wit 

Bunkering en BTB. Zij zijn als familie voor mij.”

Je kende toen, behalve Sam, geen andere mensen in België?

Ik heb wel nog familie in Duitsland, maar die zag ik niet veel. Het 

klopt dat we in het begin veel alleen waren. Sam heeft ons wegwijs 

gemaakt, en ondertussen voelen we ons hier helemaal thuis. Onze 

2 kinderen zijn hier geboren en we hebben hier vrienden gemaakt.

DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   77DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   77 20/07/2022   11:5020/07/2022   11:50



78  DE WIT BUNKERING 75

Eigenlijk beschouw ik De Wit Bunkering en btb ook als familie. 

Vanaf de eerste dag heb ik mij welkom gevoeld. En ik krijg nog altijd 

veel steun en vriendschap van iedereen. Van Geert, Peter en Ilse, van 

collega’s. Als ik vragen of problemen heb, kan ik altijd bij hen terecht. 

Het zijn bazen, maar ze doen nooit uit de hoogte. Soms komt Geert 

ons zelfs helpen aan boord. Dat vind ik ongelofelijk.

“In het leven moet je altijd dromen hebben. De Wit 

Bunkering en BTB helpen mij om ze te realiseren.”

Je hebt je op de Antverpia opgewerkt tot kapitein. Maar dat is voor 
jou geen eindstation.

Ik ben heel gelukkig nu op de Antverpia. Ik werk er met heel fijne 

mensen samen. Ook het werksysteem vind ik top: één week op, één 

week af. Zo kan ik regelmatig tijd doorbrengen met mijn gezin.

Maar in het leven moet je altijd dromen hebben, vind ik. Ik ben 

begonnen als matroos in opleiding, daarna werd ik matroos. Onder-

tussen heb ik mijn ADN-attest en vaarbewijs behaald en ben ik kapi-

tein geworden. Geert steunde mij hierin. btb betaalde zelfs de oplei-

ding. Ik hoop de firma ooit terug te kunnen betalen door één van hun 

beste kapiteins te worden.

“De Wit Bunkering hee� mij een nieuw leven 

gegeven. Dat is iets wat ik nooit zal vergeten.”

Kortom, je ziet jezelf dus nog lang werken voor BTB.

Als het aan mij ligt, zal ik nooit nog voor een andere baas werken. 

Geert en de familie De Wit hebben mij een kans gegeven. Dankzij 

hen kon ik, samen met mijn vrouw, aan een nieuw leven beginnen. 

Zelfs al zou ik nog 100 jaar voor hen werken, dan zal ik btb nog niet 

volledig hebben kunnen terugbetalen. Zoveel betekenen ze voor ons.

Trouwens, de meeste collega’s werken al vele jaren voor De Wit 

Bunkering of btb. Dat is een teken dat ze zich goed voelen. Iedereen 

krijgt respect. En wie respect krijgt, geeft dat terug. De Wit Bunke-

ring en btb hebben niet voor niets een heel goede naam in de sector. 

Ik ken mensen die bij concurrenten werken en die groen van jaloezie 

zien wanneer ik vertel over btb.
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ONS MANNEKES STAAN ALTIJD PAL

Zbyszek en Gerrit: 
Vriendschap die eeuwig 
blijft bestaan

Gerrit en Zbyszek werken al vij�ien jaar samen bij btb. De ene als kapi-

tein van de Charles D, de andere als matroos. Twee beren van venten. Een 

sterke Poolse reus en een gezellige Nederlander geboren op het water. Het 

hart op de tong en allebei een hart van goud. Door zolang met elkaar samen 

te  werken op hetzelfde schip ontstond er een hechte vriendschap. Gerrit en 

Zbyszek gaan door het vuur voor mekaar. Dat ze perfect op mekaar zijn 

ingespeeld, bleek wel tijdens dit interview. Grappen en gezwans alom. 

Maar over één ding zijn ze bloedserieus: hun trots om voor btb en De Wit 

Bunkering, als familiebedrijf, te mogen werken. Een impressie.
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Jullie hebben verschillende achtergronden, maar zo te horen en 

zien komen jullie goed overeen samen.

Gerrit: We verstaan mekaar zelfs zonder woorden. Vijftien jaar samen 

werken, samen lief en leed delen, dan ken je elkaar door en door. We 

zijn perfect op mekaar ingespeeld en dat komt het werk aan boord 

alleen maar ten goede.

Zbyszek: We hebben een private language. We praten een soort Engels 

met elkaar dat niemand anders kan begrijpen.

Gerrit: En dat is misschien maar goed ook (lacht). De reden dat ik zo 

goed Engels kan spreken is niet omdat ik op school goed heb opgelet. 

Dat heb ik te danken aan mijn vrouw. Zij keek iedere dag naar Mooi 

en Meedogenloos en ik moest meekijken (knipoogt).

Zbyszek: De meeste communicatie met onze klanten verloopt ook in 

het Engels. Al zijn er de laatste jaren opvallend veel Russisch spre-

kende kapiteins op de zeeschepen. Voor mij is Russisch een tweede 

moedertaal dus dat komt goed van pas tijdens het bunkeren. Zoiets 

schept onmiddellijk een band met de klant.

“Op het water zijn en nooit op voorhand weten hoe 

je werkdag eruit zal zien. Voor mij is dat vrijheid.”

Wat maakt werken op een bunkerboot voor de zeevaart volgens 

jullie zo bijzonder?

Zbyszek: Dat je nooit op voorhand weet hoe je werkdag eruit zal zien, 

of waar je morgen of overmorgen zal moeten bunkeren. Voor mij is 

dat vrijheid. En het dagelijkse contact met de klanten, die uit alle 

hoeken van de wereld komen, zou ik ook niet kunnen missen. Als je 

het werk steeds goed en correct doet, ontstaat er vertrouwen.

Gerrit: Soms vragen klanten aan de planning of wij hen mogen bun-

keren. Dan denk ik dat we onze job wel goed doen. Toch? Ook met de 

mensen van msc hebben we een prima verstandhouding. Zij hebben 
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Kapitein Gerrit: alles onder 
controle op de Antverpia.

het volste vertrouwen in ons. Ze weten dat we altijd correct zijn. En 

dat vertrouwen zullen we nooit beschamen.

Zbyszek: Er is één evolutie waar ik minder voorstander van ben: de 

vele regels die er zijn bijgekomen. Dat vertraagt het werk.

Gerrit: Veel regels zijn ingevoerd om werk veili-

ger te maken en dat kan ik wel goed begrijpen. 

Maar er zijn ook regels die te maken hebben met 

het juiste uniform, de juiste fluobroek en -

zovoort. Dat vind ik toch wat overdreven. Maar 

goed, we doen wat ons gevraagd wordt. We wil-

len geen boetes krijgen of problemen met de 

verzekering als er iets zou mislopen. Het zijn 

vooral de extra controles die voor tijdverlies zor-

gen. Wanneer we vroeger bij TotalEnergies gin-

gen laden bijvoorbeeld, mochten we dit zelf 

doen. Nu komt er een controleur checken of de 

leidingen goed zijn aangesloten, of de adn-cer-

tificaten in orde zijn enzovoort. En onderweg zijn er soms onver-

wachte controles van de havendienst of de politie, de douane, … Vroe-

ger was zoiets ondenkbaar. Enfin, nu klink ik bijna als een oude man 

die zegt dat vroeger alles beter was, wat natuurlijk ook niet klopt.

Zbyszek: Dat Gerrit een oude vent is die bijna op pensioen gaat, klopt 

dan weer wel (bulderlacht). Ach, ik ben ook niet meer van de jongste. 

Kom, Gerrit, we moeten stoppen met zagen. Daarom ga ik nog eens 

iets positiefs zeggen. Weet je wat ik ook geweldig vindt? Onze werk-

tijdregeling. Als matroos werk ik een maand op en dan een maand af. 

Dat wil zeggen dat ik een maand aan boord leef en dan een maand in 

Polen bij mijn familie.

“Toen ik voor het eerst de motor star�e van onze 

nieuwbouwboot, was dat een mooi en spannend moment.”

Als jullie terugkijken op vijftien jaar werken voor BTB, wat zijn voor 
jullie de hoogtepunten die eruit springen?
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Zbyszek: Toen ik bij De Wit Bunkering begon, hebben zij ervoor ge -

zorgd dat ik een werkvergunning kreeg. Ik kreeg een o�cieel con-

tract, alles was perfect geregeld. Dat was bij mijn vorige werkgevers 

wel anders.

Gerrit: Dat is typisch voor De Wit Bunkering en btb. Ze zorgen ge -

woon goed voor hun personeel. En wanneer we iets willen aankaar-

ten, kunnen we altijd terecht bij onze bazen. Die mensen luisteren 

naar ons.

Zbyszek: Soms praat ik met Poolse landgenoten die voor andere fir-

ma’s werken en die zijn allemaal verbaasd als ik vertel dat ik regelma-

tig met mijn baas van gedachten kan wisselen. Zij zeggen dan dat ze 

hun baas nooit zien.

Gerrit: En ze kunnen bij De Wit Bunkering ook heel goed feestjes 

organiseren (lacht).

Zbyszek: Dat is waar! Het feest voor het 70-jarig bestaan van De Wit 

Bunkering in Berlijn vond ik echt onvergetelijk. De meeste perso-

neelsleden kwamen met het vliegtuig. Gerrit en ik mochten vroeger 

vertrekken met de auto. Hij vanuit Nederland, ik vanuit Polen. We 

kwamen een dag voor de anderen aan. Peter en Ilse hebben toen de 

extra overnachting in het hotel zonder problemen betaald voor ons. 

Mijn vrouw was er ook bij in Berlijn en spreekt nu nog over het feest.

Gerrit: Een hoogtepunt voor mij persoonlijk was de bouw van de 

Antverpia. Toen mocht ik regelmatig met Theo mee naar de werf. Ik 

ben toen helemaal bij dat bouwproces betrokken geweest. Een unieke 

ervaring. Toen ik voor de proefvaart van het schip de motor voor het 

eerst mocht starten, was dat een heel mooi en spannend moment. 

Waar ik ook erg trots op ben, is dat ik binnen de firma met alle sche-

pen heb kunnen varen. Ik deed het drinkwater, de binnenvaart, zee-

vaart en het vervoer van zwavelzuur. Uit het feit dat we nu met het 

grootste en nieuwste schip mogen varen, spreekt veel erkenning en 

waardering. Dat gevoel is zeker wederzijds!
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Gerrit en Zbyszek in Berlijn: 
‘alte Kamerade’.
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2002. Op het feest van het 55jarig bestaan kregen we een mooi geschenk van het 
personeel (zie inzet).
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Logo’s van De Wit Bunkering 

door de jaren heen

I
n de beginperiode werd er een rood puntvlagje gemaakt met daarop 

het bekende oliekopje van Esso. Hiervan is geen enkel exemplaar 

bewaard gebleven.

1973. Het model van de nieuwe puntvlag komt op het briefhoofd.

Charles lichtte het ontwerp als volgt toe: de letter D staat uiteraard 

voor De Wit, en staat niet toevallig op een wit vlak, het wapen van 

Antwerpen staat voor de verankering van de firma aan deze stad, 

waardoor de randkleur vrijwel automatisch rood werd.
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1990. Het logo wordt wat gestileerd, de vlag wappert nu.

Het huidige logo sinds 2002.
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2003: Doopfeest eerste  
nieuwbouwschip Pagadder

D
e naam van het schip is een knipoog naar de drie zonen van 

Peter en Ilse. Volgens de Antwerpse sagen en vertellingen is 

een inwoner van Antwerpen een Sinjoor. Maar om een Sinjoor 

te zijn moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Jijzelf en je beide ouders moeten geboren zijn in Antwerpen op het 

grondgebied tussen de Schelde en de leien.

Wie in Antwerpen geboren is en niet aan deze regels voldoet is 

geen Sinjoor maar een ‘Pagadder’.

Aan het Pomphuis in de haven werd onder ruime belangstelling het eerste nieuwbouw
schip van de firma gedoopt.
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Wijlen pater Machard doopt de Pagadder.

boven  Vier Pagadders.

links  Drie Pagadders.
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2004 – Onterecht verdacht van sociale fraude
Huiszoekingen en verhoren door de federale politie

2004 moet een mooi jaar worden. Het jaar waarin het eerste nieuw-

bouwbunkerschip voor de binnenvaart, de Pagadder, in de vaart zal 

genomen worden. Het jaar waarin samen met cbo (Coöperatieve 

Binnenvaart Organisatie) de NV cbo Tankvaart wordt opgericht en 

twee schepen worden overgenomen van Umicore: de Nord en de 

Jean. Tot in 2017 zal er, door de NV cbo Tankvaart, zwavelzuur van 

Umicore vervoerd worden naar hun klanten.

Maar 2004 blijft vooral in het geheugen gegrift om een andere 

reden…

Op 27 april krijgt Theo in zijn wagen telefoon van Peter. Die licht 

hem in over een gewapende inval van de gerechtelijke politie op de 

kan toren van De Wit Bunkering. De sociale zekerheid vermoedt 

frau  de met betrekking tot de activiteiten in Luxemburg.

Wanneer Theo en Ria de oprit van hun privéwoning oprijden, 

staat de politie hen reeds op te wachten. Terwijl het huis wordt door-

zocht, worden Theo en Ria afzonderlijk ondervraagd. Het verhoor 

duurt verschillende uren. Theo, Ria, Peter en Ilse zijn in shock.

Peter speecht bij de doop van de 
Pagadder.

Theo speecht bij de doop van de 
Pagadder.
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Rekeningen geblokkeerd

Het gerecht neemt de boekhouding van De Wit Bunkering in beslag. 

Enkele dagen later volgt een nieuwe mokerslag. Op bevel van de on -

derzoeksrechter worden zowel alle rekeningen van de firma’s, als de 

privérekeningen geblokkeerd. De toekomst van De Wit Bunkering 

hangt aan een zijden draadje.

Maar De Wit Bunkering kapseist niet. Ook deze storm wordt over-

leefd.

In afwachting van het proces geeft de onderzoeksrechter de reke-

ningen terug vrij, in ruil voor borgstelling.

Vijf jaar later wordt De Wit Bunkering door de rechter over de hele 

lijn vrijgesproken. De tegenpartij gaat in beroep én in cassatie, maar 

haalt telkens bakzeil.

Nog meer bedrijven uit de binnenvaart worden in die periode on -

terecht beschuldigd van sociale fraude.

Uit ongenoegen over de invallen van de sociale inspecties in de 

sector wordt de beroepsvereniging Aequitas opgericht om de belan-

gen van de binnenvaart op sociaal vlak te verdedigen. Theo was, op 

vrijwillige basis, enkele jaren voorzitter van de vereniging.

2005 – Verhuis naar de Lichterweg
Theo De Wit ontdekt bij toeval dat de firma 
moet verhuizen

In oktober 2005 bezoekt Theo op het eilandje een expo waar de plan-

nen van de Haven van Antwerpen worden voorgesteld. Op één van 

de standen op de tentoonstelling staat een maquette van de omge-

ving van het Houtdok, waar De Wit Bunkering gevestigd is. Tot zijn 

verbazing ziet hij dat de locatie van De Wit Bunkering verdwenen is 

op de maquette.

Wanneer Theo vraagt wat er met de bedrijven moet gebeuren die 

al aan het Houtdok gevestigd zijn, krijgt hij een laconiek antwoord: 

“Die moeten allemaal verhuizen.”

Theo is met verstomming geslagen en contacteert het Haven-

bedrijf. Die bevestigen het nieuws dat De Wit Bunkering naar een 

nieuwe locatie op zoek moet.
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Nieuwe locatie gevonden, NAVO keldert bijna 
de plannen

De Wit Bunkering krijgt na lang zoeken een groot perceel aan de Lich-

terweg Kaai 77, nabij de Noordkasteelbrug, in concessie. Het plan is 

om er een magazijn te bouwen met kantoorruimtes.

De eerste ontwerpen en indeling van het nieuw te bouwen gebouw 

worden door Ria, de echtgenote van Theo, opgemaakt, geschikt en 

getekend zodat de architect het plan kan uitwerken.

De bouwvergunning bevat echter een opmerkelijke passage van 

de navo…

De navo vermoedt dat er door het perceel een navo-pijpleiding 

loopt. Die moet bij de werken in een betonnen kist gelegd worden. 

En als de navo erom verzoekt, moet De Wit Bunkering binnen de 

24 uur het perceel verlaten.

Het Belgische leger schiet ter hulp. Met professioneel materiaal 

bepalen zij de exacte ligging van de navo-pijpleiding. Deze blijkt 

gelukkig net buiten de perceelgrens te liggen.

2008. Het nieuwe magazijn en kantoorgebouw wordt in gebruik genomen.
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Nu dat probleem opgelost is, kan er begonnen worden met de 

bouw, die door Ria en Theo wordt opgevolgd.

Op 1 april 2008 worden de nieuwe gebouwen door De Wit Bunke-

ring in gebruik genomen.

2005-2006

Gasolie leveren aan de vloot van het Havenbedrijf

Sinds de jaren ’80 verzorgt TotalEnergies de levering van gasolie aan 

de vloot van het Havenbedrijf. In het najaar van 2005 beslist De Wit 

Bunkering om mee te dingen naar het contract van het Havenbedrijf 

via openbare aanbesteding.

De Wit Bunkering rijft het contract binnen. Vanaf 1 januari 2006 

gaan de leveringen van start. De Wit Bunkering haalt zo een zeer 

belangrijk – extra – werkvolume in huis.

2007

Nieuwe bemanningswet voor bunkerboten

Op 9 maart 2007 publiceert het Belgisch Staatsblad de nieuwe be-

manningswet voor bunkerboten. Eindelijk wordt na jaren van lob-

by en de Belgische wet gelijkgeschakeld met de Nederlandse. Voor 

bunkerschepen korter dan 35 meter wordt een éénmansbemanning 

toegestaan. Gevolg is dat er geen tweede man meer aan boord moet 

zijn om de kleinere bunkerschepen te laden op de Esso ra�naderij. 

De nieuwbouwschepen Pagadder en Deugniet zijn gebouwd con-

form deze nieuwe wetgeving.

Feest! De Wit Bunkering bestaat 60 jaar!

In het weekend van 21 en 22 april 2007 viert De Wit haar 60-jarig 

bestaan. Locatie is Oostende, de koningin der badsteden. Op het pro-

gramma staan een groots stadsspel met aansluitend een diner in 

Raversijde.
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2008

Oprichting De Wit Bunkering

Op 8 april 2008 wordt de naam van de firma, Ch. De Wit NV, gewij-

zigd in De Wit Bunkering én wordt de Charles De Wit Holding NV 

opgericht. De wijzigingen kaderen in een plan dat is opgemaakt met 

twee bedoelingen:

- Uitvoering van de overdracht tussen de tweede en derde generatie;

- De firma’s binnen de groep beter structureren.

In de overeenkomst zit vervat dat Theo en Ria op 31 december 2008 

hun mandaten neerleggen. Theo zal daarna nog vijf jaar meedraaien 

in de firma als adviseur en dit tot aan zijn pensioen in 2014.

2007. Teambuilding aan het strand van Oostende.
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Pagadder krijgt gezelschap van Deugniet

Er wordt gestart met een tweede nieuwbouwschip voor de bevoor-

rading van de Rijn- en binnenvaart.

Het schip heeft exact dezelfde afmetingen als de Pagadder en 

wordt op 27 juni 2009 feestelijk gedoopt als Deugniet.

De Wit Transport

De Wit Transport is opgericht in september 1996 als Petroleum 

Transport Rederij (ptr). Vanaf 2015 werd de naam gewijzigd in De 

Wit Transport.

Oorspronkelijk bevatte dit het schip Antigoon (447 T), dat in 1975 

werd aangekocht als een scheepstype spits met een lengte van 

38 meter en verlengd werd tot 47 meter. In de eerste fase was dit bun-

kerschip ook ‘Peter’ genaamd, maar dit werd later gewijzigd in Anti-

goon.

2009. MTS Deugniet komt in de vaart als zuster van de Paggader.
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Samenwerking met Syral gaat van start in 2008

In 2008 worden er quota toegekend aan fabrikanten die bio-toe-

voegingen mogen produceren voor bijmenging in diesel en benzine. 

In Aalst investeert Syral in een fabriek om van hun afval van de 

graangewassen een bio-ethanol te produceren om bij te voegen bij 

benzine. Dit is een procedure die 100% duurzame vergroening bete-

kent. Een voorwaarde is wel dat dit product niet per vrachtwagens 

uit het centrum van Aalst wordt afgevoerd, maar per schip. Probleem 

is dat er geen enkel schip bestaat met de juiste kwalificaties voor het 

vervoer van dergelijke gevaarlijke goederen op de beperkte afmetin-

gen die de Dender heeft als vaargebied. Het schip Antigoon wordt 

hiervoor speciaal uitgerust om dedicated te gaan varen voor Syral 

(vandaag: Tereos). Het is het begin van een langdurige samenwer-

king.

In 2015 heeft De Wit Transport de bunkerschepen van btb over-

gekocht om terug te verhuren aan btb, om op die manier de deel-

name van Geert De Herdt als aandeelhouder mogelijk te maken.

Systematisch worden deze enkelwandige schepen vervangen door 

moderne dubbelwandige schepen om aan de nieuwe wetgeving te 

kunnen voldoen.

MTS Antigoon werd omgebouwd voor het vervoer van bioethanol.
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In 2016 wordt een dubbelwandige tankbak van 2.400 ton gekocht 

om te gaan laden bij de ra�naderij en als tussenopslag te fungeren 

om de kleinere bunkerboten bij te vullen. Die kleinere boten mo -

gen immers niet meer rechtstreeks laden vanwege de opgelegde mi -

nimum capaciteiten door de ra�naderijen.

Opstart activiteiten Magnesiumhydroxide

De Wit Transport neemt in 2020 het nieuwe binnenschip ‘Paljas’ in 

de vaart voor de levering van magnesiumhydroxide. Deze chemische 

stof zal dienen voor scrubbers aan boord van 

zeeschepen in de regio Antwerpen en Rotter-

dam.

Magnesiumhydroxide neutraliseert de zure 

restcomponenten van gesloten uitlaatgasreini-

gingssytemen (scrubbers).

De Wit Transport verwacht dat de vraag naar 

het chemisch product in de zeevaart alleen maar 

zal toenemen.

Tankbank Wapper gaat als tussenopslag dienen.

MTS Paljas wordt ingezet voor 
het vervoer van Magnesium
hydroxide.
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ONS MANNEKES STAAN ALTIJD PAL

Theo De Wit  

en Ria Van Essche

Theo werkte meer dan veertig jaar voor het bedrijf dat door zijn vader is 

opgericht. Twintig jaar stond hij zelf als zaakvoerder aan het roer, daarna 

gaf hij het door aan zijn zoon Peter. Terugblikkend op zijn lange carrière, 

samen met echtgenote Ria, kan hij alleen maar tevreden en trots zijn. Char-

les legde de fundamenten, Theo deed de firma verder uitgroeien tot een 

belangrijke speler in de binnen- en zeevaart. Zoon Peter gaat enthousiast 

op de ingeslagen weg verder. Theo kent de re  den van 

het succes: “Iedere generatie kreeg en krijgt de vrij-

heid om zijn eigen accenten te le�en. Daarnaast zijn 

we altijd blijven professionaliseren. We houden de 

vaart erin!”

Theo, als enig kind van Charles en Françoise 

was je wellicht voorbestemd om hem op te 

volgen?

Theo: Toch niet. Al werd er thuis natuurlijk veel 

over de zaak gebabbeld en mocht ik als kind wel-

eens meevaren met mijn vader. Hij heeft mij 

nooit ‘gepusht’ om mee in de zaak te komen. Mis-

schien was het omdat ik nogal fragiel en tenger 

was. Bunkeren was in die tijd fysiek heel zwaar 

werk. Het zou kunnen dat hij mij dat wilde 

besparen. In ieder geval steunde hij mij voor 

100% toen ik zei dat ik wilde verder studeren. Ik 

volgde TEW, maar na de partiële examens ben ik gestopt, niettegen-

staande ik geslaagd was, en ben ik in het leger gegaan. Tijdens mijn 

legerdienst was ik telexist. Het is daar dat ik met de telex heb leren 

werken. Later hebben we dat toegepast bij De Wit Bunkering.

Theo en Ria De WitVan Essche.
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“Ik heb de overstap naar het bedrijf  

van mijn vader aan één ding  

te danken: soep.”

Mijn eerste job was bij General Motors in Antwerpen. Ik bemande er 

mee de ploeg van de telexisten. Een fijne job, maar er was alle dagen 

discussie over wie het eerst soep mocht gaan eten. Na zes weken had 

ik er genoeg van en heb ik aan mijn vader gevraagd of ik in de zaak 

mocht komen.

Ria: De traditie van de soep heb ik later wel verdergezet (lacht). Ik 

maakte alle weken een grote pot verse soep voor het personeel. Met 

Lichtmis bakte ik pannenkoeken en op 6 december zorgde ik voor 

speculaas. En als er één van ons jarig was, dan probeerde ik wel iets 

lekkers voor iedereen klaar te maken. Maar eigenlijk heb ik die begin-

jaren van alles gedaan in de firma: kuisen, vaarschema’s opstellen, 

klanten ontvangen, administratie… Ik was een manusje-van-alles.

“Ria was de stille, maar onvervangbare kracht 

van De Wit Bunkering.”

Theo: Ria was inderdaad heel erg betrokken bij de firma. Het com-

fort op onze oude boten in die tijd was niet van een hoog niveau. Zij 

heeft er als eerste voor geijverd om dat comfort te verbeteren. De 

sa  nitaire voorzieningen moesten in orde zijn enzovoort. Toen jaren 

la  ter bepaalde collega’s op pensioen gingen, hebben ze Ria daar nog 

uitdrukkelijk voor bedankt.

Ria: Ik was ook alle dagen op de zaak. Toen Peter nog een peuter was, 

pakte ik hem mee naar de kantoren in ons huis. In het bureau stond 

een park en daar kon hij in spelen. Soms iets te hevig. Als er klanten 

belden, kon ik ze niet altijd even goed verstaan (lacht).

Theo: Ik ben mijn echtgenote enorm dankbaar voor de manier 

waarop ze mij altijd gesteund heeft. Regelmatig kon het immers zeer 

hectisch zijn in de zaak. Dan sprak ik haar en Peter enkel via de tele-

foon, om goeiemorgen en slaapwel te zeggen.
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“Charles was een doener, Theo was de denker.”

Jij voer in het begin mee, Theo, maar je hebt ook een A2-diploma 
Boekhouden. Kwam dat ook van pas in de zaak?

Theo: Later wel, maar niet in de beginjaren. Toen was de boekhou-

ding voor de éénmanszaak nog heel summier. Er waren enkel in- en 

uitgaande facturen. Die moesten in een register genoteerd worden 

en onze boekhouder verwerkte dat. Het bureau was toen gevestigd 

op het Sint-Jansplein. In de week hielp ik mee aan boord bij mijn 

vader, in het weekend deed ik de administratie. Mijn vader was blij 

dat ik dat wilde doen. Hij had een hekel aan papierwerk.

Ria: Charles wilde vooral op het water zijn en met zijn handen wer-

ken. Hij was een doener, Theo was meer de denker. De grote verdien-

ste van Theo is dat hij het bedrijf heeft geprofessionaliseerd.

“Vader, we gaan de binnenvaart van drinkwater 

voorzien.”

Welke zakelijke mijlpalen springen er voor jullie uit?

Theo: Ik denk dan spontaan aan de succesvolle investeringen die we 

op mijn advies gedaan hebben om meer in te zetten op het bunkeren 

van de zeevaart. Ook de nauwe samenwerking met ESSO heeft ons 

geen windeieren opgeleverd. En waar ikzelf heel veel plezier aan 

beleefd heb, was het binnenhalen van het drinkwater-contract voor 

de neus van Flandria.

Ria: Dankzij goed teamwerk tussen Theo en Peter.

Theo: Op een dag wandelde Peter mijn kantoor binnen: “Vader, we 

gaan de binnenvaart in de haven van drinkwater voorzien.” Ik hoor het 

hem nog zo zeggen. Peter zat vanaf het begin vol ideeën. Soms moest 

ik hem afremmen, en ook toen was ik in eerste instantie niet mee in 

het verhaal. Maar gaandeweg kon Peter mij overtuigen en ben ik hem 

gevolgd. En ik ben blij dat ik naar hem geluisterd heb. Het is een heel 

goede, lucratieve zet gebleken.
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Voor het eerst in de geschiedenis van De Wit Bunkering werd er 

ingezet op een andere activiteit dan brandstof bunkeren.

Theo: Maar zeker niet voor het laatst. Achteraf kan je stellen dat het 

drinkwater-contract de eerste stap was in het diversifiëren van onze 

businessactiviteiten.

“Twee keer stonden we aan de rand  

van het faillissement. Twee keer hebben  

we het overleefd.

Er zijn ook woelige periodes geweest in de geschiedenis van De Wit 

Bunkering, maar jullie hebben ze allemaal overleefd.

Theo: Tot twee keer toe hebben we op de rand van het faillissement 

gestaan. In 1977, toen een belangrijke klant overkop ging en ons bijna 

in zijn val meesleurde, en in 2004, toen we verdacht werden van so -

ciale fraude. Net als een kapitein, die met zijn schip in een zware 

storm terechtkomt, hebben we toen nooit gepanikeerd. We hebben 

telkens oplossingen gezocht en gevonden. Dankzij goeie analyses, 

ons netwerk, onze koppigheid en wellicht ook soms een portie geluk 

heeft De Wit Bunkering alle stormen doorstaan. Opgeven staat niet 

in ons woordenboek.

In 1977 konden we rekenen op Esso. In ruil voor een persoonlijke 

borgstelling kregen we een overbruggingskrediet. Op het moment 

zelf stonden we daar niet bij stil, maar achteraf bekeken was dat na -

tuurlijk een enorm risico.

Ria: Toen hebben we heel zwaar moeten besparen. We moesten per-

soneel laten gaan en er was ook sprake van om schepen van de hand 

te doen. Ik hoopte vooral dat we het schip “Peter” konden behouden 

vanwege de emotionele waarde.

“Politie die totaal onverwacht je huis binnenvalt, 

zoiets vergeet je nooit.”

DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   100DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   100 20/07/2022   11:5020/07/2022   11:50

 THEO DE WIT: DE KOERS VAN HET PROFESSIONALISME  101

En ook privé bleef de crisis niet zonder gevolgen.

Ria: Dat is zo bij een eigen bedrijf. We hebben toen een lange periode 

ook erg zuinig moeten leven. Ik stelde mij daar nooit vragen bij. Ik 

had blindelings vertrouwen in Theo en wist dat het uiteindelijk wel 

goed zou komen. Eigenlijk heb ik meer afgezien van wat er ons in 

2004 is overkomen. Als er ineens politie gewapend voor uw deur 

staat… Ik heb er soms nog nachtmerries van.

Theo: Terwijl het parket ons toen volledig onterecht heeft verdacht 

van sociale fraude. De oprichting en de activiteiten van Sepro Ship-

ping in Luxemburg waren perfect legaal. We zijn voor de oprich-

ting van Sepro ook niet over één nacht ijs gegaan. We hadden ons 

vooraf juridisch laten informeren én we hadden SD Worx om advies 

ge  vraagd. Gelukkig hebben we uiteindelijk over de hele lijn gelijk 

gekregen van de rechtbank.

Ria: Maar de politie die uw huis binnenvalt, dat zal ik nooit vergeten. 

We waren onderweg met de auto en kregen plots telefoon dat we 

binnen het halfuur moesten thuis zijn. Anders zouden ze de deur 

openbreken. Toen we aankwamen, stond er gewapende politie op de 

oprit en ook in de tuin. Theo en ik werden vervolgens in huis apart 

verhoord. Peter werd op hetzelfde moment verhoord op kantoor. Ik 

moest met de politie heel de toer van het huis doen. Onderweg deden 

ze vriendelijk, maar ik voelde me er niet comfortabel bij.

Theo: Het verhoor was echt als in de film: good cop, bad cop. Eén van 

de agenten die me verhoorde vroeg of hij zijn vest mocht uitdoen. 

Toen zag ik de holster met een wapen om zijn schouder. Allemaal 

heel intimiderend. Men verdacht ons van mensenhandel en ging er -

van uit dat wij Oost-Europese arbeiders verborgen hielden. Ze heb-

ben toen heel ons huis doorzocht en zijn zelfs in het tuinhuisje gaan 

kijken.

Die onterechte beschuldigingen hadden zomaar het einde van De 

Wit Bunkering kunnen betekenen. Onze rekeningen werden plots 

door de onderzoeksrechter geblokkeerd, dus we konden onze leve-

ranciers niet meer betalen. De firma Oilchart was toen bereid om een 
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regeling te treen voor De Wit Bunkering. Zij betaalden namens ons 

aan Esso. Nadien werd dat door De Wit Bunkering aan Oilchart ver-

rekend en vereend.

“Ik stond in de supermarkt aan de kassa met een 

volle winkelkar en kon niet meer betalen.”

Ria: Ook alle privérekeningen waren plots geblokkeerd. Ik stond in 

de supermarkt met een volle winkelkar en kon aan de kassa niet meer 

betalen. Ik zakte door de grond. Het weekend erop was het commu-

niefeest van onze Seppe en hebben we samen geprobeerd om er toch 

iets moois van te maken. Het was geen evidente periode, maar het is 

gelukkig allemaal goed afgelopen.

De stormen zijn gaan liggen. En nu waait er voor De Wit Bunkering 

weer een gunstige wind, met Peter en Ilse aan het roer.

“Ik mag af en toe nog het klankbord zijn voor Peter 

en Ilse. Maar ze doen het geweldig.”

Theo: De komst van Peter en Ilse was een volgende stap in de profes-

sionalisering van de firma. Ik heb een A2 diploma, Peter en Ilse alle-

bei een A1 diploma, in marketing. Om hen te plagen, grapte ik vroe-

ger weleens dat een A2 nog altijd de som is van twee A1’s en dat ik 

zulks wiskundig kan bewijzen (lacht).

Peter en Ilse doen het fantastisch. Daar zijn Ria en ikzelf heel trots 

op. Toen Peter in 2009 zaakvoerder werd, bleef ik als adviseur aan 

boord tot aan mijn pensioen in 2014. Maar ook na mijn pensioen 

mogen we nog altijd een klankbord zijn voor Peter en Ilse, en dat 

doet ons veel plezier. Ik heb de voorbije jaren het bedrijfsarchief 

gedigitaliseerd. En soms regelen we nog wat praktische zaken, bij-

voorbeeld voor een personeelsfeest, op verzoek van Ilse. Dat doen we 

graag. En gelukkig mogen we nog altijd komen mee feesten (lacht).

“Iedere generatie bouwt voort op de fundamenten 

van de vorige, maar krijgt ook ruimte om zijn 

eigen koers uit te ze�en. Dat maakt ons zo sterk.”
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De Wit Bunkering viert nu een schitterend jubileum. Al 75 jaar een 
dynamisch familiebedrijf. Dat is geen evidentie.

Wat ons, volgens mij, uniek maakt als bedrijf is dat we het familiale 

altijd als sterkte gebruiken. Eenheid maakt macht. Iedere generatie 

bouwt voort op de fundamenten van de vorige, maar krijgt alle 

ruimte om zijn eigen koers te varen. Dat zorgt steeds opnieuw voor 

een frisse dynamiek in het bedrijf.

Mijn vader gaf ons ook een gouden raad mee. Om als familiebedrijf 

succesvol te zijn, zijn er volgens hem drie zaken belangrijk: overeen-

komen, overeenkomen en overeenkomen. Dat proberen we al die 

jaren te respecteren.

“Voor het eerst in de geschiedenis van De Wit 

Bunkering zullen er broers in het bedrijf stappen. 

Maar enkel als Seppe, Robbe en Wannes dat zelf 

willen.”

De vierde generatie van familie De Wit weet wat hen te wachten 

staat.

Ria: Als ik de drie zonen van Peter en Ilse bezig zie, zal dat zeker geen 

probleem zijn. Die komen heel goed overeen. En het zijn ook alle drie 

hevige Antwerpfans die regelmatig op de Bosuil terug te vinden zijn. 

Die traditie is dus al doorgegeven (lacht).

Theo: Seppe, Robbe en Wannes, hebben zelf aangegeven dat ze het 

zien zitten om mee in de zaak te stappen. Dus het ziet er wel naar uit 

dat de fakkel opnieuw kan doorgegeven worden. Als het doorgaat, 

zullen voor het eerst in de geschiedenis broers in de zaak stappen. 

Weer een nieuwe uitdaging waar Peter en Ilse al goed op hebben 

geanticipeerd. Door het diversifiëren van de businessactiviteiten kan 

iedere broer kiezen waar hij voor wil gaan: binnenvaart, zeevaart, 

Nassau Scheepsbenodigdheden, yachting, … En boven hen staat 

Tim, als ceo. Dat lijkt me heel goed geregeld en ik wens ze van gan-

ser harte alle succes toe.
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Great Old Ships (2)
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ONS MANNEKES STAAN ALTIJD PAL

Joël Michon werkte 
van 1991 tot 2020 voor 
De Wit Bunkering

Joël Michon komt uit een Waalse schippersfamilie. Hij begint in 1991 te 

werken voor De Wit Bunkering. De liefde voor het water zit in zijn genen 

en die liefde hee� hij ondertussen ook doorgegeven aan zijn zoon. Joël hee� 

nog meegevaren met Benoit De Roeck en werd in 2010 walkapitein voor 

De Wit Bunkering. In een ver verleden hee� hij ook gewerkt voor andere 

bunkeraars, maar enkel bij De Wit Bunkering voelde hij zich goed. Hij bleef 

de firma trouw tot aan zijn pensioen.

Joël, je hebt in je beginjaren bij De Wit Bunkering nog gewerkt met 
Benoit. In die tijd stonden jullie op commissie, maar daar heb jij 

verandering in gebracht.

Benoit en ik hadden ons eigen schip. Benoit was al wat ouder dus we 

hadden afgesproken dat hij de dagdienst voor zijn rekening zou 

nemen, en ik de nacht. We stonden toen inderdaad op commissie. 

Hoe meer we verkochten, hoe groter ons pree. Maar om uit te reke-

nen wie, wat, hoeveel verkocht had tijdens zijn shift – er was ook nog 

een derde kapitein – dat was niet zo evident. Voor mij was de oplos-

sing simpel: gedaan met werken op commissie en een hogere, vaste 

pree in de plaats. Voor ik naar Theo ging, had ik een hele speech 

voorbereid. Toen ik zijn bureau binnenkwam was ik er niet gerust in, 

maar op vijf minuten was het in kannen en kruiken. Theo begreep de 

situatie en ging akkoord met de oplossing. Zo zijn ze bij De Wit Bun-

kering. Als je met redelijke voorstellen a�omt, staan ze altijd open 

om in dialoog te gaan.

“Bij De Wit Bunkering vertrouwden ze mij blindelings. 

En omgekeerd konden ze altijd op mij rekenen.”
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Toch ben je niet als kapitein blijven werken voor De Wit Bunkering.

In 1991 was ik voor De Wit Bunkering begonnen als aflosser. Ik had 
toen geen vaste taak. Als er een matroos of kapitein op één van onze 
bunkerschepen ziek was, sprong ik in. Ik reed ook rond met de bestel-
wagen naar Zeebrugge of Oostende om vaten smeerolie te leveren 
voor de zeevaart. Ik deed zowat van alles. In 2010 zochten ze weer 
iemand voor aan de wal. Peter vroeg of ik walkapitein wilde worden 
en ik ging uiteindelijk akkoord. Ik superviseerde het technisch on -
derhoud van onze bunkerschepen en deed de dispatching. Gelukkig 
moest ik het water niet missen, want als er een kapitein uitviel mocht 
ik nog altijd inspringen.

Ook als walkapitein vertrouwden Theo en Peter mij. Als er bij-
voorbeeld reparatiekosten aan een schip waren, moest ik niet eerst 
langs de bazen om toestemming te vragen. Ik mocht het volledig zelf 
regelen. Dat vond ik geweldig. Omgekeerd wisten ze ook dat ze altijd 
op mij konden rekenen.

“De machinekamer stond onder water. Theo en ik 

maakten ons klaar om van boord te springen.
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Jij had eerst Theo als baas en daarna Peter. Was dat aanpassen 

voor jou?

Theo stond altijd open voor dialoog, maar Peter ook. Er was één 

verschil: Peter kon je bellen tijdens zijn verlof, Theo niet. Hem 

mocht je enkel bellen in twee noodgevallen: als er een schip was 

gezonken of als er iemand vermoord was en dan hing het er nog van 

af wie (lacht).

Tussen Peter en mij was er veel wederzijds respect, maar gevoels-

matig is Theo altijd mijn baas geweest. Voor hem heb ik het langst 

mogen werken. Zelfs nu spreek ik hem nog altijd met ‘patron’ aan. 

Misschien ook omdat Theo en ik samen wel wat watertjes hebben 

doorzwommen. En dat mag je bijna letterlijk nemen. Jaren geleden 

lag de Sinjoor volgeladen tijdens een storm aan de sluis van Kallo. 

Theo en ik waren er niet gerust in en gingen kijken. Toen we toe-

kwamen, zagen we de golven al over het schip slaan. De machine-

kamer was aan het onderlopen en het schip was onstabiel geworden. 

We probeerden het schip uit de wind te leggen, maar dit leek niet te 

gaan lukken. Uit voorzorg begonnen we al onze persoonlijke spullen 

in een plastic zak te doen omdat we vreesden te zullen zinken. Een 

passerende sleepboot is ons toen ter hulp geschoten. En de brand-

weer heeft het schip tijdig kunnen leegpompen. Achteraf konden we 

erom lachen, maar op het moment zelf…

“Toen ik verkleed als verpleegster aan mijn stripact 

begon voor Theo, viel iedereen bijna van zijn stoel.”

Over lachen gesproken. Naar het schijnt brachten jij en Benoit ook 

de nodige humor aan boord.

We werkten heel hard, maar we lachten ook graag. Vooral Benoit was 

daar heel straf in. Op een keer had die Theo wijsgemaakt dat hij een 

vette klant had gevonden op een werf. Theo moest maar eens gaan 

kijken. Theo vertrok, maar toen hij eraan kwam, bleek het om een 

schip zonder motor te gaan (lacht). En ik heb Theo dan weer stevig 

ver  rast op zijn pensioenfeest. Theo had op voorhand aan iedereen la -

ten we  ten dat hij zeker geen stripteasedanseres wilde op zijn feest. Ik 
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heb me dan maar zelf verkleed als verpleegster en op het feest een strip 
act gedaan voor Theo. Zo’n ogen trok die, en hij niet alleen (hilariteit).

“Bij De Wit Bunkering denk ik aan kwaliteit, 

eerlijkheid en respect.”

De Wit Bunkering bestaat 75 jaar en lijkt nog lang niet te zullen 

stoppen. Wat is volgens jou het geheim?

De Wit Bunkering staat voor kwaliteit. De producten die ze verko-
pen moeten top zijn. Verder denk ik bij De Wit Bunkering direct aan 
‘eerlijkheid’ en ‘respect’. Zowel naar klanten, leveranciers als naar 
personeel toe.

Voor hen zijn we geen nummers, maar mensen van vlees en bloed. 
Op een keer had ik aan boord de bunkermast te laat ingetrokken. We 
voeren onder de Noordkasteelbrug en de mast krakte af, olie op het 
dek enzovoort. Theo kwam direct af en ik verwachtte natuurlijk een 
serieuze uitbrander. Maar het enige wat hij wilde weten was of ieder-
een aan boord ok was. Die mast kon hem verder gestolen worden.

En ze geven schitterende personeelsfeesten. Niets dan supergoeie 
herinneringen aan onze weekendjes in de Ardennen, of de uitstap 
naar Planckendael. En natuurlijk Parijs. Dat programma zat echt 
propvol. ’s Avonds gingen we naar het Lido voor een revue. Benoit 
was toen zo moe van het wandelen dat die direct in slaap is gevallen. 
Hij heeft geen blote borst gezien die avond. Tot groot jolijt van ieder-
een, niet in het minst van zijn eigen vrouw (lacht).

2014. De verpleegster die Theo overviel op zijn pensioenfeest. De verpleegster ontmas
kerd: Joel Michon.
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ONS MADAMMEKES STAAN ALTIJD PAL

Martine Coppieters: 
Straffe madame

Martine werd in 1991 door Theo aangeworven als administratief bedien-

 de. Ze was de allereerste vrouw die van buitenaf voor De Wit Bunkering 

kwam werken. Nu, dertig jaar later, doet ze haar job nog altijd even graag. 

Met veel passie en goesting blij� ze zich nog iedere dag smijten voor De Wit 

Bunkering.

Martine, hoe was het voor jou om als enige vrouw in zo’n mannen

wereld terecht te komen?

Ik vond het zalig! Echt. Ik hou van eerlijke en directe communicatie. 

Met al die mannen was dat geen probleem. Je moet soms weleens 

tegen een stootje of gezwans kunnen, maar ik zal me niet zo gauw 

laten doen (lacht).

Toen ik begon, waren we maar met een paar bedienden. Onder-

tussen zijn er al een pak bijgekomen. En ik heb nu wel vrouwelijke 

collega’s en dat is eigenlijk toch ook wel fijn (lacht).

Ik ben bij De Wit Bunkering terechtgekomen via het interim-

bureau. Eerst heb ik zes maanden gewerkt op interimbasis, daarna 

kreeg ik een vast contract. Ik werd aangeworven vlak voor de reis 

naar Parijs. Achteraf hoorde ik dat Theo me niet heeft durven mee-

vragen. Dat vond ik wel grappig. Maar ondertussen ken ik de verhalen 

over die uitstap al vanbuiten. Het is nu precies alsof ik er toch bij was.

Het grappige is dat wij vroeger vlakbij Theo en Ria hebben ge -

woond op Linkeroever. Ik ben zelfs nog leiding geweest van Peter in 

de jeugdbeweging. De wereld is klein.

“Ik doe mijn job doodgraag. Tot aan mijn pensioen 

wil ik blijven bijleren.”
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Je wordt bij De Wit Bunkering erg gewaardeerd als werkkracht en 

als mens.

Ik doe gewoon mijn job heel graag. In het begin heb ik veel geleerd 

van Theo. Hij was heel kordaat, maar dat daagde mij ook uit om nog 

meer mijn best te doen.

Wat het ook zo fijn maakt om voor De Wit Bunkering te werken is 

de familiale sfeer binnen het bedrijf. Theo toonde altijd begrip wan-

neer ik eens thuis moest blijven als één van mijn kinderen ziek was 

bijvoorbeeld. Maar dan was ik daarna extra gemotiveerd om iets 

terug te doen. Dan bleef ik al eens wat langer werken bijvoorbeeld. 

Bij De Wit Bunkering kan je op mekaar rekenen. Dat was zo onder 

Theo, maar ook onder Peter en Ilse.

Ik heb inspraak op vlak van administratie. Ik kan mijn gedacht 

zeggen, met ideeën a�omen. Er wordt naar mij geluisterd en dat 

motiveert mij nog meer. Mijn kinderen zijn het huis uit, mijn job is 

nu mijn leven. Ik zie me nog zonder problemen tot aan mijn pen-

sioen hier blijven werken en bijleren.

Martine Coppieters werkt sinds 1991 bij De Wit Bunkering.
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Natuurlijk zijn niet alle dagen hetzelfde. De ene dag kom ik al eens 

met meer goesting werken dan de andere, net zoals iedereen. Maar 

als ik aan mijn bureau zit, probeer ik het beste uit mezelf te halen. 

Voor mezelf leg ik de lat altijd hoger. Soms verwacht ik dat misschien 

iets teveel van anderen ook. Maar als er op die manier lichte wrevel 

zou ontstaan, praten we dat onmiddellijk uit. Directe communicatie, 

daar hou ik van.

“De Wit Bunkering is een heel ambitieus bedrijf, 

maar ook menselijk en warm.”

Is jouw takenpakket erg veranderd doorheen de jaren?

Ik doe nog altijd alles van administratie: facturatie, verkoop, aan-

koop, planning voor De Wit Bunkering. Geen personeelsadministra-

tie, dat doet Ilse. Maar hét toverwoord nu is digitalisering. Er gaat 

een heel nieuwe wereld open voor mij. Heel boeiend en ik sta volle-

dig achter deze evolutie. Om als bedrijf te overleven, moet je con-

stant durven vernieuwen. Niet alleen nieuwe markten aanboren, ook 

intern proberen mee te zijn met de nieuwste digitale evoluties. Stil-

staan is achteruitgaan.

De komst van Tim in 2019 (Tim Peeters, ceo) is op dat vlak heel 

belangrijk geweest voor het bedrijf. Hij is de grondlegger en aanjager 

van de digitalisering en verdere professionalisering van onze admi-

nistratie. Dankzij het digitaliseren van de workflows kunnen wij 

onze klanten een goede service aanbieden. Binnen onze sector staan 

we hiermee in Antwerpen en tot ver daarbuiten aan de top.

Hoe verloopt de samenwerking met Peter en Ilse?

Slecht (lacht). Neenee, die samenwerking verloopt heel fijn, heel na -

turel en spontaan. Met Ilse is er doorheen de jaren een hechte band 

ge  groeid. Onze kinderen zijn generatiegenoten en zaten in dezelfde 

voetbalclub. Ook naast het werk zagen we mekaar dus regelmatig. 

We voelen mekaar gewoon enorm goed aan. Als er iets is, kan ik altijd 

op haar rekenen en omgekeerd. We zouden zomaar zussen kunnen 

zijn (lacht).
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De zonen van Peter en Ilse zouden het zien zitten om ook in de zaak 

te stappen.

Peter en Ilse pakken dat goed aan. Eerst gaan die mannen nog ergens 
anders werkervaring opdoen. Ik ben heel benieuwd naar de zonen 
hun eigen inbreng in het geheel. Naar welke accenten zij zullen leg-
gen. Ook op vlak van digitalisering, sociale media enzovoort.

De Wit, de firma waar vaart in zit. Nog steeds, na al die jaren.

Absoluut. Daarom komen De Wit en ik zo goed overeen (lacht). Ver-
nieuwing schrikt mij totaal niet af. Integendeel zelfs. Het daagt mij 
iedere keer uit om de lat weer wat hoger te leggen. Ik heb dat nodig.

De Wit Bunkering is een modern en ambitieus bedrijf, maar zon-
der de menselijkheid en warmte te verliezen. En dat is volgens mij 
toch ook wel voor een stuk te danken aan Ilse, die het bedrijf een 
female touch heeft gegeven. En het feit dat Peter daar ook voor 
openstond. Peter en Ilse vullen mekaar goed aan en ik ben ervan 
overtuigd dat zoiets ook positief afstraalt op het bedrijf.

“We zijn een familiebedrijf met ballen.  

Dat maakt ons zo sterk.”

De Wit Bunkering wordt 75. Heb je nog een speciale verjaardag

wens voor hen, Martine?

We werken erg hard samen, maar er kan ook goed gelachen worden. 
Dat wens ik De Wit Bunkering ook toe voor de komende decennia. 
Veel werk en werkplezier, veel gezonde ambitie, veel dromen die blij-
ven uitkomen en alle succes. En verder wens ik dat het familiale karak-
ter van de zaak nog lang mag blijven bestaan. De Wit Bunkering is er 
immers in geslaagd om van het familiale aspect een geducht wapen te 
maken. Dat is wat ons onderscheidt van andere bedrijven in de sector. 
Dat maakt ons zo sterk. Als ik klanten of andere bedrijven hoor zeggen 
dat De Wit Bunkering goed bezig is, maakt mij dat trots. En dan heb-
ben ze nog lang niet alles gezien van De Wit Bunkering. Let maar op!
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Groepsfoto 2008. Staande vlnr: Theo De Wit, Eric Rottiers, Ilse Sambaer, Ghislain 
Comeyne, Martine Coppieters, Gerrit Boer, Zbyszek Koziol, Ronny Nauwelaerts, 
Yasmine Caluwaerts, Stijn Heeren, Sandra Lortscher, Nico Leemans, Mark De Swert, 
Radek Batycki. Gehurkt vlnr: Victor De Waegeneere, Herman Cloosterman, Luc 
Metdepenningen, Almami Darboe, Daniel Chambellant, Peter De Wit, Geert De Herdt, 
Marvin Vandenbroeck.
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1982. Het eerste etentje met personeel in het Antwerp Docks Hotel.

Work hard, play hard

Waar is da feestje? Hier is da feestje!

I
n 2017 bestond de De Wit Bunkering 70 jaar en vonden Ilse en Peter 

dat het nog eens tijd werd om een feestje te organiseren voor het 

personeel en hun partners.

De keuze viel op Berlijn. Met het vliegtuig met z’n allen voor drie 

dagen naar Berlijn. Onnodig te vertellen dat het een fantastische 

City trip werd, waar met de ganse groep activiteiten waren gepland.

De uitschieters waar iedereen nog over praat zijn het stadsspel, de 

fietstocht, het bezoek aan een topdiscotheek, de rondrit met de ganse 

groep in tientallen Trabanten en als sluitstuk de gra�ti workshop 

waar elke firma van de groep zijn eigen tekening met hun naam en 

logo maakte.
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1985. Personeelsfeest. Tussen de vrouwelijke partners herken je vlnr: Danny Gillis, Jos 
Blommaert, Pierre Marquenie, Freddy Nauwelaerts, Rene Houben, Rudy Michiels, Theo 
De Wit, Benoit De Roeck, Maurits Van Lierde, Charles De Wit, Daniel Chambellant, 
Louis Van Geertruyden, Jean Marie Castelijns en Guido Franckx.

1997. 50 jaar De Wit Bunkering. Geschenk van het personeel en feestje in ‘La Sapinière’ 
in de Ardennen.
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2002. 55 jaar De Wit Bunkering en voorstelling nieuw logo in Hof ter Smisse in 
 Hoogstraten.

2004. Weekend Ardennen. Het voltallig personeel met hun partners en kinderen.
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Bokrijk 2006. Ilse neemt de start voor de volksspelen.

Uitnodiging voor het feest toen Theo 
40 jaar in de zaak was.
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2007. Theo 40 jaar in de zaak. Verrassingsrondvaart met het schip Sininen Ajatus.

2010. Lilse Bergen touwenparcours. Ria geeft het goede voorbeeld!
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2012. Personeelsfeest 65 jaar De Wit Bunkering en Wannes De Wit doopt de  
MTS Antverpia.

2016. Girlpower bij De Wit Bunkering. Van links naar rechts: Martine Coppieters, Sandra 
Lortscher, Iris Hermans, Ilse Sambaer en er bovenuit Suzy Waegemans.
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De Kunstwerken uit Berlijn

Als teambuilding werd tijdens de reis naar Berlijn een workshop ge -

organiseerd, waarbij het team van elk bedrijf zijn eigen gra�ti kunst-

werk moest ontwerpen. Dit zijn de resultaten:

De Wit Transport Nassau Scheepsbenodigdheden

BTB

De Wit Bunkering
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2017. Berlijn bezet door De Wit Bunkering.

DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   122DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   122 20/07/2022   11:5020/07/2022   11:50

  123

1992 – Heden

Peter De Wit:  

Innovatie en diversificatie 
als brandstof voor 
de toekomst

Peter De Wit neemt het roer over van zijn vader, Theo, op 1 ja  nua-

 ri 2009. Theo blijft nog aan boord als adviseur tot aan zijn pen-

sioen in 2014.

Peter is ambitieus. De weg van de professionalisering van het be -

drijf, ingezet door Theo, bewandelt hij verder. Maar Peter voegt ook 

eigen accenten toe: innovatie en diversificatie doen De Wit Bunke-

ring gestaag groeien. Maar eerst wordt De Wit Bunkering nog even 

in the picture gezet door de VRT…

2011

1000 zonnen en garnalen

Tijdens de vakantieperiode van 2011 vaart een cameraploeg van de 

VRT mee met de drinkwaterboot DW III. Ze maken een reportage 

van het werk aan boord. Scan de QR-code om deze reportage op uw 

smartphone te bekijken.
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Omschakeling van het zwavelgehalte van 1000 PPM 
naar 10 PPM voor binnenvaart gasolie

De Wit Bunkering anticipeert op deze omschakeling door het opzet-

ten van een nieuwe activiteit: het leveren van brandstoen aan haven 

gebonden bedrijven met tankwagens.

Een eerste groot contract wordt binnengehaald voor leveringen 

aan alle terminals van Katoen Natie. Dit contract is onderhandeld 

met de aankoper van Katoen Natie: Tim Peeters.

Tim zal vanaf 2019 nog een belangrijke rol spelen in de verdere 

evolutie van het familiebedrijf.

Slecht nieuws van Esso

Esso komt met het bericht dat er voor de zeevaart in Antwerpen geen 

gasolie meer beschikbaar zal zijn. Er moeten alternatieven gevonden 

worden voor btb en De Wit Bunkering.

2012

De Wit Bunkering groeit uit tot grootste leverancier 
Rijn en binnenvaart

Met het nieuwe contract van het Havenbedrijf haalt De Wit Bunke-

ring voor het eerst het lot voor de leveringen aan de walinstallaties 

van de haven binnen. De Wit Bunkering blijft ook het varend mate-

riaal bedienen.

2013

Monsterfactuur Esso

Door een verkeerd geplaatste komma betaalt De Wit Bunkering aan 

Esso een gigantisch bedrag van € 214.348.053. Geert vroeg aan Peter 

of dit wel juist was, waarop die antwoordde: “Dat klopt, we hebben 

Messi en Ronaldo gekocht”. Geert maakte duidelijk dat het geen grap 
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was. Het blijkt niet zo simpel voor Esso om dit bedrag terug te stor-

ten. Na enkele dagen bibberen komt het uiteindelijk toch in orde.

2014

Levering aan treinen

Tegen het einde van het jaar begint De Wit Bunkering ook te leveren 

aan treinen in de haven. Een nieuw marktsegment dat door Peter 

wordt aangeboord.

Op 1 januari 2014 gaat Theo De Wit officieel op pensioen. Zo’n lange, succesvolle en 
vruchtbare carrière wordt gevierd met bubbels!

Theo De Wit gaat op pensioen

Bekijk en beluister met deze QR-code het persoonlijke nummer dat 

Jean Bosco Safari schreef voor Theo:
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Bekijk en beluister met deze QR-code het persoonlijk nummer dat 

Joël Michon bracht voor Theo:

2014

Het handelsfonds van Nassau wordt door de groep 
De Wit overgenomen en er komt een nieuwe firma bij 
in de groep: Nassau Scheepsbenodigdheden

Op 30 april 2014 neemt De Wit Bunkering na enkele weken onderhan-

delen de bekende scheepswinkel Nassau over. Deze winkel be  stond 

sinds 1949 en was gevestigd aan het Straatsburgdok. Bedoeling is om 

Kaai 28, “De beestenstallen” waar levende dieren per schip uit Ierland werden 
aangevoerd. Bron: Felixarchief Stad Antwerpen.
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de zaak een facelift te laten ondergaan en over te brengen naar de 

Lichterweg, maar uiteindelijk wordt voor een andere optie gekozen.

Aan het Asiadok vindt men een geschikt pand om alle activiteiten 

van de groep De Wit te combineren. Het Asiadok is een gekende 

locatie in de maritieme geschiedenis van Antwerpen.

2015

De Wit Bunkering, BTB en Nassau 
Scheepsbenodigdheden onder één dak

Na enkele maanden van verbouwingen onder leiding en toezicht van 

Ria en Theo De Wit vestigen De Wit Bunkering, btb en Nassau 

Scheepsbenodigdheden zich in februari op de nieuwe locatie aan het 

Asiadok. Op het gelijkvloers komt de scheepswinkel. Op de boven-

verdieping worden De Wit Bunkering en btb ondergebracht.

Het pand aan de Lichterweg wordt verkocht aan General Bunke-

ring Services.

De nieuwe website gaat op 16 april 2015 online.

Eind maart houdt Nassau Scheepsbenodigdheden de eerste opendeur.
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2016

In april komt Carl Geeraerts, ex-manager van Royal Antwerp Foot-

ball Club, de liefdevolle kleuren van Nassau Scheepsbenodigdheden 

versterken. Zijn kennis en ervaring binnen de yachtingsector vor-

men een belangrijke troef om dit segment verder uit te bouwen.

2018

Nassau Scheepsbenodigdheden neemt ‘Groothandel François’ over.

Op enkele jaren tijd is Nassau Scheepsbenodigdheden geëvolueerd 

tot de grootste winkel in zijn genre in Antwerpen.
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ONS MANNEKES STAAN ALTIJD PAL

Stijn Heeren, Nassau 
Scheepsbenodigdheden

Stijn werkte voor De Wit Bunkering van 2004 tot 2014. Bij de overname 

van Nassau Scheepsbenodigdheden werd hij aangesteld om deze nieuwe 

entiteit binnen de groep verder uit te bouwen.

Hoe ben je bij De Wit Bunkering terechtgekomen, Stijn?

Ik studeerde marketing en heb bij De Wit Bunkering stage gedaan. 

Op een bepaald moment moest een interne medewerker vervangen 

worden. Peter dacht toen aan mij. Ook omdat ik veel a�niteit heb 

met de binnenvaart. Ik ken het milieu heel goed. Mijn ouders zijn 

schippers en waren klant bij De Wit Bunkering.

In het begin deed ik vooral mee de planning. Geleidelijk aan kreeg 

ik meer verantwoordelijkheden en spitste ik me toe op de aankoop 

van gas- en smeer olie.

Toen kwam er in 2014 plots een opportuniteit op mijn pad met het 

overnemen van Nassau Scheepsbenodigdheden. Peter zag het poten-

tieel van de winkel voor scheepsbenodigd heden en ik ben mee op de 

kar gesprongen.

De overname was snel rond, maar er stelde zich een ander 

probleem.

In het prille begin bleef Nassau Scheepsbenodigdheden op zijn oude 

locatie, vooral op vraag van hun klanten, maar dat was slechts tijde-

lijk. Het pand aan het Straatsburgdok zat niet mee in de deal dus een 

verhuis was onvermijdelijk.

Toen het pand aan het Asiadok beschikbaar kwam, zag Peter zijn 

kans schoon om alle activiteiten op hetzelfde adres onder te brengen.
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Peter heeft ook snel beslist om zich met de winkel naast op particu

lieren ook op rederijen te richten.

We hadden een zaak overgenomen die tanende was. De vorige eige-

naars, een schipperskoppel, zagen hun omzet jaar na jaar dalen. Het 

was aan ons om Nassau Scheepsbenodigdheden nieuw leven in te 

blazen. Om de winkel succesvol herop te bouwen wilde Peter eerst 

voor stevige fundamenten zorgen.

Het plan was om ons met Nassau Scheepsbenodigdheden ook te 

richten op professionele klanten in de binnenvaart, de grote rede-

rijen. Veel rederijen waren al klant bij De Wit Bunkering, dus dat lag 

eigenlijk wel voor de hand. Toen rijpte het idee om een tool te ont-

wikkelen voor onze webshop zodat we de rederijen een professionele 

en vooral vlotte service konden bieden. Alles online laten verlopen, 

en dat is ons gelukt.

In praktijk werkt de tool als volgt: de schipper plaatst online een 

bestelling en van zodra de rederij de bestelling goedkeurt, doen wij 

de rest om zo snel mogelijk te leveren. Wij maken de bestelling klaar 

en onze chaueur Bart brengt het materiaal naar de klant. Dat kan in 

de haven van Antwerpen zijn, in Rotterdam, Amsterdam… Een schip 

ligt max een uur op hetzelfde plekje, dus je kan niet zomaar een 

gewone koeriersdienst inschakelen voor het transport. Wij staan in 

contact met onze klant en leveren daar waar het schip zich bevindt 

op dat moment. Ondertussen is de tool een groot succes gebleken.

“Wij kunnen met onze bunkerboten eenzelfde klant 

voorzien van gasolie, smeerolie en scheeps-

benodigdheden. Dat is de sterkte van de groep.”

Dus de fundamenten zijn stevig genoeg?

De eerste twee jaar zagen we onze omzet telkens dalen, maar de ken-

tering heeft zich tijdig ingezet. In 2018 hebben we ‘Groothandel 

Fran  çois’ overgenomen. Op die manier konden we onze klantenpor-

tefeuille bijna verdubbelen. En daarna was de boot definitief vertrok-

ken (lacht).
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Maar het is ook gewoon een feit dat we als groep veel sterker staan 

om van Nassau Scheepsbenodigdheden een succes te maken. Zo kan 

De Wit Bunkering ons nieuwe klanten aanleveren en omgekeerd. 

Hetzelfde geldt voor btb.

Bovendien kunnen wij gecombineerd leveren. De klant kan bij ons 

brandstof én scheepvaartbenodigdheden bestellen. Alles wordt door 

eenzelfde bunkerboot geleverd.

Door het aantrekken van Carl Geeraerts focust Nassau Scheeps

benodigdheden zich ook meer op yachting.

Dat klopt inderdaad. Het Yachting-segment is ook voor ons zeer 

belangrijk geworden. Dat heeft veel te maken met onze huidige lig-

ging, vlakbij de jachthavens van het Eilandje. Het is in feite een heel 

logische evolutie.

Onze winkelruimte aan het Asiadok heeft een grote ruimte voor-

behouden voor Yachting. Klanten kunnen met hun yacht aanleggen 
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aan onze privésteiger. En er zullen in de toekomst nog steigers bijko-

men.

“Nassau Technics is de garantie voor ons Yachting-

cliënteel dat ze voor onderhoud en herstellingen op 

ons kunnen rekenen. Wij bieden deze service als 

enige in Antwerpen aan.”

Yachtingklanten kunnen ondertussen ook een beroep doen op 

Nassau Technics.

Binnen De Wit Bunkering zijn er enkele techniekers, Daniël en Nico, 

die het onderhoud en herstellingen doen voor de 14 schepen van De 

Wit Bunkering, onze hele vloot dus. Geleidelijk groeide het idee om 

deze techniekers ook ter beschikking te stellen voor de yachting.

In heel Antwerpen is er geen enkele plek waar een pleziervaartuig 

naartoe kan voor herstellingen of onderhoudswerken. Wij bieden dit 

als enige in Antwerpen aan.

“Antwerp Nautical Center verenigt 

partnerbedrijven zodat we ons yachting-cliënteel 

nog beter kunnen bedienen.”

En dankzij het Antwerp Nautical Center faciliteren jullie nog meer 
zaken voor het yachting-cliënteel.

Antwerp Nautical Center is in feite een partnership van gespeciali-

seerde bedrijven met Nassau Scheepsbenodigdheden. Eén van onze 

partners is bijvoorbeeld Volvo Penta. Als een klant van ons een 

nieuwe motor nodig heeft in zijn vaartuig, kunnen wij hem in con-

tact brengen met Volvo Penta. Ook North Sails is zo’n partner. Wan-

neer één van onze klanten een scheur in zijn zeil heeft, verwijzen wij 

door naar North Sails.

Voor het Antwerp Nautical Center zijn we altijd op zoek naar part-

ners die een meerwaarde betekenen voor onze klanten zodat we hen 
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nog beter kunnen bedienen. Een meerwaarde op vlak van materiaal, 

maar ook op vlak van verzekeringen bijvoorbeeld.

“Bij De Wit Bunkering werken stuk voor stuk 

sterke persoonlijkheden. Uit die botsing van ideeën 

en visies ontstaan de mooiste dingen.”

Hoeveel medewerkers zijn er nu werkzaam binnen Nassau Scheeps

benodigdheden?

De grote lijnen binnen Nassau Scheepsbenodigdheden worden uit-

getekend door Peter, Ilse en Tim (ceo). Samen met mijn collega Iris 

neem ik de dagelijkse leiding van Nassau Scheepsbenodigdheden 

waar. Iris werkte eerst als administratief bediende bij De Wit Bunke-

ring, maar is nu volledig overgeheveld naar Nassau Scheepsbeno-

digdheden. Iris en ik vullen mekaar aan: zij is zeer goed in adminis-

tratie, ik volg mee het technische gedeelte op. Wat de klanten betreft, 

dat is echt een passie van mij: zorgen dat de klantenservice perfect 

blijft.

Tim en Carl nemen de yachting voor hun rekening. In het maga-

zijn werken Frank en Danny en Bart is onze chaueur. Ook al hebben 

we allemaal onze taken, we springen zonder problemen in voor me -

kaar, mocht dat nodig zijn. Dat verloopt allemaal heel spontaan.

Iris is nu recent vervangen gedurende haar zwangerschapsverlof 

door Bianca. Het is de bedoeling dat Bianca nadien ook zou blijven. 

Zo zal Iris zich nog meer op klantensupport kunnen toeleggen voor 

ons groeiende cliënteel.

We doen allemaal ons werk met heel veel goesting, alsof we voor 

ons eigen bedrijf bezig zijn. En dat is ook de kracht van Peter en Ilse 

om zo’n mensen te vinden. Niet alleen bij Nassau Scheepsbenodigd-

heden, maar in heel de groep. Stuk voor stuk sterke persoonlijkheden 

die durven opkomen voor hun eigen mening. Dat heeft men hier 

graag, want uit deze botsing van ideeën en visies ontstaan vaak de 

beste dingen. We zijn een sterk team. Er wordt naar ons geluisterd, 

we voelen ons gewaardeerd.
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Aan het SintJansplein nr 8 in 2060 Antwerpen was 
het kantoor gevestigd op de 3e verdieping rechts, 

in de privéwoning van Charles en Françoise.

Locaties De Wit Bunkering 
vroeger en nu
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Vanaf 1970 was het kantoor aan de Albrecht Dürerstraat 19, 2050 Antwerpen (Linker
oever) gevestigd in de privéwoning van Theo en Ria.

Het pand aan de Albrecht Dürerstraat waar vanaf 1970 het kantoor was. In 1975 werd er 
verbouwd om het kantoor te kunnen vergroten.
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In 2008 verhuist het kantoor en magazijn naar de Lichterweg aan kaai 77 nabij de 
Noordkasteelbrug.

Vanaf 1986 was het kantoor, het magazijn en ligplaatsen van de schepen aan het 
Houtdok kaai 40 gevestigd in de haven aan de Madrasstraat.
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De huidige vestiging aan de kant van de Noorderlaan, 2030 Antwerpen.

De huidige vestiging aan de kant van de Stadshaven aan het Asiadok in de Antwerpse 
haven.
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2015

Samenwerking met Esso loopt na 68 jaar ten einde

ExxonMobil laat weten dat de laagzwavelige gasolie bestemd voor de 

Rijn- en binnenvaart nog enkel zal geproduceerd worden in Rotter-

dam.

De Wit Bunkering verwelkomt een nieuwe partner: TotalEnergies.

Nieuwe hoofdboekhouder, Luc Eyckmans

In 2015 wordt Luc Eyckmans aangetrokken als hoofdboekhouder 

voor de groep. Luc had 25 jaar zijn eigen boekhoudkantoor, dat hij 

verkocht had. Luc wordt als onze vertrouwenspersoon bij belang-

rijke beslissingen op directieniveau betrokken.

2016

Overname tankschip Ravel

Van gbs wordt het dubbelwandig tankschip Ravel overgenomen om 

de vernieuwing van de vloot verder te zetten. De naam wordt veran-

derd in Sinjoor.

MTS Sinjoor
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2017

Het oude magazijnponton van de ter ziele gegane firma Wiljo wordt 

aangekocht en omgebouwd tot een aanlegsteiger en tankstation met 

witte diesel voor yachting.

2018

Geen enkelwandige schepen meer

In tien jaar tijd is groep De Wit er in geslaagd alle enkelwandige 

schepen in de vloot te vervangen door jonge, dubbelwandige sche-

pen met meer capaciteit, en die voldoen aan de nieuwste normen.

Historisch contract met TotalEnergies

De Wit Bunkering sluit een historisch contract met TotalEnergies, 

voor een totaal van 168 miljoen liter gasolie. 25 jaar geleden was het 

jaarvolume 17 miljoen liter.

De aanlegsteigers van Nassau met pompstation voor yachten in het Asiadok.
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2019

Kaai 271

In het 4de havendok krijgen de transportschepen en de voorraad-

tankbak een nieuwe vaste ligplaats.

Nieuwe drinkwaterboot

MTS Brabo wordt de vierde drinkwaterboot.

Op 1 juli neemt De Wit Bunkering de nieuwe drinkwaterboot in ge-

bruik. Het schip heet Brabo en kan 180.000 liter drinkwater en 

180.000 liter ‘grijswater’ laden. Grijswater is afvalwater dat a�om-

stig is van het sanitair van cruiseschepen.

Het schip voldoet aan de eisen van het nieuwe drinkwatercontract 

dat met het Havenbedrijf wordt afgesloten. Hierin wordt gesteld dat 

er twee drinkwaterboten op rechteroever en één op Linkeroever 

moeten varen, daarnaast moet er nog een reserveboot beschikbaar 

zijn.
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Nieuwe douaneprocedures voor zeevaartbunkering

Elke bunkerfirma moet een nieuwe bunkervergunning aanvragen 

die op het einde van 2019 zal afgeleverd worden. Het transport-

bescheid wordt volledig herwerkt en heet vanaf 2020 bunkerge-

leidedocument. Er wordt verwacht dat er meer controles zullen 

komen.
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Aanstelling Tim Peeters  

als CEO

I
n november 2019 start Tim Peeters als ceo van De Wit Bunkering.

Bedoeling is dat Ilse & Peter zich meer kunnen bezighouden met de 

strategie van de bedrijven. Ilse blijft hr & personeelszaken doen en 

Peter zal zich meer focussen op commerciële activiteiten en de vloot 

van de bedrijven.

Voor het eerst in de geschiedenis van De Wit Bunkering komt zo 

een externe ceo mee aan boord.

Wat er vooraf ging aan deze opvallende beslissing:

Peter De Wit: “In het voorjaar 2019 maakte ik me de bedenking dat ik op 

mijn 21ste in de zaak kwam toen mijn vader zelf nog 44 jaar was. In de 

wetenschap dat onze zonen nog enkele jaren zouden studeren en de activi-

teiten alleen maar zijn toegenomen door groei en diversificatie, zouden we 

toch een plan moeten maken voor de toekomst. De behoe�e werd ook groter 

naar extra support op directieniveau.

Het was ons niet duidelijk wat het plan van onze jongens Seppe, Robbe 

en Wannes was. Ofwel hebben ze geen interesse en moet je je voorbereiden 

om te kunnen overdragen aan kopers, ofwel komen ze in het bedrijf maar 

moeten ze daar in begeleid worden. In beide opties leek ons het aantrekken 

van een ceo een interessante optie.

Een maand nadat Ilse en ik tot deze conclusie waren gekomen, vroeg Tim 

Peeters in juni 2019 om eens iets te gaan eten. Het was een onwaarschijnlijke 

timing, maar hij was op zoek naar een nieuwe uitdaging en had ons bedrijf 

altijd een interessant bedrijf gevonden. We kenden Tim van op de fantasti-

sche events die Katoen Natie steeds organiseert voor haar relaties.

Voor we met Tim verder zouden gaan, zouden we dit eerst bespreken 

met onze kinderen.

Op vakantie in Puntarenas (Costa Rica) hebben we dat gedaan. Tot 

onze verbazing, maar ook tot onze grote tevredenheid, bleek dat ze alle drie 
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overtuigd zijn om in het bedrijf te komen. Ze hadden er al een duidelijke 

visie over. Ze zouden na hun studies allen eerst ergens anders werken al 

vorens in het bedrijf te starten. Unaniem werd besloten om Tim aan te trek

ken als ceo die hen dan zou begeleiden en opleiden in het bedrijf.”

Tim Peeters – CEO

Tim Peeters werkte voorheen voor Katoen Natie. Hij leerde Peter kennen 

tijdens onderhandelingen voor levering van brandstof aan hun terminals. 

Inspirerende ontmoetingen die geleid hebben tot de huidige succesvolle sa 

menwerking, met één oog op de toekomstige intrede van Seppe, Robbe en 

Wannes.

Kan je je die eerste ontmoetingen met Peter nog herinneren, Tim?

Ik bewaar er heel goede herinneringen aan. Ik werkte toen bij Katoen 

Natie als aankoper en Peter wilde starten met levering van brandstof 

aan industrieklanten. De onderhandelingen met Peter verliepen heel 

constructief. We daagden mekaar hierin uit. Tijdens de gesprekken 

leerde ik niet alleen het aanstekelijke ondernemerschap en zakelijk 

instinct van Peter kennen, maar ook het bedrijf De Wit Bunkering. Ik 

was door beide gefascineerd.

Ik deed mijn job bij Katoen Natie zeer graag, maar na vele jaren 

van fijn samenwerken was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Tegen 

mijn vrouw had ik in die periode gezegd dat ik mij, buiten Katoen 

Natie, eigenlijk maar voor één bedrijf zou zien werken en dat was 

voor De Wit Bunkering. De combinatie van modern ondernemer-

schap en een familiebedrijf sprak mij erg aan. Ik kom zelf uit een 

familie van ondernemers, mijn vader had zijn eigen bedrijf, het is dus 

ook niet zo verwonderlijk dat die klik met De Wit Bunkering er was.

En toen kwam er een memorabele lunch met Peter waar de puzzel

stukjes in mekaar vielen.

Ik wilde toch eens polsen bij Peter of er binnen zijn netwerk mis-

schien een interessante opportuniteit zou voor mij. Peter lachte en 
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zei: “Ik zoek eigenlijk een ceo. En ik denk voor deze functie aan u.” 

Dat was schrikken (lacht). Ik beloofde Peter dat ik over zijn aanbod 

zou nadenken, maar in mijn hoofd was de beslissing al snel gevallen.

“De eerste jaren van onze samenwerking zijn 

naar mijn gevoel voorbijgevlogen. Dat is altijd 

een goed teken.”

Het feit dat je niet bekend was met de wereld van het bunkeren 

schrikte je niet af.

Nee, integendeel. Commerciële stocks, fysieke stocks, loten aan- en 

verkopen… het was allemaal nieuw voor mij. Ik wilde die wereld 

maar wat graag leren kennen. Peter en Ilse hebben mij daar ook de 

tijd voor gegeven.

Ik ben in die inloopperiode ook vaak mee aan boord gegaan om 

meer te leren over de schepen en om het varend personeel te ontmoe-

ten. In het begin zal er wel wat argwaan geweest zijn ten opzichte 

van mij. Zo van, wat komt die hier doen? Maar als ik dan later voor 

enkele collega’s bepaalde problemen kon oplossen, groeide het ver-

trouwen. Ik heb me uiteraard moeten bewijzen, maar denk wel dat 

het gelukt is.

Ondertussen zijn die eerste jaren van onze samenwerking voorbij-

gevlogen. Dat is altijd positief (lacht).

We zijn een goede match gebleken en dat had ik ook verwacht. Eer-

lijkheid en integriteit zijn voor mij belangrijke waarden als onder-

nemer. De Wit Bunkering draagt deze waarden hoog in het vaandel.

Mijn takenpakket als ceo is heel ruim. Twee zaken springen er 

voor mij uit: strategie en innovatie. Wekelijks overleg ik met Peter en 

Ilse over de strategische krijtlijnen die we gaan uitzetten op korte en 

lange termijn, over hoe we het proces van professionalisering dyna-

misch kunnen verderzetten, of er marktopportuniteiten zijn waar we 

meer op kunnen inzetten enzovoort.
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“Digitalisering is belangrijk. Die boot mogen we 

niet missen. Gelukkig hebben we heel bekwame 

IT-mensen om ons hierbij te helpen.”

Het meer inzetten op digitalisering bij De Wit Bunkering, daar zet 

je ook je schouders mee onder.

Digitalisering is de toekomst. Zowel op niveau van de interne werk-

processen, als voor de externe contacten met klant en leverancier. Ik 

ben ervan overtuigd dat de klantenbeleving er dankzij digitalisering 

alleen maar op vooruit zal gaan. Kijk, de wat oudere klanten zullen 

blijven bellen voor hun bestelling, en dat is prima. Maar de realiteit is 

dat we allemaal, jong en oud, in een digitale wereld leven waarin we 

heel veel tijd online doorbrengen. Daar moeten we op inspelen. Die 

boot mogen we echt niet missen. Gelukkig kunnen we ons daarvoor 

laten bijstaan door onze bekwame it-mensen.

Door het verder ontwikkelen van applicaties zullen we onze klan-

ten nog beter van dienst kunnen zijn. Het bestelproces zal sneller 

verlopen en de klant kan op een eenvoudige manier nog extra zaken 

van onze webshop toevoegen aan zijn bestelling.

Intern zijn we al een tijdje op mijn initiatief bezig met een volledige 

digitale make-over van de administratieve en planningsprocessen. Ik 

ben vroeger nog administratief manager geweest en die know how 

probeer ik nu door te geven. Peter en Ilse steunen me hierin en ook 

het team administratie is volledig mee. Dat is het voordeel bij De Wit 

Bunkering en in deze functie.

“Ik kijk uit naar de samenwerking met de zonen 

van Peter en Ilse.”

Je zal ook een belangrijke rol spelen voor de vierde generatie die er 

zit aan te komen.

Momenteel ondersteun ik Peter en Ilse op directieniveau, later zal ik 

ook de zonen begeleiden bij hun intrede in het bedrijf. Daar kijk ik 

erg naar uit. Ik heb Seppe, Robbe en Wannes al verschillende keren 
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mogen ontmoeten toen ze voor het bedrijf als jobstudent werkten. 

Wannes studeert nog, Robbe staat op het punt van af te studeren en 

Seppe doet eerst elders zijn eerste werkervaring op. Ik vermoed dat 

binnen één, twee jaar de eerste van de drie zonen zal starten bij De 

Wit Bunkering.

Ieder van hen heeft zijn eigen kwaliteiten en die zullen allemaal 

van pas komen voor de verdere uitbouw van de firma. Binnen de hol-

ding zijn genoeg afdelingen waar ze zich zullen kunnen uitleven 

(lacht).

Robbe heeft zijn thesis gemaakt over de Green Deal. Ik heb de the-

sis mogen lezen en was zeer geboeid. Zijn academische kennis over 

vergroening en de energietransitie gaan we nodig hebben.

In een wereld die wil afstappen van fossiele brandstoffen is de 

energietransititie één van de grootste uitdagingen voor De Wit 

Bunkering?

Absoluut. Dit item staat hoog op onze agenda. Binnenkort hebben 

we met Robbe opnieuw een meeting hierover. Hij kan ons helpen om 

de juiste aanspreekpunten te vinden. We willen ons netwerk met 

deskundigen in groene energie uitbreiden.

We moeten hierin de lat hoog durven leggen, vind ik. We moeten 

leading proberen te worden wanneer het gaat om alternatieve brand-

stoen door met de juiste personen samen te werken.

Ik ben er zeker van dat we samen die uitdaging aan zullen kunnen.

Wat gaat nog belangrijk zijn voor de toekomst van De Wit 

Bunkering?

Om te blijven groeien, gaan we moeten blijven inzetten op digitalise-

ring, diversificatie en energietransitie. 

Met onze firma ‘De Wit Transport’ zetten we reeds lang in op 

nichetransporten waarvan het nieuwste product magnesium hydro-

xide is, voor de scrubbers van zeeschepen. In dit bedrijf worden ook 

schepen gecharterd aan btb of De Wit Bunkering. In de toekomst 

zullen we misschien onze vloot moeten aanpassen aan alternatieve 

brandstoen die een andere vorm van opslag dan de fossiele brand-
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stoen van vandaag zouden kunnen vereisen. De evolutie van water-

stof als brandstof maar ook alle andere alternatieven zullen we zeker 

mee moeten opvolgen. Het Antwerp Nautical Center is een nieuw 

ontwikkeld concept en Nassau Technics is een nieuw bedrijf binnen 

de groep. Beiden zullen zeker nog verder uitgebouwd worden.

Op digitaal vlak willen we in de bunkerwereld in België, Neder-

land en Duitsland op nummer één staan. Niet alleen qua service, 

maar ook qua kenniscentrum moeten klanten bij ons terechtkunnen.

Met het marketing en IT-team zetten we ook meer in op actief 

gebruik van sociale media. Daar deden we nog te weinig mee, terwijl 

er heel wat groeimogelijkheden liggen.

2020

Antwerp Nautical Event

In het weekend van 7-8 maart 2020 gaat voor de eerste keer het Ant-

werp Nautical Event door. De Wit Bunkering voorziet hiermee in 

een aanvullend alternatief voor de Open Scheepvaartdagen en grote 

vakbeurzen. Een uniek concept voor binnenvaart en yachting.

Ook de tweede editie in 2021 was meer dan geslaagd. U kan een 

video-verslag bekijken via de QR-code.
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De Wit Bunkering op de beurs

2020. Het eerste Antwerp Nautical event, gratis rondvaarten met Ribs.

2006. IJsjes bij De Wit Bunkering op de Open Scheepvaartdagen.

DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   149DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   149 20/07/2022   11:5020/07/2022   11:50



150  DE WIT BUNKERING 75

2021

De Wit Bunkering wordt TotalEnergies verdeler voor 
smeerolie

Na 50 jaar partnership met Vans Bunkers verandert TotalEnergies het 

geweer van schouder. De Wit Bunkering zal voortaan ook de smeer-

olie van TotalEnergies leveren voor de binnenvaart. De levering van 

smeerolie bij De Wit Bunkering was en blijft dus multi branded met, 

naast huismerken Castrol en Mobil, nu dus ook TotalEnergies.

Op 22 november start Bart Van Stappen als commerciële ambassa-

deur voor onze bedrijven na een carrière van 30 jaar bij Vans Bun-

kers. Het bedrijf dat door zijn vader, Jean Van Stappen, werd opge-

richt en de afgelopen decennia steeds de grootste concurrent was in 

binnenvaart en zeevaart voor De Wit Bunkering. In november 2018 

werd het bedrijf overgenomen door de andere resterende concurrent 

in de binnenvaart Agaat bv. Drie jaar later, na het verstrijken van het 

concurrentiebeding, start Bart bij groep De Wit Bunkering.

De Wit Bunkering is ervan overtuigd dat de sterke combinatie van 

het commercieel netwerk van Bart met de professionele organisatie 

van de groep De Wit Bunkering tot een geslaagd complementair hu -

welijk zal leiden.
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Daniël Dierinck wordt de nieuwe walkapitein

Daniel Dierinck wordt de opvolger van Joël Michon. Met 30 jaar er -

varing bij Vans Bunkers op de teller in alle geledingen van het be  drijf 

en met de juiste spirit is hij de juiste opvolger met de ambitie om de 

technische dienst uit te bouwen met Nassau Technics. Samen met 

Tamara Willaert (dochter van familie die al drie generaties klant 

zijn) zullen zij met Nassau Technics ook diensten aanbieden aan der-

den in de pleziervaart.

Bart Van Stappen, nieuwe commerciële ambassadeur en Daniel Dierinck de nieuwe 
walkapitein.
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We keep the flag flying high

2022. De voltallige groep medewerkers. Via de QRcode kun je 
een grotere weergave van de foto bekijken met de namenlijst.

De Wit in cijfers
Aantal medewerkers: 71

- Nassau Scheepsbenodigdheden: 9

- Kantoor: 20

- Varenden: 35

- Technische dienst: 3

- Tankwagenchaueurs: 2

- it: 2
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ONS MANNEKES STAAN ALTIJD PAL

Eric Rottiers werkt sinds 1997 
bij De Wit Bunkering

Eric is 25 jaar in dienst bij De Wit Bunkering. Hij begon als matroos en 

voer daarna als kapitein. Omwille van gezondheidsredenen moest hij daar 

helaas mee stoppen. Peter De Wit wilde Eric aan boord houden en zag in 

hem wel een perfecte polyvalente medewerker. Eric nam de job aan en hee� 

er nog geen seconde spijt van gehad.

Eric, jij was ook voorbestemd om op het water te werken?

Ik ben een echt schipperskind. Mijn ou  ders hebben binnenvaart ge -

daan. Wij wa  ren met ons binnenschip vaste klant bij De Wit Bunke-

ring en zo heb ik de firma leren kennen. Zoals zoveel schipperskinde-

ren zat ik op internaat, in Brussel. Het vak heb ik geleerd op het schip 

van mijn ouders.

In 1996 zocht ik naar werk. Ik had al een job als matroos op een 

bunkerboot, maar wilde veranderen. Gelukkig was er toen bij De 

Wit Bunkering een plaatsje vrij. Na een gesprek met Theo mocht ik 

beginnen.

Eerst heb ik gewerkt als matroos op de Wapper, later werd ik 

vaste kapitein op de Pagadder. Maar toen begon ik te sukkelen met 

mijn gezondheid en was dat helaas niet langer mogelijk. Gelukkig 

deden Peter en Ilse mij een voorstel voor een andere job binnen de 

groep. Sinds een aantal jaar ben ik polyvalent medewerker. Ik werk 

nu zowel aan de wal, als op het water voor De Wit Bunkering. Soms 

moet ik iemand aflossen op de drinkwaterboot, dan help ik mee 

in het magazijn of rijd ik rond met de camionette. Het is een heel 

afwisselende job en dat vind ik erg fijn. En ik ben Franstalig. Als er 

Frans moet gesproken worden met een klant weten ze mij altijd wel 

te vinden (lacht).

DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   153DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   153 20/07/2022   11:5020/07/2022   11:50



DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   154DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   154 20/07/2022   11:5020/07/2022   11:50

 E          155 RIC ROTTIERS  155

“Voor De Wit Bunkering is iedereen die voor hen 

werkt familie.”

Je hebt op persoonlijk vlak enkele stormen moeten doorstaan, 

maar gelukkig gaat het nu weer beter.

Peter en Ilse hebben steeds veel begrip getoond. Ze gingen er heel 

menselijk mee om. Dat heeft mij enorm gesteund in die periode. 

Theo was ook zo. Ik herinner mij dat ik op een dag een accident had 

met de auto. Ik was helemaal in shock. Theo en Ria hebben mij toen 

opgevangen en al het papierwerk voor hun rekening genomen.

Bij De Wit Bunkering ben je niet zomaar een werknemer, maar 

echt iemand van de familie. Zo voelt het toch aan. Ze zijn oprecht be -

gaan met hun personeel, ongeacht welke nationaliteit, kleur of ach-

tergrond. Via de VDAB komen er hier soms jongeren werken die al 

het één en ander hebben meegemaakt. Ze komen bij ons dan werk-

ervaring opdoen. Sommige van die gasten zie je hier echt open-

bloeien. Heel schoon om te zien.

Ik zal ook nooit die zaterdag vergeten, een aantal jaren geleden. 

Peter was al mijn baas en stond toen stand by voor de dispatching. 

Plots kwam er een aanvraag binnen voor gasolie. Het ging om een 

serieuze bestelling. Enig probleem: er was geen matroos. Om geen 

tijd te verliezen, besloot Peter dan maar als matroos bij mij aan boord 

te komen. We hebben toen samen letterlijk de handen uit de mouwen 

gestoken. Peter had ook lekker eten bij voor ons. Na het bunkeren 

hebben we dat samen opgegeten, terwijl we babbelden over van alles 

en nog wat. Mijn baas was ineens een collega geworden. Een schoon 

herinnering.

Heb je nog wensen of dromen voor jezelf of voor De Wit Bunkering?

Wat ik bewonder aan De Wit Bunkering is dat zij nieuwe uitdagin-

gen durven aangaan. Mijn wens is dat ze dat zullen blijven doen in de 

toekomst. Ook met de nieuwe generatie De Wit die eraan zit te ko -

men. Ik hoop dat ik de generatiewissel mag meemaken en dat zij op 

dezelfde manier de zaak zullen runnen als hun ouders en groot ouders 

hebben gedaan.
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ONS MANNEKES STAAN ALTIJD PAL

Luc Eyckmans, hoofdboek-
houder sinds 2015

Luc, je werkt sinds 2015 voor De Wit Bunkering als hoofdboekhou

der. Hoe ben je bij de groep terechtgekomen?

Ik heb meer dan 25 jaar een eigen boekhoudkantoor gerund. Mijn 

klanten waren vooral kleine vennootschappen en zelfstandigen. Voor 

deze klanten was in het bijzonder het fiscale luik van belang. Maar 

accountancy is zoveel meer. Geleidelijk aan groeide bij mij dan ook 

de ambitie om een andere weg in te slaan als boekhouder. De boek-

houding doen voor een groot bedrijf, het rapporteren aan het 

management, meedenken rond het operationele… dat waren de uit-

dagingen waar ik wilde voor gaan. Ik heb dan mijn kantoor verkocht 

en via Accountemps Interim kwam ik in contact met De Wit Bunke-

ring. Het sollicitatiegesprek met De Wit verliep heel vlot. Snel nadien 

kreeg ik te horen dat ze met mij in zee wilden gaan.

Toen kwam je terecht in een compleet nieuwe sector?

Klopt. Bunkeren, binnenvaart, zeevaart… het was allemaal nieuw 

voor mij, maar het sprak mij onmiddellijk aan. De dynamische, frisse 

sfeer die er heerst binnen het bedrijf viel mij direct op. De groep met 

zijn verschillende vennootschappen die allemaal hun eigen activitei-

ten hebben, die gezonde diversiteit, daar zag ik direct het grote 

potentieel van in. In het begin moest ik me inwerken, maar dat pro-

ces is heel natuurlijk en spontaan verlopen.

“Bij De Wit Bunkering kreeg ik van in het begin 

het vertrouwen om ervoor te gaan.”
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Was het aanpassen om na al die jaren als zelfstandige voor een 

baas te gaan werken?

Het klinkt misschien verrassend, maar dat kostte me eigenlijk geen 

enkele moeite. Bij De Wit Bunkering kreeg ik immers vanaf de eerste 

dag veel vrijheid en autonomie. Daar sprak veel vertrouwen uit van-

wege het management en dat motiveerde me om er direct in te vlie-

gen.

In het begin heb ik een aantal zaken veranderd, zeker inzake rap-

portering aan het managementteam (Peter, Ilse en Tim). Als het 

management bepaalde strategische of operationele beslissingen wil 

nemen, zullen ze eerst aan mij de boekhoudkundige cijfers opvragen. 

Peter en zijn team willen zich goed laten informeren en moeten 

uiteraard volledig op de hoogte blijven van de financiële gezondheid 

van het bedrijf. Daarom rapporteer ik sowieso maandelijks aan hen. 

Mijn rapportering is een belangrijk element voor het management-

team om weldoordachte beslissingen te kunnen nemen. Kort gezegd: 

Peter is heel ambitieus, maar de ambities moeten in de eerste plaats 

realistisch zijn. Het moet financieel haalbaar zijn. En vooral: het 

bedrijf moet financieel gezond blijven.

“De Wit Bunkering is financieel kerngezond. 

We zijn klaar voor de toekomst.”

En De Wit Bunkering is een gezond bedrijf?

De Wit Bunkering is absoluut een gezond bedrijf. Kerngezond zelfs. 

Ik durf zeggen dat we financieel bijzonder sterk staan en klaar zijn 

voor de toekomst. Dat is mede te danken aan de sterke holding die 

boven de groep staat. Dit geeft aan de verschillende vennootschap-

pen binnen de holding de mogelijkheid om uit te breiden en nieuwe 

uitdagingen aan te gaan. De gezonde holding is onze buer, die ons 

ook moet wapenen tegen mindere periodes. Zo lang ik hier werk is er 

nog nooit een bedrijf van de groep in financiële moeilijkheden geko-

men. Bij de overname van Nassau Scheepsbenodigdheden was het in 

het begin wat moeilijk, maar dat is logisch. Dan zijn er altijd wat 

groeipijnen. Peter heeft dit goed aangepakt toen en dat resulteert nu 
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in het feit dat Nassau Scheepsbenodigdheden weer sterk op zijn b  e-

nen staat.

De Wit Bunkering is niet alleen een gezond en dynamisch bedrijf, 

maar ook een familiebedrijf. Was dat aanpassen voor jou?

Het is iets wat je vrijwel onmiddellijk ervaart als je bij De Wit komt 

werken. Je wordt precies ook echt in een familie opgenomen. Dat 

heeft volgens mij zeker ook een positieve impact op de mensen die 

hier werken. Het zijn stuk voor stuk heel geëngageerde medewer-

kers. Het valt moeilijk in woorden te omschrijven. Het lijkt wel alsof 

je erin wordt meegezogen.

Het vertrouwen en de autonomie die je krijgt, komt dit zeker ten 

goede. Dat heb ik zelf mogen ervaren.

Samen aan hetzelfde zeel trekken wil ook zeggen dat er heel veel 

korte lijnen zijn tussen de verschillende afdelingen. Stuit je ergens 

op een probleem, kan je onmiddellijk bij iemand terecht en wordt er 

gezamenlijk naar oplossingen gezocht. En dat geldt voor iedereen. 

Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Dat voelde ik heel sterk als 

nieuwkomer.

Er wordt ook veel gedaan om dat familiale te behouden. Toen Peter 

verjaarde (50) hield hij een buet met en voor alle medewerkers. Dat 

was heel fijn.

De Wit Bunkering wordt ook vaak omschreven als een bedrijf met 

heel veel sterke persoonlijkheden. Dat moet toch ook weleens 

vonken geven, niet?

Als er veel sterke persoonlijkheden in een team zitten, kan het twee 

kanten uit: ofwel gaan ze mekaar tegenwerken, ofwel gaan ze mekaar 

versterken en dat laatste is wat er bij De Wit Bunkering gebeurt. 

Iedereen schaart zich achter de vlag van De Wit. Iedereen wordt uit-

gedaagd om de beste versie van zichzelf te zijn. Soms hoor ik van 

vrienden dat er op hun werk een verziekte sfeer hangt, met roddels 

en ruziënde teams. Niets van dit alles bij De Wit Bunkering, geluk-

kig. En dat zie ik ook niet zo snel gebeuren.
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“De boekhouding moet een 100% correcte weergave 

zijn van de realiteit. Alle cijfers moeten kloppen. 

Tot ver na de komma.”

Hoe probeer je zelf die beste versie van jezelf te zijn?

Wat voor mij heel belangrijk is, is dat de boekhouding juist en correct 

gebeurt. De boekhouding waar ik verantwoordelijk voor ben, moet 

een 100% correcte weergave zijn van de realiteit. Daar ben ik heel 

per fectionistisch in. Bij mij moet het tot na de komma kloppen. Klei-

 ne verschillen kunnen immers grote gevolgen hebben. Dat is mijn 

boekhoudkundig leidmotief en die visie zal ik streng bewaken. Peter, 

Ilse en Tim volgen die visie ook volledig.

“Ik heb me de overstap naar De Wit Bunkering 

nog geen seconde beklaagd.”

En wat brengt de toekomst?

Ik ben vooral benieuwd naar de energietransitie en hoe we hier als 

bedrijf mee om zullen gaan. Voor de boekhouding zitten we nu in een 

proces van digitalisering en verdere professionalisering van de rap-

portering aan het management. Door in te zetten op business intelli-

gence zullen we hierin nog grote stappen kunnen zetten. Daar wil ik 

me in verdiepen. Verder zal ik blijven genieten van de meetings met 

het managementteam. Dat ik zo betrokken mag zijn bij de operatio-

nele en strategische beslissingen van het bedrijf vind ik nog steeds 

enorm boeiend en motiverend. Ik heb me de overstap naar De Wit 

Bunkering nog geen seconde beklaagd.
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Nico Leemans werkt sinds 
2007 voor De Wit Bunkering

Nico, jij werkt al bijna vijftien jaar voor De Wit Bunkering als 

scheepshersteller. Maar voor je bij De Wit Bunkering terechtkwam, 

was je werkzaam op een scheepswerf.

(knikt) Ik was daar een all-round technieker: lassen, slijpen, elektrici-

teit… Ik deed er van alles. Eén van onze klanten was de firma De Wit 

Bunkering. Op een dag vernam ik dat hun scheepshersteller, Frans 

Maes, met pensioen zou gaan. Werken voor De Wit Bunkering sprak 

me wel aan, dus heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en ben ik 

eens gaan babbelen met Peter.

Mijn ouders zijn schippers. Zij waren klant bij De Wit Bunkering. 

Ik kende de firma en Peter dus al wel. De technische dienst beman-

nen in een stabiel familiebedrijf, dat zag ik wel zitten. En het zijn 

allemaal Antwerpfans, net als ik, dat kon niet anders dan een goeie 

match geven (lacht).

Vijftien jaar geleden ben ik dan aangenomen. Eerst liep ik nog mee 

met Frans Maes, tot aan zijn pensioen. Daarna heb ik overgenomen.

Hoe ziet jouw takenpakket er uit, Nico?

Ik doe alle onderhoud en scheepsherstellingen voor heel de groep: de 

schepen van btb en De Wit Bunkering, en ik word ook ingezet voor 

Nassau Technics. We hebben een atelier aan het Asiadok waar ik kan 

werken. Maar het gebeurt ook regelmatig dat ik naar een droogdok 

op een scheepswerf moet. Als er op één van onze schepen een nieuwe 

boegschroef moet ge  plaatst worden, of als er laswerken nodig zijn 

onder de waterlijn, dan brengen we het schip naar een droogdok. Ik 

kom net terug van een scheepswerf in Gent, waar ik 14 dagen aan één 

van onze boten heb gewerkt.
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Je bemant de technische dienst bij De Wit Bunkering bijna op je 

eentje. Heb je af en toe nog tijd om naar de Bosuil te gaan?

(lacht) Daar zal ik niet snel voor passen. Antwerp is heilig voor mij, en 

ook voor mijn vader. Wij zijn twee echte diehard supporters. Maar ik 

begrijp wat je wil zeggen. Onze vloot bestaat uit 14 boten en er is met 

Nassau Technics ook nog yachting bij. En dan is er natuurlijk ook de 

walkapitein, waar ik dagelijks mee samenwerk.

“Mijn camione�e is een soort van rijdend 

werkhuis. Als er een dringende herstelling moet 

gebeuren aan één van onze schepen ergens in de 

haven, ben ik binnen het half uur ter plaatse.”

En hoe verloopt zo’n samenwerking met een walkapitein juist?

Als er een herstelling nodig is, bellen ze naar mij of naar de walkapi-

tein. Is het dringend, zoals bijvoorbeeld een bunkerschip dat onder-

weg kampt met een defect aan de pompen, dan laat ik alles vallen en 

ga ik onmiddellijk ter plaatse. Ik vraag waar het schip ligt en vertrek 

met mijn camionette. Meestal ben ik er binnen het half uur en kan ik 

aan de klus beginnen. Mijn camionette is in feite een soort van rij-

dend werkhuis. Ik kan ter plekke lassen, slijpen enz.

Ik ben heel content dat er een walkapitein is. Die regelt ook alle 

papierwerk. Zelf ben ik allergisch aan paperassen (lacht). Vooraleer 

ik kan beginnen lassen aan een schip, moeten we een vergunning 

hebben dat alles veilig is. sgs, een controledienst, komt inspecteren 

en meten of er zeker geen gasoliedamp meer in de leidingen zit enz. 

Als zij het licht op groen zetten en een vergunning afleveren, kan ik 

starten met lassen.

De techniek aan boord zal op die vijftien jaar dat je nu werkt voor 

De Wit Bunkering wel geëvolueerd zijn?

Dat valt mee. De boten waar wij mee varen moeten toch minstens 

twin tig, dertig jaar oud kunnen worden. Natuurlijk zijn er wel tech-
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nische evoluties. Op onze recente schepen worden de pompen elek-

trisch aangedreven, bij de oudere is dat nog met dieselaandrijving. 

Wat nu het beste systeem is, daar spreek ik me niet over uit. Dat zul-

len we binnen enkele jaren wel zien. Ik stel alleen maar vast dat die 

met dieselaandrijving nog altijd heel goed werken.

Kunnen jullie alle herstellingen zelf aan? Of moeten jullie soms de 

hulp inroepen van gespecialiseerde firma’s?

We kunnen heel veel zelf, maar soms is iets zo gespecialiseerd dat we 

niet anders kunnen dan een externe firma erbij te halen. Als er bij-

voorbeeld in de machinekamer digitale printplaten moeten bijge-

steld worden, daar kan ik gewoon niet aan. Dat is allemaal beveiligd. 

Ik kan wel technisch vaststellen waar de foutmeldingen zitten, maar 

het euvel oplossen, dat doen specialisten die met hun laptop komen 

inloggen.

“Al onze boten zijn tip top in orde. Zowel de oude als 

de nieuwe worden met heel veel zorg onderhouden.”

Hoe is de technische staat van de vloot? Jij hebt daar natuurlijk het 

beste zicht op.

Onze boten zijn allemaal tip top in orde. De oudere schepen worden 

met veel zorg onderhouden. Om de vijf jaar gaan die uit het water 

voor een grondig nazicht, onderhoud en opmeting. En onze nieu-

were schepen kunnen nog jaren mee. De Wit Bunkering staat er dus 

goed voor.

De oudere, kleine boten zoals de drinkwaterboten hebben één 

nadeel: de machinekamers zijn erg krap. Om werkzaamheden uit te 

voeren, moet ik vaak uren op mijn knieën zitten. De nieuwere, gro-

tere boten zijn comfortabeler om in te werken. Maar kom, ik zie ze 

allemaal even graag (lacht).

Als ik op één van onze schepen kom, herinner ik me direct alle 

werken die ik er heb uitgevoerd. Dat maakt me toch altijd fier. De ene 

herstelling ging wat vlotter dan de andere, maar uiteindelijk lukt het 

mij om steeds met een oplossing te komen. Ik blijf iedere dag bij-

DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   164DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   164 20/07/2022   11:5120/07/2022   11:51

 E          165 NICO LEEMANS  165

leren. En daarom doe ik deze job ook zo graag. Maar je moet natuur-

lijk eerst een goeie technische bagage en kennis van schepen hebben. 

Dat heb ik al doende geleerd, dankzij mijn vader. Die nam mij als 

kind vaak mee naar de machinekamer van ons schip om hem te hel-

pen.

Heb je er nooit aan gedacht om zelf schipper te worden?

Schipper worden was altijd plan B. Ik wilde eerst en vooral mijn 

eigen weg gaan. Maar dat mijn job iets met scheepvaart te maken 

moest hebben, lag wel vast. Schepen, het water… dat is mijn wereld. 

En uiteindelijk ben ik bij De Wit Bunkering ook in een fijne en war -

me familie terechtgekomen. Als je je job goed wil doen, wordt dat 

gewaardeerd en krijg je respect. Er zijn niet veel bazen die u dat 

gevoel kunnen geven, maar bij De Wit Bunkering kunnen ze dat.

En over familie gesproken, je bent recent weer vader geworden. Pro

ficiat!

Bedankt. Op 24 december om precies te zijn. Een echt kerstkindje 

dus (lacht). Het was best spannend en emotioneel. Zeker ook omdat 

corona zich ermee kwam bemoeien. Zowel mijn partner, als ikzelf 

testten net in die periode allebei positief. Gelukkig was ze tijdig her-

steld voor de bevalling. Door mijn besmetting moest ik in isolatie. 

Best heftig om dan van vrouw en kind gescheiden te zijn. Maar alles 

is goed gekomen.

Bij De Wit Bunkering leven ze mee en houden ze rekening met je 

privésituatie. Ik weet dat ik altijd bij Ilse terecht kan. Zij is in feite 

mijn tweede moeder (lacht).
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Peter De Wit en Ilse Sambaer.

DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   166DEWIT BUNKERING-press-v3.indd   166 20/07/2022   11:5120/07/2022   11:51

 PETER DE WIT: INNOVATIE EN DIVERSIFICATIE  167

Zaakvoerder Peter De Wit  

en Ilse Sambaer

Geen woorden, maar daden

Peter en Ilse over verleden, heden en toekomst van het familiebedrijf. Over 

de drie zonen die hun interesse toonden om mee in de zaak te komen wer-

ken. Over ambitie en hard werken. Over grenzen verle�en. Over wat De 

Wit Bunkering uniek en sterk maakt: authentiek teamwork met een duide-

lijke visie. Trots op wat al bereikt is, nog trotser op wat komen gaat.

Peter, jij was naar het schijnt al van kindsbeen af gek van boten.

In het lager onderwijs werden mijn ouders door de leerkrachten wel-

eens aangesproken over het feit dat ik voor iedere tekenopdracht een 

schip tekende. En wanneer ik met Lego of Playmobil bezig was, stak 

ik ook altijd schepen in mekaar. Dikke, lege batterijen waren dan de 

vaten aan boord om te bunkeren.

Peter De Wit: “Van een wrij�out heb ik zelfs 

ooit een modelbootje in mekaar geknutseld.”

Overdag speelde ik in het kantoor bij mijn vader en ’s avonds ging ik 

mee naar de boten. De klanten betaalden toen nog cash dus vader 

moest iedere dag het geld gaan ophalen.

Met mijn grootvader mocht ik vroeger af en toe meevaren. Dat was 

genieten.

“Ilse hee� mildheid in de zaak gebracht.  

Dat is één van haar grote verdiensten.”
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En was jij vroeger ook al zo gek van boten, Ilse?

Ilse: Nee, niet echt (lacht). Mijn ouders hebben allebei in de zorg ge -

werkt. Ik had niets met water. Maar tijdens mijn marketingstudies 

leerde ik Peter kennen. We werden een koppel en zo ben ik erin gerold.

Theo heeft mij aangeboden om voor De Wit Bunkering wat admi-

nistratie te doen. Hij was heel streng want hij wilde niet beticht wor-

den van favoritisme. Toen Martine zwanger was, heb ik haar vervan-

gen. Toen zij terugkwam, was ik zwanger. Perfecte timing dus (lacht). 

Zo hebben we mekaar twee jaar afgewisseld. Daarna ben ik me meer 

intensief met de personeelszaken gaan bezighouden. Ik voelde dat 

daar mijn hart zou liggen.

Ik doe niet louter loonadministratie. Soms komen mensen naar 

mij met vragen over hun schulden bijvoorbeeld en dan probeer ik 

hen te advies te geven.

Peter: Ilse heeft oog voor het sociale, voor de mens achter de werk-

nemer. Dat hebben mijn vader en ik minder van nature. Daarom is 

Ilse de perfecte aanvulling gebleken voor ons bedrijf. Zij heeft mild-

heid in de zaak gebracht.

“Iedere generatie hee� op zijn manier  

De Wit Bunkering doen evolueren.”

Theo zette zijn boekhoudkundige vaardigheden in voor het bedrijf, 

jullie zijn marketingspecialisten.

Peter: Iedere generatie heeft op zijn manier De Wit Bunkering doen 

evolueren. En als onze zonen in de zaak zouden stappen, zullen ook 

zij het bedrijf meerwaarde geven. De bunkerwereld is veel complexer 

geworden. Alleen al de accijnswetgeving is hogere wiskunde. En als 

ik op een overlegcomité kom, zit ik daar vaak tussen allemaal jonge, 

hoogopgeleide mensen. Gelukkig kan ik veel compenseren door mijn 

ervaring.

En dan zijn er nog de ingewikkelde reglementeringen, eigen aan 

werken in een land met verschillende overheden. Neem nu op vaar-

weg-gebied. Waar wij gevestigd zijn, is het stadshavengebied. Van 
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het Straatsburgdok tot aan het pomphuis is het de Vlaamse water-

weg. Hierna wordt de waterweg weer van het Havenbedrijf. Dat zijn 

al drie verschillende regelgevingen en dan zijn we de haven nog niet 

uit (zucht). Dat is enorm contraproductief. Bij de uitbouw van ons 

Antwerp Nautical Center botsen we op dezelfde obstakels. We moe-

ten met zoveel parameters rekening houden omdat er teveel over-

heden bij betrokken zijn. Heel vermoeiend.

Dat zijn zaken die mij ’s nachts echt kunnen wakker houden. Maar 

we berusten er niet in. We blijven positief.

“We combineren alle aspecten van een 

gezond familiebedrijf met professioneel 

en innovatief ondernemen.”

Op welke zakelijke realisaties zijn jullie het meest trots?

Ilse: Ten eerste dat ik de personeelsdienst op mijn manier met succes 

heb kunnen uitbouwen. En ten tweede de bouw van de Pagadder, het 

Peter De Wit: “Van een wrijfhout heb ik ooit een modelbootje in mekaar geknutseld.”
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eerste nieuwbouwschip van De Wit Bunkering. Toen het schip ge -

doopt werd, voelde ik me enorm trots.

Peter: Dat was voor ons inderdaad een heel belangrijke mijlpaal. Ik 

ben ook zeer fier op een aantal unieke projecten die we hebben gere-

aliseerd: leveren van drinkwater, het transport van bio-ethanol met 

een klein schip, de producten Olea & Gofiner, de overnames van Nas-

sau Scheepsbenodigdheden en Groothandel François, het transport 

van Magnesiumhydroxide voor scrubbers en het oprichten van het 

Antwerp Nautical Event & Center. Het heeft ervoor gezorgd dat we 

momenteel het grootste familiebedrijf zijn in de bunkersector in Ant-

werpen. Daarnaast proberen we ons graag te onderscheiden in niche-

markten.

Wat maakt het familiebedrijf vandaag zo sterk volgens jullie?

Peter: We combineren alle aspecten van een gezond familiebedrijf 

– betrokkenheid, een loyaal team, samen er voor gaan – met profes-

sioneel en innovatief ondernemen. De familie De Wit is doorheen de 

geschiedenis op verschillende vlakken een voorloper geweest, en dat 

willen we zo houden.

Ilse: We zijn een stabiel, kwaliteitsvol bedrijf. Sober, maar degelijk. 

Onze mensen stralen dat ook uit naar klanten en leveranciers. We 

zijn bovendien ook een vlakke organisatie. De bazen zitten niet in 

een ivoren toren. Iedereen kan bij Peter, Tim of bij mij binnenlopen.

Peter: We zijn nu met 71 medewerkers. Stuk voor stuk hardwerkende 

en loyale mensen. Ik geloof ook in voorbeeldgedrag. We verwachten 

veel van onze mensen, maar werken zelf ook heel hard. Daartegen-

over staat dat zij altijd op ons kunnen rekenen. Ook als iemand het 

privé even wat moeilijker heeft, stellen wij ons begripvol op.

Ilse: We slagen erin om jonge, bekwame mensen aan ons te binden 

voor lange tijd. En we hebben ook al oudere sollicitanten gehad die 

zo graag voor ons wilden komen werken dat ze wilden inleveren op 

hun huidig loon.
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Daarom zijn we ervan overtuigd dat de koers die we hebben uitge-

zet, de juiste is. De uitdaging zal zijn om even authentiek te blijven 

werken, ook als we blijven groeien. Daar moeten we waakzaam voor 

zijn.

Peter: De groei die we de laatste decennia hebben kunnen realiseren, 

is alleen maar mogelijk geweest doordat we taken hebben kunnen 

verdelen als familie. Mijn vrouw en ouders hebben daarin veel naar 

zich toe getrokken. Alleen kan je dit niet realiseren.

Mijn ouders hebben de projecten van de nieuwbouwschepen 

Pagad der, Antverpia en Deugniet opgevolgd alsook de nieuwe kan-

toren op kaai 77 en de volledige renovatie op kaai 28. Ilse neemt naast 

het financiële en het beheer van de gebouwen ook alle personeels-

zaken en beslommeringen op haar, inclusief de organisatie van fees-

ten en team-buildings.

De Wit Bunkering is duidelijk klaar voor de toekomst. En ook over 

de opvolging hebben jullie al serieus nagedacht.

Peter: Om ons voor te bereiden op de vierde generatie die in het 

bedrijf zou stappen, zijn we een workshop voor familiebedrijven 

gaan volgen, georganiseerd door ING. Hun advies was duidelijk: laat 

het bedrijf niet zomaar van vader op zoon overgaan, maar zorg voor 

een tussenpersoon. Een externe ceo die de volgende generatie op -

leidt. Dat idee hebben we opgepikt en zo is Tim bij ons begonnen in 

2019.

Ilse: Er zijn al zoveel familiebedrijven aan jaloezie en interne vetes 

ten onder gegaan. Dat willen we absoluut vermijden. Seppe, Robbe 

en Wannes komen heel goed overeen, maar je kan beter degelijk 

voorbereid zijn.

Peter: We proberen op zoveel mogelijk scenario’s te anticiperen. En 

steeds in open dialoog met onze zonen. Wat ze ook beslissen, we zul-

len hun beslissing altijd respecteren.
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2017. Van links naar rechts: Wannes, Seppe, Peter, Ria, Theo, Robbe, Ilse en Maxime.

Succesvol ondernemen als één familie.
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2014. De laatste foto met Charles erbij in het Gouden Anker. Van links naar rechts: 
Robbe De Wit, Ria Van Essche, Theo De Wit, Peter De Wit, Wannes De Wit, Ilse 
Sambaer en Seppe De Wit.
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