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welkom bij Highlights!

In each Highlights issue, I like to 

open with a brief introduction to 

draw attention to a few note-

worthy activities since our last 

issue. Thank you for taking the 

time to learn a bit more about 

Riwal!

riwal 50 years

the year 2018 will be a year of celebration 

as Riwal turns 50 years old! Did you know 

that the brand name Riwal comes from 

the first letters of Richards & Wallington 

and combining them? Riwal was founded 

riwal 50 jaar

het jaar 2018 is een jaar om te vieren, 

omdat Riwal dit jaar 50 jaar wordt! Wist 

u dat de naam Riwal een combinatie 

is van de eerste letters van Richards & 

Wallington? Riwal werd in 1968 opgericht 

als de Nederlandse divisie van dit Britse 

kraanverhuurbedrijf. Nu 50 jaar later is 

Riwal een van ´s werelds toonaangevende 

verhuur- en verkoop specialisten van 

hoogwerkers en verreikers. Momenteel 

heeft Riwal meer dan 1700 werknemers 

in dienst, 67 depots in 16 landen, 

opereert meer dan 15.000 machines en 

is actief in meer dan 70 landen.  ik wil 

mijn dank betuigen aan onze klanten en 

medewerkers voor de voortdurende steun 

door de jaren heen, zij hebben Riwal 

gebracht naar waar we nu zijn!

volvo ocean race

De Volvo Ocean Race 2017-2018 is in 

volle gang en we zijn trots om de officiële 

leverancier te zijn. het is namelijk een 

geweldig voorbeeld van ons vermogen 

om oplossingen te bieden aan klanten 

die wereldwijd actief zijn. in veel van 

de Volvo Ocean Race tussenstops 

worden onze machines gebruikt om de 

hospitality Village te bouwen. Bovendien 

ondersteunen de hoogwerkers en 

heftrucks de Volvo Ocean Race Boatyard, 

om ervoor te zorgen dat de boten van de 

race teams in topconditie zijn. lees meer 

over de fascinerende wereld van de Volvo 

Ocean Race Boatyard in deze highlights.

ik hoop dat u zult genieten van alle 

onderwerpen en wens u veel leesplezier 

toe. 

hartelijk dank!

Norty turner

CEO

in 1968 as the Dutch division of this Bri-

tish crane rental company. Now 50 years 

later, Riwal is one of the world’s leading 

rental and sales specialists of aerial work 

platforms and telehandlers. Currently, 

Riwal employs over 1700 people, has 67 

depot operations in 16 countries, opera-

tes over 15,000 machines and conducts 

business in over 70 countries. i would 

like to express my deepest gratitude to 

our customers and our employees for the 

continued support during the years, which 

has propelled the company to where we 

are today!

 

volvo ocean race

the Volvo Ocean Race 2017-2018 is in 

full swing and we are proud to be an Of-

ficial supplier for the race, as it is a great 

example of our ability to provide solutions 

to customers operating on a global scale. 

Our machines are used to build the hos-

pitality villages in many of the stopovers 

and in addition the equipment is sup-

porting the Volvo Ocean Race Boatyard 

to make sure the boats of the race teams 

are in top condition. learn more about the 

fascinating world of the Volvo Ocean Race 

Boatyard in this highlights edition.

i hope you enjoy catching up on these and 

other items in this highlights issue.

thank you very much!

 

Norty turner

CEO

Alle nummers van Highlights 

begin ik graag met een korte 

inleiding, waarin telkens een 

aantal opmerkelijke activiteiten 

worden belicht. Bedankt dat 

u de tijd neemt om meer over 

Riwal te weten te komen. 

welcome to 
Highlights!



Nieuw Amphia 
Ziekenhuis in 
Breda

Eind 2016 begon aannemers-

consortium Four Care met de 

bouw van het nieuwe Amphia 

Ziekenhuis in Breda en Riwal 

speelt een belangrijke rol 

bij dit project. Drieëndertig 

Riwal machines zijn voor on-

bepaalde tijd op deze locatie 

actief. 

Momenteel heeft Amphia twee 

locaties in Breda (Molengracht en 

langendijk) en tevens vestigingen in 

Oosterhout en Etten-leur. geen van 

de locaties in Breda voldoet aan de 

hedendaagse eisen en het renoveren 

van de tweeëntwintig jaar oude gebou-

wen zou zeer kostbaar zijn geweest. 

Daarom werd besloten de activiteiten 

samen te brengen in een nieuwe vestiging 

op de locatie Molengracht. 

in verband met het steeds sterker wor-

dende multidisciplinaire karakter van de 

moderne geneeskunst, zal de bouw van 

één centrale faciliteit ook gunstig zijn voor 

patiënten die vaak meerdere specialisten 

moeten bezoeken die samen aan een 

ziektegeval werken. 

De nieuwe faciliteit bestaat uit vier blok-

ken met daar tussen groene tuinen, en zal 

in 2019 zijn deuren openen. 

At the end of 2016, Consortium 

Four Care began construction 

of a new Amphia hospital in 

Breda (The Netherlands), and 

Riwal is playing an important 

role in the project. Thirty-three 

Riwal machines are on-site for 

an indefinite period of time. 

Currently, Amphia operates two sites in 

Breda – Molengracht and langendijk – as 

well as branches in Oosterhout and Etten-

leur. Neither of the Breda facilities meets 

present-day requirements, and replacing 

the twenty-year old infrastructure would 

have been costly, so the decision was 

taken to consolidate activities in a new 

building at the Molengracht site. 

With the increasingly multi-disciplinary na-

ture of modern medicine, creating a single 

consolidated facility will also make life 

easier for patients who often see various 

specialists who are working together on 

their cases. 

the new facility will consists of four 

blocks, with green gardens between 

them, and is slated to open its doors in 

2019. 

New Amphia Hospital in Breda

Highlights



Riwal geeft the Hague street Art  
een boost voor de grootste 
muurschildering van de stad

Riwal heeft geholpen bij de eerste 

en grootste van deze schilderingen 

door het leveren van twee 

hoogwerkers voor het uitvoeren 

van de schilderwerkzaamheden. De 

schildering die een oppervlak van 

ongeveer 650 m2 beslaat is gemaakt 

op een muur van het lucent Dans 

theater. 

het kunstenaarscollectief Bier en 

Brood heeft het kunstwerk gemaakt 

met een ontwerp van zwarte en witte 

strepen die een enorme optische 

illusie creëren van bewegende armen 

en benen, waarbij de dansers tot 

leven lijken te komen. De gemeente 

bouwt momenteel een nieuw cultureel 

centrum op het spuiplein waar het 

theater zich bevindt. het grootste 

deel van het door Rem Koolhaas 

ontworpen danstheater is reeds 

gesloopt, maar het achterste deel blijft 

voorlopig behouden als oefenruimte 

voor het Nederlands Dans theater 

(NDt).

the hague street Art heeft Riwal 

laten weten erg dankbaar te zijn voor 

hun assistentie. “Riwal heeft ons 

The Hague Street Art, een organisatie die de vele kunstenaars in de stad 

ondersteunt, werkt samen met de gemeente Den Haag aan een project 

met de naam ‘Eerbetoon Haagse Iconen’. Hierbij worden op vijf iconische 

gebouwen in de binnenstad muurschilderingen gemaakt. 

een paar leuke feiten:
-  totaal oppervlak van de 

muurschildering – 650 m2

-  Voor het schilderwerk zijn 600 

spuitbussen gebruikt

-  De muurschildering is binnen slechts 

3½ week gemaakt

-  Er is een 28 meter hoge 

telescoophoogwerker gebruikt voor 

het hoogste gedeelte

-  Er is een 17,5 meter hoge 

knikarmhoogwerker gebruikt voor het 

lager gelegen deel
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the hague street Art, a Dutch 

organization that supports the city’s many 

street artists, is working in cooperation 

with the municipal government on a 

project called “tribute to the hague 

icons”, which will feature wall paintings on 

five iconic buildings in the city center. And 

Riwal helped out on the first and largest 

of the paintings by supplying two lifts to 

facilitate the work. the painting –  about 

650 m2 – was painted on a wall of the 

lucent Dans theater.

the artist collective “Bier en Brood” 

(Beer and Bread) carried out the work 

with a design of black and white stripes 

that creates an oversized optical illusion 

of moving arms and legs suggesting 

dancing bodies. Currently, the city is 

building a new cultural center in the 

spuiplein, where the theater is located. 

Most of the dance theater, which was 

designed by Rem Koolhaas, has already 

been demolished, but the back section 

remains as a rehearsal space for the 

Nederlands Danstheater (NDt).

the hague street Art expressed its 

appreciation to Riwal for its assistance. 

“Riwal gave us excellent advice and also 

helped us to set up the platforms as 

economically as possible,” says Ringo 

Mollinger. “With a wall painting it’s always 

difficult to estimate how much time it 

will take. it all depends on the weather. 

Fortunately, Riwal was very flexible. it 

was good to know that Riwal was very 

enthusiastic about the project, and street 

uitstekend advies gegeven en tevens 

geholpen met het zo economisch 

mogelijk opstellen en gebruiken 

van de hoogwerkers”, aldus Ringo 

Mollinger. “Met een muurschildering 

is het moeilijk in te schatten hoeveel 

tijd er nodig zal zijn. Veel is afhankelijk 

van het weer. gelukkig was Riwal 

erg flexibel. het was fijn te ervaren 

dat Riwal zo enthousiast was over 

het project en street Art in het 

algemeen. iedereen bij Riwal volgde 

de voortgang van de muurschildering 

op de voet terwijl Bier en Brood aan 

het werk was.”

Account manager Casper Friedl van 

Riwal vertelde: “ik ben blij dat we 

bij Riwal al in een vroeg stadium de 

mogelijkheid hadden om samen met 

anderen na te denken over veilig 

en efficiënt werken op hoogte. het 

project is veilig en volgens schema 

voltooid. Dat was belangrijk omdat 

de werkzaamheden plaatsvonden op 

een bouwlocatie waar ook andere 

activiteiten gaande zijn.” 

Casper voegde daaraan toe, “Enige 

jaren geleden werkten we samen 

met de kunstenaarsgroep lastplak 

in Rotterdam aan Riwal’s eerste 

streetart-project. Van daaruit zijn vele 

projecten in de regio gevolgd. het is 

goed te zien dat de gemeentebesturen 

streetart zo serieus nemen en dat 

met onze betrokkenheid al zoveel 

prachtige kunstwerken zijn ontstaan.”

Riwal gives the Hague street Art  
a boost with city’s biggest wall  
painting

Art in general. Everyone at Riwal closely 

followed the progress as Bier en Brood 

worked on the wall painting.”

Account manager Casper Friedl of Riwal 

said: “it’s nice that we at Riwal had the 

opportunity to think with others about 

working safely and efficiently at heights 

in an early phase. the project was 

finished safely and on schedule. that was 

important because this had to be done at 

a building site where other activities are 

also ongoing.” 

Casper added, “A few years ago, we 

worked with the artist team “lastplak” 

in Rotterdam on Riwal’s first street art 

project. From there, many projects in 

the region followed. it’s good to see that 

the municipalities are taking street art 

seriously and that with our involvement, 

so many beautiful works of art have been 

created.

some fun facts:
-  total area of the wall painting  

– 650 m2

-  600 sprayers were used for the 

painting

-  the wall painting was made in just 

3½  weeks

-  A 28 meter telescopic lift was used 

for the highest part

-  A 17.5 meter articulated boom lift 

was used for the lower section



Riwal op de bouwlocatie van de 

nieuwe Rotterdam Business school

Riwal on the scene 
for construction 
of new Rotterdam 
Business school 
site

lende programma’s een uniforme uitstra-

ling, zowel buiten als binnen.

Riwal leverde voor dit project speciale hy-

bride schaarliften die het mogelijk maken 

om zowel binnen als buiten emissievrij 

te werken, zonder dat dit ten koste gaat 

van de prestaties. in totaal zijn tijdens het 

project dertig machines ingezet. 

SMT Bouw & Vastgoed heeft 

voor de Hogeschool Rotterdam 

de bouw afgerond van het 

nieuwe onderwijsgebouw van 

de Rotterdam Business School 

op de locatie Kralingse Zoom. 

het ontwerp maakt van vier bestaande 

gebouwen één campusgebouw door 

deze te koppelen door middel van trans-

parante portalen met dezelfde hoogte als 

de gebouwen. Dit bijzondere project geeft 

de vier bestaande gebouwen en verschil-

sMt Construction & Real Estate has 

completed construction of a new  

facility for the Business College of 

Rotterdam University of Applied  

sciences at Kralingse Zoom in  

Rotterdam (the Netherlands). 

the project design transforms four 

existing buildings into a single campus 

building by linking them with transpa-

rent portals that stretch the full height 

of the buildings. this extraordinary 

project creates a common look and 

feel among the four existing buildings 

and various programs. Riwal delivered 

special hybrid scissor lifts for emis-

sion-free operations, both indoors 

and outdoors, without compromising 

performance. in total, thirty machines 

were used during the project. 



AFi delivers more 
than 30 machines 
on Amazon  
construction site

Amazon.com is investing €90 million on a 

new distribution center in Winsen an der 

luhe in lower-saxony (germany), and 

newly acquired AFi is supplying up to 30 

machines to the construction site. Con-

struction on the 64,000 meter2 site has 

been split into two phases. the first phase 

concluded in 2016 with the construction 

Amazon.com investeert € 90 miljoen in een 

nieuw distributiecentrum in Winsen an der 

luhe in de Duitse deelstaat Nedersaksen, 

en het onlangs overgenomen AFi levert 

maar liefst 30 machines voor de bouw-

werkzaamheden. De bouwwerkzaamhe-

den op de 64.000 meter2 grote locatie 

zijn verdeeld in twee fases. De eerste fase 

werd in 2016 afgerond met de bouw van 

de eerste van twee logistieke gebouwen. 

De tweede fase is in de herfst van 2017 

voltooid. Naast de investering van  

of the first of two logistics buildings; 

the second one was finished in autumn 

2017. in addition to Amazon’s invest-

ment, partner companies are investing 

an additional €110 million.

AFi delivered around 30 machines 

including vertical lifts, scissor lifts and 

articulated boom lifts for periods ran-

ging from one week to several months. 

Evidently, the customers were satisfied 

with Riwal’s service team and the  

equipment; a number of them placed 

new orders after the original rentals 

had been concluded.

 

Amazon, investeren partneronder-

nemingen nog eens € 110 miljoen in 

dit project. AFi heeft circa 30 machines 

geleverd inclusief masthoogwerkers, 

schaarliften en knikarmhoogwerkers 

voor perioden uiteenlopend van een 

week tot meerdere maanden. Klanten 

waren duidelijk tevreden met het ser-

viceteam van Riwal en het geleverde 

materieel. Meerdere klanten plaatsten 

nieuwe orders na afloop van de oor-

spronkelijke verhuurovereenkomst.

AFi levert meer dan 30 machines  
op bouwlocatie van Amazon

Highlights



Met de opening van een nieuwe 

opleidingsfaciliteit op het 

hoofdkantoor van Riwal Denemarken 

in Odense, is Riwal Denemarken lid 

geworden van iPAF, de wereldwijde 

organisatie voor veilig en effectief 

gebruik van hoogwerkers. De 

opleidingen die momenteel in  

Denemarken worden gegeven 

zijn zowel gericht op veiligheid als 

op het juiste gebruik van mobiele 

hoogwerkers. Operators die na hun 

opleiding slagen voor de theorie- en 

praktijkexamens krijgen een PAl Card 

(Powered Access license), certificaat, 

logboek en veiligheidshandleiding.  

Denemarken aangeboden in het 

Engels, maar het plan is om in de 

nabije toekomst ook trainingen 

te geven in het Deens en Pools. 

Momenteel worden de volgende 

opleidingen aangeboden:

Categorie 1B, autohoogwerker

Categorie 3A,  mobiele verticale schaarlift

Categorie 3B,  mobiele hoogwerker

Hoogwerkers voor managers 

(opleiding voor supervisors)

De PAl Card is vijf jaar geldig en geldt 

voor de specifieke categorie hoogwerkers 

waarvoor de operator is opgeleid.

Op dit moment worden de 

hoogwerkeropleidingen bij Riwal 

Riwal denemarken sluit zich aan bij ipAF 
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With the opening of a new training facility 

located at the Riwal Denmark head office 

in Odense, Riwal Denmark has become a 

member of iPAF, the global organization 

that promotes safe and effective use of 

powered access equipment. the training 

courses now available in Denmark cover 

both safety and the proper operation of 

mobile elevated work platforms (MEWPs). 

Operators who pass the theoretical and 

practical tests following a training course 

receive a PAl card (Powered Access 

license), Certificate, logbook and safety 

guide. the PAl card is valid for 5 years 

and covers the specific MEWP category 

for which the operator has trained.

At the moment, Riwal Denmark offers 

training in English, but plans to also offer 

courses in Danish and Polish in the near 

future. the following courses are currently 

offered:

the first training customer in Denmark 

was Mace, an international consultancy 

and construction company. Currently 

Mace is the general contractor on a 

project to build a huge data center in 

Odense. this exciting project for one of 

the world’s most recognized and forward 

Category 1B, Truck mounted boom lift

Category 3A, Mobile vertical scissor

Category 3B,  Mobile boom 

MEWPS for managers 

(supervisor training)

thinking companies involves the design 

and construction of a new single story, 

multi-phase data center as well as all 

related infrastructure – electrical, mecha-

nical, water, drainage, fire detection and 

suppression systems, and public health 

services. Besides training operators, Riwal 

Denmark will deliver around 300 machines 

during the course of the project. 

booking of courses:

For further information on training courses 

available from Riwal Denmark,  

contact: lift_dk@riwal.com

Riwal denmark joins ipAF 

De eerste afnemer van opleidingen 

in Denemarken was Mace, 

een internationaal advies- en 

bouwbedrijf. Momenteel is Mace 

de hoofdaannemer voor een project 

waarbij een gigantisch datacenter 

wordt gebouwd in Odense. Dit 

spannende project voor een 

van ‘s werelds meest bekende 

en vooruitstrevende bedrijven 

omvat het ontwerp en de bouw 

van een nieuw, één verdieping 

tellend, meerfasig datacenter en 

de bijbehorende infrastructuur: 

elektra, mechanische installaties, 

water, afvoer, branddetectie- 

en -bestrijdingssystemen en 

gezondheidszorg. Riwal Denemarken 

verzorgt niet alleen de opleiding van 

de operators, maar levert gedurende 

het project ook circa 300 machines. 

boeken van trainingen:

Voor meer informatie over de 

trainingen die worden verzorgd door 

Riwal Denemarken, kunt u contact 

opnemen met: lift_dk@riwal.com



Riwal Kazachstan heeft contracten 

getekend voor de verkoop en ver-

huur van hoogwerkers met één van 

de grootste investerings- en bouw-

ondernemingen in Kazachstan ter 

ondersteuning van het prestigieuze 

‘Business Management and Elec-

tronic information’ (BMEi)-project in 

Prorva, West-Kazachstan. het doel 

van dit project dat onderdeel is van 

Kazachstans tengizchevroil Future 

growth Project en Wellhead Pres-

sure Management Project (tCO 

FgP-WPMP), is het vergroten van het 

volume aan transitovervoer in de regio 

Atyrau in West-Kazachstan, en dan 

met name voor de olievelden in de 

tengizvlakte. Daarnaast moet worden 

verzekerd dat vracht die over zee 

wordt aangeleverd via de noordoost-

kust aan de Kaspische Zee efficiënt 

kan worden getransporteerd naar de 

olievelden.

Riwal Kazakhstan has signed sales 

and rental contracts with one of the 

largest investment and construc-

tion companies in Kazakhstan to 

support the prestigious “Business 

Management and Electronic informa-

tion” (BMEi) project in Prorva, West 

Kazakhstan. the purpose of the 

project, an element of Kazkhstan’s 

tengizchevroil Future growth Project-

Wellhead Pressure Management  

Project (tCO FgP-WPMP) is to 

increase the volume of transit cargo 

traffic in Atyrau Region of Western  

Kazakhstan – in particular in the  

tengiz oil fields – and ensure that 

cargo delivered by sea to the north-

eastern coast of the Caspian sea can 

be efficiently transshipped to the oil 

fields.

het BMEi-project omvat de bouw van de 

volgende infrastructurele voorzieningen:

- een 71 kilometer lang zeekanaal;

-  losinstallaties voor lading, inclusief  

ligplaatsfaciliteiten, productie- en bij-

gebouwen en andere structuren;

-  faciliteiten voor de tijdelijke opslag van 

goederen;

- een snelweg;

-  accommodaties voor het personeel dat 

betrokken is bij het project.

het Future growth Project en het Well-

head Pressure Management Project zijn 

belangrijke uitbreidingsprojecten voor 

tengiz waardoor de productie van ruwe 

olie met 12 miljoen ton per jaar zal toene-

men.

tot nu toe heeft Riwal 8 nieuwe units 

verkocht en 4 hoogwerkers ingezet met 

de potentiële levering van extra materieel 

in de toekomst. 

infrastructuur investering  
in kazachstan

infrastructure 
investment in 
kazakhstan
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De Franse sportwinkelketen Decathlon 

is de grootste verkoper van sportarti-

kelen ter wereld. Wat begon met één 

winkel in lille, in Frankrijk in 1976, is 

inmiddels uitgegroeid tot meer dan 

1.100 winkels in 38 landen. het bedrijf 

heeft meer dan 78.000 medewerkers 

uit 80 verschillende landen. sinds 

2013 is Rouvignies in Frankrijk het 

logistieke centrum geweest van het 

bedrijf. Door de voortdurende groei 

heeft Decathlon de faciliteit in Rou-

vignies aanzienlijk moeten uitbreiden. 

Riwal werd gevraagd gespecialiseerd 

materieel te leveren voor het werken 

op hoogten uiteenlopend van 8 tot 

21,5 meter voor de installatie van een 

geautomatiseerd ‘miniload-magazijn- 

systeem’ voor de afhandeling van licht-

gewicht ladingen zoals dozen, bakken en 

kisten. De smalle holland lift-schaarliften 

van Riwal waren perfect geschikt voor 

deze taak. Naast de smalle schaarliften  

leverde Riwal ook een aantal vorkhef-

trucks. in totaal heeft Decathlon ongeveer 

30 machines gehuurd via Riwal Frankrijk. 

system” that handles lightweight loads 

such as cases, containers, and boxes. 

Riwal’s narrow holland lift scissors 

were perfect for this job. in addition 

to the narrow scissor lift, Riwal also 

provided a number of forklift trucks. 

Altogether, Decathlon rented around 30 

machines from Riwal France. 

expansion of  
decathlon  
warehouse  
in France

the French sporting goods retailer 

Decathlon is the largest sports retailer 

in the world. starting with a single store 

in lille, France in 1976, it has expanded 

to more than 1100 stores in 38 countries 

today. the company has a staff of more 

than 78,000 from 80 different countries. 

Rouvignies, France has served as the 

company’s logistics center since 2013. 

Because of continuous growth Decath-

lon has been engaged in a significant 

expansion of the Rouvignies facility, and 

it turned to Riwal for specialized equip-

ment required to work at heights be-

tween 8 and 21.5 meters on the installa-

tion of an automated “mini-load storage 

uitbreiding decathlon-magazijn  
in Frankrijk

the BMEi project includes construc-

tion of the following infrastructure 

facilities:

- a 71 kilometer sea channel;

-  cargo unloading facilities, including 

berthing facilities, production and 

auxiliary buildings and structures;

-  facilities for the temporary storage of 

goods;

- a highway;

-  accommodations for the personnel 

involved in the project

the Future growth Project and the 

Wellhead Pressure Management  

Project are major expansion projects 

for tengiz that will increase production 

of crude oil by 12 million tons per year.

to date, Riwal has sold 8 new units 

and deployed 4 Aerial Work Platforms, 

with the potential to supply additional 

equipment in the future. 



Amazon bouwt distributiecentrum 
in Frankrijk

Om te voldoen aan de steeds groter wordende behoeften die gepaard 

gaan met een groei van zo’n 30 procent per jaar, bouwt Amazon.com over 

de hele wereld distributiecentra, waaronder één in de kleine plaats Boves, 

in de buurt van Amiens in Noord-Frankrijk. Daarnaast wordt een nieuw 

sorteercentrum ontwikkeld voor pakketten met een oppervlak van  

30.000 m2 op de locatie van het huidige distributiecentrum in Lauwin-

Planque, ook in Noord-Frankrijk, 30 kilometer ten zuiden van Lille. In de 

loop van 2017 heeft Riwal meer dan 50 machines geleverd voor deze 

projecten, en tevens voor een andere locatie van Amazon in Sevrey in de 

regio Bourgogne.

Met de opening van de nieuwe locatie in  

Boves zal Amazon in Frankrijk de beschik-

king hebben over vijf distributiecentra. 

Amazon breidt het Franse netwerk van 

distributiecentra uit om te voldoen aan de 

groeiende behoeften van klanten en de be-

hoeften van onafhankelijke bedrijven die hun 

producten via Amazon verkopen. Behalve 

Amazon werkt Riwal Frankrijk met verschil-

lende andere Franse bedrijven samen aan 

het oplossen van logistieke uitdagingen. Via 

onze italiaanse partner Nacanco heeft Riwal 

Frankrijk negen machines geleverd aan 

Vercelli, een stad in de regio Piëmont in het 

noorden van italië voor een Franse klant die 

is gespecialiseerd in logistieke oplossingen. 

het materieel werd gebruikt bij de bouw van 

een 100.000 m² groot distributiecentrum dat 

eind 2017 is voltooid.

construction 
of Amazon 
distribution 
center in France

to meet the ever greater needs 

associated with growth of around 

30 percent a year, Amazon.com is 

building facilities all over the world, 

including a 100,000 m2 distribution 

center in the small community of 

Boves, near Amiens in northern 

France, and the development of a 

new 30,000 m2 parcel sorting facility 

on the site of its current distribution 

center in lauwin-Planque, also in 

northern France, 30 kilometers south 

of lille. Over the course of 2017, Riwal 

provided more than 50 machines on 

these projects, as well as on another 

Amazon facility at sevrey in the 

Burgundy region.

With the opening of a new site 

at Boves, Amazon will have 5 

distribution centers in France by the 

end of 2017. Amazon is developing 

its French network of distribution 

centers to meet the growing demand 

of its customers and the needs of 

independent companies that sell their 

products through Amazon.

in addition to working with Amazon, 

Riwal France is also engaged with 

other French firms meeting logistics 

challenges. Via our italian partner 

Nacanco, Riwal France has delivered 

9 machines to Vercelli, a town in the 

Piedmont region of northern italy  for 

a French customer specializing in 

logistics solutions. the equipment 

was used during the construction of 

a new 100,000m² distribution center 

completed by the end of 2017.
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Riwal lends a hand  
in Baltic tall ship 
Races

the final of an international sailing race 

featuring the largest sailing ships on the 

Baltic sea took place on the Oder River in 

szczecin in northwestern Poland. it was 

the third time that the final of the regatta 

De finale van een internationale zeil-

wedstrijd op de Baltische Zee waaraan 

de grootste zeilschepen ter wereld 

deelnemen vond plaats op de rivier 

de Oder in szczecin in het noord-

westen van Polen. De finale van deze 

regatta vond voor de derde keer plaats 

op de rivier en de stad werd voor 

het evenement omgetoverd tot een 

waar zeilwalhalla. Riwal speelde een 

cruciale rol gedurende de week met 

de levering van een Jlg 860sJ-teles-

coophoogwerker die werd ingezet voor 

de voorbereiding van het evenement, 

het opbouwen van decors, geluids- en 

lichtinstallaties. 

De regatta is een belangrijk evenement 

voor de stad szczecin en trekt naar 

schatting ruim twee miljoen mensen 

aan voor zowel de regatta als de 

hieraan gekoppelde concerten. De 

hoogwerker van Riwal werd gedurende 

took place on the river and the city was 

transformed into a true sailing center 

for the event. Riwal had a vital part 

to play during the week, providing a 

Jlg 860sJ telescopic boom that was 

available for the preparation of events, 

scene building, sound installation and 

lighting. 

the regatta is a major event for the city 

of szczecin, attracting an estimated 2 

million plus people for both the regatta 

and associated concerts. the Riwal 

boom was on hand for seven days, 

including for work on the set for a con-

cert by the global artist Andrea Bocelli.

zeven dagen ingezet, inclusief voor werk-

zaamheden aan de set voor het concert 

van de wereldberoemde artiest Andrea 

Bocelli.

Riwal helpt een handje bij de 
Baltische tall ships races



Riwal op de 
set in kroatië 

Riwal heeft een belangrijke bijdrage 

geleverd op twee filmsets in Kroatië. 

Mamma Mia 2, het vervolg op de 

film uit 2008 gebaseerd op de liedjes 

van de Zweedse popgroep ABBA, is 

gefilmd op het prachtige Kroatische 

eiland Vis. Riwal verhuurde drie ver-

reikers, twee knikarmhoogwerkers en 

een autohoogwerker om te helpen 

bij het opbouwen van de sets. het 

eiland is het verst uit de kust lig-

gende bewoonde Kroatische eiland 

in de Adriatische Zee. het heeft een 

oppervlak van ongeveer 90 vierkante 

kilometer en is geliefd vanwege zijn 

stranden, de heerlijke verse vis, lokaal 

geproduceerde wijnen en ontspannen 

levensstijl. 

het is dus geen wonder dat dit eiland 

werd gekozen als de setting voor de 

film. De eerste leden van de film-

crew arriveerden op 15 augustus, de 

opnamen begonnen in september 

en brachten 700 bezoekers naar het 

eiland, waaronder sterren zoals Meryl 

streep, Pierce Brosnan en Colin Firth. 

Naast de bijdragen aan de set van 

Mamma Mia 2 was Riwal Kroatië ook 

op de set van een andere productie in 

split waar de populaire Netflix-serie 

‘ibiza’ werd gefilmd. Riwal Kroatië 

leverde twee autohoogwerkers die 

werden ingezet voor de serie ‘ibiza’. 
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eerste ipAF-opleidingscentrum  
in Łódz

First ipAF training center in Łódz

in 2017 opende Riwal Polen het eerste 

iPAF-opleidingscentrum in de stad Łódz 

in het midden van Polen. het centrum 

voldoet aan alle iPAF-vereisten en eind 

december hadden al meer dan 50 opera-

tors opleidingen afgerond op de nieuwe 

locatie. Er worden wekelijks trainingen 

gegeven in Łódz. het opleidingsteam van 

Riwal Polen zal ook operators trainen op 

alle Riwal-depots en op afspraak ook op 

de locatie van klanten. 

“We hebben als Riwal Polen besloten 

iPAF trainingen aan te gaan bieden 

omdat we samenwerken met diverse 

Poolse bedrijven die ook in het buitenland 

werken,” aldus de country manager van 

Riwal Polen, Wojciech lisicki. “het is 

belangrijk dat operators de mogelijkheid 

hebben om in Polen hun iPAF-licenties 

te behalen voordat ze op een project aan 

in 2017 Riwal Poland opened its first 

iPAF training Center in the city of Łódz 

in central Poland. the center has met 

all iPAF requirements, and by the end of 

December, more than 50 operators had 

already completed training courses at the 

new facility. trainings in Łódz are planned 

for every week. the Riwal Poland training 

team will also train operators in all Riwal 

depots and by arrangement, at custo-

mer locations. “We decided to develop 

Riwal has made important contri-

butions on two film sets in Croatia. 

Mamma Mia 2, the sequel to the 2008 

film based on songs by the swedish 

pop group ABBA, was filmed on the 

beautiful Croatian island of Vis and 

Riwal rented three telehandlers, two 

articulated boom lifts and a truck 

mounted lift to help built the sets. the 

island, which is the most distant in-

habited Croatian island in the Adriatic 

sea, has an area of around 90 square 

kilometers and is much loved for its 

beaches, fresh seafood, locally produ-

ced wines and relaxing lifestyle. 

so it’s no wonder that the island was 

chosen as the setting for the film. the 

first members of the film crew arrived 

on August 15 and filming began 

in september, bringing with it 700 

visitors to the island, including stars 

like Meryl streep, Pierce Brosnan and 

Colin Firth. 

in addition to its contributions on the 

set of Mamma Mia 2, Riwal Croatia 

was also on the set for a different 

production in split, which will serve as 

a setting for the popular Netflix series 

“ibiza”. Riwal Croatia supplied two 

truck mounted lifts for work on “ibiza”. 

de slag gaan. Riwal is het eerste bedrijf in 

Polen dat iPAF-opleidingen aanbiedt. Met 

ons opleidingsinitiatief geven we invulling 

aan de missie van het bedrijf om de best 

mogelijke klantervaring te bieden.”

Riwal Poland iPAF training capabilities 

because we work with quite a few Polish 

companies operating abroad,” says Riwal 

Poland Country Manager Wojciech lisicki. 

“it is important to give their operators the 

possibility to get iPAF licenses in Poland 

before they start their projects. Riwal is 

the first company in Poland to offer iPAF 

trainings. With our initiative on training, 

we are fulfilling the company mission to 

‘deliver the best customer experience’.”

Riwal on the set 
in croatia 



brandstoftanks. Riwal slovenië is blij 

dit vorig jaar gestarte project te mogen 

ondersteunen met divers materieel, 

waaronder machines zoals de Jlg 

1350sJP, Jlg 800AJ, Jlg 860sJ, 

Jlg 4394Rt en Jlg 510AJ.

Koper, de enige zeehaven van slovenië, 

bevindt zich in het noordelijke deel 

van de Adriatische Zee en verbindt 

markten in Centraal- en Zuidoost-

Europa met de Middellandse Zee 

en het Verre Oosten. Anders dan de 

meeste Europese havens wordt Koper 

niet beheerd door havenautoriteiten, 

maar door het havenbedrijf luka 

Koper, een naamloze vennootschap. 

het bedrijf verzorgt havendiensten en 

logistieke dienstverlening, inclusief 

vrachtafhandeling en warehousingdiensten 

voor alle soorten goederen. Één van onze 

sloveense klanten voert de verschillende 

onderhoudswerkzaamheden uit voor de 

haven van Koper, zoals het schilderwerk 

aan de scheepsliften, zandstralen en 

hogedrukreiniging van vrachtliften en 

port of koper in 
slovenia
Koper, slovenia’s only seaport, is located 

at the northern end of the Adriatic sea and 

links markets in Central and southeast 

Europe with the Mediterranean sea and 

the Far East. Unlike most other European 

ports, Koper is not managed by port 

authorities but rather by a public limited 

company that goes by the name of the 

Port of Koper. the company provides port 

and logistics services including cargo 

handling and warehousing services for 

all types of goods. One of our slovenian 

customers takes care of various types of 

maintenance work for the Port of Koper 

including painting the lifts for ships, and 

sandblasting and high pressure washing 

of cargo lifts and fuel tanks. Riwal 

slovenia is pleased to support the project, 

which began last year, with a range of 

equipment, including machines such as 

the Jlg 1350sJP, Jlg 800AJ, Jlg 860sJ, 

Jlg 4394Rt and Jlg 510AJ.

Haven van koper in slovenië
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opening of new 
depot in madrid

opening van nieuw depot in madrid

Op 22 september had Riwal Madrid 

een open dag om de opening van 

het nieuwe depot in Madrid te vieren 

met klanten, leveranciers, vakpers en 

vrienden. het nieuwe depot dat zich 

op slechts 50 meter afstand bevindt 

van het vorige depot, heeft een op-

pervlak van 3.300 m2 met 900 m2 aan 

magazijnruimte, 400 m2 kantoorruimte 

en een groot opslagterrein. 

Door deze uitbreiding kan de capaci-

teit van het depot worden uitgebreid 

van iets meer dan 200 machines op 

de locatie naar meer dan 300 tegen 

het einde van 2018.

het nieuwe depot stelt Riwal tevens in 

staat de verhuurprocessen te stroom-

lijnen en op die manier optimale veilig-

heid, efficiency en dienstverlening te 

kunnen bieden aan zowel klanten als 

leveranciers.

On september 22nd Riwal Madrid had an 

Open Day to celebrate the opening of its 

new Madrid Depot with customers, sup-

pliers, specialized press and friends. 

the new depot, just 50 meters from 

the previous facility, covers 3300 m2 

with 900 m2 of warehouse space,  

400 m2 of office space and a big yard. 

the expansion makes it possible to 

increase capacity at the depot from 

the slightly more than 200 machines 

now on site to more than 300 by the 

end of 2018.

the new depot also allows Riwal to 

streamline the rental processes and 

thus provide the highest levels of 

safety, efficiency and service to its 

customers.



slechts één dag van tevoren 
aangekondigd: Riwal-AFi 
Academy traint de bemanning van 
internationaal cruiseschip 

the Riwal-AFi Academy team in  

hamburg was approached by the 

german-based cruise company tUi 

Cruises with an unusual request. tUi 

Cruises asked the team in hamburg if 

it could provide training to the crew of 

the cruise liner Mein schiff 6 tied up 

in the hamburg port. straightforward? 

Perhaps, except that the ship was 

leaving hamburg for the United states 

the very next day, so the training nee-

ded to be completed within 24 hours – 

and had to be conducted in English. 

the academy team, consisting of ingo 

steinberg, ingo Kalettka and René  

Otsmann, promptly set up a login to 

the iPAF elearning site, organized 

English learning materials for the inter-

national crew and prepared a complete 

on-site training, including exams. 

Academy Director ingo steinberg 

personally led the training, which was 

completed in time, and handed over 

the required international certifications. 

the client was very happy with the 

academy’s service and is now consi-

dering using the Riwal-AFi-Academy 

as its main training center for all crews 

working on tUi Cruises ships.

about tUi cruises and  

mein Schiff 6

tUi Cruises was established in April 

2008 and is a joint venture between 

the german travel firm the tUi group 

and Royal Caribbean ltd, a cruise firm 

operating all around the world. Mein 

schiff is the newest addition to the 

tUi Cruises fleet. From summer 2017 

onwards, Mein ship 6 is the first ship 

where the focus is on well-being and 

relaxation – to cruise North America.

De Riwal-AFi Academy in hamburg 

werd met een ongebruikelijke vraag 

benaderd door de in Duitsland geves-

tigde cruisemaatschappij tUi Cruises. 

tUi Cruises vroeg het team in ham-

burg een training te verzorgen voor 

de bemanning van het cruiseschip 

Mein schiff 6 dat op dat moment in de 

haven van hamburg lag. Eenvoudig? 

Misschien, behalve dan het feit dat het 

schip de volgende dag vanuit ham-

burg zou vertrekken naar de Verenigde 

staten. De training moest dus binnen 

24 uur worden afgerond, én moest 

worden verzorgd in het Engels. 

het opleidingsteam bestaande uit 

ingo steinberg, ingo Kalettka en René 

Otsmann, maakte direct alles in orde 

voor aanmelding bij de iPAF elear-

ning-site, regelde Engelstalig lesmate-

riaal voor de internationale bemanning 

en bereidde een complete training op 

locatie voor, inclusief examens. De 

directeur van de Academy, ingo stein-

berg, leidde persoonlijk de training die 

op tijd kon worden afgerond en reikte 

zelf de benodigde internationale certifica-

ten uit. 

De klant was zeer tevreden met de service 

van het opleidingscentrum en overweegt 

nu de Riwal-AFi Academy te gaan gebrui-

ken als belangrijkste opleidingscentrum 

voor alle bemanningen die aan boord van 

de schepen van tUi Cruises werken.

over tUi cruises en

mein Schiff 6

tUi Cruises is opgericht in april 2008 en is 

een joint venture van de Duitse reisorgani-

satie tUi group en Royal Caribbean ltd., 

een cruisemaatschappij die wereldwijd 

actief is. De Mein schiff is de nieuwste 

aanwinst van de vloot van tUi Cruises. 

Vanaf de zomer van 2017 kunnen er crui-

ses worden gemaakt naar Noord-Amerika 

met de Mein schiff 6, het eerste schip 

waarbij de focus helemaal op wellness en 

ontspanning ligt.

Quick turnaround: 
on one day’s  
notice, Riwal-AFi 
Academy trains  
international cruise 
liner crew 
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verreikers voor seH engineering 
voor de bouw van lanceercomplex 
voor de Ariane 6-raket 

Een consortium onder leiding van het 

Franse bouwconcern Eiffage heeft de 

opdracht gekregen voor de bouw van het 

lanceercomplex voor de Ariane 6-raket, 

de geavanceerde draagraket van de 

Europese ruimtevaartorganisatie EsA. 

Riwal levert een belangrijke bijdrage aan 

dit project met de levering van vijf ver-

reikers gedurende een periode van twaalf 

maanden. 

het contract met een waarde van $ 220 

miljoen is toegekend door het Centre 

National d’Études spatiales (CNEs), 

de Franse ruimtevaartorganisatie. het 

complex wordt gebouwd op de Franse 

en Europese lanceerbasis bij Kourou in 

Frans-guyana en de oplevering staat 

gepland voor oktober 2018.

De omvang van de werkzaamheden 

omvat een lanceerplatform en de twee 

vuurgaten, de 6.000 ton zware en 90 

meter hoge mobiele servicetoren en een 

assemblagegebouw voor raketten en 

ruimtevaartuigen. Eiffage heeft aange-

geven dat het project “een belangrijke 

bijdrage zal leveren aan de werkgelegen-

heid en integratiemogelijkheden voor 

guyaanse jongeren. 

Verschillende lokale onderaannemers en 

leveranciers van materialen en apparatuur 

zullen nauw betrokken zijn bij de bouw-

werkzaamheden.” 

De eerste vlucht van de Ariane 6 staat 

gepland voor 2020. De raket is ontworpen 

om te voldoen aan de behoeften van de 

markt voor het lanceren van middelzware 

en zware satellieten in een geostationaire 

overdrachtbaan (gtO).

A consortium led by French construc-

tion group Eiffage has been awarded 

a contract to build the launch complex 

for the Ariane 6 rocket, the European 

space Agency’s next generation 

launch vehicle, and Riwal is making 

an important contribution with the pro-

vision of five telehandlers for a twelve 

month period.

the contract, which is worth $220 mil-

lion, was awarded by the Centre Na-

tional d’Études spatiales (CNEs), the 

French space agency. the complex 

will be built at the French and Euro-

pean spaceport near Kourou in French 

guiana, with a scheduled completion 

date of October 2018.

the scope of the work will include a 

launch pad and its two flame tren-

ches, the 6,000-ton, 90-meter high 

mobile service gantry and a launcher 

assembly building. Eiffage said the 

project would create “significant 

employment and integration op-

portunities for guianese youngsters, 

and several local subcontractors and 

suppliers of materials and equipment 

will be closely involved in construction 

work”. 

the Ariane 6, which is scheduled 

to make its maiden flight in 2020, is 

designed to meet the needs of the 

market for launching medium-weight 

and heavy satellites into geostationary 

transfer orbit (gtO).

telehanders for 
seH engineering 
to build Ariane 
6 rocket launch 
complex 



Riwal´s veiligheidsbeleving

Je kunt er niet omheen. Werken op 

hoogte is gevaarlijker dan werken 

op de grond. Als het gaat om onge-

vallen op de werkplek blijft vallen 

vanaf hoogte de belangrijkste oor-

zaak van ernstig letsel. Dit betekent 

dat Riwal een belangrijke rol kan 

spelen bij het verbeteren van de 

veiligheid op de werkplek en bij het 

beperken van het aantal valonge-

vallen met ernstig letsel, want een 

hoogwerker is nagenoeg altijd de 

veiligste oplossing voor werken op 

hoogte. Voor sommige werkomge-

vingen is een hoogwerker zelfs de 

enige veilige oplossing.

Onze focus op veiligheid houdt niet op bij 

het ondertekenen van het huur- of koop-

contract. Onze service is zo sterk verbon-

den met totale veiligheid dat wij het onze 

absolute verantwoordelijkheid vinden om 

het belang van een veilige werkplek en 

veilig gebruik van onze apparatuur duide-

lijk te maken aan onze klanten.

Veiligheid is veruit de belangrijkste van de 

vijf Riwal kernwaarden. Onze belangrijkste 

prioriteit is dat we elke klant die iets bij 

ons huurt of koopt, de allerhoogste veilig-

heid bieden. Elk ongeval is er een te veel 

en elk ongeval is te voorkomen. Vanuit 

deze overtuiging doen wij alles wat in 

ons vermogen ligt om de bewustwording 

rond veiligheid te vergroten bij zowel onze 

medewerkers als onze klanten.

 

Veiligheid begint bij weten wat het werk 

inhoudt en kiezen van de juiste appara-

tuur daarvoor. Een goede voorbereiding 

is echter even belangrijk. Dit houdt in dat 

alle veiligheidsrisico’s op voorhand moe-

ten worden geëvalueerd om duidelijk te 

krijgen wat er nodig is om het werk veilig 

uit te voeren. Overal waar wij kansen zien 

om de veiligheid te verbeteren of om mo-

gelijk onveilig gedrag uit te bannen, gaan 

wij proactief aan de slag met oplossingen 

die een veilige werkomgeving creëren. Wij 

werken nauw met onze klanten samen om 

al hun vragen over het veilig gebruik van 

onze hoogwerkers te beantwoorden. 

Op verzoek organiseren wij toolboxmee-

tings en workshops voor bedieningsman 

en manager. Verder biedt Riwal door de 

iPAF (international Powered Access Fede-

ration) gecertificeerde cursussen aan. 

Waar het op neerkomt is dat wij mensen 

het belangrijkste onderdeel vinden waar-

over een organisatie beschikt. En daarom 

hanteren wij een nultolerantiebeleid wan-

neer het gaat om onveilige situaties. Onze 

medewerkers moeten altijd goed naden-

ken over hun eigen gedrag en ze moeten 

zich te allen tijde houden aan onze tien 

veiligheidsregels en alle overige regelge-

ving op dit gebied. Wij doen er alles aan 

om onze klanten zo productief en efficiënt 

mogelijk te laten werken. Dit betekent het 

juiste materieel voor elke taak, maar zeker 

ook het veilig kunnen uitvoeren van elke 

taak.

There is no getting around it – 

working at height is naturally more 

dangerous than working at street or 

floor level. Indeed, when it comes 

to workplace accidents, falling from 

height remains the number one 

cause of serious injury. That means 

that Riwal can play a very impor-

tant role in improving workplace 

safety and reducing the frequency 

of serious injury-causing falls, 

because an Aerial Work Platform 

is almost always the safest solu-

tion for working at height. In fact, 

in some cases, an AWP is the only 

safe solution for gaining access to 

work areas.

But our commitment to safety doesn’t 

end when we sign a contract to rent or 

sell a piece of equipment. Because our 

service is so closely linked to overall 

safety, we feel a special responsibility to 

help our customers to understand the 

importance of job site safety and the safe 

operation of our equipment.

Accordingly, safety is by far the most 

important of our five Riwal core values. 

Our very highest priority is to make certain 

that we provide the highest level of safety 

to our customer with every rental or sale. 

Any accident is one too many and any 

accident is preventable. spurred by this 

firm belief, we are committed to doing all 

we possibly can to further improve the 

safety awareness of our employees and 

our customers.

 

safety begins by understanding the job 

at hand and selecting the right piece of 

the Riwal safety experience
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equipment for the job. But it is equally 

important to prepare properly for the job, 

including – especially – carefully consi-

dering any and all safety risks in order 

to understand in advance what needs 

to be done to ensure that the job can be 

completed safely. When and where we 

see an opportunity to improve safety or 

to eliminate potentially unsafe behavior, 

we pro-actively move to put solutions in 

place that will ensure an accident-free 

work environment. And we work with our 

customers to answer all their questions 

regarding the safe operation of the Aerial 

Work Platform. 

On request we give toolbox meetings and 

workshops for the operators and ma-

nagerial departments. in addition, Riwal 

offers iPAF (international Powered Access 

Federation) certified training courses. 

What it really boils down to is our firm 

belief that people are the most valuable

asset in our – or any – organization.  

that is why we have zero tolerance for 

any breach of safety. Our employees must 

reflect on their own safety behaviors and 

should always follow our 10 safety rules 

and comply with other applicable regu-

lations. We exist to help our customers 

to work as productively and efficiently as 

possible. that means the right tool for 

every job – but even more importantly, it 

means finishing every job safely. 

Above all. Riwal

Safety Rules
Target: Zero Accidents

Reflect on your own safety behaviors to identify how you can improve; each one of us is accountable for the consequences of our behavior 

and awareness. A detailed explanation of the safety rules can be found in our HSE Information folder on intranet: intranet.riwal.com

RULES
APPLY

DRIVE
SAFE

Follow safety rules

Always wear
prescribed PPE

Carry out LMRA

Care for healthy
working posture

Keep workplace
clean and tidy

Be safe on road and
drive carefully

Only use safe and
inspected work

equipment

Use chemicals as
directed on MSDS

Only trained operators
use mobile work

equipment

Don´t dismiss a near 
miss, always report 
unsafe situations



Riwal bezorgt boost aan volvo 
ocean Race-boatyard

De Volvo Ocean Race 2017-18 is 

in volle gang. Deze editie is er een 

belangrijke rol weggelegd voor 

Riwal als officieel leverancier. Riwal 

heeft twintig schaarhoogwerkers 

en twee heftrucks geleverd voor 

een mobiele werf (boatyard) die 

tijdens de twaalf tussenstops wordt 

gebruikt om onderhoud te plegen 

aan de zeilboten voordat deze aan 

de volgende etappe beginnen.  

Er zijn twee mobiele boatyards, die 

continu haasje-over springen om 

de zeilboten voor te blijven.

Volgens Neil Cox, hoofd van de boatyard 

gaat het er elke keer erg hectisch aan 

toe. “De boatyard wordt gebruikt voor de 

ondersteuning van de hele vloot”, legt hij 

uit. “Wij volgen gewoon het onderhouds-

boekje, ongeveer alsof je met je nieuwe 

auto teruggaat naar de dealer. hier heb je 

een lijst met alles wat er moet gebeuren. 

Dat gaat van de zeilen, het hydraulisch sy-

steem, de elektronica, de kiel en alles wat 

erbij hoort tot de masten, lijnen en touwen 

en alle overige componenten of systemen 

van de zeilboot. Dat is de eerste priori-

teit. Daarnaast pakken we ook alles aan 

wat er onderweg kapot is gegaan, dus 

allerlei mogelijke schade. We proberen 

alles zo goed mogelijk te faciliteren voor 

de teams. En verder hebben de teams 

zelf ook een kleine ploeg aan wal voor de 

kleinere details.” Alles bij elkaar, vertelt 

Neil, telt de boatyard 24 specialisten. 

Daar komt het personeel van de diverse 

leveranciers dan nog bij, waardoor het 

aantal personen in sommige gaststeden 

kan oplopen tot 65. “De grote uitdaging is 

dat alles moet gebeuren in een heel kort 

tijdsbestek. Alles hangt af van hoeveel 

manuren je beschikbaar hebt. We hebben 

vijf dagen de tijd en zeven teams om al 

het geplande onderhoud klaar te krijgen, 

plus alles wat we maar tegenkomen dat 

niet echt gepland is. Dus moet je alles zo 

efficiënt mogelijk proberen te regelen.”

En dan komen de Riwal schaarhoogwer-

kers goed van pas, zegt Neil. “Efficiënt 

werken, daar gaat het om. We hoeven de 

hoogwerkers maar uit de container van 

de teams en uit onze eigen container te 

rollen en we kunnen gelijk aan de slag: 

dingen testen, bijverven, repareren, noem 

maar op, alles vanuit die hoogwerkers.” 

“Werkt perfect”, zegt hij. “De hoogwerkers 

worden enorm veel gebruikt. We proberen 

ze maximaal in te zetten.”

Neil is erg te spreken over de manier 

waarop het Riwal team heeft geholpen 

vóór het begin van de race. “De mensen 

van Riwal waren erg behulpzaam bij de 
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volvo ocean Race Boatyard gets  
a boost from Riwal

The Volvo Ocean Race 2017-18 is 

well underway. This edition, Riwal 

is playing an important role in the 

race as an official supplier. Riwal 

has provided 20 scissor lifts and 

two forklift trucks to the mobile 

Boatyard that sets up in the 12 Host 

Cities to support maintenance on 

the boats between race legs. There 

are actually two complete mobile 

boatyards that leapfrog each other 

to stay ahead of the sailboats.

According to Neil Cox, head of the 

Boatyard, each stopover is an extremely 

hectic but vitally important time. “the 

principle of the Boatyard is to facilitate the 

entire fleet,” he explains. “Basically what 

we do is to follow a service manual – just 

like if you bought a brand new car and 

came back to the dealership. Right there 

in front of you is a list of all the mandatory 

work that’ll happen. We have a series of 

jobs that cover everything from the sail 

making, the hydraulics, and the electro-

nics, to the keel system, the masts, the 

rigging and every other component or 

system of the boat. so that is the first 

priority and then we also take on any 

work that has come up during the leg, any 

kind of damage or anything like that and 

try to facilitate any additional work for the 

teams as best we can. then the teams 

themselves also have small shore crews 

for the detail work.” Altogether, says Neil, 

there is a staff of 24 Boatyard specialists, 

but they are also supplemented by staff 

from the various suppliers, so the crew 

grows to as many as 65 at some of the 

training. Elk team heeft nu mensen 

die specifiek gecertificeerd zijn in het 

bedienen van een heftruck en schaar-

hoogwerker. Dat die training op voor-

hand werd gegeven, was een groot 

voordeel. Riwal heeft een belangrijke 

rol gespeeld om ons te faciliteren. 

Zonder Riwal was alles veel moeilijker 

geweest. iedereen heeft er voordeel 

bij. Je doet die containers open en 

kunt gelijk beginnen, dat is echt een 

enorm gemak. Riwal heeft dat moge-

lijk gemaakt voor ons.”

host Cities. “the big challenge is that 

you have a limited time frame and the 

available man-hours dictate everything. 

there’s a five-day window and you’ve got 

to take care of seven teams on the service 

we plan for, plus whatever necessary 

work we discover during the stopover. so 

you’ve just got to be as efficient as you 

possibly can.”

this is where the availability of the Riwal 

scissor lifts proves so valuable, says Neil. 

“Because efficiency is key, it’s great that 

we can just roll the scissor lifts out of each 

team’s container and our own container 

and then our testing guys are up in the 

lifts going over the hull, our painters are 

doing touchups and hull surface prepa-

ration, and so on – using those scissor 

lifts immediately.” so far, it’s all worked 

“like magic”, he says. “they are such a 

high-use component of the whole set-up. 

We’re always trying to get as much time 

with them as possible.”

Neil also has high praise for the way the 

Riwal team helped out prior to the start 

of the race. “the Riwal guys were very 

helpful in bringing people down to do 

training, so every team now has certified 

fork lift and scissor lift drivers. getting 

that training beforehand has been a huge 

asset. Riwal has played a huge role in 

facilitating what we do. Without them it 

would be all that much harder and it’s not 

lost on anybody – just how reassuring it is 

to be able to open up the containers and 

get right to work. that’s what Riwal has 

meant to us.”
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