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TRAINING WELL CONTROL, OFFSHORE 

CRANE OPERATOR, PORTABLE FIRE 
EXTINGUISHERS, HELICOPTER DECK 
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LEIRO I AND III. •  ALSO TAILOR MADE 
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FURTHER INFORMATION PLEASE 
CONTACT THE CENTRE.

All courses according O.L.F. and 
NOGEPA POLICY ON SAFETY TRAINING

Paleiskade 31 2e etage 
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RECORDATA 
Thanks to our data system it is possible 

to inform you when safety certificates expire.
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ciperen: de Nederlandse Vereniging van 
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landse Vereniging van Kapiteins ter Koop
vaardij, de Vereniging Nederlandse Scheeps- 
bouwindustrie VNS1, het Koninklijk Neder
lands Meteorologisch Instituut, de Afdeling 
Maritieme Techniek van het KIvl en de Ver
eniging van Kapiteins en Officieren ter Koop
vaardij VKO.
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O N T W E R P  H A V E N P L A N  2010
S C H E E P V A A R T Z O R G E N
U IT V L A G G IN G

ONTWERP HAVENPLAN 2010
Rotterdam heeft een ambitieus plan ge
lanceerd dat de ontwikkeling van de ha
ven schetst tot aan het jaar 2010, In dit 
plan w ordt aangegeven wat er zal moeten 
gebeuren om  dc positie van de Rotter
damse haven verder te versterken en te 
ontwikkelen. Belangrijke elementen 
daarbij zijn de gefaseerde uitbreiding van 
de Maasvlakte en de aanleg van een nieu
we haven aan dc noordelijke oever van de 
Nieuwe Waterweg tussen Hoek van 
Holland en Maassluis. Wij tekenen hier
bij aan dat dit fcitelijk geen nieuw idee is. 
Het is al eerder ter sprake geweest.
T ot aan het jaar 2010 heeft de Rotterdam
se haven veel extra ruim te nodig voor het 
uitbreiden van bestaande en het aantrek
ken van nieuwe activiteiten. Maar hoe 
kan deze extra ruimte in de toch al zo 
overvollc haven worden gevonden? In de 
eerste plaats door dc bestaande terreinen 
efficiënter en intensiever te gebruiken. Is 
de gedachte aan deze mogelijkheid niet 
w at laat naar voren gekomen? Op deze 
wijze kan 1.050 ha worden gewonnen. 
Maar daarnaast zal 1.450 ha ’nieuw land’ 
moeten worden gecreëerd.
Om  meer ruimte te verkrijgen, w ordt 
ook gesuggereerd het dempen van een 
aantal oude havenbekkens. Als alle beno
digde ruimte w ordt gevonden, zal de 
werkgelegenheid in de haven in 2010 zijn 
toegenomen tot 82.700 arbeidsplaatsen, 
een stijging met 20 pet. Groeiers zijn on
der meer de containeroverslag, opslag en 
distributie en het achterland vervoer, 
waarbij uiteraard ook gedacht w ordt aan 
de spoorwegverbinding met het Duitse 
achterland, te realiseren in de zogenaam
de Betuwelijn.
Sinds de publikatie van O ntw erp Haven
plat! 2010 is bekend geworden dat de 
Duitse regering geld gaat steken in de 
aansluiting van de Betuwelijn op het 
Duitse spoorwegnet. Dit blijkt alleen 
mogelijk via de grensovergang Em m e- 
rich. De concurrentiepositie van een ha
ven w ordt in belangrijke mate bepaald 
door de kwaliteit van de achterlandver
bindingen. Momenteel w orden 225 mil
joen ton goederen van en naar het ach
terland vervoerd. In 2010 zal dit zijn ge
stegen tot 350 miljoen ton. Om  deze goe
derenstroom in 2010 te kunnen aan- en 
afvoeren is een groot aantal maatregelen 
nodig, zowel organisatorische en infra

structurele. Het is overigens een duidelij
ke zaak dat de afwikkeling van dc zee
scheepvaart ook in de toekomst een sterk 
punt blijft van de haven. Organisatorisch 
w ordt in dit verband gedacht aan het 
wegnemen van belemmeringen voor het 
wegvervoer, samenwerking tussen bin- 
nenvaartoperators en een betere organi
satie van het spoorwegvervoer van goe
deren in Nederland. Infrastructurele 
maatregelen zijn nodig, zowel in het ha
vengebied als op de vervoersassen naar 
het oosten en het zuiden.
Bij de gewenste ontwikkeling speelt ook 
het milieu een belangrijke rol. Een goed 
milieu maakt het haven- en industriege
bied aantrekkelijk voor huidige en toe
komstige investeerders. Het in een vroeg 
stadium scheppen van duidelijkheid om 
trent de milieuvoorwaarden en een snelle 
bevestiging hiervan door het tijdig verle
nen van (milieu)vergunningen is een es
sentiële voorwaarde bij de verdere ont
wikkeling van de haven. In het ontwerp 
w ordt, voor zover althans mogelijk een 
globale inventarisatie van eventuele mi

lieuproblemen geschetst. Er blijkt echter 
nog veel onderzoek nodig.
Het doel van het plan is duidelijk. Het 
goederenvervoer van en naar Europa zal 
in de komende jaren aanzienlijk stijgen. 
O ok de wijze waarop deze goederen 
worden vervoerd is aan veranderingen 
onderhevig. Havens moeten op deze ver
anderingen inspelen om zich te kunnen 
handhaven en, beter nog, vooruitlopen 
daarop. O ntw erp Havenplan 2010 doet 
dit, omdat aangegeven w ordt wat er in

dc Rotterdamse haven zal moeten gebeu
ren om de toekomstige positie van de ha
ven reeds nu veilig te stellen. Het plan 
gaat uit van reële op dit moment te voor
ziene ontwikkelingen. Andere, verder 
reikende scenario's zijn interessant en 
zullen in de komende jaren zeker nader 
worden bestudeerd. In het huidige plan 
zijn zij evenwel buiten beschouwing ge
laten.
Voor dc uitvoering van Havenplan 2010 
zal er fors geïnvesteerd moeten worden. 
Het plan zou niet volledig zijn geweest 
als het in dit verband niet met cijfers zou 
zijn gekomen. Het legt er echter de na
druk op, dat in het huidige stadium 
slechts globale ramingen kunnen worden 
gegeven.
Van de Rijksoverheid w ordt een bijdrage 
verwacht van zeven miljard gulden. Het 
GHR zal vier miljard investeren in alle 
overige infrastructuur. Het particuliere 
bedrijfsleven zal naar verwacht w ordt 20 
a 24 miljard investeren in suprastructuur 
en in industriële vestigingen. Tegenover 
al deze investeringen worden de extra be
lastinginkomsten voor het Rijk tijdens de 
planperiode geraamd op 40 miljard 
gulden.

SCHEEPVAARTZORGEN
De scheepvaartwereld, het is hier al eer
der betoogd, ziet zich vandaag de dag 
met vele problemen geconfronteerd. U it 
deze problemen kan een drietal geselec
teerd w orden dat zonder twijfel to t de 
voornaamste kopzorgen van de reders 
kan worden gerekend. Het gaat om het 
volgende trio: de veroudering van de 
vloot, het tekort aan personeel en de zorg 
om het milieu. Zo stelde het onlangs di
recteur Kulukundis van Londen & O ver-
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seas Freighters, die tevens voorzitter is 
van Incertanko, de internationale vereni
ging van tankerreders en van de U K  Mu
tual Steamship Assurance Association. 
Een man dus van wie men zonder meer 
kan zeggen dat hij to t ver over z’n oren in 
de scheepvaart en tutti quanti zit. Hij 
bracht het bovenstaande te horde tijdens 
een conferentie in Singapore. Hij bena
drukte dat in het bijzonder de tanker- 
vloot aan het verouderen is, en daardoor 
in steeds mindere mate voldoet aan de ei
sen die vandaag de dag aan tankschepen 
worden gesteld. Z o ’n 40 pet van de we
reld koopvaardij vloot is in een verouderd 
stadium aangeland, dat wil zeggen ouder 
dan 15 jaar. D it betekent tevens dat er een 
groeiend gebrek aan nieuwe tonnage zal 
ontstaan, terwijl ook de toenemende 
zorg om het milieu hier een belangrijke 
rol in speelt.
Kulukundis vreest, en hoogst waar
schijnlijk terecht, dat de enorm e bedra
gen, die op korte termijn -  en bovendien 
op een éérder tijdstip dan aanvankelijk 
w erd verwacht -  nodig zullen zijn voor 
investeringen in nieuwe tonnage, niet zo 
gemakkelijk los te branden zullen zijn. 
De gang van zaken in de jaren tachtig is 
daarvan veruit de voornaamste oorzaak. 
De verliezen in de scheepvaartsector, en 
daardoor ook bij de kredietinstellingen, 
die wat al te gul waren geweest met le
ningen op nieuwbouw, liggen nog te 
vers in het geheugen.
De geldschieters zullen er om deze reden
en niet zo ’erg happig' op zijn om nu 
maar direct met grote kredieten klaar te 
staan. H et vertrouwen van de banken in 
de scheepvaart heeft kennelijk een schok 
te incasseren gekregen, die de bankwe
reld nog niet te boven is.
Kredieten vormen volgens Kulukundis 
echter niet het voornaamste probleem. 
Dat is voor de jaren negentig het gebrek 
aan geschoold personeel voor de koop
vaardij. Hij is van mening dat de druk die 
door de jaren tachtig op de scheepvaart 
werd uitgeoefend om tot kostenverla
ging te komen, geleid heeft tot de vernie
tiging van de handelsvloten van verschei
dene industrielanden. Dit is mogelijk wel 
wat al te kras gezegd, maar de registratie 
van schepen en zelfs gehele vloten onder 
goedkope vlaggen heeft, volgens Kulu
kundis, in combinatie m et het stopzetten 
van opleidingen, geleid to t een ernstig 
gebrek aan gekwalificeerd zeevarend 
personeel, terwijl anderzijds steeds hoge
re kwaliteitseisen worden gesteld.
H et is echter de veroudering van de we- 
reldvloot die een overheersende rol 
speelt, terwijl de vernieuwing in de jaren 
tachtig min o f  meer in het gedrang is ge-

men. Volgens cijfers van de internationa
le organisatie van maritieme verzekeraars 
(1UMI), vergingen er in 1990 t w aalf dro
ge bulkcarriers, waarbij 125 mensen om  
het leven kwam en en bijna een miljoen 
ton lading verloren ging. In 1988 waren 
het 13 schepen met 0,31 miljoen ton la
ding; 39 zeelieden kwamen om. De groei 
is duidelijk en verontrustend. Deze nega
tieve ontwikkeling zet zich echter voort, 
w ant in de periode januari/septem ber 
van het lopende jaar werden reeds 11 
schepen total loss met driekwart miljoen 
ton  lading; 96 opvarenden verloren het 
leven. De helft van deze verliezen had be
trekking op schepen, die erts ver
voerden.

komen. Enkele cijfers illustreren het 
beeld van een verouderende vloot. Van
daag de dag is 63 pet van de wereldkoop- 
vaardijvloot ouder dan 10 jaar en 13 pet 
ineer dan twintig jaar oud. Van de tan- 
kervloot is 74 pet ouder dan tien jaar en 
10 pet meer dan tw intig jaar. Van de dro
ge bulkcarriertonnage is 54 pet meer dan 
tien jaar geleden gebouwd en 9 pet meer 
dan twintig jaar. Deze percentages zijn 
dus allerminst gunstig en de noodzaak 
van spoedige vernieuwing dringt zich als 
het ware op de voorgrond.
M en m oet hierbij tevens in overweging 
nemen dat er statistisch een direct ver
band bestaat tussen de leeftijd van een 
schip en de kans bij een ongeval betrok
ken te raken. Hoe ouder het schip, des te 
groter de kans op ongeval o f  total loss. In 
1990 had 56 pet van de totall loss gevallen 
betrekking op schepen van 15 tot 19 jaar 
oud en 24 pet op schepen van minstens 20 
jaar. D it betekent dat 80 pet van de verlo
ren geganc scheepsruimte ligt bij schepen 
van tw intig jaar en ouder. N og een nade
re precisering: tankers 71 pet, bulkcar
riers 90 pet.
De hoge leeftijd van een groot deel van dc 
vloot is de oorzaak van de groei van het 
aantal schadegevallen en totale verliezen. 
N iet slechts voor de scheepvaart levert 
dit grote problemen op, maar en in nier 
mindere mate voor de verzekeringswe
reld, om dat deze verouderende vloot een 
groeiend risico vorm t. De internationale 
vereniging van zee-assuradeuren heeft 
reeds gewaarschuwd, dat als vernieu
wing op grote schaal uitblijft er op korte 
termijn problem en zullen kunnen ont
staan in de tankvaart.
O ok de droge bulkcarrier betekent een 
groeiend risico en het is dan ook begrij
pelijk dat de maritiem e verzekeringssec
tor ongerust is over een situatie die van 
jaar tot jaar verergert. D it blijkt uit her 
feit dat de total losses van deze schepen 
m et hun meestens zware lading toene

UITVLAGGING
Dreigt er in de Nederlandse zeescheep
vaart een nieuwe golf van uitvlagging? 
Men m oet dit wel geloven als een autori
teit als prof. di. ir. N. Wijnolst dit zegt. 
Hij kwam  tot deze uitspraak tijdens een 
forum tc Rotterdam naar aanleiding van 
het 75-jarig bestaan van het NISS (Natio
naal Instituut voor Scheepvaart en 
^Scheepsbouw). Waarop hij zijn uitspraak 
baseert, is het feit, dat de Investering* 
Premieregeling Zeescheepvaart (IPZ) na 
1992 zal verdwijnen. Prof, Wijnolst 
blijkt zelfs van mening dat er als gevolg 
daarvan geen schip meer onder Neder
landse vlag zal blijven varen.

1992
IAAT5TENEDEI?LAWD5ê
VOQOpvaAAR D 14

Dit is natuurlijk erg kras gezegd. In re- 
derskringen is men echter ook bevreesd 
voor verdere uitvlagging, dat wil zeg
gen, men houdt het voor niet onwaar
schijnlijk. Zeker is echter dat dat als ge
volg van de annulering van de IPZ, die 
voor de rederij wereld attractief was, de 
concurrentie onder de Nederlandse vlag 
moeilijk, zo niet onmogelijk zal maken.
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Ter gelegenheid van het jubileum  van het 
NISS is een gedenkboek verschenen on
der de titel 'M aritiem Profiel’, waarin 
ook reders aan het woord komen. En zij 
maken er bepaald geen geheim van dat 
het varen onder de nationale vlag tijdens 
de laatste jaren aantrekkelijk werd ge
maakt door de financiële steun, die de 
IPZ-regeling hen verschafte. N u deze 
dus eind 1992 kom t te vervallen, biedt de 
Nederlandse vlag geen toevluchtsoord 
meer om een rederij bedrijf nog lonend te 
kunnen exploiteren. Het enige wat dan 
nog uitkom st biedt is de vlucht naar een

ander scheepsregister, waardoor goed
koper kan worden gevaren en er dus een 
winstm arge mogelijk is. Zo staan de 
zaken.
Prof. Wijnolst liet zich somber utt over 
de positie waarin de Nederlandse vloot 
zonder IPZ terecht zal komen. Hij stelde 
dat dc Nederlandse koopvaardijvloot op 
70 pet van de wereldmarkt niet meer ac- 
tiefis. In het algemeen gesproken, kan de 
Nederlandse handelsvloot zich niet laten 
voorstaan op een positie, die kracht uit
straalt. Slechts in de zware ladingvaart 
heeft de Nederlandse vlag een domine

rende positie op de m arkt, maar de reve
nuen daarvan zijn daaraan niet navenant. 
In de gas- en chemicaliënvaart heeft N e
derland volgens prof. Wijnolst kansen 
gemist.
U it dit alles blijft de vraag over o f de 
rijksoverheid zich nog eens zou moeten 
beraden over de IPZ, om dat zonder deze 
steun de Nederlandse handelsvloot na 
1992 nergens meer is. Wèl ergens anders: 
onder een goedkope vlag. En daarmee 
verdwijnt dan ook de status van Neder
land als maritieme natie.

diversen

Samenhang in opleiding onvoldoende
De samenhang in de Nederlandse 
hbo-oplciding tot maritiem offi
cier komt onvoldoende tot zijn 
recht. Zowel het leerplan als de 
leerstof van deze sinds 1985 be
staande opleiding -  een integratie 
van de oude opleidingen tot stuur
man en die tot scheepswerktuig- 
ktmdige -  is toe aan herziening. 
De praktische component in op
leiding moet worden versterkt. 
Daartoe dienen meer docenten in 
de gelegenheid te zijn hun prak
tijkkennis te actualiseren door 
jaarlijks mee te varen op schepen. 
Voorts dient het ministerie van 
verkeer en waterstaat een meer af
standelijke rol te spelen bi j het be
palen van de inhoud en vorm van 
het onderwijs- en examenpro
gramma en moeten hogescholen 
in hun opleidingen meer differen
tiaties aanbrengen die aansluiten 
bij de diverse vooropleidingen 
van de studenten (havo, vwo en 
mbo).

Dit zijn enkele van de belang
rijkste conclusies en aanbevelin
gen van de visitatiecommissie ma
ritiem officier. Het eindrapport 
van deze door de HBO-Raad in
gestelde commissie is -  onder de 
titel ‘Geïntegreerd varen als uitda
ging' -  vandaag door het bestuur 
van de Raad openbaar gemaakt. 
Het rapport maakt deel uit van het 
programma kwaliteitszorg hbo.

Internationale ii'Mrdering 
De commissie van externe des
kundigen, onder voorzitterschap 
van G. Veldt, algemeen directeur

van Shell Tankers BV, heeft in de 
afgelopen maanden onderzoek 
gedaan naar de kwaliteit van de 
hbo-opleidingen tot maritiem of
ficier aan de vier hogescholen die 
in ons land deze opleiding verzor
gen: Hogeschool Zeeland, Noor
delijke Hogeschool Leeuwarden, 
Algemene Hogeschool Amster
dam en Hogeschool Rotterdam & 
Omstreken, Hoewel de commis
sie in haar eindrapport op onder
delen kritische kanttekeningen hij 
de opleiding plaatst, concludeert 
zij dat deze opleiding in de inter
nationale scheepvaart wereld zeer 
wordt gewaardeerd en als voor
uitstrevend beoordeeld wordt.

Om de vernieuwingen te realise
ren, acht de commissie het nood
zakelijk dat de gedetailleerde be
moeienis met het onderwijspro
gramma door het ministerie van 
verkeer en waterstaat aanzienlijk 
wordt gereduceerd. Tenslotte 
constateert de commissie dat de 
opleiding dermate kapitaalinten
sief is, dat hogescholen voor het 
op niveau houden van de practica- 
voorzieningen extra geld nodig 
hebben ter aanvulling op de regu
liere financiering.

F.E.M.A.S. Jaarvergadering
Op initiatief van de V.E.S.W. iser 
in 1988 een begin gemaakt met het 
formeren van een Europese Fede
ratie van maritieme vereniging 
van experts en adviserende inge
nieurs. De eerste vergadering 
vond plaats te Amsterdam. Bij de
ze bijeenkomst waren nationale 
verenigingen uit Engeland/Ier
land, Frankrijk en Nederland aan
wezig.
In 1989 vond de tweede bijeen
komst plaats te Parijs. In 1990 
werd er vergaderd in London, al
waar eveneens Duitsland aanwe
zig was. Toen nog als ’observer’.
Op zaterdag 28 september 1991 
vond dc Vierde Algemene As
semblee plaats te Hamburg, waar 
de Duitse organisatie V.D.S.S. 
(Verband Deutscher Schiflahrts- 
Sachverstandiger) als gastheer is 
opgetreden.
Duitsland had zich begin 1991 
reeds gemeld als candidaat-lid en 
werd thans als volwaardig deelne
mer in de Federatie opgenomen.
In Hamburg trad tevens de Griek
se organisatie toe tot de gelederen 
van F.E.M. A.S. Daarmede waren 
in totaal 6 van de twaalf E.G.-lan
den in dit Europese federatieve 
verband opgenomen. Op dit mo
ment worden verdere contacten 
gelegd in Italië, Spanje en Portu
gal. Op dit moment bestaat er 
geen organisatie in België, maar 
een vaste ’observer' werd be
noemd. zodat ook België op de 
hoogte blijft van de ontwikke
lingen.
Tijdens de Hamburgse vergade
ring werd besloten, dat er op kor
te termijn een duidelijke definirie 
dient te worden opgesteid van het 
beroep, dat de leden van de natio
nale organisatie uitoefenen. De ti
tel gekozen voor dit beroep, dat in

in Hamburg
Nederland in het algemeen als ’ex
pert’ wordt betiteld is: ’Maritime 
Surveyor and Consulting Engi- 
neer’. Deze hoog gekwalificeerde 
beroepsuitoefenaar dient geheel 
onafhankelijk/onpartijdig te zijn 
en in het bezit van hoogwaardige 
opleidingen/examens met een rui
me ervaring in de praktijk.
Het facet van opleidingen, kwali
ficaties en verdere bijzonderheden 
over de status van de ’Maritime 
Surveyor and Consulting Engi- 
neer’ krijgen in het aanstaande jaar 
de volle aandacht van de 'Executi- 
ve Council'. want het werd als ui
termate belangrijk ervaren hier 
duidelijkheid over te scheppen.
Nu zes van de 12 E.G.-landen 
officieel zijn toegetreden tot
F.E.M.A.S. is de tijd aangebro
ken om 'baby FEMAS’ naar de 
kleuterschool te brengen en om re 
vormen tot een werkelijke Euro
pese Federatie, die zich zal presen
teren bij Verzekeraars, de E.G., 
maar ook Makelaars en andere 
markt-partijen teneinde grotere 
bekendheid te geven aan het be
roep van ’Maritime surveyor and 
Consulting engineer’ in de ver
schillende Europese landen. In 
eerste instantie binnen de E.G., 
maar wellicht in een later stadium 
binnen geheel Europa.
Het Secretariaat van F.E.M.A.S. 
is gevestigd per adres het Secreta
riaat van de V.E.S.W. en wordt 
behartigd door: Peter Hamerslag. 
Secretaris F.E.M.A.S./&/
V.E.S.W., Merelhoven 104. 
Postbus 84, 2900 AB Capelle aan 
den IJssel, telefoon: 010-
451.46.54, telefax: 010-458.82.98.
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Een gezond bedrijf zoekt voortdurend 
naar wegen om zijn productiviteit te 
verhogen. ESAB speelt hierop in met 
producten die het begrip laseconomie 
rechtvaardigen. Pak samen met ESAB 
een nieuwe draad op. Schakel over op 
Tubrod gevulde draden.

Een sprekend bewijs van verhoogde 
productiviteit zijn de OK Tubrod 
gevulde draden, waarmee daad
werkelijk binnen uw bedrijf een 
optimaal en kwalitatief beter resultaat 
kan worden bereikt.
Tubrod gevulde draden, inetaal- 
poeder-, rutiel of basisch gevuld, zijn 
bij uitstek geschikt voor alle lasposities 
en bieden tal van voordelen bij het 
lassen van staal cn roestvrijstaal voor 
de diverse toepassingen in scheeps- en 
apparatenbouw. Behalve prettige las- 
eigenschappen bent u verzekerd van 
een hoge neersmeltsnelheid, een hoog

procesrendement, een uitstekend las- 
ui ter lijk, een hoge inschakelduur en 
ruime inzetbaarheid.

Kortom, wie laseconomie als onder
deel beschouwt van een optimale 
bedrijfsvoering kan niet om ESAB  

A e e n . tH sL  f f x j g
Graag informeren wij u «ver onze 
producten en onze jarenlange 
ervaring. Of, nog beter, laten we u 
meteen zien wat uw voordeel zou 
kunnen zijn via de productiviteits- 
calculator.

Maak nu een afspraak met de 
specialisten van ESAB en merk wat 
laseconomie wérkelijk betekent.

Bel voor informatie:
Esab Nederland B.V.,
Neutronweg 11, 3503 RD Utrecht. 
Tel.: 030-485244, Fax: 030-485260.

Member of The Esab Group
28s o B  m m  & ■



HET HART’VAN EEN 
^ O T IE S E L  POMPT 
ELK FORMAAT SCHIP ZO N 
45 KEER DE AARDE ROND...

M aasstraat 2-8 Postbus275 3300 AG Dordrecht Tel. 078-148522" Fax 078-137136

Een iPSaDIESEL is er voor elk formaat schip, 
groot o f klein. Brand levert de ÜRSDIESEL 
motoren. bouw t ze snel en deskundig in 
en heeft als alleenim porteur een uitgebreid  
magazijn zodat welhaast ieder onderdeel u it voorraad leverbaar is. B ij 
eventuele storingen kunt u 24 uur per dag een beroep doen op het deskun -

dige service-apparaat van Brand  
zodat u snel weer uw  vaart kunt 
hervatten.

Vraag in fo rm a tie  a a n  o ve r  
w a t B ra n d  e n ^ ^ l E S E L  
voor u k u n n e n  b e te k e n e n . P.J.BRflnD bv>

IMWS
Lastechniek
Hoogezand-Veenendaal

VERKOOP, VERHUUR, LEASING

LASAPPARATUUR
SNIJAPPARATUUR

LASVERBRUIKSMATERIALEN

Maaslastechniek BV
HOOGEZAND 
Telefoon 05980-98844

VEENENDAAL 
Telefoon 08385-40515

DIGACO B.V.
scheepsreparatie en konstrukties

Ringdijk404-P .O . box318
2980 AH Ridderkerk -  Nederland
Tel.:01804-15155-Fax: 01804-11343
Telex: 28527 Diga NL

■  Bouw- en reparatiehal 100 x 25 x 
14 mtr., hijscap. 140 ton

■  Nieuwbouw van scheepsluiken

■  Alle staalreparaties, onderhoud, 
ombouw, vernieuwing, sectiebouw

|  Machinekamer- en pompkamerrepara- 
ties

■  Reparatie, onderhoud van alle typen 
scheepsluiken, laadbomen, lieren etc.

■  Zware staalconstructies

|  Zeevasten speciale ladingen

■  ’IN PORT’ reparaties
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NATIONAAL

Scheepvaartkunde voor scheepswerktuigkundigen
Scheepswerktuigkundigen die in 
het bezit zijn van het diploma B, 
verkregen via de H.T.S.-struc
tuur en die voldoende vaartijd 
hebben voor het diploma C, kun
nen zich opgeven voor de cursus 
scheepvaartkunde. De cursus 
wordt gegeven aan de Technische 
en Maritieme Faculteit, afd. Ope
rationele Techniek, Schipluiden
laan 20, 1062 HE Amsterdam,
Tel. 020-6154508.
De aanvangsdatum is maandag 20 
januari 1992. De cursus omvat 4 
weken van 30 lesuren. Door mid
del van presentaties en discussies

op vrijdag 14 februari 1992 wordt 
de cursus afgesloten.
Ook zij die nog vaartijd te kort 
komen, kunnen zich opgeven. 
Aan de hand van het aantal vaar- 
dagen dat men te kort komt, 
wordt bekeken of men de cursus 
kan volgen. De vaartijd na het di
ploma B dient behaald te zijn op 
schepen met een voortstuwings- 
vermogen van 2944 kW (4000 
PK). Ook scheepswerktuigkun
digen die in het bezit zijn van het 
diploma C kunnen zich opgeven 
voor deze cursus.

INTERNATIONAL CONFERENCES

Met dank aan het Nederlands Ma
ritiem Informatie Centrum (MIC)

February 1992
4-5 Aboard the 'Silja Serenade’, 
Sweden.
SuperFerry 92
Contact: SuperFerry Secretariat, 
2 Station Road, Rickmansworth. 
Herts, WD3 1QP, UK. tel. 0923- 
776 363, fax. 0923-777 206

10-13 Houston, Texas, USA.
4th Pipeline Pigging and Inspec
tion Technology Conference. 
Contact: Conference Organiser, 
Pipes & Pipelines International, 
P.O. Box 21, Beaconsfield, 
Bucks HP 9 INS, United King
dom, fax: 0494-670155

17-18 Ottawa, Canada 
Canadian Shipbuilding & Off
shore Exhibition (& Conference) 
Conract: Joy McPherson, Cana
dian Maritime Industries Ass., 
PO Box 1429, Station B, Ottawa, 
Ontario KIP 5R4, Canada, tel. 
+ 1 613 232 7127, fax. + 1613Z32 
2490.

19 London, UK.
Coordinate Reference Systems 
and Datums
Contact: Royal Institute of Navi
gation, 1 Kensington Gore, Lon
don SW7 2AT, UK, tel. 071-589 
5021, fax. 071-823 8671.

25-28 Baltimore, Maryland, 
USA.

U.S. Hydrographic Conference 
’92
Contact: U.S. Hydrographic
Conference ’92. PO Box 732, 
Rockville. Maryland 20848-073 
USA, fax. 301-443-8459.

March 1992
2-4 Hong Kong
World Freight and Distribution, 
exhibition and conference. 
Contact: Tricia Neill. Event Di
rector, World Trade Promotions 
Ltd. 19/21 High Street, Sutton, 
Surrey SMI INF, UK., tel.OBI- 
642 7688, fax. 081-642 1313

t
9-10 Southampton, Hampshire, 
UK.
Surveillance, Pilot & Rescue Craft 
for the 2! th Century, 2nd interna
tional conference 
Contact: RINA, 10 Upper Bel- 
grave Street, London SW1X 
8BQ, UK

10-14 Miami Beach, Florida. 
USA.
Seatrade World Cruise Shipping 
92, conference & exhibition. 
Contact: Anthony Nash, The 
Seatrade Organisation, Seatrade 
House, 42-48 North Station 
Road, Colchester CO 1 IRB, UK, 
tel.(206) 45121, fax.(206) 45190, 
telex 98517 DISOPG.

16-18 Melbourne, Australia. 
Marine Technology in the 21th 
Century
Contact: The Hon. Secretary, 
Victoria/Tasmania Branch, The 
Institute of Marine Engineers, 191 
Royal Parade, Parkvitle, Victoria 
3052. Australia.

23-28 Genoa, Italy.
16th WEGEMT graduate school: 
Noise, Vibration and Shock on 
board Ships.
Contact: WEGEMT Graduate
School. School Secretary, Dott. 
Stefania Ricco. CETENA S.p. A.. 
Via al Molo Giano, Calata Grazie, 
16126 Genova. Italia, fax. 39-10- 
599 5790.

25-27 Cadiz, Spain.
5th International Congress of 
Maritime Traffic & Port Han
dling.
Contact: 5th Congress Organiz
ing Office. Plaza Espana 17, Cadiz 
11006, Spain, lax. +34 (56) 220 
931.

25-28 Singapore.
SingaPort '92, international ex
hibition & conference for the 
maritime industry.
Contact: Times Conferences Pte 
Ltd., The Manager SingaPort, 
Timer Centre, 1 New Industrial 
Road, Singapore 1953, fax.(65) 
286 5754.

Call for papers
International Conference on 
Nautical Contraction with Com
posite Materials, Paris, France, 1 - 
3december 1992.
Potential authors of papers are in
vited to send paper abstracts (200 
words maximum) as soon as pos
sible.
Contact: OIP, 62 rue de
Miromesnil, 75008 Paris, France, 
tel. (33-1) 45628458, fax. (33-1) 
45638982, telex. 644259.

diversen

Maritiem  Museum Rotterdam 5 jaar.

Om kleyne winst en sobre vangst 
Dc zee-man dickwils is in angst.

Dit is een van de gedichten uit de 
bundel ’Waterdroom’ die als lus- 
trumgeschenk aan de aanwezigen 
bij de viering werd uitgereikt. De 
dichter is niet vernield, maar wat 
hij wilde zeggen, blijft immer ac
tueel.
Het eerste exemplaar van de bun
del werd aangeboden aan de ha

venwethouder van Rotterdam, 
Drs. R. M. Smit, ter gelegenheid 
van het feit dat het op 6 november 
vijfjaar geleden was dat het Mari
tiem Museum Rotterdam zijn 
deuren opende voor het publiek. 
De toespraken aan het begin van 
de avond hadden allen als ge
meenschappelijk onderwerp de fi
nanciële problemen waar musea 
heden ten dage mee te kampen 
hebben. Dit was echter niet het

enige waarover werd gepraat. 
Namens de Vereniging Scheep
vaart- en Havenmuseum Rotter
dam bood de voorzitter, de heer
A. Rijke een schilderij aan van de 
reparatiehellingen in. de haven van 
Scheveningen.
De genodigden werden in de gele
genheid gesteld na het officiële ge
deelte van de avond de collectie en 
de diverse tentoonstellingen te 
bezichtigen. De ‘opvoedingsten-

toonstelling’ voor kinderen ‘Pro
fessor Plons’ trok erg veel aan
dacht. De bedoeling is dat bezoe
kende kinderen allerlei dingen 
doen en daardoor spelenderwijs 
een maritieme interesse ontwik
kelen.

1 663
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Nieuwe terminal North Sea Ferries.
Op 15 november heeft Mr. Pieter 
van Vollenhoven de geheel ver
nieuwde terminal van North Sea 
Ferries in gebruik genomen. De 
vernieuwing van de terminal, 
waarmee in totaal een investering 
van bijna tien miljoen gulden is 
gemoeid, past in het kwaliteits- 
streven van North Sea Ferries. De 
maatschappij meent dat alleen 
door het bieden van kwaliteit het 
hoofd geboden kan worden aan de 
bedreigingen als de kanaaltunnel

en de BTW-harmonisatie. De 
heer Van Vollenhoven had ook de 
vorige terminal 17 jaar geleden 
geopend en hij verrichtte deze 
opening op zijn eigen, vlotte wij
ze. Na afloop van het officiële ge
deelte volgde een aperitief en 
lunch aan boord van de ’Norsun’.

Naam KMS gewijzigd
In het kader van een heroverwe
ging van de ondernemingsstrate
gie zal met ingang van 1 januari 
1992 voor de B.V. Koninklijke 
Maatschappij ’De Schelde’ een 
nieuwe organisatiestructuur wor
den ingevoerd.

De statutaire naani van de onder
neming is gewijzigd in: Konink
lijke Schelde Groep B.V.
De groep staat onder leiding van 
een raad van bestuur, bestaande 
uit:
Drs. B. P. Hiddinga voorzitter 
Ir. T. C. Bouwman plv. voor
zitter
Ing. |. W. M. Rietbergen

Centraal in de nieuwe organisatie 
staan tien business units die bin
nen de Schelde Groep met een 
grote mate van zelfstandigheid 
zullen gaan opereren. De business 
units beschikken in principe over 
alle ondernemingsfuncties. Een 
aantal stafafdelingen staat ten 
dienste van zowel de business 
units als de raad van bestuur.
Over de specifieke invulling van 
de nieuwe organisatiestructuur 
volgt binnenkort meer nieuws.

nieuwe uitgaven 
new issues

Maritiem Profiel
Ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de vereniging ’Natio
naal Instituut voor Scheepvaart en 
Scheepsbouw’ is het jubileum
boek ’Maritiem Profiel -  voor
sprong door specialisatie’ ge
schreven door de heer H. J. G. W. 
Leerink.
Het eerste exemplaar werd in ont
vangst genomen door de plaats
vervangend Directeur Generaal 
Scheepvaart en Maritieme Zaken 
op 25 oktober 1991 in de Beurs -  
World Trade Center in Rot
terdam.
De Vereniging heeft ten doel zo
wel de belangstelling voor als de 
kennis en het inzicht inzake de 
praktische en theoretische scheep

vaart, scheepsbouw en al wat 
daarmede in de meest uitgebreide 
zin verband houdt, met alle daar
toe dienstige middelen te bevor
deren.
Het boek geeft een overzicht van 
de historie van de vereniging, sa
mengesteld door de heer j. J. van 
Raai te en vervolgens een beeld 
van wat in de sectoren scheepvaart 
en scheepsbouw speelt met inbe
grip van de ellende in de jaren 
tachtig met het wegvallen van de 
overheidssteun en het slechte 
management.
De presentatie werd gevolgd door 
een foruni-discussie onder leiding 
van deheer mr. drs. H. Langman, 
oud-minister van economische 
zaken, de heer H. Vos, lid 2e ka
mer der Staten Generaal, prof. dr. 
ir. N. Wijnolst, hoogleraar TU 
Delft en de heer mr. C. G. Bur- 
gersdijk, algemeen directeur Ra
dio Holland BV.

1991/92 offshore register published by LR
Lloyd’s Register published at 1 
november 1991 the 1991-92 editi
on of its Register o f Offshore 
Units, Submersibles and Under
water Systems, produced for the 
first time from a computer data
base. It gives comprehensive tech
nical details of mobile drilling 
rigs, submersibles, underwater 
systems, work units and support 
ships, the only publication cover
ing such a wide range of equip
ment.
Principal changes to this year's 
edition are in the Submersibles 
section, where details are shown 
for each series o f craft rather than 
as separate entries for a number of 
similar units. The Owners section

has also been revised: it follows 
the same easy-to-use format as 
LR’s List o f Shipowners and 
shows owners o f offshore equip
ment and work units, cross refe
renced to managers and opera
tors, with details of their fleets. 
The Register of Offshore Units, 
Submersibles and Underwater 
Systems 1991-92 costs £ 85.00 (in
cluding forwarding charges -  
surface mail). It is available from 
Lloyd’s Register (Ref: MIPG/ 
MPMS/GNW/2752), 71 Fen-
church Street, London EC3M 
4BS; tel. 071-7099166 Ext 2438; 
Telex 888379 LR LON G; fax 
071-4884796, or through local LR 
offices.

Maritiem Journaal 91
Het Maritiem Journaal geeft jaar
lijks een overzicht van de laatste 
maritieme ontwikkelingen. Aller
eerst in Nederland maar ook in
ternationaal. Voor onze scheep
vaart en scheepsbouw, evenals 
voor onze havens, geldt immers 
dat hun welzijn mede afhankelijk 
is van de gang van zaken op de 
wereldmarkt en bij de internatio
nale politiek.
Tevens geeft het Maritiem Jour
naal elk jaar uitgebreide vlootlijs- 
ten van de Nederlandse koopvaar
dij en de Koninklijke Marine. 
Ook de civiele overheidsvloot en 
de zeegaande baggervloot zijn op
genomen. Een opgave van sche
pen die de Nederlandse werven 
hebben afgeleverd, ontbreekt 
evenmin. Uniek is de lijst van alle 
scheepsongevallen die wereldwijd 
hebben plaatsgevonden.
De geïllustreerde artikelen in het 
Maritiem Journaal belichten de 
ontwikkelingen bij de handels
vaart, scheepsbouw, visserij, off
shore, binnenvaart en in de Ne
derlandse havens. Daarnaast ko
men regelmatig aan bod zaken als 
maritiem onderzoek, navigatie, 
communicatie, veiligheid, milieu, 
opleiding, en scheepvaart-poli- 
tiek.
Elk jaar worden ook één of meer 
bijzondere schepen nader belicht. 
Naast deze commerciële, maat
schappelijke en politieke ontwik
kelingen komt steeds een mari
tiem historisch onderwerp aan 
bod. De maritieme kunst heeft 
ook een plaats gevonden in het 
Maritiem Journaal, met een selec
tie van het werk van vele Neder
landse artiesten.
Zo geeft het boek naast een com

pleet beeld van het actuele, mari
tieme gebeuren ook de samen
hang daarvan weer met onze 
kunstzinnige beleving van de zee 
met wat daarop vaart. Het Mari
tiem Journaal richt zich dan ook 
bewust op zowel de vakman als de 
belangstellende leek.
Naast het onmiddellijk leesplezier 
dat het Journaal biedt, is het een 
onontbeerlijk naslagwerk voor la- 
terejaren.
Maritiem Journaal 91 is verkrijg
baar bij de boekhandel o f recht
streeks bij de uitgever, De Vey 
Mesdag BV, Middelburg, tel. 
01180-81241.
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S m i t h - H o l l a n d , s i n d s  1 9 7 0  
E E N  D IE N S T V E R L E N E N D  B E 
D R IJ F  O P  H E T  G E B IE D  V A N  
S E R V IC E  E N  O N D E R H O U D  A A N  
K O E L - /V R IE S C O N T A IN E R S  E N  
S C H E E P S K O E L I N S T A L L A T I E S .  
S M I T H - H O L L A N D  IS  G E V E S 
T IG D  i n  S p u k e n i s s e , c e n 
t r a a l  G E L E G E N  I N  H E T
R o t t e r d a m s e  h a v e n g e b i e d .  
D e  n i e u w e  E C T  T e r m i n a l  
W a a l h a v e n ,  e v e n a l s  d e  ECT  
T e r m i n a l  M a a s v l a k t e  i s  
v a n u i t  S p u k e n i s s e  g o e d
E N  S N E L  T E  B E R E IK E N .

Service dealer voor:

★  C a r r i e r  T r a n s i c o l d

★  D a i k i n

★  F i n s a m

★  K l i n g e

★  M i t s u b i s h i  
:k  S E A C O L D
★  T h e r m o  K i n g

★  M u l l e r - M c A l p i n e  ( E m a i l )

2 4  uur s e rv ic e

O n z e  s e r v i c e  h o u d t  in  d a t  
w e  2 4  u u r  p e r  d a g . 7  d a g e n

P E R  W E E K .  V O O R  U  K L A A R
s t a a n . S e r v i c e  i s  e n  b l i j f t  
d a a r d o o r  g e w a a r b o r g d

O N D E R  A L L E  O M S T A N D I G 
H E D E N . O O K  IN  N O O D G E V A L 
L E N . W i j  z i j n  d a g  e n  n a c h t

B E R E IK B A A R  O N D E R  
T E L E F O O N N U M M E R :
01880 • 1 8686.

K O E L T E C H N IS C H  B U R E A U

Smith - Holland
R O N T G E N W E G  8  (H A L F W E G  2 ) .
3 2 0 8  KG S p u k e n i s s e , T h e  N e t h e r l a n d s  
P.O. b o x  6 0 0 , 3 2 0 0  AN S p u k e n i s s e , 
P h o n e  0 9 -3 1  (0)1 8 8 0 -1  8 3 8 8 .
S E R V IC E  C A L L S  2 4  H O U R S  A  DAY  
F a x  0 9 - 3 1 ( 0 ) 1 8 8 0 - 1 8 9 1 0 .

D.B.R, b.v. is gespecialiseerd in het vervaardigen en leveren van alle soorten aggre
gaten zoals generatorsets, pompsets, compressorsets en hulpsets geheel volgens de 
wensen van de klant en overeenkomstig de eisen van alle classificatiebureau* tot een 
elektrisch vermogen van 750 kW

Import

LISTER , 
PETTER

Lucht- en water- 
gekoelde diesel-

Vertegenwoord iging :

Lucas-CAV
-  Veerstartmotoren 
DENO
-  Startluchtcompressoren

Agentschap

Pompen, pompsets

Van al deze Produkten heeft D.B.R. een uitzonderlijk grote onderdelenvoorraad. 
D.B.R. beschikt over een eigen werkplaats met servicedienst.

Postbus 9 /  Nijverheidsstraat 9, 
3370 AA Hardinxveld 
Telefoon: 01846-13200 
Telefax- 01846-12654

NEDERLANDS MARITIEM 
INFORMATIE CENTRUM 
Blaak 16 - Rotterdam

Informatie over nautische, maritiem-technische en maritiem-economische
aspecten voor de scheepvaart, scheepsbouw, visserij en offshore
industrie
• publiek toegankelijke bibliotheek met ca. 15.000 maritieme boeken 

en naslagwerken, rapporten en congresproceedings en een 
tijdschriftencollectie van bijna 500 titels.

• on-line databases met maritieme literatuur informatie: documenttitels, 
bibliografische bijzonderheden, abstracts en scheepsbeschrijvingen.

• current awareness service aan de hand van interesse profielen,

NEDERLANDS MARITIEM INFORMATIE CENTRUM
Postbus 21873 - 3001 AW Rotterdam
Telefoon: 010 - 4130960, Telefax: 010 - 4112857, Telex: 26585 cmo nl
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we solve horizontally as well as vertically!
DVZ automatic bilgewater-separators 
as per IMO-Resolution A-393/X

Kuyl & Rottinghuis bv
Arkansasdreef 28 -  P.O. Box 9684 -  3506 GR Utrecht 
Tel. 31(0)30-610024* -  Telex 40093 -  Fax 31(0)30-623314
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m a r in e  s e r v ic e  n o o r d  b .v .

Engineering 
Piping Systems 
Engineroom installations

Marine Service Noord B.V. - Korte Borgweg 1 - 9607 PV Foxhol - Postbus 242 - 9600 AE Hoogezand
Telefoon 05980-94840 - Telefax 05980-95035

VALMET MARINE GEARS 
TO MEET YOUR NEEDS

* Marine Gears for an output of up to 8.0(H) kW
* Customized marine gears
* Twin-input configuration 2x 4.000 kW

Valmet Marine Gears are well-known for their reliability in 
extreme conditions: the Baltic, the Arctic Oceans and the 
Caribbean.

Valmet quality is also guaranteed by several international 
classification societies.

VALMET GEAR 
M l V-710 + S250

IMPORTER PCJR THE NETHERLANDS:

SANDFIRDEN TEC
Documentation will be sent to you on request 

llaventerrem  1 .1779 GS D E N  O EV ER , Holland  
Tel: (+JI) 2271  - 18-11, Telex: 5720.1,
Telefax (+31)2271 -1187

Daarom buigt Seton 
de pijpen machinaal.
Elke gebogen bocht 
scheelt twee lassen.
Dat leidt regelrecht 
naar een betere 
kwaliteit van 
de pijpen.

HOE MINDER LASSEN, 
HOE BETER DE PIJP.

En het laswerk dat resteert wordt door 
ervaren en goed geschoolde vakmensen zeer 
nauwgezet gedaan.
Seton fabriceert enkel en alleen pijpleidingen.
Volgens ’t Prefab-systeem.

Het resultaat is dat alle pijpen van Seton 
al volledig afgelast (en zelfs met de juiste 
oppervlaktebehandeling) maatklaar naar 
het werk gaan. Dat komt de kwaliteit van de 
installatie ten goede. Verder scheelt het een 
hoop heen-en-weer gesjouw. Dus tijd.

Seton is erbij. Vanal het eerste ontwerp 
tot en met de kompiete installering.

Informatie en offertes:
Ketelweg 30, 3356 LE Papendrecht.
Tel. (078) 15 20 11. Fax (078) 15 96 16.

Want wat waard is 
gedaan te worden, 
is waard goed 
gedaan te worden.

SETON
PIJPLEIDINGEN
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BEVOORRADINGSVAART 

MOET VERBETEREN

Ed Sarton

In 1987 besprak de Raad voor de Scheep
vaart een ongeval m et dodelijke afloop 
op het bevoorradingsschip 'Red Snipe’. 
O nderkend w erd dat de bevoorradings- 
vaart een geheel eigen karakter heeft m et 
bedrijfseigene problem en.
De Raad adviseerde toen het trans
portprobleem  in de offshore integraal aan 
te pakken.
Vier jaar later constateert de Raad in uit
spraak num m er 10 van 1991 dat de direct 
betrokkenen er blijkbaar niet uitkom en. 
N aar aanleiding van een ongeval op de 
'Sm it Lloyd 28’ beveelt de Raad aan het 
probleem  nu snel door een daartoe toege
rust instituut te laten onderzoeken.

DE RED SNIPE
T oen het ongeval op de 'Red Snipe’ 
plaatsvond voer dit bevoorradingsschip 
nog  m aar k o rt onder N ederlandse vlag. 
Alleen de kapitein en de eerste stuurm an 
hadden voldoende ervaring op offshore- 
schepen. De andere bem anningsleden 
kenden dit soort vaart nauwelijks.
Bij de overnam e van het schip had men 
aanvankelijk geen sjorkettingen aange
troffen. D aarom  w erden er nieuwe ket
tingen aan boord  gebracht. Later ontdek
te m en toch nog een oude voorraad. Die 
w erd geïnspecteerd en de slechte kettin
gen w erden opgeruim d. Er bleven er 
tw ee in gebruik.
De ’Red Snipe’ voer tw ee maal per week 
vanuit IJm uiden naar de p latform s ’Log
ger’ en ’K otte r’.
O p 29 augustus 1986 vertrok het schip 
rond het m iddaguur naar zee. O p  het 
achterdek stonden enige containers be
stem d voor de beide platform s. D e con
tainers aan stuurboord  w aren m et tw ee 
kettingen tegen de binnenverschansing 
vastgezet. Aan bakboord stonden een 
tankercontainer en een stalen laadbak die

Foto 1

m et een ketting van de oude voorraad 
waren sam engetrokken en daarm ee te
gen de reling waren gesjord. Verder 
stonden er nog tw ee zogenoem de pig- 
boxen los aan dek. P igboxen zijn kleine 
stalen laadkisten van ongeveer 180 x 100 
x 75 cm waarin onderdelen w orden ver
voerd.

EEN DODELIJK ONGELUK
Tijdens de reis naar het platform  was het 
weer w at verslechterd. De w ind was toe
genom en to t w indkracht 7.
De kapitein overlegde m et de eerste 
stuurm an en m et de kraanm achinist.
M en was unaniem  van oordeel dat het 
overnem en bij deze w eersom standighe
den wel door kon gaan.
De kapitein bracht het achterschip van de 
’Red Snipe’ voorzichtig tegen de w ind in 
onder de kraan van het kotter-p latform . 
S tam pend op de zee kreeg het schip wat 
w ater over, m aar dat was niet abnormaal 
veel.
De tw eede stuurm an en een m atroos w a
ren op het achterdek om  de lading aan te 
slaan. De eerste pigbox werd zonder p ro
bleem naar boven gehieuwd.
M aar toen zagen de m annen op het ach
terdek een extreem  hoge g o lf aankom en. 
Zo snel als ze konden probeerden ze een 
goed heenkom en te zoeken. De m atroos

sprong op tw ee vuilcontainers aan stuur
boord en de tw eede stuurm an zocht dek
king achter de laadbak die aan bakboord 
stond gesjord.
D e enorm e watermassa die het achterdek 
overspoelde w ierp de pigbox naar voren 
en sloeg de bank bij de w inch kapot. D e 
bakboordssjorketting brak w aardoor de 
tw ee containers naar voren schoven.
D e tw eede stuurm an klem de zich vast 
aan de stalen bak, raakte bekneld tussen 
de stalen bak en de verschansing, viel en 
werd door het w ater naar voren gespoeld 
tegen het bakboordsliertje.
O p de brug had m en onm iddellijk de 
ernst van de situatie in de gaten. De eerste 
stuurm an rende naar beneden en de kapi
tein riep m eteen per VHF het p latform  op 
om  medische hulp te vragen.
D e toestand van de tw eede stuurm an was 
ernstig. De eerste stuurm an paste m ond- 
op-m ond-beadem ing toe. De patiënt 
kw am  bij kennis, m aar het was duidelijk 
dat hij er slecht aan toe was.
O p  het platform  vond m en het aanvan
kelijk te gevaarlijk om  een m edic over te 
zetten. M aar toen de kapitein b leef aan- 
dringcn kw ain  de medic ondanks de 
slechte w eersom standigheden toch per 
crew basket aan boord.
H et m ocht niet baten. D e tw eede stuur
man overleed aan zijn verw ondingen.
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INTEGRALE AAN PAK
De Raad beschouwde in zijn uitspraak di
verse aspecten van deze tragische affaire. 
Allereerst constateerde de Raad dat alle 
ter plaatse aanwezige personen met erva
ring in dit werk het erover ccns waren 
dat het onder de heersende om standighe
den verantw oord was om de laad- en los
operatie uit te  voeren. H et ongeluk is me
de veroorzaakt door een extreem grote 
golf.
De gebroken sjorketting was onderzocht 
in het Gerechtelijk Laboratorium van het 
M inisterie van justitie. U it het onder
zoek bleek dat 75% van het breukopper- 
vlak bij de eindbreuk betrokken was. Het 
resterende deel was al veel eerder ge
scheurd. Het is niet verwonderlijk dat 
men dat niet het oog niet had waargeno
men. De Raad beval aan om sjorkettin- 
gen van onbekende herkom st eerst door 
een bevoegde instantie te laten keuren 
voor men ze in gebruik neemt.
De Raad sprak zijn waardering uit over 
de maandelijkse door de charterer geor
ganiseerde 'safety m eeting’, waaraan de 
kapitein en eerste stuurm an deelnemen. 
De Raad wees er wel op dat deze meeting 
de veiligheidscothmissie aan boord niet 
kan vervangen. In een veiligheidscom- 
missie kunnen imm ers ook opvarenden 
van lagere rang zitting hebben en ook 
hun adviezen kunnen waardevol zijn. 
Bovendien, zo merkte de Raad op, hou
den deze vergaderingen het veiligheids- 
besefaan boord levend.
De Raad attendeerde op het boekwerk 
'D at is ju is t’, waar in hoofdstuk 31 de 
bevoorradingsvaart speciale aandacht 
krijgt.

De Raad merkte op dat de lading niet 
steeds goed vastgesjord stond, maar was 
tamelijk gematigd in zijn aanmerking 
daarop. Men realiseerde zich terdege de 
problem en w aarvoor men zich in de sup- 
ply vaart gesteld ziet.
Dit deel van de uitspraak luidde aldus:

‘De pigboxen zijn te laag om  goed ge
sjord te kunnen worden. Zij hebben bo
vendien slechts kleine ogen, alleen ge
schikt voor het inpikken van de spruit, en 
niet om  sjorkectingen door te halen.
De Raad onderkent het bijzondere karak
ter van het goederenvervoer tussen de 
wal en platforms en tussen de platforms 
onderling.
D it vervoer vindt op de N oordzee echter 
reeds gedurende een zo lange periode 
plaats -  en het ziet er naar uit dat dit nog 
geruim e tijd zal voortduren -  dat het on
der andere uit veiligheidsoverwegingen 
zinvol is om  dit transportprobleem  inte

graal aan te pakken, waarbij ook het ver
ticaal sjorren aandacht dient te krijgen. 
De Raad denkt hierbij o.a. aan gestan
daardiseerde containers met aangepaste 
sjorogen, in dek verzonken sjorpotten, 
los te plaatsen stutten in dek, e .d .’

déjA v u

De uitspraak van de Raad voor de 
Scheepvaart inzake het ongeluk op de 
Red Snipe bevatte voornamelijk globale 
aanbevelingen. De Raad ging er blijkbaar 
vanuit dat de bedrijfstak het dan verder 
zelf wel zou uitwerken en met maatrege
len komen oin de veiligheidssituatie te 
verbeteren, (foto 1)

Foto 2

Toch blijkt dat de deskundigen er niet 
uitkomen. De barre weersomstandighe
den waarin gewerkt moet w orden en de 
grote verscheidenheid aan lading die ver
voerd moet worden stellen de opvaren

den van bevoorradingsschepen dikwijls 
voor grote problemen. Het is nog steeds 
gevaarlijk werk waarvoor ervaren men
sen nodig zijn.
Dit w ordt geïllustreerd door een ongeluk 
aan boord van de ’Smit Lloyd 28’.
Tijdens het lossen van lading langszij het 
kottcrplatforrri op 4 december 1990 ging 
een container aan de haal waardoor een 
matroos ernstig werd verwond.

DE SMIT LLOYD 28 VERTREKT
O p 3 december 1990 vertrok de Smit 
Lloyd 28 van Velscn naar de platforms 
Logger’ cn K otter’. Er stond deklading 

voor diverse platforms aan boord. Er

waren enkele 5-voets en 10-voets contai
ners en een 20 voets tank bestemd voor 
het kotter-platforin. Ze waren met be
hulp van een staaldraad aan de bak- 
boordsreling gesjord. Deze wijze van
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beschouwt het als ondoenlijk iedere con
tainer afzonderlijk te sjorren. De m atro
zen zouden zich dan namelijk voor het 
sjorren en losgooien aan dek tussen de la
ding moeten begeven m et alle gevaren 
van dien. Daarom  w ordt de lading per 
platform  apart gesjord m et als gevolg dat 
tijdens het lossen alle lading bestemd 
voor een platform los aan dek staat.

EEN FLINKE KLAP WATER
H et was mooi weer m et een noordweste
lijke w indkracht 5 a 6. Het schip lag rus
tig en de laad- en losoperaties bij het Log- 
ger-platform  en de Penrod 81 verliepen 
zonder problemen. Bij het Logger-plat- 
form  werd nog een kirbag-container ge
laden, bestemd voor het K otter-plat- 
fornt.
Een kitbag-container is een kleine geslo
ten bak van 1,5 m x 1,5 m  x 1,5 m be
stemd voor vervoer van tassen, papier
werk en kleine onderdelen.
De kapitein m anoeuvreerde de Smit 
Lloyd 28 in de vroege ochtend van 4 de
cember in positie onder het platform.
De twee matrozen stonden klaar om de 
containers los. te maken en daarna aan te 
koppelen. Eén van hen had veel ervaring 
op de bevoorradingsvaart, de ander 
kw am  van de zeesleepvaart waar hij al 
vijftien jaar voer en maakte zijn eerste 
term bij de supply-vaart.
Beide matrozen droegen een 
overlevingspak, helm, handschoenen en 
laarzen.
Bij de betreffende kapitein was het ge
bruikelijk dat er overleg tussen de m atro
zen en de kapitein plaats vond over de 
vraag o f  er aan dek gew erkt kon worden. 
De m atrozen hadden daarin de doorslag
gevende stem.
De omstandigheden waren zo gunstig 
dat niemand het te gevaarlijk vond om 
aan dek te werken.
Toen de eerste container werd gelost en 
de sjordraad was gevierd zag de kapitein 
een deininggolf die groter was dan de an
dere onder het platform doorlopen. Hij 
riep een waarschuwing door de intercom 
naar het dek en zette de handles van de 
machines naar voren om  vaart over het 
voorschip te krijgen.
Even later spoelde een golf water over 
het achterschip.
De ene matroos dook weg naar stuur
boord en de ander week uit naar bak
boord. H et was de laatste die vol getrof
fen w erd door het van bakboord overko
m ende water. Hij vertelde er het volgen
de over:
’lk werd volkom en in beslag genom en 
door het wegnemen van de sjordraden

toen ik via de intercom een geschreeuw
de waarschuwing van de kapitein hoor
de. Direct daarop kwam  er van bak- 
boord-achter een flinke klap water over. 
Het schip maakte een haal over sruur-

EVALUATIE
Het ongeval is door de hele bem anning 
besproken, maar de veiligheidscommis- 
sie van de Smit Lloyd 28 maakte er geen 
rapport van op.

boord en ik verdween geheel onder wa
ter, waarbij ik van mijn positie midden 
op dek werd opgetild en tegen de contai
ners voor de tank werd aangesmeten. 
Daar liggend kreeg ik de lichte kitbag- 
container, die was gaan drijven, over 
mijn buik en benen.
De overige containers verschoven slechts 
weinig, Ik kon mijn linkerbeen niet ge
bruiken en ben op mijn ellebogen en 
rechterbeen naar bakboord gekropen, 
waar ik mij opdrukte naar de brandblus- 
leiding.’

SNELLE MEDISCHE HULP
De kapitein en de eerste stuurman had
den onmiddellijk door dat er iets ernstigs 
gebeurd was. D e stuurm an ging naar dek 
en de kapitein vroeg medische assistentie 
bij het platform.
De eerste stuurm an verleende eerste hulp 
en de medie van het platform werd bin
nen tien m inuten in een crew basket op 
dek van de Smit Lloyd 28 neergelaten.
De gewonde m atroos werd voorzichtig 
op een brancard aan boord van het plat
form gehesen, waar hij verdere hulp 
kreeg. Per helikopter arriveerde kort 
daarop een dokter van de wal en uiteinde
lijk werd de patiënt afgevoerd naar het 
ziekenhuis in Haarlem.
Hij had een gebroken scheenbeen, een 
gebroken hielbeentje en een verbrijzelde 
enkel.

De kapitein m erkte op dat er in het verle
den wel meer voorvallen met schuivende 
lading gemeld zijn. Aan boord w ord t al
les in het werk gesteld om dergelijke on
gevallen te voorkom en.
De algemene conclusie van de bem an
ning was dat de speciale vaart, die de be
voorradingsvaart is, nu eenmaal bepaal
de risico’s inhoudt, Het hoort erbij.
De veiligheidsofficier van Smit Vloothe- 
heer stelde aan boord een onderzoek in en 
legde ook voor de Raad voor de Scheep
vaart een verklaring af.
Voor het sjorprobleem worden nog 
steeds oplossingen gezocht, inaar de pa
nacee heeft men nog niet gevonden,
Ter zitting ging de veiligheidsofficier 
verder in op een leemte in de opleiding 
van het personeel. Aan boord w ordt men 
geconfronteerd met nieuw, onervaren 
personeel. Aan boord m oeten de nieu
welingen vertrouw d gem aakt w orden 
met de offshore situatie. Bij Smit w ordt 
gedacht aan de mogelijkheid een op de 
praktijk gerichte opleiding aan de wal te 
beginnen. Een idee dat door een andere 
getuige-deskundigc werd toegejuicht. 
Deze pleitte ervoor ervaren opvarenden 
van bevoorradingsschepen als leraar te 
laten optreden en ze daarvoor incidenteel 
vrij te maken.
Bij Smit Lloyd w ordt ook gezocht naar 
mogelijkheden om de kracht van het 
over het achterschip binnenstrom ende
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zeewater te breken. Als proef is op de 
Smit Lloyd 28 een rasterwerk aan de 
slccpboog bevestigd. (Zie foto 3).
De inspecteur voor scheepvaart pleitte 
voor een betere kraanopstelling op de 
platforms.

DE UITSPRAAK
De Raad voor de Scheepvaart hoorde het 
allemaal aan en bereikte de conclusie dat 
er toch nog niet veel terecht gekomen 
was van de integrale aanpak van het 
transportprobleem in de offshore. De 
uitspraak van de Raad uit 1987 was dan 
misschien niet terzijde geschoven maar 
had in ieder geval niet voldoende opgcle- 
verd.
De Raad wenste zich daarbij niet neer te 
leggen en overwoog het volgende:

A. H et onderzoek aan boord en door 
de veiligheidsoffïcier
Het is onbegrijpelijk en onjuist dat noch 
de veiligheidscommissie aan boord, noch 
de veiligheidsoffïcier van Smit Vlootbe- 
heer een schriftelijke rapportage van dit 
ongeval heeft gemaakt. Hieruit zou de 
conclusie kunnen worden getrokken, dat 
dit soort ongeval als onvermijdelijk 
w ord t gezien.

B. D e toestand van de zee
O ok uit dit ongeval blijkt weer dat *de 
zee nooit te vertrouwen is’. Volgens de 
kapitein waren de omstandigheden voor 
de winterdag ideaal en lag het schip heel 
rustig. Het was echter wel windkracht 5 'a 
6 en er ontstond deining door.
O nder alle omstandigheden, is het nor
maal dat er af en toe een veel hogere golf 
voorkom t. De kapitein observeerde de 
golven en heeft gewaarschuwd voor een 
hogere golf. Dit bleek niet tijdig genoeg 
te zijn voor de in het bevoorradingswerk 
weinig ervaren matroos. O f  de kapitein 
eerder had kunnen waarschuwen, blijft 
een open vraag.
Volgens de verklaringen van de kapitein 
en de stuurm an w ordt het dek na het snel 
inpikken van het te lossen stuk door de 
matrozen verlaten; om dat het schip zo 
rustig lag bleven deze keer de matrozen 
aan dek wachten. D it is organisatorisch 
gezien niet juist. Standaard zou moeten 
zijn, dat het dek altijd w ordt verlaten, 
tenzij de kapitein uitdrukkelijk toestem
m ing geeft.

C . D e vakbekwaam heid en ervaring 
van de m atrozen
De bem anning van een bevoorradings
schip bestaat doorgaans slechts uit een 
kapitein, stuurm an en twee matrozen. 
De taak van de matrozen als ploeg aan

dek bij het laden en lossen vereist -  even
als die van de kapitein en stuurman -  er
varing en kennis. Daaraan ontbreekt het 
niet zelden. Daarom ju icht de Raad toe 
dat bij Smit Vlootbcheer er plannen zijn 
om ccn korte, praktijkgerichte opleiding 
aan de wal te beginnen van drie o f  vijf 
dagen.
Zeevaartscholen en andere maritieme 
opleidingen zouden zich wellicht kunnen 
beraden over de door beide deskundigen 
gemaakte opmerkingen.
Wel m oet worden bedacht, dat de erva
ring een belangrijke rol speelt. In dit ver
band heeft de Raad met waardering ken
nis genomen van het bestaan van overleg 
tussen de matrozen aan dek en de kapi
tein, waarbij de ploeg aan dek in laatste 
instantie bepaalt o f er aan dek kan w or
den gewerkt.

D . M ateriële aanpassingen
Nu gebleken is dat er nieuw en onervaren 
personeel op de bevoorradingsschepen 
kom t te varen en het personeel aan dek 
een belangrijke invloed heeft op de ope
ratie bij slechter omstandigheden, w ordt 
de kwestie van materiële en organisatori
sche aanpassingen urgent. Na de uit
spraak nr. 6/1987 van de Raad is er ken
nelijk niets wezenlijk veranderd. De 
Raad kan zich niet aan de indruk onttrek
ken, dat de direct betrokkenen zijn uitge
keken op het probleem, geen oplossing 
zien en in een kringetje blijven ronddraai
en. (Zie ook bovenstaand punt A).
De suggestie ter zitting uit de Raad om 
ook de sleeplier te gebruiken om de sjor- 
draden stijf aan te trekken, werd door de 
deskundigen ter zitting als niet praktisch 
beschouwd. De Raad vermeent dat bij
voorbeeld door de slecpdraad af te dek
ken met twee stalen halve schalen en 
daarover een sjordraad te leggen en 
voorts zonodig de bedieningsregeling 
van de lier aan te passen, de sleeplier wel 
als sjorlier zou kunnen worden gebruikt. 
Dit is echter een klein facet van het gehele 
transportprobleem .
Innovatief denken zou tot oplossingen 
moeten leiden, waarbij alsdan onder 
meer als mogelijkheden in beschouwing 
zouden kunnen worden genom en het 
elektromagnetisch sjorren, her gebruik 
van grotere standaardcontainers, contai
ners op pootjes, goederen sjorren met 
een weggooiband, niemand aan dek toe
laten maar loopbruggen over de coa- 
ming, betere opleiding van het met deze 
werkzaamheden belast personeel enz.
Nu uit het eigen bedrijf geen oplossingen 
komen, lijkt het noodzakelijk dat buiten
staanders inventief het probleem bena
deren.

Het probleem van snel en veilig zeetran
sport van goederen van en naar boorei
landen en productieplatforms zou inte
graal dienen te worden onderzocht door 
een goed instituut. Met opzet is hierbij 
niet slechts het sjorren van de lading ge
noemd, aangezien dit een te grote beper
king van de opdracht zou kunnen inhou- 
deti. Het door de inspecteur naar voren 
gebrachte punt van de positie aan de 
kraan(en) op het platform zou in het on
derzoek kunnen worden betrokken, 
evenals de opleiding van de kraandrijver. 
Een w oord van waardering past voor de 
snelle medische hulp door de diverse in
stanties aan het slachtoffer gegeven.

AANBEVELING
1. Het probleem van snel en veilig zee
transport van goederen van en naar boor
eilanden en productieplatforms zou inte
graal dienen te worden onderzocht door 
een daartoe goed toegerust instituut.
2. In afwachting van de resultaten van 
een dergelijk onderzoek w ordt aanbevo
len om het personeel beter op te leiden en 
ervan te doordringen dat de veiligheids
procedures strikt in acht dienen te w or
den genomen.

LERING
Voorts verwijst de Raad naar de lering 
zoals vermeld in uitspraak n r.6/1987, en 
welke voor zover hier van belang luidt;
In het boekwerk 'Dat is ju is t’, uitgegeven 
door het Directoraat-Generaal Scheep
vaart en Maritieme Zaken, krijgt de be- 
voorradingsvaart in hoofdstuk 31 specia
le aandacht.
De Raad attendeert in het bijzonder op de 
hier verkort weergegeven punten:

1.4 Een uitkijk m oet waarschuwen voor 
zeeën die over het schip dreigen te lopen. 
2.1 O m  het lossen van lading op zee vei
lig te kunnen uitvoeren moet elk stuk la
ding afzonderlijk gesjord worden.
4.6 Als bij een installatie w ordt gelost, 
moeten de sjorringen van de te lossen 
stukken pas worden losgenomen als het 
stuk op het punt staat gelost te worden. 
4.10 Als er lading terugkom t aan boord 
m oet deze onmiddellijk zeevast worden 
gezet.
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GLOBAL MARITIME DISTRESS 
AND SAFETY SYSTEM

SAMENVATTING VAN DE 
LEZINGEN, GEHOUDEN TIJDENS 
DE VOORLICHTINGSDAG OP 
DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1991 
IN HET NEDERLANDS 
CONGRESGEBOUW TE 
'S-GRAVENHAGE

OPENINGSWOORD
D r s . j .  K .  V r e e s w ij k  s p r a k  o p  d e z e  v o o r l i c h t i n g s 

d a g  G M D S S  EEN W O O R D  VAN W ELKOM TO T DE AANW E

ZIGEN MEDE NAMENS DE MINISTER VAN VERKEER EN

W a t e r s t a a t , m e v r o u w  M a y - W e g g e n . H ij  r i c h t t e

DAARNAAST EEN BIJZONDER W O O R D  VAN WELKOM TO T DE

B e l g i s c h e  g a s t e n .

D e h e e r  V r e e s w ij k  b e n a d r u k t e , d a t  d e  d a t u m  

W AAROP HET GMDSS ZIJN INTREDE ZAL GAAN DOEN,

I FEBRUARI 1992 SNEL NADERBIJ KOM T EN HET LEEK HEM 

EEN GOEDE GEDACHTE OM EEN AANTAL ASPECTEN VAN 

DAT SYSTEEM IN EEN SAMENHANGEND KADER MET AI.LE 

BETROKKEN PARTIJEN TE BELICHTEN.

D e  VOORLICHTINGSDAG MOET DAN OOK W ORDEN GEZIEN  

ALS HET BEGIN VAN EEN CAMPAGNE DIE MOET LEIDEN TO T  

EEN SOEPELE INVOERING VAN HET GMDSS.

De heer Vreeswijk vervolgde met:
Nadat in 1983 meerdere N A V TEX  stati
ons in N oordw est Europa operationeel 
waren geworden, als eerste fase van de 
invoering van het GMDSS, en de con
currentie in de scheepvaart verder toe
nam, werd in overleg met de redersver- 
enigingen en de vakbonden, na diverse 
experimenten, begonnen m et de eerste 
vrijstellingsregeling voor het varen zon
der radio-officier in Noordwesteuropese 
wateren.

Deze vrijstellingsregelingen werden aan 
de hand van verdere technische ontw ik
kelingen op het gebied van de satelliet
communicatie en N A V TEX , en als ge
volg van een toenemend tekort aan N e
derlandse radio-officieren stapsgewijs 
uitgebreid to t de Middellandse Zee en de

Zwarte Zee (in 1987), de Noordelijke At
lantic (in 1989) en de westkust van 
N oord-A m erika (in 1990). In de jaren 
1989 en 1990 werden wereldwijd experi
menten uitgevoerd en is door DGSM - 
experts meegevaren om verdere verrui
mingen van de vrijstellingsregeling te 
onderzoeken. Aldus is vanaf I januari 
1991 het vrijstellingsgebied uitgcbrcid 
met de Indische Oceaan en het oostelijk 
deel van de Stille Oceaan. Bij deelname 
hieraan m oet het betrokken schip de be
nodigde veiligheidsinformatie kunnen 
ontvangen.
D oor middel van deze experimenten kon 
bijtijds worden ingespeeld op het tekort 
aan Nederlandse radio-officieren en in dit 
opzicht zijn de scheepsladingen rappor
ten, die voortvloeiden uit de experimen
ten, niet nutteloos geweest.

''Drs. J .  K . Vreeswijk 
Hoofd Scheepvaartinspectie, D G SM

N og een belangrijk nationaal aspect, ten
slotte, betreft de om zetting van de SO- 
LAS-bepalingen in Nederlandse regelge
ving. De GM DSS-m aterie is zeer com 
plex gebleken en vereiste op onderdelen 
veel nadere studie en overleg, zowel bin
nen de overheid als met het bedrijfsleven 
en de onderwijswereld. Verwacht wordt 
dat de officiële wijziging van het Sche
penbesluit in januari in her Staatsblad ge
publiceerd zal worden.
Waartoe nu al deze inspanningen?
I Iet GMDSS vorm t in de eerste plaats na
tuurlijk door de mogelijkheden tot snel
lere communicatie een grote bijdrage aan 
de verdere verhoging van de veiligheid 
van de zeevarenden.
Daarnaast zal ook het marine milieu ge
baat zijn bij het GMDSS. Immers dankzij 
dit systeem zullen ook acties ter bestrij
ding van zeeverontreiniging sneller op 
gang kunnen komen.
Verder behoeft het geen betoog dat in het 
algemeen satellietcommunicatie onte
genzeglijk veel commerciële voordelen 
biedt. M et de invoering van het GMDSS 
ondergaat het wereldwijde com munica
tienetwerk een belangrijke maritiem e ge
biedsuitbreiding.



INMARSAT SERVICES FOR 
CMDSS

A l t h o u g h  r a d i o c o m m u n i c a t i o n s  h a v e  b e e n  u t i l i z e d

AT SEA TH RO U G H O U T THIS CENTURY, IT IS ONLY W ITH IN  

THE LAST FIFTEEN YEARS THAT WE HAVE EXPERIENCED A 

SUDDEN QUANTUM  JU M P IN COM M UNICATIONS CAPABILI

TIES, BROUGHT ON BY THF. EMERGENCE OF SATELLITE 

TECHNOLOGY APPLIED TO THE MARITIME COM M U NITY.

S a t e l l it e  c o m m u n i c a t i o n s  h a s  b e c o m e  a  v a l u a b l e

RECOGNIZED ASSET IN DISTRESS AND SAFETY SITUATIONS, 

AND THIS TECHNOLOGY WILL HAVE A MAJOR ROLE IN THE

G l o b a l  M a r it i m e  D is t r e s s  a n d  S a f e t y  S y s t e m  

(GMDSS) w h i c h  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  b y  t h e  I n t e r n a 

t i o n a l  M a r i t i m e  O r g a n i z a t i o n  (IM O ) a n d  i n c l u d e d  

IN AMENDMENTS TO THE SAFETY OF LlFF. AT S f.A 

(SOLAS) C o n v e n t i o n . A s a  p r o v id e r  o f  g l o b a l

MARITIME SATELLITE COM M U NICATIONS, THE INTERNATIO

NAL M a rit im e  S a t e l l it e  O r g a n i z a t i o n  (IN M A R S A T )
WILL MAKE SATELLITE COM M U NICATIONS CAPABILITIES 

AVAILABLE FOR CARRYING OUT VARIOUS COM M U NICA

TIONS FUNCTIONS REQUIRED IN THE SYSTEM PLAN.

INMARSAT'S PURPOSE
INM ARSAT came into being as an O r
ganization on 16July 1979, bringing with 
it a new international cooperation in the 

Foto Flying Focus sphere o f  maritime satellite communica-

James L . Fear 
International Maritime Satellite 
Organization (IN M A R S A T )

tions. The original membership o f  26 
M ember Countries has grown to 64 at 
the present time. The INM ARSAT sys
tem became operational on 1 February 
1982, leasing satellite capacity for its first 
generation space segment. The latest ad
ditions to the space segment are satellites 
designed and purchased by IN M A R
SAT. By agreement with the United 
Kingdom, INM AR SA T’S headquarters 
was established in London.
Providing for maritime safety com m uni
cations has been part o f the purpose o f the 
Organization since its beginning. In ac
cordance w ith its Convention, INM AR
SAT is ’to make provision for the space 
segment necessary for im proving m ari
time communications ... thereby assis
ting in im proving distress and safety o f 
life ... efficiency and management o f
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ships and ... m aritim e public corrrespon- 
dence services The Convention also 
states that INM ARSA T shall act exclusi
vely for peacefvil purposes, that ships of 
all nations may use the space segment and 
that it is open for m em bership by all 
States.
M aritime safety com munications re
quirem ents have been fundamental in
puts in the design and developm ent o f 
INM ARSA T equipm ent capabilities. 
The development o f  new  ship earth stati
on standards, the enhanced group call 
system and provisions for emergency 
position-indicating radio beacons to  ope
rate through the space segment have all 
been considerably influenced by the safe
ty needs o f  the mariner.

THE INMARSAT SYSTEM
There are three essential com ponents o f 
the INM ARSA T system:
-  the INM AR SA T space segment -  the 
satellites and ground support facilities -  
planned by INM ARSA T and funded by 
Signatories;
-  the Coast Earth Stations (CES) which 
provide an interface between the space 
segment and the national and interna
tional fixed telecom m unications net
works and which arc generally funded, 
and operated by Signatories; and
-  the Ship Earth Stations (SES) -  the sat
ellite com munications terminals which 
are purchased or leased by individual ship 
ow ners/operators.

THE SPACE SEGMENT
To provide its space segment for global 
coverage, IN M A R SA T employs its own 
satellites as well as satellite capacity leas
ed under contract from  three organiza
tions;
-  The European Space Agency (ESA) 
for the lease o f  the M A RECS-B2 space
craft;
-  The International Telecom munica
tions Satellite Organization (INTEL
SAT) for m aritim e com munications sub
systems (MCS) on three INTELSAT V 
satellites; and
-  The C O M SA T General Corporation 
for the lease o f three M arisat satellites for 
contingency back-up purposes.

This space segment includes operational 
and spare satellites for four ocean regions 
(Indian Ocean Region, Pacific Ocean Re
gion, Atlantic Ocean Region-East, and 
Atlantic Ocean Region-W est). This pro
vides global coverage w ith the exception 
o f the polar regions above 75° latitude, 
which cannot be seen by geostationary 
statellites.

The INM AR SA T N etw ork Control 
Centre (NCC) at the London Headquar
ters functions around-the-clock control
ling the system and co-ordinating activi
ties o f  the satellite technical control cen
tres, operated by space segment sup
pliers, and the coast earth stations. 
INM AR SA T purchased 4 new  satellites 
from  a consortium  o f  companies headed 
by British Aerospace Dynamics Group 
and including M atra-Espace o f  France. 
Hughes o f  the United States and Fokker 
o f  the Netherlands. The first 1NMAR- 
SAT-2 satellite entered service in De
cember 1990, the second in April 1991. 
The third and fourth o f  the second gene
ration satellites will be launched in late 
1991 and early 1992, respectively. These . 
new satellites have over three times the 
capacity o f the existing satellites and also 
cover 3 M Hz o f  the aeronautical mobile- 
satellite ’R ’ band, in addition to covering 
the whole o f  the m aritim e L-band alloca
tion. INM ARSAT has also contracted 
for a third generation o f satellites for deli
very in late 1994/1995.

COAST EARTH SATIONS (CES)
The INM ARSA T system is connected 
into the w orldwide telecommunications 
networks via coast earth stations, o f 
which there are 30 Inmarsat-A and 5 In- 
m arsat-C  CESs currently in operation. 
M any m ore coast earth stations are plan
ned to provide Inmarsat-A and Inmarsat- 
C /E G C  services. The wide spread o f 
coast earth stations around the world of
fers the prospect o f  shorter land-line dis
tances and broader services.

SHIP EARTH STATIONS (SES)
For the shipboard user, the key to the 
m aritim e satellite system, and thus satel
lite safety communications, is an IN 
M ARSAT ship earth station, which puts 
him in instant contact with the rest o f  the 
world. Ship earth stations in operation 
today providing telephone, telex, facsi
mile and data com munications capabili
ties are o f  the Inmarsat-A design, 
produced by some 13 manufacturers 
around the world. inm arsat-C  ship earth 
stations providing store-and-forward 
data messaging are manufactured by 11 
companies around the w orld, and other 
companies arc evaluating building the 
equipment. All SESs for. use in the In
marsat system are type approved by IN 
M ARSAT.
By 1 August 1991, over 12,000 Inmarsat- 
A ship earth stations and 1,200 Inmarsat- 
C ship earth stations had been commis
sioned for m aritim e communications. 
Ship earth stations have been installed on

a wide range o f  vessels, including oil 
tankers, liquid natural gas carriers, seis
mic survey vessels, oil drilling rigs, fis
hing boats, cargo and container vessels, 
passenger ships, ice breakers, tugs, cable- 
laying ships and yachts.

Inm arsat-a ship earth stations
Inmarsat-A ship earth stations can be 
separated into tw o main packages, abo
ve-deck equipm ent and below-deck 
equipm ent. The above-deck equipm ent, 
housed in a protective dome, includes a 
parabolic antenna, from  85 to 120 cm in 
diameter, which is mounted on a stabil
ized and steerable platform; so that the 
antenna remains pointed at the satellite 
regardless o f  ship motion. The below- 
deck equipment consists o f  an antenna 
control unit, com munications electro
nics used for transmission, reception, ac
cess control and signalling, and telepho
ne and telex equipment. It may also in
clude options such as facsimile and data 
equipment.
As well as being less expensive and easier 
to fit, the new  generation o f  equipm ent 
now being produced by manufacturers is 
«(mailer and easier to use than earlier 
models. Above decks equipm ent is now  
available weighing less than 100 kilo
grams, making it suitable for installation 
on m ost types and sizes o f  vessels. Many 
o f the current systems are m odular in de
sign and allow the addition o f  optional 
equipm ent for facsimile, data and even 
slow-scan television. Some below-deck 
units have a built-in m icrocom puter with 
a visual display unit (VDU) and alpha
numeric keyboard, hard copy printer and 
a built-in m odem . The micro can be used 
to prepare messages with the ease o f  m o
dem word-processing equipment. Mes
sages can be composed, edited and trans
mitted directly from the screen or stored 
for later transmission.
Some users have added the capability to 
their installations for automated vessel 
reporting. Those involved in vessel man
agement on shore can dial the ship at any 
time o f  the day or night and automatical
ly receive inform ation as to its position, 
heading, etc., as well as data on its cargo 
status and machinery operation -  all 
w ithout disturbing or distracting the 
crew.

Inm arsat-c ship earth station
Inmarsat-C ship earth stations are small, 
light-weight, low  cost message-based 
terminals capable o f  battery or mains 
operation. A typical Inm arsat-C  mobile 
terminal comprises a system module, 
weighing a few kilograms, and a simple,
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light-weight antenna, While some have 
message preparation and display facilities 
incorporated, other versions come with 
standard interfaces so the users can con
nect their own telex or com puter equip
ment. Navigation systems and other re
mote sensors can also be plugged in or 
integrated for automatic transmission of 
m onitored data. The small omni-direc
tional antenna can be m ounted high on 
any vessel, giving it a clear, unobstructed 
view o f  the horizon, like a VHF antenna.

The Inm arsat-C SES transmits and re
ceives messages at an information rate of 
600 bits/second, twelve times the speed 
o f norm al telex.
The choice o f  data terminal equipment 
m ay range from a simple keyboard entry 
and display device to a m icro-computer 
system capable o f  preparing and display
ing messages, and m onitoring and con
trolling num erous other functions in the 
vessel. Each manufacturer has his own 
ideas about packaging the terminals, but 
one thing is certain, in all cases it will be 
small and light enough to be installed 
aboard any size ship or boat which has a 
need for radiocommunications.

Enhanced group call(EGC) system
The Enhanced Group Call system en
ables INM ARSAT to provide unique 
global services capable o f addressing 
messages to pre-dctermined groups o f  
ships or all vessels in both fixed and vari
able geographical areas. The system is 
able to meet the requirements o f authori
ties and Administrations for the broad
casting anywhere in the world o f  global, 
regional or local navigational warnings, 
meteorological warnings and forecasts, 
and shore-to-ship distress alerts. In addi
tion to covering the mid-ocean areas, the 
EGC system can also provide an auto
mated service in coastal areas where ship
ping density is low or in areas where it 
may not be economical to install 518 kHz 
N A V TEX  transmitters.

Enhanced group call (EGC) receiver
The Enhanced Group Call receiver can 
be an integral part o f  another SES or a 
completely separate unit, a receive-only 
ship earth station. In either case, a receiv
er m ay be dedicated to the EGC function 
which will ensure a very high probability 
o f  receipt o f maritime safety information 
(INM ARSAT'S SafetyNET1 M service) 
and commercial group call messages 
(INM ARSAT'S FleetN ET™  service). 
The EGC receiver is electronically iden
tical to  the receive side o f  the lnm arsat-C 
ship earth station.

L-BAND SATELLITE EPIRB
The L-band satellite Emergency Position 
Indicating Radio Beacon (EPIRB) is de
signed to satisfy the rapid alerting func
tion in catastrophic incidents where there 
has been no opportunity to pass a distress 
message by ordinary methods. Although 
capable o f manual activation, the satellite 
EPIRB will float-free from a sinking ship 
and automatically transm it the distress 
alert including the position o f  the inci
dent. The distress message will be trans
mitted through the INM ARSAT space 
segment to a coast earth station; the pro
cessed signal data will then be relayed to a 
Rescue Coordination Centre. The dis
tress message to be transmitted by a satel
lite EPIRB can be stored and updated 
manually or automatically; it can include 
all Distress Message Generator (DMG) 
information.

THE GLOBAL MARITIME 
DISTRESS AND SAFETY SYSTEM
The present maritime distress and safety 
system will be replaced beginning in 
1992 with a new system which was 
developed by the Member Governments 
o f the International M aritime Organiza
tion (1MO). The old system has many 
deficiencies which can be overcome by 
the application o f new  technologies and 
satellite communications. Whereas the 
present system for maritime distress and 
safety communications relies primarily 
on the capability o f  a ship in distress to 
alert another ship for assistance, the Glo
bal M aritime Distress and Safety System 
places emphasis on alerting shore-based 
search and rescue authorities for coordi
nated assistance and rescue operations.

Equipment carriage requirements to en
able ships to perform specified distress 
and safety communications functions in 
the GMDSS will be mandatory for all 
SOLAS (Safety o f  Life at Sea) Conventi
on vessels. The SOLAS Convention ap
plies to vessels o f 300 tons gross tonnage 
and larger making international voyages. 
Provisions o f the GMDSS will enter into 
torce in February 1992 and be applied 
progressively by Administrations until 
all ships are in compliance by 1 February 
1999. Carriage requirements will vary 
somewhat depending on the areas o f  
operation for the applicable ships. For 
example: those ships which confine their 
operations exclusively to areas o f recog
nized VHF coverage will not be required 
to possess capabilities for medium - and 
long-range communications, and those 
which operate on the high seas must have 
satellite communications or an HF radio

installation which includes new autom at
ed communications capabilities.

The following radiocommunications 
functions which each ship subject to the 
Safety o f Life at Sea (SOLAS) Conventi
on shall be capable o f perform ing in the 
GMDSS have been identified:

Com munication Function Description 
N o. 1 Ship-to-Shore Alerting 
No. 2 Receiving Shore-to-Ship Alerting 
N o. 3 Transm itting and Receiving Ship- 

to-Ship Alerting 
No. 4 Transm itting and Receiving

Search and Rescue Coordination 
Com munications 

N o. 5 Transm itting and Receiving O n- 
Scene Com munications 

N o, 6 Transm itting and Receiving Sig
nals for Locating 

N o. 7 Transm itting and Receiving N a
vigational and Meteorological 
Warnings and Urgent Informa
tion

No. 8 General Radiocommunications 
into Shore-Based Com munica
tions System s/Networks 

No. 9 Bridge-to-Bridge Com m unica
tions

PERFORMANCE OF GMDSS
COM M UNICATIONS 
FUNCTIONS
All o f  the m edium - and long-range com
munications functions identified by IM O  
and the SOLAS Convention as being re
quired capabilities for ships in the 
GMDSS are ideally suited for perfor
mance utilizing satellite communications 
techniques. The functions num bered 3, 
ship-to-ship alerting; 6, locating; and 9, 
bridge-to-bridge, are o f short-range na
ture and best perform ed by conventional 
terrestrial communications methods. 
However, for function No. 5 -  Trans
m itting and Receiving On-Scene C om 
munications, ships so fitted may use IN 
M ARSAT as a supplement to other com 
munications facilities.

Communication Functions Ideally Suit
ed to Satellite Techniques

Communication Function N o. 1 — Ship- 
to-Shore Alerting
Initiated at the press o f a special button 
(or a special key sequence) on the ship 
earth station terminal, distress alerts are 
given priority access via the IN M A R
SAT system; so that the distress alert can 
be routed w ithout delay, usually auto
matically, to a rescue coordination centre 
ashore.
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The L-band satellite EPIRB is an alterna
tive for sending the distress alert. EPIRB 
transmissions can be initiated manually, 
or automatically when the EPIRB floats 
free after a ship foundering.

Com m unication Function N o . 2  -  
Receiving Shore-to-Ship A lerting  
Initiated by rescue coordination centres 
ashore, ships are alerted through auto
m atic receipt o f distress alerts transm it
ted through the International Safety- 
N E T rM Service using Inm arsat’s En
hanced Group Call system. Ordinary te
lex group calls to Inmarsat-A  ship earth 
stations can also be used to supplement or 
until all ships are equipped with EGC re
ceive facilities.

Com m unication Function N o. 4 -  
Transmitting and Receiving Search and 
Rescue Coordination Communications 
INM ARSA T ship earth stations can be 
utilized for originating and receiving 
communications w ith other ships 
involved in distress cases and for com 
munications w ith rescue coordination 
centres. When multiple ships are invol
ved, the Enhanced Group Call system 
will be advantageous for operational up
dates and planning actions from rescue 
coordination centres.

Com m unication Function N o. 7 -  
Transmitting and Receiving N a v /M et 
Warnings and Urgent Information  
H ydrographic and meteorological dan
ger messages are initiated by ships and 
transm itted to shoreside authorities 
through the INM ARSA T system using 
ship earth stations. M aritim e Safety In
formation (MSI) is initiated by shoreside 
authorities in hydrographic, m eteorolo
gical and search and rescue offices, and 
messages are entered into the Internatio
nal SafetvN ET™  Service for transm is
sion to ships through IN M A R SA T’S 
EGC system.

Com m unication Function N o. 8 - Gene
ral Radiocommunications into Shore-ba
sed Com m unications System s/N et
works.
Virtually all o f  the telecommunications 
services in offices ashore are also avail
able to ships equipped w ith ship earth 
stations. This results in ships having ca
pabilities for high quality, reliable and 
automatic com munications via telepho
ne, data, facsimile and telex. These capa
bilities can be used for obtaining advice 
and assistance from experts ashore in ef
forts to solve problems before they deve
lop into distress incidents.

In addition, other INM ARSAT capabili
ties are available such as tw o-digit access 
codes for special services. A series o f 
tw o-digit access codes has been estab
lished to make it faster for ships to make 
connections for a num ber o f  com m on 
purposes. There are six which are specifi
cally for safety services and provide a 
quick connection to an RCC, meteorolo
gical office, ship reporting centre o r me
dical centre.

ADVANTAGES OF SATELLITE 
TECHNIQUES FOR SAFETY
Some o f  the advantages o f  m aritim e sat
ellite communications for safety uses can 
be summarized:
-  Satellite communications arc fast, reli
able and o f high quality. Users are not 
plagued by ionospheric disturbances and 
crowded radio waves, which can result in 
delays o f hours or even days in making a 
call w ith conventional radiocommunica
tions.
-  Satellite communications are simple 
and easy to use. A ship equipped with a 
ship earth station can send a telex or make 
a telephone call directly to shore or other 
satcom-equipped ships as easily as if the 
call was being made between tw o offices 
ashore.
-  M aritime satellites provide near global 
coverage (to about the 75 degree latitu
des) which means a ship with a ship earth 
sation can be virtually anywhere on the 
navigable waters o f the world and still 
send a distress alert or be reached by te
lephone or message communications.
-  A ship equipped with a ship earth sta
tion can be reached 24 hours a day.
-  INM ARSAT has granted access to its 
system by land-based ship earth stations 
at RCCs in accordance with provisions in 
the International Radio Regulations 
which perm it SESs at RCCs to com m u
nicate with other stations o f  the same ca
tegory for distress and safety purposes. 
Inmarsat-A SESs are presently installed 
in RCCs in Argentina, Bulgaria, China, 
Germany, Greece, Ireland, Israel, and the 
United Kingdom. With an INM ARSAT 
ship earth station, safety authorities have 
virtually instant and high-quality com 
munications for obtaining necessary as
sistance and coordinating rescue opera
tions.
-  A Distress Message Generator (DMG) 
capability can be built into the software 
o f ship earth stations, and some ship 
earth stations already have this capabili
ty. This feature permits automatically 
sending a distress message which inclu
des ship’s position, course, speed and 
particulars o f  the distress, etc. w ithout

the necessity o f  form atting the entire 
message at the tim e o f  the emergency.
-  The INM ARSA T system can accom
modate additional safety features, such as 
automatic ship-reporting at regular in
tervals, A ship polling system could be 
established so that shore authorities 
could obtain ships’ position inform ation 
automatically. M any ship earth station 
manufacturers already offer an interface 
between navigation equipment and the 
ship earth station. Information relating 
to the ship's heading and speed can be 
sent to or retrieved by authorized users 
on shore.

CONCLUSION
The INM ARSAT system provides busi
ness communications for ships and meets 
many requirements specified for the 
GMDSS and included in am endments to 
the SOLAS Convention and m ulti-m o
dal capabilities are being enthusiastically 
welcomed aboard ships for their busi
ness, safety and social features.
Satellite techniques bring rapid, reliable 
communications to the aid o f  the mariner
-  to help him avoid danger and to provi
de a means for sum m oning assistance 
when all else fails. The ability to com m u
nicate with a vessel anywhere in the 
world, at any time o f day, and to  know 
that you can be advised immediately o f 
any difficulties shouls appeal to all ow n
ers/operators o f ships. The ability to con
tact immediately a Rescue Coordination 
C entre or technical experts ashore for as
sistance should appeal to every mariner. 
The INM ARSAT system is a major in
gredient in the Global M aritime Distress 
and Safety System and, in general, will 
continue to be in the forefront o f provid
ing com munication capabilities to im pr
ove the level o f safety for the mariner. 
T he satellite communications alternative 
for maritime safety is a choice a vailable to 
every mariner.
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INVOERING GMDSS IN 
NEDERLAND

De b e p e r k i n g e n  e n  n a d e l e n  v a n  h e t  h u i d i g e  c o m m u 

n ic a t ie s y s t e e m  z i j n  i n m i d d e l s  b e k e n d . M e t  h e t  

GMDSS W ORDEN d e  c o m m u n i c a t i e m o g e l i j k h e d e n

v o o r  d e  s c h e e p v a a r t  d r a s t is c h  v e r b e t e r d . ^  Tieman, beleidsmedewerker afdeling
In  h e t  k o r t  z a l  ik  e e n  a a n t a l  b e l a n g r ij k e  a s p e c t e n  verkeersveiligheid, D G S M
i n  d i t  v e r b a n d  m e t  d e  i n v o e r i n g  i n  N e d e r l a n d

b e s p r e k e n  e n  d e  b e l a n g r ij k s t e  k e n m e r k e n  v a n  d i t

n i e u w e  m a r it ie m e  c o m m u n i c a t i e s y s t e e m  n o e m e n .

KENMERKEN VAN HET GMDSS
lc  Geavanceerde apparatuur garandeert 

de voortdurende bereikbaarheid van 
de wal door het schip en van het schip 
op zee en in de havens; dit geldt behal
ve voor nood- en veiligheidsverkeer 
ook voor commerciële en sociale 
communicatie.

2e automatische ontvangst van maritie
me veiligheidsinformatie;

3e toepassing van eenvoudiger procedu
res, waarbij morse geen rol meer 
speelt;

4e de hulpverlening wordt in principe 
gecoördineerd vanaf de wal.

De vele communicatie mogelijkheden 
die het GMDSS biedt, worden u vandaag 
ongetwijfeld door de aanbieders van deze 
diensten duidelijk gemaakt.

CONSEQUENTIES INVOERING 
GMDSS
De voornaamste consequentie is een 
snellere en betere hulpverlening bij cala
miteiten. Opsporings- en reddingsauto- 
riteiten aan de wal en het scheepvaartver
keer in de onmiddellijke omgeving w or
den meteen over een noodgeval gealar
meerd. H ierdoor kunnen mensenlevens 
worden gespaard en kan ondermeer mi
lieuvervuiling beperkt o f  voorkomen 
worden.
Verder w ordt door de directe snelle satel
lietcommunicatie tussen schip/wal een 
efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk.

De gevolgen voor de huidige radio-offi- 
cier, a/b van schepen groter dan 1600 
ton, zijn het meest ingrijpend. Als gevolg 
van het verdwijnen van de morse-tele- 
grafie, de kenm erken van het systeem en 
de daarbinnen toegepaste apparatuur zal 
er geen behoefte meer zijn aan een aparte

communicatiespecialist. Weliswaar 
w ordt de mogelijkheid voor het aan 
boord hebben van een radio-officier 
opengehouden, maar gezien de voorkeur 
van belanghebbenden voor duplicering 
van apparatuur en onderhoud aan de wal 
zal deze functie gaan verdwijnen. De taak 
van de radio-officier w ordt overgeno
men door de wachtofficier. In de oplei
ding van de wachtofficier w ordt al reke
ning gehouden met het uitoefenen van 
deze communicatietaken.

VOOR WIE IS HET GMDSS?
Volgens SOLAS gelden de communica- 
tievoorschriften voor schepen vanaf 300 
ton; maar in Nederland zijn de com m u- 
nicatievoorschriften van kracht voor alle 
schepen die vallen onder de Schepenwet 
(vanaf0 ton). Met de nieuwe GMDSS ra- 
diovoorschriften blijft de toepassing on
gewijzigd. Het betreft o. a. :
-  koopvaardijschepen
-  visserijschepen
-  aannemersmatenaal
-  sleepboten
-  beroepsmatige recreatievaart (b.v. 

’sportvissers’)
-  zeilende passagiersvaart.

De zogenoemde ’non conventieschepen’ 
vallen in principe buiten de GMDSS 
voorschriften, dit zijn in Nederland:
-  pleziervaartuigen
-  Koninklijke Marine schepen.

WAAR GELDT HET GMDSS?
De verplichtingen van het GMDSS zijn 
van toepassing wanneer schepen buiten
gaats varen. H et GMDSS kent vier ver
schillende ’zeegebieden

A 1 zeegebied -  binnen het bereik van een 
VHF kuststation;

A2 zeegebied -  binnen het bereik van een 
MF kuststation;
A3 zeegebied -  binnen het bereik van een 
INM ARSAT satelliet (geen Al en A2); 
A4 zeegebied -  overige zeegebieden 
(geen A l, A 2en A3).

Een kuststaat bepaalt zelf, afhankelijk 
van de inrichting van zijn kuststation(s), 
het zeegebied. Zo worden de Nederland
se wateren Al en A2 zeegebieden.
D oor 1MO is een GMDSS masterplan 
ontwikkeld waarin de gegevens ten aan
zien van zeegebieden en de beschikbare 
communicatiewegen van de hele wereld 
zijn opgenomen; dit plan w ordt nog 
steeds bijgewerkt en zal te zijner tijd be
schikbaar w orden gesteld,

DE RADIO-UITRUSTING EN 
BESCHIKBAARHEID
De huidige uitrustingseisen zijn groten
deels afhankelijk van de tonnage van het 
schip, in het GMDSS is het zeegebied van 
het schip bepalend. Voor het vaststellen 
van de samenstelling van de communica- 
tie-apparatuur dient de reder dus vooraf 
rekening te houden met het gebied waar 
het schip zal worden ingezet.
Bij het bepalen van het GMDSS zeege
bied doet een reder/eigenaar er verstan
dig a>n te kiezen voor een ruim zeege
bied. M oet imm ers een reis gemaakt 
worden buiten het zeegebied waarvoor 
het schip is uitgerust dan zal extra appara
tuur moeten worden bijgeplaatst en bo
vendien zal het radiostation opnieuw 
moeten worden gekeurd. D it geeft on
nodig oponthoud en kosten.
Ik noem de het ’radiostation’ maar bij de 
plaatsing van de GMDSS apparatuur 
w ordt niet meer gesproken van een apar
te radiohut, m aar geldt de internationale 
eis dat het nood- en veiligheids radiover-
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keer plaats m oet kunnen vinden vanaf de 
plaats w aar genavigeerd w ordt. D it is het 
stuurhuis. Het openbaar verkeer mag on
der voorwaarden vanaf de brug plaats
vinden maar m oet vanwege de veilige 
navigatie ook in een andere aparte ruim te 
kunnen geschieden.
O m dat in de overgangsperiode 1992- 
1999 nog veel schepen niet volgens 
GMDSS zullen zijn uitgerust, gelden 
voor de GMDSS-schepen nog een aantal 
extra voorzieningen. Z o  blijft de radio
telefonie noodfrequentie 2182 kHz van 
belang voor schepen in nood. U itrus- 
tingseisen kunt u vinden in de GMDSS 
brochure, een gezamenlijke uitgave van 
de Hoofddirectie Telecommunicatie en 
Post (HDTP) en het Directoraat-Gene- 
raal Scheepvaart en M aritiem e Zaken 
(DGSM)*.
Wat ik u zal toelichten zijn de N ederland
se voorschriften ten aanzien van de be
schikbaarheid en onderhoud van de 
radioapparatuur aan boord. D oor IM O 
w orden hiervoor diverse mogelijkheden 
o f  combinaties daarvan gegeven, die af
hankelijk zijn van het zeegebied:
a. onderhoud aan boord
b. onderhoud door wal-organisatie
c. duplicatie van apparatuur
d. combinatie van a, b, c.

Voor de toepassing w ordt onderscheid 
gemaakt tussen A1/A2 en in A3/A4 ge
bieden. O m dat A3 en A4 gebieden in de 
regel verderaf gelegen zijn van walfacili- 
teiten is bepaald dat in deze gebieden 2 
van de 3 genoemde mogelijkheden {a, b, 
c) moeten worden toegepast. V oor de A l 
en A2 gebieden kan w orden volstaan met 
1 optie.
Tijdens de aanpassing van de Nederland
se regelgeving is in goed overleg m et alle 
betrokkenen door Nederland besloten in 
beginsel niet uit te gaan van onderhoud 
aan boord. In de meeste gevallen zal on
derhoud aan boord imm ers geen reële, fi
nancieel haalbare optie zijn.
Voor A l en A2 is gekozen voor een be
perkte vorm  van duplicatie van appara
tuur voor noodcom m unicatie om dat de 
optie van walonderhoud problemen op
levert wanneer men in een noodsituatie te 
maken krijgt met defecte apparatuur. 
Voor A3 en A4 blijft de combinatie van 
walonderhoud en duplicatie over.
In de speciale GMDSS brochure w ordt 
hier dieper op in gegaan.

W alo n d erh o u d
H iervoor geeft IM O slechts globale

*Zie het oktobernummer van S W Z pag. 540.
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richtlijnen. IM O  gaat er van uit dat tus
sen schepen en een walorganisarie een 
'onderhoudscontract' w ordt afgesloten. 
Daarbij geeft IM O  twee mogelijke con- 
tractvorm en aan:
a. een overeenkomst met een firma die 

in staat is op afroepbasis onderhoud en 
reparatiefaciliteiten te leveren in het 
vaargebied van het schip;

b. de aanwezigheid van onderhoud en 
reparatiefaciliteiten in de belang
rijkste havens van het schip met een 
vaste lijndienst.

Het Nederlandse uitgangspunt is dat de 
reder o f  eigenaar van een schip het wal
onderhoud van de com municatie-appa- 
ratuur zeker stelt.

INVOERTERMIJNEN GMDSS EN 
OVERGANGSREGELINGEN
De invoering van het GMDSS geschiedt 
in fasen:

1 februari 1992
-  vrijwillig GMDSS uitrusting 
1 augustus 1993
-  alle schepen N A V TEX  en Noodradio- 
baken (satelliet EP1RB)
1 februari 1995
-  alle nieuwbouw schepen volledig 
GMDSS
1 februari 1999
-  alle schepen volledig GMDSS.

N ieu w b o u w  schepen  v ó ó r  1 feb ru a ri 
1992
Deze categorie schepen m ag nu al volle
dig volgens GMDSS w orden uitgerust, 
hun vaargebied w ordt dan echter voorlo
pig beperkt tot de nu gehanteerde vrij
stellingsregeling radio officier in de At
lantische, Indische en Stille Oceaan (R 0 -  
N IN  3 gebied). Informatie hierover geeft 
de D G SM /H D TP voorlichtingsbrochu
re. K om t u buiten dit gebied dan moet 
een radio-officier met reserve telegrafie 
installatie aan boord w orden geplaatst.

C onsequen ties  v o o r de bestaande 
v rijs te llin g sreg e lin g en
De radio-officier vrijstellingsregelingen 
voor schepen vanaf 1600 ton zijn vanaf 7 
augustus 1991 gesloten voor nieuwe deel
nemers. D it geldt voor bestaande als 
voor nieuwbouwschepen. Schepen die 
nu gebruik maken van één der regelingen 
moeten volledig aanpassen aan de 
GMDSS eisen om  zonder radio-officier 
te mogen blijven varen.

W al in fra s tru c tu u r
In de overgangsperiode van 1992-1999 
zullen er twee systemen naast elkaar

moeten functioneren. D it is vooral voor 
de overheid en eigenaars van kuststations 
een kostbare aangelegenheid. Som m ige 
landen lossen dit financiële probleem  op 
door het inrichten van hun GM DSS zee
gebied uit te stellen. Als gevolg hiervan 
w orden schepen dan verplicht in zulke 
gebieden in principe m et A3 (Inmarsat 
bereik) apparatuur te varen.

OPLEIDINGEN
Niet alleen met betrekking tot de uitrus
ting van schepen verandert er veel maar 
ook ten aanzien van de opleiding voor de 
bediening van de nieuwe com municatie
apparatuur aan boord. O m  een misver
stand hierover uit de weg te helpen, ook 
voor de bediening van GMDSS appara
tuur is een geldig bedieningscertificaat 
nodig.
Wat w ordt allemaal veranderd:
1. aangepaste opleidingseisen
2. nieuwe bedieningscertificaten (Mar- 

com A en B)
3. regeling huidige certificaathouders

Het verdwijnen van de Morse-telegrafie, 
het gebruik van m oderne apparatuur en 
de invoering van zeegebieden, heeft tot 
gevolg dat ook de opleidingen voor he- 
dieningscertificaten «loeten w orden aan
gepast. Bij de samenstelling van deze 
nieuwe eisen is uitgegaan van de Neder
landse keuze voor het varen zonder apar
te radio-specialist.

In Nederland kennen we straks nog 2 be
dieningscertificaten voor de zeevaart nl. 
het Algemeen certificaat maritieme radiocom
municatie, ookwel M arcom A genoemd 
en het Beperkt certificaat maritieme radio
communicatie ook wel Marcom B ge
noemd. O m dat de kennis die nodig is 
voor het Marcom A certificaat groten
deels gelijk is en op gelijk niveau ligt als 
voor het oude Algemeen certificaat 
Radiotelefonie is besloten tot slechts 
twee bedieningscertificaten.
Het algemeen certificaat geldt voor schepen 
die varen in de zeegebieden A2, A3 en 
A4. V oor de bediening m oet iedere chef 
van de wacht op de brug in het bezit zijn 
van dit certificaat.
Het beperkt certificaat geldt voor schepen 
die uitsluitend zijn uitgerust voor en va
ren in het A 1 zeegebied. Aan boord moet 
ten m inst één chef van de wacht in bezit 
zijn van dit certificaat.

De nieuwe opleidingen voor het alge
meen certificaat worden verzorgd door 
de middelbare-, hogerezeevaartscholen 
en visserijscholen en deze zijn meestal 
geïntegreerd in de opleiding. Een belang
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rijk verschil tussen de oude en dc nieuwe 
opleidingseisen is dat zowel het beperkt 
als het algemeen certificaat standaard
communicatie Engels omvat. Voor het 
algemeen certificaat w ordt bovendien 
het werken met alle GMDSS apparatuur 
verplichte kost voor dc student. Graag 
wil ik wijzen op dc inspanningen die het 
onderwijs heeft geleverd om de nieuwe 
eisen om te zetten in de individuele on
derwijsprogramm a's. H ierdoor kon vo
rige week op 1 september worden gestart 
met de nieuwe opleidingen. O p 1 decem
ber 1991 zuilen de eerste nieuwe bcdie- 
ningsccrtificaten worden uitgereikt. 
Hiermee behoort Nederland in Europa in 
ieder geval to t de eerste landen die zover 
zijn.
De opleiding voor het beperkt certificaat 
kan behalve aan de scholen ook bij een 
aantal andere instituten worden gevolgd.

De bezitters van de oude certificaten kun
nen gerust zijn want hun certificaat 
w ordt gelijk gesteld aan een van de nieu
we certificaten. O m dat de huidige certi
ficaathouders toch op de hoogte moeten 
zijn van nieuwe procedures en van dc 
nieuwe apparatuur w ordt door de H D TP 
gew erkt aan de aanpassing van de telefo- 
niehandleiding waarin opgenom en w or
den de nieuwe voorschriften en nood

procedures. Deze handleiding w ordt aan 
het eind van dit jaar naar alle schepen ge
zonden.

PLEZIERVAARTUIGEN, MARINE 
SCHEPEN EN BINNENVAART
O m  op zee op de hoogte te zijn van be
langrijke veiligheidsinformatie (storm- 
waarschuwingeti. navigatieberichten, 
opsporings- en reddingsberichten) en in 
verband met mogelijke eigen noodsitua
ties o f die van anderen, w ordt dringend 
aanbevolen deel te nemen aan het 
GMDSS. Vanaf 1 augustus 1993 is een 
Navtex ontvanger onmisbaar voor de 
ontvangst van veiligheidsberichten in A2 
wateren (o.a. Noordzee). Voor nooda- 
larmering van het eigen schip is uiterlijk 
vanaf 1 februari 1999 een marifoon met 
een automatisch oproepsysteem (DSC 
kanaal 70) noodzakelijk om dat op VHF 
kanaal 16 niet meer w ordt uitgeluisterd. 
Voor opsporing en redding w ordt bo
vendien een satelliet noodradiobaken 
(EPIRB) aanbevolen, deze is zelfopdrij- 
vend en geschikt voor wereldwijd ge
bruik. Voor meer apparatuur informatie 
verwijs ik gaarne naar de brochure. 
Wanneer pleziervaartuigen en binnen
vaartschepen gebruik maken van een bin- 
nenvaartmarifoon in combinatie met D SC, 
N A  VTEX, EPIRB  o f Radartransponder

mag worden volstaan met het Basiscerti
ficaat Marifonie.
Een Beperkt Certificaat Maritieme 
Radiocommunicatie (M ARCOM -B) is 
echter verplicht:
1. indien een zeevaart marifoon aan 

boord is;
2. bij combinatie van marifoon en een 

scheepssatellietstation geschikt voor 
NSV verkeer.
O p het IJsselmeer en de Waddenzee is 
het GMDSS niet van kracht, maar de
ze wateren vallen wel onder de bedek
king van M arifoon DSC kanaal 70, 
voor noodalarmering van en door het 
Kustrwacht centrum.

SAMENVATTING
Resumerend kan worden gesteld dat de 
invoering van het GMDSS in Nederland 
vanaf 1 februari 1992 gerealiseerd kan 
worden en kan worden afgerond op 1 fe 
bruari 1999. Deelname aan het GMDSS 
geeft diverse voordelen zowel com m er
cieel als voor veiligheid en milieu. De op
leiding voor het bedienen van de appara
tuur is gestart. O ok voor schepen die niet 
vallen onder de Schepenwet is het van be
lang om  tijdig essentiële GMDSS appara
tuur aan te schaffen.

diversen j

HBW verwerft reuzenorder in Denemarken

CFK's en halon aan boord van schepen onder 
Nederlandse vlag

Rijswijk -  HBW. Hollandsche 
Beton- en Waterbouw bv te Gou
da heeft, in combinatie met de 
Duitse bouwondernemingen 
Hochticf AG en Wayss Freitag 
AG, van A/S Storebacltforbindcl- 
sen te Kopenhagen opdracht ge
kregen voor de onderhouw van de 
Oostbrug, die de laatste belangrij
ke schakel vormt in dc verbinding 
tussen de Deense eilanden Ftinen 
en Zealand.
De aanneemsom van het totale 
project bedraagt circa ƒ 750 mil
joen; HBW’s aandeel is circa ƒ 210 
miljoen.

De bouwactiviteiten vangen bin
nenkort aan en zullen bijna vier 
jaar duren. Het project omvat het 
bagger-, funderings- en beton
werk voor landhoofden, pijlers, 
ankerblokken en pylonen ten be
hoeve van de Oostbrug. Deze

brug heeft een lengte van 6,8 km, 
waarin een hangbrug met een 
middenoverspanning van 1.624 m 
is opgenomen. Deze hangbrug zal 
dc grootste ter wereld worden. 
De pylonen ten behoeve van deze 
overspanning bereiken een hoog
te van 254 m boven de waterspie
gel. De hoogte van de vrije door
vaart onder de brug bedraagt circa 
65 m. In totaal wordt circa 
280.000 m ' beton verwerkt.

De Oostbrug maakt deel uit van 
de Grote Belt kruising, die een to
tale lengte heeft van 15 km en een 
permanente verbinding tot stand 
brengt tussen Kopenhagen en het 
vasteland van Europa.
De overige onderdelen van de 
verbinding, de Westbrug en een 
spoortunnel, zijn momenteel 
reeds in uitvoering.

In opdracht van de Stichting 
Coördinatie Maritiem Onderzoek 
(CMO) heeft het ingenieursbu
reau COMPRIMO een studie 
verricht naar het terugdringen van 
CFK’s en Halonen aan boord van 
de Nederlandse civiele vloot. 
CFK’s en Halonen zijn chemische 
verbindingen, die bij vrijkomen 
in de buitenlucht, uiteindelijk bij
dragen aan de albraak van de 
ozonlaag.

Het doel van de studie was ener
zijds het in beeld brengen van het 
huidige gebruik en uitstoot (= 
emissie) van deze stoffen en an
derzijds het inventariseren van 
maatregelen die zullen leiden tot 
een vermindering van het gebruik 
van deze stoffen aan boord. Het 
onderzoek betrof een totaal van 
circa 1600 civiele zeeschepen on
der Nederlandse vlag en omvatte 
passagiersschepen, vrachtsche
pen. tankers, slepers, baggervaar- 
tuigen en vissersschepen.

De studie vergelijkt het gebruik 
en de uitstoot aan genoemde stof
fen voor de Nederlandse civiele 
vloot met de situatie aan land. Ge
concludeerd wordt dat op de tota
le Nederlandse bijdrage aan dc af
braak van de ozonlaag de ge
noemde scheepvaart sektor voor 
slechts 2% verantwoordelijk is.

De belangrijkste maatregel om de 
bijdrage verder te verminderen is 
het voor nieuwe schepen vervan
gen van Halon door kooldioxide 
als blusmiddel. Dit is inmiddels al 
het uitgangspunt bij de scheeps- 
nieuwbouw in Nederland.
De huidige Nederlandse reduktie- 
doelstellingen voor Halon en 
CFK’s uit het Milieubeleidsplan 
voor de Scheepvaart zullen ruim
schoots gehaald worden. Dit be
rekent dat ook de voor de interna
tionale scheepvaart afgesproken 
doelstellingen, conform het aan
gepaste protocol van Montreal 
gehaald worden.
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KUSTWACHT EN GMDSS

D e  i n t r o d u c t i e  v a n  e e n  w e r e l d  o m v a t t e n d  v e i l ig 

h e i d s s y s t e e m  a l s  h e t  G l o b a l  M a r i t i m e  D is t r e s s  a n d  

S a f e t y  S y s t e m  g a a t  g e p a a r d  m e t  e e n  g r o o t  a a n t a l  

v e r a n d e r i n g e n . S o m m i g e  v e r a n d e r i n g e n  z u l l e n

GELEIDELIJK AAN PLAATS VIN D EN , ANDERE MEER DIRECT.

D e  c o n s e q u e n t i e s  e r v a n  z i j n  g r o o t , z o w e l  v o o r  DE

SCHEEPVAART, ALS VOOR DE VERANTW OORDELIJK NATIO

NALE W AL-ORGANISATIES.

DE KUSTWACHT ALS 
ORGANISATIE
De Nederlandse Kustwacht is zo’n wal- 
organisatie, die vanwege haar operatio
nele verantwoordelijkheden een aantal

maatregelen heeft getroffen danwel zal 
moeten treffen ten einde een soepele 
overgang te bewerkstelligen van het hui
dige conventionele naar het nieuwe vei- 
ligheids-systeem Alvorens hierop nader

ƒ. C. Tempelaar, Directeur 
Kustwachtcentnnn

in te gaan is het wellicht goed kort in te 
gaan op de vraag waaruit de Nederlandse 
Kustwacht danwel bestaat en waaraan zij 
haar verantwoordelijkheden en be
voegdheden ontleend. Ik kan mij voor
stellen dat voor niet ingewijden het beeld 
van de Kustwacht als organisatie gedu
rende het afgelopen halfjaar een weinig 
ondoorzichtig is geworden als gevolg 
van de berichtgeving over reorganisatie- 
cn herstructureringsprocessen.
De Nederlandse Kustwacht is in 1987 in
gesteld als Samenwerkingsverband tus
sen zes departementen, waarbij de ver
antwoordelijkheden en bevoegdheden 
bij de betreffende participanten werd ge
laten, D oor de betrokken Ministers is een 
en ander vastgelegd in de ’Overeenkom st 
voor de Kustwacht'.
Naar aanleiding van een recent uitge
voerde evaluatie, waarin een aantal knel
punten werden aangegeven, is er door 
een daarop aangestelde Directeur Kust- 
wachtcentrum een voorstel gedaan tot 
reorganisatie van het Kustwachtcen- 
trum. Het aanstellen van een eenhoofdi
ge leiding op het centrum maakt hiervan 
deel uit.

De voorgenom en reorganisatie heeft 
overigens geen invloed op de aan de 
Kustwacht opgedragen taken. Met be
trekking to t het onderw erp van vandaag 
valt hierbij o.a. te denken aan de behan
deling van het maritieme N ood- Spoed 
en Veiligheids verkeer en de verantw oor
delijkheid voor de coördinatie van O p- 
sporings- en Reddingsacties, waarbij in 
het laatste geval het Kustwachtccntrum 
de functie van Reddings Coördinatiecen
trum  (RCC) vervult.

D e consequenties voor het Kust- 
w achtcentrum
De geleidelijke invoering van GM DSS in 
de periode 1 februari 1992 to t februari 
1999 zal een aantal verregaande conse
quenties inhouden voor de Kustwacht als 
organisatie en voor het Kustwachtcen- 
trum  als operationeel centrum:

T ab e l 1

B E S C H IK B A R E  M ID D E L E N  E N  F R E Q U E N T IE S  
K U S T W A C H T C E N T R U M

N O O D - EN  SPOEDVERKEER

Alarmering via Afwikkeling via Heruitzending

(vóór 1-1-1994) 
W /T  500 kHz 500 kHz PBK 

512 kHz PBK
W /T 500 kHz PBK 
R /T  2182 kHz PBK 
W /T  461 kHz PCH 

R /T  MF Werk- 
Kanalen PCH

(vanaf 1-1-1994) 
W /T 500 kHz

Positie NCP: 
R /T  2182 kHz PBK 

3023 kHz PBK
R /T  2182 kHz PBK 
W /T 500 kHz OST 
W /T  435 kHz O ST

Positie elders: 
W /T  500 kHz O ST

overlegsituatie

W /T 500 kHz O ST 
435 kHz O ST 

R /T  2182 kHz O ST 
PBK

R /T M F 2182  kHz 2182 kHz PBK 
3023 kHz PBK

2182 kHz PBK 
W /T 500 kHz PBK 
W /T 461 kHz PCH 

R /T  MF Werk- 
Kanalen PCH

R /T  VHF Kanaal 16 Kanaal 16 PBK 
Kanaal 67 PBK 
Kanaal 73 PBK

Kanaal 16 PBK 
VHF Kanalen PCH  

MF W /T - R /T  PBK 
PCH

indien noodzakelijk geacht
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Tabel 2

BESCHIK BARE M IDD ELEN  EN FREQ UENTIES  
K USTW A CH TC EN TR U M

N O O D - EN SPOEDVERKEER

Alarmering via Afwikkeling via Heruitzending

MF DSC 2187.5 kHz 2187.5 kHz PBK 
(bevestiging)

2182 kHz PBK 
(afwikkeling) 

3023 kHz PBK

2187.6 kHz PBK 
(aankondiging)

R /T 2182kH z PBK 
W /T  500 kHz PBK 

MF W /T -R /T  PCH

Indien noodzakelijk geacht

VHF DSC Kanaal 70 Kanaal 70 PBK 
(bevestiging)

Kanaal 16 PBK 
(afwikkeling) 

Kanaal 67 PBK 
Kanaal 73 PBK

Kanaal 70 PBK 
(aankondiging)

Kanaal 16 PBK

VHF Kanalen PCH 
MF W /T - R /T  PBK

Heruitzending van ontvangen initiële N ood- en Spoedberichten vindt eveneens 
ALTIJD plaats via N A V TEX  518 kHz PBK

BESCHIK BARE M IDD ELEN  EN  FREQ UENTIES  
K U STW A CH TC EN TR U M

ALARMERING: N O O D /SP O E D B E R IC H T E N :  via INM ARSAT

Alarmering Afwikkeling Relay

Satelliet naar

Grondstation BU R U M  
naar KU STW ACHT 
C EN T R U M  
-T e le x  en Telefoon-

via INM ARSAT
-  Telex en Telefoon —

öf
via Scheveningen Radio/PCH

-  RTX  en /o f HF R/T

öf
Kustwachtcentrum via eigen 

infrastructuur

Middels alle ter beschikking 
staande middelen en 

mogelijkheden, 
via INM ARSAT 

via Scheveningen Radio

via collega R C C ’s

via overige Kuststations 
via de eigen infrastructuur

afh. positie >

Ten eerste is daar voor een middellange 
periode de instandhouding van twee vei
ligheidssystemen :
-  het huidige conventionele en
-  het nieuwe GMDSS.

Duidelijk zal zijn, dat hieruit extra finan
ciële verplichtingen voort vloeien, zowel 
in de exploitatieve ais investeringssfeer. 
Het zal eveneens duidelijk zijn dat hier 
een spanningsveld aanwezig is tussen wat 
noodzakelijk is en de im m er aanwezige 
wens to t bezuinigingen. Passende en ac
ceptabele oplossingen zullen gevonden 
moeten worden.
Een aantal aspecten op het terrein van de 
perm anente luisterwacht en de veilig- 
heidsberichtgeving zijn reeds in voorbe
reiding. Ik zal u hierom trent straks meer 
vertellen.

Ten tweede dient de bestaande infra
structuur van het Kustwachtcentrum, 
zowel intern als extern, te worden aange
past. Relatief nieuwe technieken zullen 
de huidige gaan vervangen. D it impli
ceert tevens een accurate aansluiting op 
het autom atiseringsprogram m a van het 
meld- en inform atiecentrum te IJinui- 
den. Deze veranderingen stellen hoge ei
sen aan de materiële maar ook aan de per
sonele organisatie.

Een derde consequentie is het gedeeltelijk 
loslaten danwel aanpassen van de reeds 
tientallen jaren gehanteerde, en daardoor 
vertrouw de procedures. Met name geldt 
dit voor de contracten tussen de wal-or- 
ganisaties en de scheepvaart, maar ook 
tussen de wal-organisaties onderling. 
Voor zowel de afzender als de ontvanger 
zal er een wereld van verschil in de bele
ving liggen tussen enerzijds een alarme- 
ringsbericht op de internationale nood- 
frequenties dat begint met 'SO S' of 
’M A Y DA Y ' en anderzijds een simpele 
drukknopprocedurc gevolgd door een 
gedigitaliseerde riedel aan toontjes.
Het zal daarom de taak zijn van de ver
antwoordelijke walorganisatie om  door 
middel van goede apparatuur en duidelij
ke procedures voor het GMDSS vertrou
wen te kweken bij de gebruikers in de 
scheepvaartwereld.

HET 'OUDE' SYSTEEM
Zoals gezegd, het Kustwachtcentrum te 
IJmuiden heeft na 1987 geleidelijk aan een 
aantal taken overgenomen van het inter
nationaal bekende en gewaardeerde 
Kuststation Scheveningen Radio, bij ve
len van u bekend onder haar roepnaam 
PCH.
Binnen het kader van het onderwerp van

Tabel 3

vandaag betreft het de volgende taken:
1. De luisterwacht op de internationale 

noodfrequenties.
Het Kustwachtcentrum beluistert ge
durende 24 uur per dag de frequenties

-  500 kH z voor aanroepen in de Mid
dengolf band Radiotelegrafie

-  2182 kHz in de M iddengolf band Ra
diotelefonie en

-  Kanaal 16 in de maritieme Very High 
Frequency band (VHF)

2. De coördinatie en afwikkeling van het

radiomaritieme nood- en spoedver- 
keer volgend op gelijknamige berich
ten van zich in moeilijkheden bevin
dende schepen.
In principe vindt de coördinatie en af
wikkeling plaats op de internationale 
noodfrequenties zelf. De praktijk 
heeft in de loop der jaren uitgewezen 
dat dit, vooral bij gelijktijdige coördi
natie en afwikkeling van meerdere ge
vallen op 1 frequentie, tot problemen 
kan leiden.
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T ab el 4

B E S C H IK B A R E  M ID D E L E N  EN  F R E Q U E N S T IE S  
K U ST W  A C H T C E N T R U M

VEILIGHEIDSBERICHTGEVING

V E IL IG H E ID SB E R IC H T G E V IN G :  RADIOTELEGRAFIE ( to t31-12-1993)

A an k o n d ig in g U itz e n d in g

Noodverkeer op 
500 kHz

Geen Noodverkeer 500 kHz

512 kHz PBK 500 kHz PBK 461 o f 421 kHz PCH

V E IL IG H E ID S B E R IC H T G E V IN G : RADIOTELEGRAFIE (vanaf 1-1-1994)

Definitieve beëindiging van het aankondigen en het doen laten uitzenden van 
Veiligheidsberichten d o o rb et Kustwachtcentrum via MF Radiotelegrafie

D E F IN IT IE V E  B E Ë IN D IG IN G  M F R A D IO T E L E G R A F IE  V A N A F  1-2-1999

V E IL IG H E ID S B E R IC H T G E V IN G : R A D IOTELEFO N IE

Aankondiging Uitzending

ME:
2182 kHz PBK 

VHF:
Kanaal 16 PBK

MF -  Werkfrequenties PC H

VHF -  W erkfrequenties PCH

alternatief bij calamiteiten;
Kanalen 67 en 73 PBK

T ab e l 5 P e r io d e  1992-1999

N O O D /S P O E D  V E R K E E R : RADIOTELEGRAFIE (t/m  31-12-1993) 
Bewaking 500 kHz Kustwachtcentrum

A la rm e rin g A fw ik k e lin g R elay
A an k o n d ig en  U itz en d in g

500 kHz -5 0 0  kHz PBK 500 kHz PBK 500 kHz PBK
-5 1 2  kHz PBK en /o f en /o f

512 kHz PBK 461 kHz PCH

V E IL IG H E ID S B E R IC H T G E V IN G : RADIOTELEGRAFIE (tot 31-12-1993)

A an k o n d ig in g U itz e n d in g
Noodverkeer op 500 Geen Noodverkeer
kHz 500 kHz
512 kHz PBK 500 kHz PBK 461 o f  421 kHz PCH

In de M iddengolf Radiotelegrafie band 
beschikt het K ustwachtcentrum  daarom 
eveneens over de uitwijkfrequentie 512 
kHz.

In de M iddengolf Radiotelefonie kan ge-

bruik gemaakt worden van de in onze re
gio aangewezen frequentie 3023 kHz, in 
de afwikkeling van SAR-akties. Daar
naast beschikt het Kustwachtcentrum 
over een aantal toegewezen frequenties in 
zowel de M iddengolf als lagere Korte

G olf banden voor com municatie met ten 
tijde van akties ingezette vliegende en va
rende eenheden binnen het Kustwacht 
Samenwerkingsverband.

Momenteel staat in de maritiem e V H F- 
band voor de centrale coördinatie en af
wikkeling vanuit het K ustwachtcentrum  
van het N ood- en Spoedverkeer uitslui
tend het netwerk van Kanaal 16 ter be
schikking. Het missen van uitwijkfre- 
quenties ter ontlasting van dit verkeers
technisch geziene drukke kanaal vorm t 
sinds lange tijd een bron van zorg. Wel
licht zullen velen van u zich de beruchte 
Hemelvaartsdag 1983 nog wel herin
neren.
O m  aan deze problem atiek een einde te 
maken krijgt de Kustwacht de beschik
king over een eigen centraal bediend ma- 
rifoonnetw erk, dat eind oktober van dir 
jaar operationeel zal zijn. In dit m arifoon- 
werk zijn opgenom en:
-  Kanaal 67 als coördinatie en afwikke- 

lingsfrequentie van N ood- en Spoed
verkeer na een melding op Kanaal 16;

-  Kanaal 73 voor de coördinatie van het 
radioverkeer bij de bestrijding van mi
lieu bedreigende incidenten op zee;

-  Kaneel 0 voor directe communicatie 
tussen het K ustwachtcentrum  en de 
varende eenheden van de Nederlandse 
Redding Maatschappij;

en tenslotte een gesloten netkanaal voor 
de interne com municatie tussen het 
Kustwachtcentrum  enerzijds en de in het 
samenwerkingsverband opererende vlie
gende en varende eenheden.
Aan dit m arifoonw erk zitten tevens ge
koppeld:
-  een centraal vanuit het Kustwachtcen

trum  te bedienen VHF Direction Fin- 
ding System, alsmede

-  een intercom  systeem tussen het cen
trum  te IJmuiden en de (Zee) Verkeers
posten langs de Nederlandse Kust.

3. het inform eren van reddings- en ber- 
gingsinstanties alsmede de eventueel 
te betrekken overheidsinstanties

4. in de hoedanigheid als Rescue C o-or- 
dination Centre (RCC) het coördine
ren van daarop volgende akties in het 
kader van Search-And-Rescue (SAR)

5. het uitzenden danwel het coördineren 
van de uitzendingen van veiligheids- 
berichtcn aan de scheepvaart op de 
N oordzee en in de Nederlandse Kust
wateren.

HET 'NIEUWE' SYSTEEM
M et de im plem entatie van het GM DSS 
zijn o f worden voor w at betreft de wal-
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N O O D /S P O E D  VERKEER: RADIOTELEGRAFIE (vanaf 1-1-1994) 
Bewaking 500 kHz Oostenderadio/OST

Alarm ering A fw ik kelin g  Relay

Positie NCP: A ankondiging U itzend ing

500 kHz R /T  2182 kHz PBK 500 kHzPBK en/of 
3023 kHz PBK 512kH zO S T

500 en/of 
435 kHz O ST 
2182 kHz PBK

Positie elders: 500 kHz en /of 
500 kHz O ST 512 kHz O ST

500 kHz en /of 
435 kHz OST

V EILIGHEIDSBERICHTG EVING: RADIOTELEGRAFIE (vanaf 1-1-1994)

Definitieve beëindiging van het aankondigen en het doen laten uitzenden van 
Vciligheidsberichten doorliet Kustwachtcentrum via MF Radiotelegrafie

DEFINITIEVE BEËIN D IG IN G  MF RADIO TELEGRAFIE V A N A F 1-2-1999

organisatie aan de zojuist genoemde m id
delen een aantal instrumenten tocge- 
voegd om aan de internationaal afgespro
ken verplichtingen te kunnen voldoen. 
Het gaat hier om:

-  de N A  VTEX-zendfaciliteiten:
Voor het eenzijdig uitzenden van 
N ood-, Spoed- en Veiiigheidsbcnch- 
ten is deze vorm van dienstverlening 
reeds sinds dc tachtiger jaren operatio
neel. In eerste instantie via Schevenin- 
gen Radio, en sinds 1987 door het 
Kustwachtccntrum, Hiervan kan w or
den vastgcsteld dat dit systeem goed 
functioneert. Echter gezien de steeds 
verder toenemende hoeveelheid be
richten en dc daardoor ontstane druk 
op de in onze Noordzce-rcgio afge
sproken beschikbare uitzendschema's 
zal een heroverweging van dc inhoud 
en frequentie van deze vorm van be
richtgeving aan de scheepvaart nood- 
zakeiijk zijn. H ierover is met de overi
ge Noordzee-kuststaten reeds overleg 
opgestart.

-  Digital Selcccive Calling in de maritie
m e M iddengolf-band:
Sinds 1 januari 1991 w ordt dc frequen

tie 2187,5 kHz middels het DSC-sys- 
teem continu bewaakt op het Kust- 
wachtcentrum. Alarmeringen die aan
leiding geven to t het instellen van ma
ritiem N ood- en /o f Spoedverkeer zul
len conform de IM O-richtlijnen door 
het Kustwachtcentrum worden afge

wikkeld op de internationale radiotele
fonie frequentie 2182 kHz.

-  N auw  hieraan verwant is de installatie 
van Digital Selecdve Calling in de 
VHF-band. Aan PTT Telecom is on
langs opdracht verstrekt to t het inrich-

GM0SS OPERATING GUIDANCE FOR MASTERS OF SHIPS IN DISTRESS SITUATIONS

EPIRB SHOULD FL0R1-FREE ANO ACIIVAIE AUT0HAT1CALLT IF 11 
CANN01 BE 1AKEN !N10 SURVIVAL CFW1

•HERE NECESSARY. SHIPS SMOULO USE RNY APPROPRIATE HERNS 
TO RLERT OTHER SHIPS

NOTHING RBOVE IS INtENOEO TO PRECLUDE THE USE OF ANY RFC 
ALL AVAILABLE HEANS OF DISTRESS ALERTING

U ltg a v e  » « , ;  MINISTERIE VAN VERLEER EN »ATERSTRA1
HOOFOOIRECTIE TELECOHNUN1CRT 1E EN POST 
DIRECTIE OPERATIONELE tf*E N

RHOIO DISTRESS COMMUN1 CRT IONS

D ig i t a l  S e le c t iv e  R e d lotelepHcme R a d io te le x
c e l l i n g  (DSC)

VHF CKennel 70 CKenne) 16
nF 2107-5 kHz 2102 kHz 2174-5 kHz
HF 4 4207.5  kHz 4125 kHz 4177-5 kHz
1*6 6312 kHz 6215 kHz 6268 kHz
HF 8 0414.5 kHz 8291 kHz 0376-5 kHz
Hf 12 12577 kHz 12290 kHz 12520 kHz

! HF 16 Ï 6804.5 kHz 16420 kHz 16695 kHz
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Tabel 6 Periode 1992-1999

N O O D /S P O E D  V E R K E E R : R A D IO T E L E F O N IE

A la rm e rin g A fw ik k e lin g Relay

MF: A an k o n d ig in g U itz en d in g

2182 kHz 2182 kHz en /of 
3023 kHz PBK

2182 kHz PBK 2182 kHz PBK 
en de MF W erk
frequenties PCH

VHF: 
Kanaal 16 kanaal 16 PBK 

Kanaal 67 PBK

alternatief: 
Kanaal 73 PBK

Kanaal 16 PBK Kanaal 16 PBK 
en /o f 

VHF Kanalen PC H

V E IL IG H E ID S B E R IC H T G E V IN G : R A D IO T E L E F O N IE

A an k o n d ig in g U itz e n d in g

MF:
2182 kHz PBK MF -  Werk frequenties PCH

VHF:
Kanaal 16 PBK VHF — W erkfrequenties PCH

alternatiefbij calamiteiten: 
Kanalen 67 en 73 PBK

Schaart Fotografie Rotterdam

ten van een DSC-nctwerk langs de Ne
derlandse kust voor de continue-bewa- 
king van het voor dit systeem aange
wezen VHF Kanaal 70. Deze bewaking 
zal centraal plaatsvinden op het Kust- 
wachtcentrum  te IJfniuiden. VHF DSC 
zal voor w at Nederland betreft opera
tioneel zijn (conform de internationaal 
aangegane verplichting) op 1 februari 
van het volgend ja ar, waarbij het ver
zorgingsgebied van dit systeem gelijk 
is aan dat van het huidige VHF Kanaal 
16.

-  Tenslotte zijn met de Nederlandse 
PTT afspraken gemaakt ten aanzien 
van het transport naar het Kustwacht- 
centrum van alarmeringen via de 1N- 
MARSAT-satellieten en die ontvan
gen worden op het PTT grondstation 
te Burum /G roningen. O p het Kust- 
wachtcentrum  w orden hiertoe perma
nent een telefoon- en telex-aansluiting 
vrijgehouden.

M et betrekking to t een efficiënt en effec
tief omgaan met de beschikbare (en dus 
financiële) middelen, zal het noodzake
lijk zijn de operationele instrum enten en 
procedures nader te beschouwen, De
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heroverweging inzake de veiligheidsbe- 
richtgeving is daar één aspect van.

Een tweede, met het oog op de invoering 
van het GMDSS is een mogelijk nog be- 
langrijker aspect: de Luisterwacht op de 
radiotelcgrafie frequentie 500 kHz. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de ver
zorgingsgebieden, voor wat betreft de 
luisterwacht op 500 kH z door de diverse 
kuststations rond de Noordzee, elkaar 
ongeveer 6 maal overlappen, 
ju ist met het oog op de invoering van 
GMDSS is tijdens de World Mobile Ad- 
ministrative Radio Conference in 1987 
aan de Radio Regulations een artikel toe
gevoegd, die het de diverse kuststations 
ten aanzien van de Luisterwacht mogelijk 
maakte onder bepaalde voorwaarden een 
samenwerkingsverband aan te gaan.
Een Nederlands voorstel hiertoe tijdens 
het regionaal N oordoverleg heeft geleid 
to t nadere besprekingen met de Belgi
sche autoriteiten.

Dit resulteerde tot de volgende af
spraken:
-  de Luisterwacht op 500 kHz zal per 1 

januari 1994 tot en m et 1999 voor het 
Kustwachtcentrum worden overge
nomen door het Belgische kuststation 
Oostenderadio.

-  handhaving van het bestaande Neder
landse verzorgingsgebied w ordt gega
randeerd doordat Oostenderadio aan
gesloten zal worden op de antenne-lo- 
katies van de Kustwacht,

-  te volgen procedures in geval van ten 
eerste het instellen van N ood-, Spoed
en Veiligheidsverkeer en ten tweede 
van commerciële en algemene aanroe
pen naar respectievelijk Scheveningen 
Radio en het Kustwachtcentrum zul
len nader worden vastgesteld. Alle be
trokkenen, zowel aan de wal als op zee, 
zullen hierom trent zo spoedig moge
lijk geïnformeerd. Een directe conse
quentie van deze voorgenom en rege
ling is tevens dat, in overleg met de 
verantwoordelijke beleidsafdeling van 
DGSM besloten is, dat het Kustwacht
centrum ingaande 1 januari 1994 zal 
stoppen met het aankondigen en doen 
laten uitzenden van veiligheidsberich- 
ten via de radiotelegrafie. Een en ander 
sluit aan bij eerder door het manage
ment van Scheveningen Radio gege
ven indicaties, met betrekking to t het 
beëindigen van de dienstverlening via 
MF radiotelegrafie te beëindigen met 
ingang van 31 december 1993.

Het Nederlands/Belgisch Samenwer
kingsverband inzake de Luisterwacht zal

Tabel 7

VEILIGHEIDSBERICHTG EVING: DIG ITAL SELECTIVE  
CALLING (DSC)

A ankondiging (Her) U itzend ing

Via DSC vindt vooralsnog geen uit
zending van de Veiligheidsberichten 
plaats, uitsluitend de aankondiging. 
MF DSC: 2187.5 kHz FBK 
VHF DSC: Kanaal 70 PBK

Idem als Radiotelefonie 

en
518 kHz N A VTEX  PBK

VEILIG H EIDSBERICH TEN: N A V T E X

Vital Navigational Warnings en Stormwaarschuwingsberichten 518 kHz PBK
worden direct na ontvangst uitgezonden en vervolgens volgens het 
toegewezen zendschema.
De overige veiligheidsberichten altijd volgens het toegewezen zend
schema, tenzij aard en urgentie van de inhoud directe uitzending na 
ontvangst noodzakelijk maakt.

Hiermede kan de conclusie getrokken worden dat het Kustwachtcentrum te IJmuiden 
klaar zal zijn voor haar taakuitvoering in het kader van het nieuw in te voeren nood- en 
veiligheidssysteem.
Tenslotte maak ik u attent op een bijgevoegde compilatie van de aanroep- en afwikke- 
lingsprocedures tussen de Scheepvaart en het Kustwachtcentrum.

Aanroep procedures voor contact m et K ustwachtcentrum  te IJmuiden
vanaf het schip.

O N D E R  NO RM ALE O M ST A N D IG H E D E N .
In geval van een algemene aanroep onder normale omstandigheden (niet zijnde
N ood-, en Spoedverkeer) kan in voorkomende gevallen (met inachtneming van
internationale en nationale voorschriften) met de Kustwacht contact worden
opgenomen op de volgende wijze:

VHF Kanaal 16 Nederlandse Kustwacht
2182 kHz Radiotelefonie Nederlandse Kustwacht
500/512 kHz Radiotelegrafie PBK (Papa Bravo Kilo)
2187.5 kHz (MF/DSC) 002442000
VHF Kanaal 70 (VHF/DSC) 002442000
Inmarsat A /C (via Burum) Nederlandse Kustwacht

(Telex 71088)

TIJDENS N O O D - EN  SPO EDVERKEER:
In geval van aanroepen/berichten inzake N ood- en Spoedverkeer kan in voorko
mende gevallen (met inachtneming van de internationale en nationale voorschrif-
ten) met de Kustwacht contact opgenomen worden op de volgende wijze:

Frequentie Roepnaam
VHF Kanaal 16 IJmuiden Rescue
2182 kHz Radiotelefonie IJmuiden Rescue
500/512 kHz Radiotelefonie PBK (Papa Bravo Kilo)
2187.5 kHz (MF/DSC) 002442000
VHF Kanaal 70 (MF/DSC) 002442000
Inmarsat A /C (via Burum) IJmuiden Resque/Kustw NL
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VO O R V EILIG H EIDSBERICH TEN:
In geval van aanroepen/berichten inzake Veiligheids verkeer kan in voorkom ende 
gevallen (met inachtneming van de internationale en nationale voorschriften) met 
de Kustwacht contact opgenom en worden op de volgende wijze:

Frequentie Roepnaam
VHF Kanaal 16 Netherlands Coastguard
2182 kHz Radiotelefonie Netherlands Coastguard
500/512 kHz Radiotelegrafie PBK (Papa Bravo Kilo)
2187.5 kHz (MF/DSC) 002442000
VHF Kanaal 70 (VHF/DSC) 002442000
Inmarsat A /C  (via Burum) Netherlands Coastguard/K ustw  NL

Aanroep procedure voor contact m et verkeersposten en verkeerscen- 
trales.
Voor contact m et de verkeersposten te Schierm onnikoog, Ameland, Terschel
ling, Texel, O uddorp en Haamstede:

M arifoon blokkanalen Roepnaam

Schiermonnikoog kan. 5 Kustwachtpost Schiermonnikoog
Ameland kan. 67 Kustwachtpost Ameland
Terschelling kan. 2 Kustwachtpost Terschelling
Texel kan. 67 Kustwachtpost Texel
O uddorp kan. 74 Kustwachtpost O uddorp
Haamstede kan. 74 Kustwachtpost Haamstede

V oor contaict met de verkeerscentrales Den Helder, IJmuiden, Scheveningen, 
Hoek van Holland, Vlissingen:

M arifoon blokkanalen

Den Helder kan. 12
IJmuiden kan. 12
Scheveningen kan. 14
Hoek van Holland kan. 1
Vlissingen kan. 64

Roepnaam

Verkeerscentrale Den Helder 
Verkeerscentrale IJmuiden 
Verkeerscentrale Scheveningen 
Verkeerscentrale Hoek van Holland 
Verkeerscentrale Vlissingen

Indien in de Engelse taal w ordt aangeroepen dan w ordt Kustwachtpost =  Coast- 
guardstation en w ordt Verkeerscentrale = Traffic centre.

C ontact n iet het K ustw achtcentrum  te IJm uiden vanaf de w alzijde.

Ingeval van alarmering o f (directe) Operationele zaken:

Alarmtelefoonnum mer
Telexnum m er
Telefaxnumm er

02550-34344
71088+
02550-23496

Directie, Beleids- en Administratieve aangelegenheden:

Telefoonnum m er
Telefaxnumm er

Postadres:

Bezoekadres:

: 02550-37644 
: 02550-32284

Kustwachtcentrum
Postbus 303
1970 AH IJM UIDEN

M erwedestraat 1 te IJM U ID EN

zeker ook navolging krijgen van andere 
N oord-W est Europese kuststaten. 
Groot-Brittaniuë, Frankrijk en N oorw e
gen zullen binnenkort besprekingen be
ginnen met betrekking tot de Luister- 
wacht op 500 kHz voor respectievelijk 
het Engels Kanaal en het noordelijk ge
deelte van de Noordzee.

RESUMÉ NIEUWE SITUATIE
Voor de wal-faciliteiten in het kader van 
GM DSS valt zoals bleek eveneens onder
scheid te maken in een tweetal tijdsvak
ken. Ten eerste de implementatie periode 
van 1992 tot 1999, ten tweede de periode 
na de volledige invoering van het sys
teem, Resumerend geeft dit ten aanzien 
van het gebruik van deze faciliteiten een 
aantal overzichten.
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RELATIE GMDSS EN OPENBARE 
VERKEERSDIENSTEN

PTT TELECOM is v a n  o u d s h e r  n a u w  b e t r o k k e n  b i j

MARITIEME COM M U NICATIE F.N SPEELT HIERIN OOK NU EEN 

VOORNAME ROL F,N W IL DIE OOK IN DE TOEKOMST BLIJVEN 

SPELEN. B i j  EEN TERUGBLIK NAAR HET VERLEDEN KAN 

W ORDEN OPGEMERKT DAT VANAF 1904 , HET JAAR WAARIN 

SCHEVENINGEN R A D IO  (PCH) OPERATIONEEL W ERD,

DOOR PTT IS INGESPEELD OP DE TELECOMMUNICATIE 

BEHOEFTEN VAN DE SCHEEPVAART.

De activiteiten van PTT  TELEC O M  be
treffen vooral:
-  het leveren van mobiele diensten ten 

aanzien van openbaar verkeer en van 
veiligheidsberichtgeving door Scheve- 
ningen Radio en daarbij recentelijk 
door de Burum  grondstations voor 
INM ARSAT diensten;

-  het leveren van telecommunicatie
voorzieningen ten behoeve van nau
tisch verkeer, dat wil zeggen facilitei
ten voor het gebruik bij verkeersbege- 
leiding (walradar ketens, verkeer met 
bruggen en sluizen, en dergelijke);

-  het leveren van geavanceerde spraak-, 
tekst-, data- en beeldverbindingen ten 
behoeve van het management in de 
m aritieme sector (bijvoorbeeld 
INTIS);

-  het uitvoeren van overheidstaken inza
ke de regulering van het maritieme 
verkeer (typekeuringen, machtigin
gen, inspecties en dergelijke).

Het is bekend dat de laatstgenoemde acti
viteiten bij de verzelfstandiging van de 
PTT  in 1989 zijn overgenomen door 
HDTP. De overige genoemde diensten 
zijn en blijven actueel, In het vervolg zal 
ik mij beperken to t de activiteiten ge
noemd onder het eerste punt.
Dit betekent dat ik respectievelijk aan
geef wat de huidige stand van zaken is en 
welke ontwikkelingen PTT TELE- 
CO M verw acht bij het leveren van:
-  Conventionele Scheveningen Radio 

diensten;
-  BU R U M  INM ARSAT-diensten;
-  Diensten in verband met veiligheids- 

verkeer.

Hiermee selecteer ik vooral de mobiele 
radiodiensten, hetgeen vanzelfsprekend 
is, gezien de relatie hiervan m et het 
GMDSS.
Deze relatie is voor veiligheidsberichtge-

ving uiteraard duidelijk; voor de relatie 
openbare verkeersdiensten en GMDSS 
verwijs ik naar SOLAS/Chapter IV/re- 
gulation 4,8.
Hierin w ordt als functie-eis van het 
GMDSS het volgende gesteld:

’Every ship, while at sea, shall be capable 
o f transm itting and receiving général ra
diocommunications to and from shore- 
based radiosystems or netw orks.’

Het zal u dan ook niet verbazen dat wij 
binnen P T T  TELECO M  de ontw ikke
lingen rondom GMDSS aandachtig vol
gen en vooral verkeersdiensten in stand 
houden c.q. ontwikkelen waarom (a) de 
klant vraagt, maar die bovendien (b) me
de worden bepaald door de aan boord 
van schepen aanwezige verplichte radio
apparatuur volgens de uitrustingseisen in 
de GMDSS vaargebieden A l. A2, A3 en 
A4.

CONVENTIONELE 
VERKEERSDIENSTEN
Hierbij w ordt in tegenstelling to t satel
lietverbindingen gebruik gemaakt van 
zogenaamde aardse verbindingen in de 
VHF, MF en HF banden.
Scheveningen Radio, de Nederlandse le
verancier terzake, levert thans de volgen
de basisdiensten:

M. Boorsma, Directeur P T T  Telecom

Gemiddeld meer dan 75% van het ver
keer wordt afgewikkeld met buitenland
se schepen en hiervan is ruim 50% tran- 
sietverkeer, dat wil zeggen verbindingen 
van schepen m et andere landen dan N e
derland maar m et tussenkomst van Sche
veningen Radio.
Met deze gegevens wil ik aantonen dat de 
Scheveningen Radio diensten duidelijk 
een sterk internationaal karakter verto
nen en dat P T T  TELEC O M  hierbij pro
fiteert van de goede naam van haar kust- 
station.
De ontwikkelingen van de conventionele 
diensten, vooral als gevolg van de invoe
ring van het GMDSS, geven het volgen
de beeld.

M orse te leg rafie :
Als gevolg van de groei van satellietcom
municatie en verdere groei van T O R  
(Telex-Over-Radio) verkeer, vertoont 
de morse reeds jaren een dalende ver- 
keersafzet. Ons beleid is erop gericht oin 
deze dienst te beëindigen in het jaar waar
in een bodemniveau wordt bereikt van 
20.000 berichten. Prognoses geven aan 
dat dit in 1993/1994 zal plaatsvinden.

T elefon ie  en T O R -d ien sten :
Deze diensten zullen in het verdere ver
loop van de ’90-er jaren voldoende vraag 
genereren om  ze te kunnen blijven ex-

Bereik Afzet ’91
Telegrafie (morse) middengolf NW -Europa 85000

kortegolf wereldwijd

Telefonie (spraak) VHF/m arifoon Nederland 200000
middengolf NW -Europa 42000
kortegolf wereldwijd 50000

T  elex-over-Radio middengolf NW -Europa 165000
(TOR)

kortegolf wereldwijd
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ploiteren. P T T  TELEC O M  blijft deze 
diensten dan ook com plem entair aan de 
B U R U M  satellietdiensten aanbieden. 
H iermee w ordt de klant aangeboden een 
keuze te maken tussen het gebruik van de 
conventionele Scheveningen Radio dien
sten dan wel het gebruik van de B U R U M  
satellietdiensten.
Bij die keuze zijn factoren zoals kwaliteit, 
snelheid en tarieven bepalend. Informatie 
hierover verstrekken wij gaarne,

BURUM INMARSAT DIENSTEN
Vanaf de eerste besprekingen in de IM O 
over de realisering van een satellietcom- 
municatiesysteem voor de scheepvaart is 
PTT  TELEC O M  actief betrokken bij de 
INM ARSAT ontwikkelingen.

De huidige betrokkenheid kan worden 
verdeeld in twee soorten van activiteiten. 
Ten eerste is P T T  TELEC O M  investeer
der in de INM ARSAT organisatie en het 
door deze organisatie te beheren satelliet
systeem. M et een investeringsaandeel 
van 2,54% behoort P TT  T ELEC O M  tot 
de groep van investeerders die de Raad 
vormen.
Hiermee is het mogelijk om  mee te stu
ren op het INM ARSAT beleid, waarbij 
voor P T T  TELEC O M  de belangenbe
hartiging van haar klanten voorop staat. 
Ten tweede voorziet PTT  TELEC O M  
in de benodigde telecommunicatie facili
teiten m et betrekking to t grondstations 
en netwerken op het land. T o t voor kort 
werden de INM ARSA T verbindingen 
van het naar Nederland gerouteerd via 
buitenlandse grondstations.
Inmiddels zal het bekend zijn dat sedert 
april jl. in het Friese B U R U M  twee eigen 
grondstations operationeel zijn gew or
den voor het aanbieden van INM AR
SAT verkeersdiensten. O ver de ontw ik
kelingen van de B U R U M  grondstations 
en de hiermee te leveren diensten, kan ik 
u als volgt informeren.

Grondstations:
Van de twee grondstations die in april jl. 
operationeel werden, is er één gericht op 
de IO R satelliet en de andere op de O os
telijke AOR satelliet. O p dit m om ent 
w ordt een haalbaarheidsstudie verricht 
voor de exploitatie van een derde BU 
R U M  grondstation; indien dit station 
w ordt gericht op de Westelijke AOR sa
telliet zal P T T  TELEC O M  in alk  gebie
den met drukke scheepvaartroutes geau
tomatiseerde satellietdiensten kunnen 
aanbieden.

Diensten:
B U R U M  m aritiem  startte in april met

het aanbieden van INM ARSAT-A dien
sten, te weten:

-  telefonie -  automatisch o f  via tussen
kom st van een operator;

-  telex -  automatisch o f  via tussenkomst 
van een operator;

-  d a ta -  fax en electronic mail.

De tussenkomst van een operator (Tele- 
plus/Berichtendienst) biedt extra facili
teiten, zoals inlichtingen over nationale 
en internationale telefoon- en telexnum - 
mers, Collectcall, e.d. Informatie over te 
volgen procedures in het wal-schip en het 
schip-wal verkeer, alsmede over tarie
ven, zijn door PTT  TELEC O M  direct en 
via de INM ARSAT-organisatie bekend 
gesteld aan de maritiem e klanten. 
Uiteraard zullen afhankelijk van de klan
tenbehoeften de B U R U M  INM AR- 
SAT-A diensten in de komende jaren 
verder worden uitgebreid.

Thans staat het m om ent voor de deur om 
1NM ARSAT-C diensten met de B U 
RUM  stations aan te bieden.
Met de hiervoor, benodigde scheepster- 
minals kan store-and-forward berichten
verkeer w orden afgewikkeld via land te
lex-, telefoon- o f datanetwerken. Store- 
and-forward geeft aan dat het hierbij niet 
om on-line communicatie gaat, met an
dere w oorden geen directe dialoog.
Het voordeel hiervan is het zeer korte sa- 
tellietbeleg met als gevolg daarvan een la
gere tariefering. Wel is de stringente 
kwaliteitseis aanwezig van een maximale 
doorlooptijd van 3 minuten van gebruik 
naar gebruiker.
Bij de aanvang van de 1NMARSAT-C 
dienstverlening w ordt eerst een koppe
ling gemaakt met het nationale en inter
nationale telexnet. Een paar maanden la
ter w ordt dit gerealiseerd voor telefoon- 
en datanetten; hiermee krijgen INM AR- 
SAT-C terminals uitgebreide mogelijk
heden voor communicatie met walabon- 
nees.

Uiteraard geldt ook voor het INM AR- 
SAT-C verkeer dat afhankelijk van klan
tenbehoeften en andere ontwikkelingen 
het aantal diensten w ordt uitgebreid. In 
ieder geval w ordt in 1992 een aanvang 
gemaakt met enhanced group calling 
(broadcasting) en met plaatsbepalingsbe- 
richten (opvragen van info uit op C -ter- 
rninals gekoppelde plaatsbepalingssys- 
temen).

Gesteld kan worden dat de B U R U M  
grondstations voor INM ARSAT ver
keer de mogelijkheden bieden voor een

uitgebreid assortiment van automatische 
spraak-, tekst- en datadiensten.
Het verkeer in de richting wal-schip naar 
de AOR en IOR en afkom stig uit Neder
land w ordt door PTT  T E LEC O M  reeds 
gerouteerd via de B U R U M  grondstati
ons; voor schip-wal verkeer, waarbij het 
schip zelf bepaalt welk grondstation het 
kiest, wil PTT  TELEC O M  de B U R U M  
diensten aanbieden met de hoogste kwa
liteit en tegen aantrekkelijke tarieven 
voor de klant.
Een bijkomend voordeel van het gebruik 
van B U R U M  grondstations door N e
derlandse schepen is dat voor het verre
kenen van satellietverkeer via B U R U M 
geen handling charges worden doorbere
kend, mits voor PTT TELEC O M , c.q. 
Scheveningen Radio als verrekeninstan- 
tie w ordt gekozen: hiermee w ordt 5 tot 
10% op de verkeerskosten bespaard.

Tenslotte wil ik aangeven dat P T T  TE
LECOM  ook nauwlettend de ontwikke
lingen volgt ten aanzien van de introduc
tie in de komende jaren van de low-cost 
mobiele INM ARSA T-M  spraakterminal 
en van de nieuwe ISDN INM ARSAT-B 
terminal; in 1993 zullen de B U R U M  
grondstations w orden aangepast om  ook 
voor deze terminals diensten te kunnen 
leveren.

DIENSTEN VOOR 
VEILIGHEIDSVERKEER
O p een GM DSS informatiedag kan ik de 
activiteiten van PTT TELEC O M  met 
betrekking to t vciligheidsverkeer niet 
onvermeld laten.
Een nauwe relatie bestaat er met de Kust
wacht, waarvan het operationele cen
trum  is gevestigd in het gebouw van 
Scheveningen Radio. O p contractbasis 
levert PTT  TELEC O M , c.q. Schevenin
gen Radio de volgende diensten aan de 
Kustwacht:
-  het medegebruik van de Scheveningen 

Radio zend-en ontvangmiddelen voor 
het uitluisteren en afwikkclen van 
nood- en spoedberichten op de nood- 
frequenties;

-  het uitlenen van ervaren PCH opera
tors voor het behandelen van dergelij
ke berichten;

-  het technisch onderhoud van de com 
municatiemiddelen op het Kustwacht- 
cencrum;

-  het uitzenclen van veiligheidsberichtcn 
op de werkfrequenties van Schevenin
gen Radio (navigatieberichten, storm - 
waarschuwingen e.d.).

Naast deze activiteiten heeft Schevenin
gen Radio ten behoeve van het Kust-
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wachtcentrum in eigen huis het digital 
selective calling systeem op de midden
golf ontwikkeld en w ordt thans hetzelfde 
voorbereid voor de VHF (Kanaal 70). 
Vcrmeldcnswaardig is ook het thans 
door P T T  TELECOM  in aanbouw zijn
de marifoonpeilsysteem langs de Neder
landse kust. D it systeem, eveneens gro
tendeels op Scheveningen Radio ontw ik
keld, voorziet in de mogelijkheid om op 
het Kustwachtcentrum schepen te lokali
seren die berichten op veiligheidsfre- 
quenties uitzenden.
O ok in relatie met de Kustwacht is BU - 
RU M  gereed om nood-, spoed- en vei- 
ligheidsverkeer af te wikkelen, waarbij

het gebruik maken van enhanced group 
calling van veiligheidsberichten in 1992 
tot de mogelijkheden behoort.

Tenslotte vermeld ik dat in het kader van 
de veiligheid Scheveningen Radio in op
dracht van het KNMI  weerberichten 
voor de Scheepvaart uitzendt en in sa
menwerking met het Rode Kruis de Ra
dio Medische Dienst verzorgt.

Samenvatting
-  PTT TELECOM  speelt actief in op de 

telecommunicatiebehoeften van haar 
maritieme klanten;

-  naast de klantenbehoeften is ook het

GMDSS medebepalend voor de te le
veren diensten;

-  Scheveningen Radio telefonie- en 
TOR-diensten en de BU RU M -dien- 
sten worden complementair aangebo
den, waarbij de klant de keuze bepaalt;

-  de INM ARSAT B U R U M  diensten 
zijn recentelijk gestart met basisdien
sten; uitbreiding van het diensten as
sortiment w ordt reeds in de nabije toe
kom st voorzien;

-  PTT TELEC O M  speelt een belangrij
ke rol in het veiligheidsverkeer in rela
tie met de Kustwacht, Radio Medische 
Dienst en het KNMI.

diversen

Een geslaagd symposium 
de21-ste eeuw
De CONO INDUSTRIE 
GROEP organiseerde een goed 
bezocht symposium over de 
scheepsbouw in de 21-ste eeuw 
naar aanleiding van het feit dat 
exact 20 jaar geleden het besluit 
tot de oprichting van Centraal- 
staal II V. genomen werd, dat 10 
jaar geleden de holding Cono In
dustrie Groep N.V. ontstond en 
omdat de Heer L, Ardon op zijn 
wens terug trad uit de directie van 
de Cono Industrie Groep.
Tijdens het symposium wees 
Prof. Ir. S. Hengst er op dat de 
Nederlandse scheepsbouw zich in 
het laatste decennium op de niches 
in de markt van gespecialiseerde 
schepen heeft gericht en dat zowel 
reders als scheepsbouwers hebben 
getoond vernieuwend te kunnen 
werken. Ook concludeerde hij dat 
in de scheepsbouw geen sprake is 
van een 'tcchnology push' omdat 
technische veranderingen na een 
lange incubatietijd langzaam tot 
stand komen. Er gaan geen tech
nologische schokgolven door de 
maritieme sector.
Prof Dr. Ir. N. Wijnolts schetste 
de ontwikkeling van de rederijen 
en waarschuwde ernstig voor de 
gevolgen van de wijzigingen be
treffende het eigendom van de re
derijen en de zeer geringe finan
ciële resultaten die door de rederij
en vanwege de huidige felle con
currentie gerealiseerd kunnen 
worden.
Prof Dr. Ir. L. A. van Gunsteren

over de scheepsbouw in

wees op de agressieve manier 
waarop Japanse bedrijven oc
trooien weten te verkrijgen en de 
geringe invloed die van het Ne
derlands onderzoek door ver
deeldheid en kleinschaligheid op 
maritiem gebied uitgaat.
De lieer H. Vos vroeg aandacht 
voor de wijzigingen die zich in de 
toekomst in de verhouding wer
ven onderleveranciers zullen voor 
doen, terwijl Drs. H.Langman 
wees op de kwetsbare aspecten 
van scheepsbouw en scheepvaart. 
Hij verwachtte wel, door een roze 
bril naar de toekomst kijkend dat 
in de 21e eeuw nog schepen in ons 
land gebouwd zullen worden.
Drs. lng. A. Tienpont bracht naar 
voren dat ondanks het hoge loon
niveau de Nederlandse scheeps
bouw vanwege de hoge efficiency 
weer ongeveer competitief is 
t.o.v. de Japanse scheepsbouw en 
dat het beleid van de Cono Indus
trie Groep er opgericht is qua pro- 
duktiviteit aan de top van de we
reld te blijven staan. Daarbij blijkt 
het verbeteren van de organisatie 
een zeer grote positieve invloed te 
kunnen uitoefenen. Vandaar dat 
men de personele organisatie zo 
probeert op te zetten dat tot op de 
werkvloer duidelijke taakgroepen 
aanwijsbaar zijn en dat daarbij een 
eenvoudige, efficiënt werkende 
administratieve organisatie de be
nodigde bestuurlijke informatie 
van de top tot op de werkvloer 
verzorgt. Daarbij is men zeer ac

tief om met behulp van computer
systemen steeds sneller alle beno
digde technische informatie naar 
boven te halen waardoor taken 
eerder goed definieerbaar zijn en 
goed voorbereid kunnen worden. 
Met spontaan applaus ontvingen 
de aanwezigen het bericht dat de 
heer L, Ardon per Koninklijk Be-

sluit van 26 september was be
noemd tot Officier in de Orde van 
Oranje Nassau. De Cono Indus
trie Groep N.V. kan dan ook te
rug zien op een goed geslaagd 
Symposium.

K.J.S.

Ocean model holds climate
One of the world’s most notori
ous ocean currents is crucial to ac
curate forecasting of global clima
te change, according to a super
computer model of the Southern 
Ocean from which British scien
tists have just produced a new ty
pe of ocean atlas.
The Fine Resolution Antartic Mo
del (FRAM) suggests that the rela
tively mild climate of Britain 
owes as much to the influence of 
the intense Agulhas Current, 
thousands of miles away off South 
Africa, as it does to the effects of 
the Gulf Stream passing close to 
its coast.
These and other intriguing disco
veries about the deep oceans are 
emerging from the £10 million 
FRAM project, run by the UK 
Natural Environment Research 
Council (NERC).
End September NERC published 
a 68-page full colour FRAM At
las, said to be the first new kind of 
oceanographic atlas for over 50 
years. It shows currents, storms, 
temperatures and salinity in the 
South Atlantic, Pacific and Indian 
Oceans.
Researchers are now using the at
las and computer model to help 
plan cruises in the Southern Oce
an for the NERC research ships

clues
Discovery and James Clark Ross, 
that will form part of the UK con
tribution to the World Ocean Cir
culation Experiment.
The FRAM model, run at Ruther
ford Appleton Laboratory near 
Oxford, is prompting oceano
graphers to revise their thinking 
on heat transport in the world's 
seas, and has particularly focused 
their attention on the Agulhas 
Current in the Indian Ocean. This 
has been responsible for the loss 
and damage of many ships. 
Previously, scientists thought 
much of the heat which warms 
Britain travelled from the Pacific 
Ocean via Drake Passage, off 
South America. But FRAM is in
dicating that the heat takes a diffe
rent route, combining with heat 
from the Indian Ocean before 
being carried into the Atlantic by 
miniature whirlwind-like eddies 
in the Agulhas Current.
Linking all the other major oceans 
of the world (Indian. Pacific and 
Atlantic), it also contains the An
tartic Circumpolar Current which 
flows unimpeded from west to 
east around the globe, and acts as a 
barrier between the warm tropical 
waters to the north and the cold 
waters around Antartica. (LPS)
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P, Smulders 
T. Redeleer

Sales Engineers Radio Holland, Rotterdam

nederlandse overheid zal toestaan o f 
zulks een EG C decoder in een Inmarsat- 
A station ingebouwd mag worden. In de 
op de m arkt verkrijgbare lnm arsat-C  sta
tions, is een EGC decoder reeds inge
bouwd. In de praktijk blijkt dat de over
heid van mening is dat alleen de In mar
sa t-C  stations van het type III, een inge
bouw de EGC ontvanger m ogen hebben. 
Deze type III sets kunnen een EGC bood
schap ontvangen, terwijl de Inm arsat-C

Foto 1 Inmarsat A  en Inmarsat C

D o o r  h e t  s c h e p p e n  v a n  d e  m o g e l i j k h e i d  o m  z o n d e r

RADIO OFFICIER TE VAREN, ZULLEN DE COM M U NICATIETA

KEN D O O R EEN ANDER LID VAN DE BEM ANNING UITGE

VOERD MOETEN W O R D EN . Ü E  BEMANNINGSLEDEN DIE 

HIERVOOR AANGEW EZEN W O R D EN , VOLGENS DE W ET DE 

W A C H TD O EN D E STUURLIEDEN, ZULLEN ECHTER EEN ALGE

MEEN TELEFONIE CERTIFICAAT DIENEN TE BEZITTEN.

IN  DE PRAKTIJK BLIJKT DAT VELE REDERS NU AAN R A D IO

H o l l a n d  v r a g e n  o m  h e n  t e  a d v i s e r e n  o p  w e l k e  

W IJZE H U N  SCHEPEN VOOR GMDSS AAN TE PASSEN.

D e  BEMANNINGSLEDEN AAN BOORD ZULLEN BINNENKORT 

MET DE NIEUW STE KARAKTERISTIEKE GMDSS APPARA

TUUR GAAN KENNISM AKEN. I n  DE LOOP VAN DIT VERSLAG 

ZULLEN W IJ TRACHTEN DE PRAKTISCHE KANT VAN DE TO E

PASSING VAN GMDSS TE VERDUIDELIJKEN.

ad 1 en 2)
De Inmarsat apparatuur, beter bekend als 
Standaard-A en Standaard-C satcom, 
mag ondertussen als bekend geacht w or
den. Het blijkt in de praktijk dat tegen
woordig het merendeel van de zeegaande 
schepen met deze communicatie appara
tuur w ordt uitgerust. In GMDSS w ordt 
echter als toegevoegde eis gesteld dat de 
Inmarsat-A apparatuur voor een bepaal
de tijd op de reserve voeding (veelal 24V

KARAKTERISTIEKE APPARATUUR
D oor de Nederlandse overheid zijn on
dertussen de eisen voor GMDSS vrijwel 
voor 100% bekend gemaakt. Als gevolg 
van deze nieuwste eisen kom t er nu com 
municatie apparatuur aan boord welke 
voor de bemanningsleden geheel nieuw 
is.
In de GMDSS wetgeving w ordt de vol
gende apparatuur genoemd:
1) Inmarsat-A met back-up voeding voor 
24 VDC.
2) Inmarsat-C m et back-up voeding voor 
24 VDC.
3) EGC ontvanger.
4) MF o f  M F/HF telefonie zend- en ont
vangst apparatuur met DSC en evt. 
TO R .
5)’ MF o f M F/H F luisterwachtontvan- 
gers.
6) VHF apparatuur voorzien van DSC.
7) VHF DSC luisterwachtontvanger.
8) N avtex ontvanger.
9) 406 M Hz Epirb o f  L-band Epirb.
10) Radartransponders.
11) VHF portofoons.

DC) kan draaien. Dat houdt voor Inmar
sat-A in dat naast de eigenlijke set ook de 
gyro op 24 VD C aangesloten moet kun
nen worden, in verband met het azimu- 
thale richten van de antenne.
(fig. 1 en 2)

ad 3)
Met Enhanced Group Call kan men via 
het Inmarsat systeem groepen van zee
schepen van noodzakelijke navigatie in
formatie voorzien. H et is op het mom ent 
van dit schrijven nog niet duidelijk o f  de

Foto 2 Inmarsat A  en Inmarsat C
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deling verzonden worden, waarbij het 
schip zijn callsign, positie en aard van de 
nood automatisch vermeld.
Voor openbaar verkeer maakt DSC het 
mogelijk om op geheel automatische 
wijze een gesprek op te bouwen.
O m dat in de MF en HF banden bepaalde 
frequenties voor DSC noodberichten 
zijn toegewezen, moeten deze uitgeluis
terd worden, net zoals dat op het ogen
blik op de 2182 kHz gebeurd. Hiertoe 
dienen de schepen dus met een eventueel 
gecombineerde M F/HF luisterwachtont- 
vanger te w orden uitgerust.

ad 8 en 9)
Navtex ontvangers en 406 M Hz Epirbs 

Foto 3 E G C  ontvanger zijn reeds bekende verschijningen aan
boord.

ad 10)
Radartransponders zullen de functie van 
de sloepzender vervangen. Deze trans
ponders zullen in de groepsreddingsmid- 
delen meegenomen moeten worden. Zij 
zullen een voorgeschreven merk op een 
X -band radarscherm vormen, indten zij 
door zulk een radar worden aangestraald.

ad 11)
Portofoons zijn ook reeds lang een be
kende verschijning aan boord. Voor 
GMDSS gelden speciale voorschriften 
w'aaraan de portofoon zal moeten vol
doen. Daar deze voorschriften nog niet 
definitief zijn, zullen deze GMDSS uit
voeringen nog niet verplicht gesteld 
worden. Een van de meest opvallende ei
sen waar de portofoons waarschijnlijk 
aan zullen moeten voldoen, is dat een 
portofoon na 1 meter onder water te zijn 
geweest, nog steeds moet kunnen 
werken.

GMDSS APPARATUUR IN DE 
PRAKTIJK
Radio Holland is reeds sinds lang bekend 
als leverancier van communicatie appara
tuur.
D oor die jarenlange ervaring als leveran
cier. maar ook door de technische know
how  en ervaring van de Radio Holland 
radio-officieren met de communicatie 
apparatuur, is Radio Holland in staat om 
een compleet pakket van GM DSS appa
ratuur op de m arkt te brengen. Mede ge
let op het feit dat de stuurlieden aan 
boord de communicatie taken over moe
ten nemen, heeft Radio Holland sterk ge
let op de gebruiksvriendelijkheid en daar 
waar mogelijk de fabrikanten van advies 
hierom trent gediend.
O p het ogenblik zijn er reeds meerdere 
fabrikanten met een al o f  niet compleet

Foto 4 + 5 Transponder and SP radio station

aan het communiceren is. Helaas is zo ’n 
lnm arsat-C station nog niet op de markt. 
Naast de ingebouwde EGC decoders, 
zijn er vrijstaande EGC ontvangers op de 
markt, die van een eigen antenne zijn 
voorzien, (tig. 3)

ad 4, 5. 6 en 7)
De radiotelefoniestations kunnen op zen
den en ontvangen op de MF, HF en 
VHF-banden werken. Echter volgens de 
eisen zullen zij van DSC decoders en en- 
coders moeten zijn voorzien.
DSC w ordt gebruikt voor nood- en voor 
openbaar verkeer. D it houdt in dat men 
met behulp van bepaalde gedigitaliseerde 
codes een noodbericht kan verzenden o f 
een gesprek via een walstation kan op- 
starten.
Het noodbericht kan via een enkele hau- 

Foto 6 D SC  modem

692 SWZ 12-91



GMDSS pakket op de markt. Hieronder 
zullen wij de verschillende filosfiën van 
deze fabrikanten aan geven, welke zich 
uiten in de uitvoering van de apparatuur.

M odu la ire  o p b o u w
Radio Holland vertegenwoordigt reeds 
lange tijd fabrikanten van wereldnaam 
op het gebied van communicatie. Enkele 
fabrikanten hebben voor een modulaire 
opbouw gekozen, waarbij bestaande ap
paratuur aan GMDSS aangepast kan 
worden.
Men gebruikt hiervoor apparatuur welke 
reeds op de m arkt is en breidt deze uit 
met onder andere een DSC modem.
Als voorbeeld zullen wij de pakketop- 
bouw  van SP Radio bekijken.

M F /H F  te lefon ie
SP Radio heeft sinds enkele jaren een 
M F/HF telefoniepakket op de m arkt. 
Deze set bestaat uit een aparte zender/ 
ontvanger, een transceiver unit voor 250, 
600 o f 1200 w att en aparte antenne-cou- 
pler.

D oor de couplet buiten te plaatsen nabij 
de antenne, zal weinig zendvermogen 
verloren gaan tussen de zender en de an
tenne. H ierdoor is het mogelijk met een 
lager vermogen hetzelfde effectieve be
reik te verkrijgen, (tig, 5)

D SC  m o d e m
O m  de telefonie set aan GMDSS aan te 
passen brengt SP Radio een DSC modem 
op de m arkt die aan de telefonie set ge
koppeld kan worden. In dit modem is te
vens een telex modem ingebouwd, waar-

Foto 7 D SC  VHF

L

door het zeer eenvoudig w ordt om  aan de 
T O R  eis te voldoen, {tig. 6)

V H F sets
O m dat in  de VHF units ook een DSC 
m odem  (decoder/encoder) gebouw d 
dient te zijn om aan GMDSS te kunnen 
voldoen, heeft SP Radio een D SC m odu
le ontwikkeld. Uitgaande van een be
staande VHF, welke reeds enige jaren op 
de m arkt is heeft SP Radio een modem 
ontwikkeld dat direct aan de bestaande 
VHF gekoppeld kan worden. D it voor
kom t dat, indien een schip reeds m et een 
geschikte VHF is uitgerust, niet opnieuw 
een complete VHF behoeft aangeschaft 
behoeft te worden, (fig. 7)

L u is te rw a ch to n tv an g e rs
D oordat in GMDSS nieuwe noodfre- 
quenties van kracht worden voor MF 
(2187,5 kHz), HF (6 verschillende) en 
VHF (kan. 70) zullen deze frequenties 
constant uitgeluisterd moeten worden. 
SP Radio heeft hiervoor vrijstaande on t
vangers m et ingebouwde DSC decoder 
ontwikkeld.
V oor HF geldt dat, deze frequenties ge- 
scanned mogen worden. Indien er een 
DSC bericht binnenkomt, kan dan op 
een LCD scherm het bericht uitgelezen 
worden. Tevens zal zo’n noodsein een 
alarm in werking doen gaan. 
M ogelijkheid bestaat bovendien om het 
DSC bericht te doen uitprinten, zodat de 
verantwoordelijke officier dit niet be
hoeft over te schrijven.

O n e u n it o p h o u w
Sommige fabrikanten hebben voor het 
idee van één unit gekozen. H ierdoor zijn 
dan vele functies in 1 complete set opge

nomen, w at een vereenvoudiging van de 
installatie betekent.
Radio Holland heeft met deze configura
tie al enige ervaring opgedaan, doordat er 
reeds meerdere schepen mee zijn uitge
rust.
De JRC apparatuur is een voorbeeld van 
de one-unit opbouw.

M F /H F  te lefon ie  set
JR C  heeft met dit radio station voor een 
andere opzet gekozen dan bijvoorbeeld 
SP Radio. JRC ontwikkelde een com
pleet nieuw station welke de volgende 
functies in één kast gecombineerd heeft:
* M F/HF transceiver voor 400 o f H(X) 
watt.
* DSC modem voor de transceiver
* M F/HF DSC vvachtontvanger met ei
gen antenne-ingang,
* Telex modem voor T O R
* Automatische batterijlader
De bediening van het station geschiedt 
m et een afstandbediening welke zich niet 
in de nabije omgeving van de zenderkast 
hoeft te bevinden. Alle functie benodigd 
voor GMDSS kunnen vanaf deze remote 
oontro led  unit bediend worden.
Naast deze zender kast en rem ote control 
w ordt er nog van een antenne- coupicr 
gebruik gemaakt, welke echter niet bui
ten opgesteld kan worden, (fig. 8)

V H F  m e t D SC
O ok voor de VHF heeft JR C  voor een 
compleet nieuwe lijn gekozen. De nieu
we VHF’s zijn standaard uitgerust met 
een ingebouwde DSC modem.
Tevens kan de luistervvachtontvanger 
aan de VHF gekoppeld worden, waarbij

Foto # J R C  station



wel van een eigen antenne gebruik wordt 
gemaakt.
O ok voor de DSC luistcrwachtontvan- 
gers is het mogelijk om  een printer te in
stalleren. (fig. 9)

O verige apparatuur
Radio Holland kan het GMDSS pakket 
complementeren met Inmarsat stations, 
portofoons, transponders, Epirb’s en 
tiavtex ontvangers van verschillende 
merken.

GMDSS APPARATUUR EN HET 
NOODVERKEER
Het opstarten van het noodverkeer kan 
op verschillende manieren gebeuren.
1) Via Inmarsat met behulp van Distress 
knop
2) Via M F/HF telefonie via DSC
3) Via VHF via DSC
4) Via 40f) MHz Epirb
5) Via Radartranspondcr

ad 1)
Op het lnmarsat-A bedieningsbord be
vindt zich een distress knop. D oor deze te 
activeren is het mogelijk om een nood 
oproep uit te zenden. Echter de positie zal 
o f ingevoerd moeten worden o f  zal auto
matisch uit een navigatie ontvanger inge
voerd worden.

ad 2)
O p de DSC hedicningsunit bevindt zich 
een noodknop (2182,5 kHz). Door twee 
handelingen te verrichten kan de nood
procedure opgestart worden, waarna al 
dan niet automatisch, de positie en het 
type noodsituatie w ordt ingevoerd.

Foto 9JR C  VHF

ad 3)
Idem als (2). 

ad 4)
Door de Epirb met de hand te activeren, 
o f indien het te water raakt, zal het nood
signaal door satellieten van het Cospas/ 
Sarsat systeem opgevangen worden. De
ze satellieten zullen het signaal uitpeilen 
en doorgeven aan een grondstation, 
waarna dc noodprocedure van de wal 
wordt gestart, (fig. 10}

ad 5)
Indien dc opvarenden in de sloepen o f  de 
vlotten moeten gaan, kan men de radar- 
transponder met de hand activeren. In
dien dan het baken door een X-band ra
dar wordt aangestraald, zal er op het 
scherm van die radar een peilstreep ver
schijnen ter plekke van de transponder.

RADIO HOLLAND IN HET 
GMDSS TIJDPERK
Tijdens de ontwikkeling van het 
GMDSS heeft Radio Holland gewerkt 
aan het opzetten van een wereldwijd net
werk van service-stations en -depots. 
Service engineers, opgeleid binnen de ei
gen organisatie te Amsterdam en Rotter
dam, werden uitgezonden naar belang
rijke havens in andere landen voor ken
nisoverdracht aan en ter versterking van 
de medewerkers van de plaatselijk opge
zette service-stations. O ok onderlinge 
uitwisseling van service engineers vindt 
op regelmatige basis plaats. Op dit ogen
blik kunnen de reders op zo'n 80 punten 
langs de belangrijke scheepvaartroutes 
op de service van Radio Holland re
kenen.

w ordt gesproken over twee manieren 
van onderhoud, te weten:
A) O n board maintenance
B) Shore based maintenance

Eén van de eisen welke door de Neder
landse overheid is gesteld dat schepen 
welke onder GMDSS varen op een goede 
service moeten kunnen rekenen. Hiertoe 
heeft de Nederlandse overheid tenslotte 
gekozen voor het shore based mainte
nance systeem.
O m  aan deze eis te kunnen voldoen heeft 
Radio Holland op het ogenblik een we
reldwijd netwerk van eigen service de
pots opgericht.
Radio hólland is zich ook bewust dat vele 
schepen met vrij moderne communicatie 
apparatuur rondvaren. O m  deze schepen 
aan GMDSS aan te kunnen passen zou, 
indien men alleen van de mogelijkheden 
van de fabrikanten gebruik zou maken, 
nieuwe apparatuur geplaatst moeten 
worden.
O m  te voorkom en dat moderne com mu
nicatie apparatuur niet meer aan GMDSS 
eisen zou voldoen, heeft Radio Holland 
in eigen huis een upgrading- program m a 
voor de meest voorkom ende moderne 
communicatie apparatuur opgestart. 
Hiertoe kunnen een aantal bestaande zen
ders en ontvangers middels een conversie 
voor GMDSS geschikt gemaakt worden. 
GMDSS zal een revolutie in dc uitvoe
ring van dc communicatie apparatuur te 
zien geven, maar zal tevens de bedrijfs
voering aan boord beinvloeden. Wij ho
pen U als lezer en als direct belangheb
bende enigszins getoond te kunnen heb
ben wat GMDSS in de praktijk zal bete
kenen. Indien U  uitvoeriger informatie 
wilt hebben, neemt U  dan gerust contact 
niet ons op. Wij zullen U  graag van ad
vies voorzien.

F oio 10 Epirb

In de Solas wetgeving over het GMDSS
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UIT HET JAARVERSLAG 1990

AFDELING ONDERZOEK 
ONGEVALLEN
De afdeling onderzoek ongevallen werd 
in het verslagjaar ondergebracht in de 
nieuw gevormde directie Scheepvaart
dienst, maar bleef functioneel onder de 
directeur van de directie veiligheid en 
toezicht, tevens Hoofd van de Scheep
vaartinspectie. De afdeling w ordt ge
vorm d door een hoofd, plv. hoofd, beide 
titulair Inspecteur voor de Scheepvaart 
en ambtenaar van de Scheepvaartinspec
tie en een medewerkster.

Werkzaatnh eden
Het werk van de afdeling bestaat voorna
melijk uit de uitvoering van een aantal ta
ken die in de Schepenwet en 
Binnenvaartrampenwet aan het hoofd 
van de Scheepvaartinspectie zijn opge
dragen o f een gevolg van IM O resolu
ties.

V
Taken
De belangrijkste taken zijn :

1 het completeren van voorlopige on
derzoeken van scheepsrampen over
komen aan Nederlandse zeeschepen, 
buitenlandse zeeschepen in de Neder
landse wateren o f nabij de Neder
landse kust en aan binnenvaartsche
pen op de binnenlandse vaarwegen;

2 het overleggen van de resultaten van 
de voorlopige onderzoeken aan de 
Raad voor de Scheepvaart, de C om 
missie van onderzoek in de Neder
landse Antillen en de Commissie Bin
nenvaartrampenwet;

3 het vertegenwoordigen van het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
bij de onderzoeken van de Raad en de 
Commissie BRW, het ter zitting for
muleren van een standpunt en zono
dig een voorstel voor het ontnemen 
van een bevoegdheid;

4 het indienen van klachten wegens 
misdraging tegen kapiteins van onder 
Nederlandse vlag varende schepen;

5 het verzorgen van de follow-up van 
uitspraken van de Raad en de Cie. 
BRW;

6 het uitwisselen van gegevens van 
scheepsrampen met andere vlagges- 
taten op basis van IM O  resoluties 
A440;

7 het verzorgen van de follow-up van 
door andere landen gemelde overtre

dingen van de zeeaanvaringsbepalin- 
gen door Nederlandse schepen en het 
melden van in Nederlandse wateren 
geconstateerde overtredingen van 
buitenlandse schepen aan de betref
fende havenstaat;

8 het onderzoek van (ernstige) arbeids
ongevallen;

9 het hoofd van de afdeling is voorzitter 
van de ACVAZ, de Algemene C om 
missie to t V oorkom ing van Arbeids- i 
ongevallen Zeevaarenden;

10 het vertegenwoordigen van het 
Hoofd Scheepvaartinspectie in C om 
missies en overlegorganen die van be
lang zijn voor genoemde werkzaam
heden.

Onderzoeken
In het verslagjaar werden 104 onderzoe
ken overlegd aan de Raad voor de 
Scheepvaart en 4 onderzoeken aan de 
Commissie van onderzoek in de Neder
landse Antillen. In 17 gevallen werd de 
Commissie Binnenvaartrampenwet ver
zocht een scheepsramp te onderzoeken.

In tónna rie voorziening 
De afdeling ontvangt afschriften van de 
door de kapiteins afgelegde scheepsver- 
klaringen, via de officieren van Justitie 
afschriften van de processen-vcrbaal die 
door politie- o f andere verbalisanten zijn 
opgemaakt en van de door de Schepen
wet m et het onderzoek van ’scheepsram
pen’ belaste ambtenaren van de Scheep
vaartinspectie in de wet aangegeven dis
tricten. O ok verschaffen tijdschriften als 
Lloyd’s List, weekblad Schuttevaer etc. 
berichten die kunnen leiden tot het initië
ren van onderzoeken.
Ontwikkelingen
De onderzoeken laten geen duidelijke 
trendmatige ontwikkelingen zien. Er zijn 
minder verslagen van scheepsrampen 
waarbij vissers waren betrokken ontvan
gen. Dit kan een gevolg zijn van het ver
minderde toezicht en minder rapporte
ren, maar ook een positief bijeffect van de 
stilligdagen. Het aantal gerapporteerde 
machinekamerbranden op zeeschepen 
was minimaal. Bijna de helft van het aan
tal onderzoeken betrof aanvaringen. De 
oorzaak was gcwoonlijk het niet houden 
van een goede uitkijk. In veel gevallen 
werd de wacht op de brug, in strijd met 
de wet, slechts door 1 persoon waarge

nomen. Een oorzakelijk verband was 
slechts in enkele gevallen aantoonbaar. 
U it nog niet afgeronde onderzoeken van 
een containerschip en een bulkcarrier met 
ladingsproblemen, blijkt dat de kapiteins 
nog steeds problemen hebben om de in
formatie te verkrijgen die in de H andboe
ken Gevaarlijke Stoffen en Gestorte La
dingen verlangd wordt. Aan de kapitein 
van het containerschip waren niet de ver
eiste Container Packing Certificates ver
strekt ’om dat dat in die haven niet vereist 
w erd’. Het bulkschip kreeg onjuiste in
formatie over de vochtigheid van de la
ding, kreeg na vertrek slagzij en werd in 
de aangelopen noodhaven leeggelost. Bij 
een aantal arbeidsongevallen blijkt de 
oorzaak een gebrekkige coördinatie van 
het werk. Bij de planning lijkt niet vol
doende te worden uitgegaan van de vaak 
verminderde bemanning.

RAAD VOOR DE SCHEEPVAART / 
COMMISSIE VAN ONDERZOEK 
IN DE N.A.
A. Stranden -  stoten
Van de 108 aan de Raad en de Commissie 
overlegde voorlopige onderzoeken, be
troffen 21 onderzoeken een ramp als ge
volg van aan de grond raken. Het voorlo
pige onderzoek van de stranding van het 
Britse ms. 'Maersk Yarc' op de Scheve- 
ningsc kust was op 31-12-90 nog niet af
gerond.
Uit het onderzoek van het aan de grond 
lopen van schepen, blijkt dat het niet o f 
verkeerd gebruiken van hulpmiddelen 
voor de navigatie, slechte rcisvoorberci- 
ding cn het niet houden van goede uitkijk 
de aanleiding waren.

U. Aanvaringen
Evenals in voorgaande jaren waren aan
varingen van schepen de meest voorko
mende oorzaak van de onderzochte 
scheepsrampen. Aan de Raad werden 53 
zaken overlegd. De helft van de aanva
ringen had plaatsgevonden in havens o f 
op de binnenwateren. Slechts in 18 geval
len was een vissersvaartuig bij de aanva
ring betrokken. In geen van de onder
zochte rampen was er sprake van ernstig 
persoonlijk letsel o f een belangrijke mi
lieuschade.
Als oorzaken van aanvaringen met een 
omvangrijke materiële schade die gevolg 
zijn aan te merken: het niet houden van
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goede uitkijk, het niet invoeren van vol
doende gegevens op een elektronische 
plotter en het ontbreken van een goede 
zeekaart w aardoor men niet op de hoogte 
was van de ligging van een verkeers- 
scheidingsstelsel. In een tweetal gevallen 
werd een platform  op de N oordzee aan
gevaren.

C. Brand
In het verslagjaar w erden slechts drie 
branden in m achinekam ers onderzocht 
en vier accom m odatiebranden. Geen van 
de branden had ernstige gevolgen voor 
de opvarenden.
De branden werden veroorzaakt o f  door 
onvoorzichtigheid (accommodatie) o f 
door het vrijkom en van b randsto f (ma
chinekamer). De oorzaak van een tweetal 
branden op veerboten was mogelijk het 
gevolg van opzettelijke brandstichting. 
Een brandw eercursus blijkt een goede in
vestering.

D /E. Lek raken en zinken  
Een tweetal sleephopperzuigers raakte 
lek tijdens werkzaam heden in haven
monden. Een niet geclasseerde sleepboot 
zonk in de G olf van üiskaye. Een ge
sleepte baggerm olen zonk tijdens de 
sleepreis, evenals een gesleepte veerpont. 
Een tweetal zeeslepers stootte lek tijdens 
bergingen en een van de schepen zonk ter 
plaatse.

F. Verloren gaan door onbekende oor
zaak
Een in de N. A. geregistreerd vracht
schip m aakte tijdens de oversteek van de 
Atlantic water, kapseisde en zonk. Tw ee 
opvarenden kw am en om . De verklarin
gen van de geredde opvarenden gaven 
011 vo 1 doende uitsl uitsel.

G. Belangrijke stormschade
Een M altezer vrachtschip kw am  door 
slecht w eer benoorden Vlieland in de 
problem en en m oest naar binnen w orden 
gesleept. Een onder de vlag van C yprus 
varende zeesleper kwa m tijdens pogin
gen een losgeraakte sleep vast te maken 
met de sleep in aanvaring, m aakte w ater 
en zonk. De zeesleper kon w orden ge
licht.

H. A ndere belangrijke averijen
Een N ederlands containerschip kreeg tij
dens een typhoonpassage schade door uit 
containers vrijgekom en lading die de 
tanktop penetreerde.

/. Slagzij
Een onder vreem de vlag varende voor
malig N ederlandse coaster kreeg een te

grote helling wegens een overgaande la
ding visafval en zonk voor de N ederland
se kust. De opvarenden werden gered.

J, Andere ongevallen 
U it het aantal in het verslagjaar onder
zochte arbeidsongevallen kunnen geen 
conclusies over de arbeidsveiligheid aan 
boord van zeeschepen w orden getrok
ken. De onderzochte gevallen konden als 
’scheepsram p’ w orden aangem erkt. 
V oor m eer representatieve cijfers m oet 
verwezen w orden naar de publikatie van 
de Bedrijfsvereniging voor de K oop
vaardij.

O ngevallen m e t ernstig letsel 
O p  een vissersvaartuig w erd een opva
rende ernstig verw ond door een losge
raakte verticale geleiderol tijdens het bin
nenhalen van het net.
O p  een andere visserman kreeg een m a
troos een gecompliceerde beenbreuk 
toen hij achterwaarts een trap aflopend 
m et een kist de leuning misgreep om dat 
een deel van die leuning was afgezaagd. 
O p  een containerschip viel een W TK van 
een vriescontainer, die hij repareerde, en 
verbrijzelde een knieschijf. De dekver- 
lichting was uitgedaan vanw ege het om 
meren.
Een s tuurman viel op een vrachtschip 
vanuit het tussendek in het onderruim  als 
gevolg van een onveilige ruim ladder en 
onvoldoende verlichting.
Tijdens het om m eren van een groo t con
tainerschip kreeg de bootsm an een ern
stige handverw onding bij het losgooien 
van een sleeptros. De sleeptros werd 
plotseling stijfgetrokken door de sleep
boot. De m et het toezicht belaste stuur
m an was bezig m et andere w erkzaam 
heden.
O p  een bergingsvaartuig raakte een op
varende dodelijk gew ond door een op
zwiepende ankerdraad toen bij het op
hieuwen de strop brak, die hij aan het an
ker had bevestigd.
Een m atroos brak beide hielbeenderen 
toen hij op een zwaarladingschip van 
zo ’11 5 m eter hoogte uit een geslipte verf- 
stelling viel. Hij gebruikte geen veilig
heidsgordel. De oorzaak van het slippen
de takel kon niet w orden achterhaald. 
D oor het breken van een loper van een 
’Deltaflex Heave System ’ tijdens los
werkzaam heden op zee aan boord  van 
een zwaarlading schip, raakten een 
bootsm an en een toeschouw er gew ond. 
De oorzaak van de breuk van de van een 
kunstvezel gem aakte loper kon door 
T N O  niet w orden vastgesteld.
Bij een dem onstratie van een afvierbaar 
vlot raakte een opvarende gew ond toen

het vlot door een niet m et zekerheid vast
gestelde oorzaak plotseling ontkoppelde 
Een opvarende van een vissersvaartuig 
w erd bij het thuishalen van de hulpverle- 
n ingsreddingsboot dodelijk verwond 
door een van de davit losgeraakte gelei- 
deschijf. H et voorlopig onderzoek was 
op 31-12-90 nog niet afgerond.

Klachten
De ingediende klachten w egens misdra
ging betroffen een kapitein die een bo- 
dem schade (brandstoftank) niet had aan
gem eld, een kapitein die m et een onder
bem and schip voer en een kapitein die na
liet de uitrusting  van zijn schip in orde te 
brengen en m et een onvoldoende brug- 
bezetting voer.

COMMISSIE 
BINNENVAARTRAMPENWET
De afdeling ontving in het verslagjaar een 
500 processen-verbaal van de officieren 
van Justitie, zo ’n 15% m inder dan in 
1989. O m dat een centrale registratie van 
processen-verbaal van scheepvaartonge
vallen niet w ord t bijgehouden, geeft het 
aantal geen betrouw baar beeld van het 
totale aantal plaatsgevonden ongevallen. 
Van ongevallen waarbij geen strafrechte
lijke overtredingen w erden geconsta
teerd, w orden geen gegevens ontvangen. 
De schippers zijn niet verplicht om 
scheepsram pen in de zin van de Binnen- 
vaartram penw et, aan de Scheepvaartin
spectie te melden. De aan de Commissie 
overlegde zaken betroffen voor het me
rendeel aanvaringen. Bij aanvaringen 
van plezierjachten en beroepsvaart waren 
ook dit jaar een aantal doden te betreu
ren. De bij de aanvaringen betrokken 
verkeersdeelnem ers aan boord  van de 
jachten bleken w einig nautisch inzicht te 
hebben.
Bij enige aanvaringen van de beroeps
vaart speelde het gebruik van alcohol een 
rol. H et uitblijven van een Algemene 
M aatregel van Bestuur m et regels voor 
de uitvoering van artikel 28 lid 1 van de 
SVW (de Scheepvaartverkeerswet) 
w ord t gezien als een belangrijk obstakel 
0111 adequaat te kunnen optreden.
D e aanvaringen van niet vrij varende 
veerponten m et de doorgaande beroeps
vaart bleken een gevolg van onvoldoen
de aandacht voo r de navigatie. In een 
tweetal gevallen bleek dat het enige lid 
van de bem anning ook de kaartverkoop 
tijdens de oversteek verzorgde. De nog 
steeds bestaande niet vrijvarende gier- 
ponten zijn op voo r de beroepsvaart be
langrijke vaarw egen een obstakel. Een 
aantal verkeersdeelnem ers bleek onvol
doende radarscholing te hebben.

696 SW Z12-91



IHC GUSTO ENGINEERING - behorend tot de 
IHC CALAND GROEP - is een winstgevend en vooraan
staand ontwerpbureau dat zich toelegt op het ontwerpen 
van werktuigen t.b.v. de internationale offshore olie- 
industrie en de natte civiele aannemerij.
De kernactiviteiten bestaan uit het vervaardigen van 
complete ontwerp- en tekenpakketten van "custom- 
built” werktuigen.

Van recent uitgevoerde ontwerppakketten kunnen 
genoemd worden:
-  engineering t.b.v. de ombouw van een door Gusto 

ontworpen semi submersible kraanschip van de 
Heerema Groep voor het lichten van de Russische 
atoomonderzeeër SSN ’’Komsomolets” ;

-  voorontwerp, ontwerp en werktekeningen voor het 
hefschip "Svanen” , gebouwd bij Grootint; dit schip 
wordt ingezet bij de bouw van de vaste oever
verbinding in de Stoerebjelt in Denemarken;

-  engineering t.b.v. de ombouw van een bulkcarrier tot 
pijpenlegger voor Allseas Engineering;

-  engineering van een tanker ombouw tot floating 
production/storage vessel voor China;

-  ontwerp van een hefeiland t.b.v. het boren van brug- 
fundaties voor Brazilië.

Ter versterking van de tekenkamer Scheepsbouw 
zoeken wij contact met kandidaten (m/v) voor de functie 
van:

aankomend T ekenaar/Constructeur 
Scheepsbouw (MBO)

ervaren Constructeur 
Scheepsbouw (HBO/MBO)

wiens werkzaamheden zullen bestaan uit het opzetten 
en uitwerken van zware, gecompliceerde scheepsbouw
kundige en werktuigbouwkundige constructies. 
Kandidaten met een opleiding op tenminste MBO- 
niveau scheepsbouwkunde dienen - bij voorkeur - te

beschikken over ervaring opgedaan binnen de scheeps- 
nieuwbouwindustrie.
Omdat Gusto inmiddels al weer een ruim aantal jaren 
werkt met CAD-systemen strekt ervaring op dit gebied 
zeker tot aanbeveling.

Om te voorzien in de vacature, binnen de scheepsbouwkundige Ontwerpgroep, ontstaan door interne promotie, 
zoeken wij contact met kandidaten (m/v) voor de functie van:

ervaren Hydrodynamicus (TU)
wiens werkzaamheden toegespitst zullen zijn op de 
hydrodynamische vormgeving en analyse van offshore 
constructies. Hierbij gaat het om het bepalen van hoog- 
en laagfrequente golfkrachten, interne belastingen, 
scheepsbewegingen en stabiliteit. Daarop voort
bouwend worden simulaties uitgevoerd van afgemeerde 
en dynamisch gepositioneerde vaartuigen en worden 
modelproeven begeleid. Deze activiteiten zijn onderdeel 
van de bij Gusto uitgevoerde ontwerpen. Daarnaast 
wordt als consultant gewerkt. Voor deze opdrachten 
staat een pakket zeer gespecialiseerde programmatuur 
ter beschikking.

Voor bovenstaande vacatures geldt dat 
kandidaten de Engelse taal in woord en geschrift 
dienen te beheersen, daarenboven verwachten wij 
van de sollicitanten de capaciteit om problemen vlot 
en goed te doorgronden, een flexibele denkwijze, 
zelfstandigheid en dat zij in staat zijn in teamverband 
te werken.

Uw bij voorkeur schriftelijke sollicitatie dient u 
te richten aan
IHC GUSTO ENGINEERING B.V., 
t.a.v. de heer W.A.H.M. Vossen,
Hoofd Personeelszaken a.i.,
Postbus 11,3100 AA Schiedam.
Voor nadere functie-informatie kunt u tijdens 
kantoortijd bellen met de heer M. de Graaf 
(tekenkamer) of met de heer Ir. R.W. Bos 
(ontwerpgroep). Telefoon 010-4260420.

GUSTO 
ENGINEERING
’s-Gravelandseweg 557, Schiedam
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VEEL WERK, 
SUMMIERE WINSTENM et de offshore gaat het steeds beter. De 

investeringen in de N oordzee zullen dit 
jaar hoger zijn dan in 1990. D e vooru it
zichten voor 1992 en 1993 zijn eveneens 
gunstig. Toch zijn de resultaten m atig 
van vele dienstverlenende bedrijven in de 
offshore. N ieuw bouw  geschiedt m aar 
m et m ondjesm aat.
Een record aantal putten  kom t gereed in 
de N oordzee gedurende 1991. In ju n i wa
ren er 50 jack-ups en 68 sem i’s; de benut
ting was een alleszins redelijke 94% , re
spectievelijk 91% . In augustus liep het 
aantal eenheden evenwel terug to t 47 
jack-ups en 67 sem i’s m et een benutting 
van 91% en 82% . D at ging vergezeld 
niet dalende huren. O ok de huren voor 
bevoorradingsschepen gingen afgelopen 
zom er omlaag. Vele nieuwe velden w or
den ontw ikkeld, m aar de werkeilanden 
en kraanschepen van Rockw ater en 
Heerem a hebben toch geen continu em
plooi in het zomerseizoen.
Ten dele is dit een gevolg van m ark tom 
standigheden. De offshore in de U SG ulf 
blijft nam elijk kw akkelen. De benutting 
van de technisch beschikbare w ereld- 
vloot van 492 booreilanden en boorsche- 
pen lag in juli  1991 op een magere 82%. 
Veel eenheden zijn uit de G o lf van M exi
co vertrokken naar gebieden, m et nam e 
de N oordzee, die een beter perspectief 
bieden. D aardoor blijft er een zekere 
druk op de huurprijzen. Een andere fac
tor die de boorm ark t parten speelt, is de 
toenam e van de produktiviteit.
De boortechniek had lange tijd iets am 
bachtelijks. O p  de boorvloer w erkte een 
ploeg m annetjesputters. Iedereen keek 
m et ontzag op tegen hun gevaarlijke 
werk. Zij w isten hoe je  een put m oest bo
ren en niem and vroeg zich a f  o f  het veili
ger en beter kon. D at is inm iddels geheel 
veranderd; de dag zal niet ver m eer zijn 
dat het boorproces bijna geheel geauto
matiseerd is. D e boorm eester zit dan in 
een airconditioned cabine achter zijn con
trolepanelen.
De aanzet daartoe begon om streeks 1984 
m et de ontw ikkeling van top-drive. Na 
de daling van de olieprijs in 1986 on t
stond een stroom versnelling; de oliebe- 
drijven gingen naarstig op zoek naar m o
gelijkheden de kosten te drukken. Er 
kw am en analyses van het boorproces 
w aaruit bleek dat het allemaal veel effi
ciënter kon. N aast verbeterde w erkm e
thodes kw am en er technische vernieu
wingen. D at heeft zaken opgeleverd 
als autom atische pijpenbehandeling,
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M W D -instrum enten (m easurem ent 
while drilling), dow nhole steerable m o
tors, enz. D e techniek van het horizon
taal boren m aakt het m ogelijk m inder 
pu tten  te slaan bij de veldontw ikkeling. 
N u  krijgt het m aken van ’slim  holes’ veel 
aandacht. D oelstelling daarbij is de 
diam eter van de ’casing’ zo klein m oge
lijk te houden. Een kleiner gat betekent 
sneller boren; bovendien is er m inder 
’m u d ’ benodigd. De driedim ensionale 
seismiek helpt bij het plannen van zo ’n 
put. De boorspecialist krijgt daarm ee na
melijk betere inform atie dan bij de 2D - 
seismiek. T ijdens het boren kan de plan
ning nog bijgesteld w orden door toepas
sing van AW D  (analysis w hile drilling) 
die de resultaten van M W D -instrum en- 
ten onm iddellijk beschikbaar maakt. 
Tenslotte hopen som m ige oliebedrijven 
de efficiëntie op te voeren door de gehele 
verantw oordelijkheid voor een te boren 
put bij de aannem er te leggen.
Techniek speelt dientengevolge haasje 
over m et de m arkt. Een m arktverbete- 
ring bij de boorv loot kan w eer teniet 
gaan door een verdere opvoering van de 
produktiviteit. O vereenkom stige on t
w ikkelingen zijn er bij de duikschepen, 
werkeilanden en kraanschepen. Het 
w eervenster van deze vaartuigen is bij 
voorbeeld aanzienlijk verru im d w aar
door zij in één seizoen m eer w erk kunnen 
verrichten. H et gew eldige hefverm ogen 
van de kraanschepen reduceerde de tijd 
benodigd voor platform installatie van 
vele w eken to t enkele dagen. D at alles 
betekent dat er niet m eer bevoorradings
schepen nodig zijn ondanks stijgende in
vesteringen in de offshore. Eind 1989 
bood de N oordzee em plooi aan circa 210 
ankerbehandelaars en suppliers, evenveel 
als begin 1988.
O ndanks de verouderende vloot hebben 
de offshore-reders derhalve weinig be
langstelling voor nieuw bouw . Van de 
jack-ups is reeds 80% ouder dan 15 jaar 
en van de sem i’s 63% . V oor de A H TS- 
vloot (anchor handling/supply/tug) van 
ruim  1100 schepen is dat cijfer 51% . Bij 
de platform suppliers is de leeftijdsop
bouw  w at evenw ichtiger, o .a. wegens de 
verkoop van oude schepen voor ander 
w erk, zoals visserijschip o f  standby-

Menso de Jong

boot. Van die laatste zijn er 215 stuks 
w aarvan 73%  ouder dan 15 jaar. H et 
g rootste deel w erkt op  het Engelse conti
nentaal plat. N ieuw e voorschriften na de 
ram p op Piper Alpha m aken het noodza
kelijk vele, vaak reeds m eer dan 30 jaar 
oude standby-boten te vervangen. D at 
gebeurt niet door n ieuw bouw , m aar 
door bevoorradingsschepen en g ro tere 
vissersschepen als traw lers om  te bou
wen voor dit werk. W at er aan n ieuw 
bouw  is aan schepen voor de offshore, is 
voornam elijk bestem d voor reders m et 
een redelijk bescherm de thuism arkt zoals 
in N oorw egen  en de VS.
Een rem  op de n ieuw bouw  vorm t ook 
het aanzienlijk gestegen prijsniveau. D e 
scheepvaart krijg t eerst nu de rekening 
gepresenteerd van het inflatoire beleid in 
vele landen gedurende d e ja ren  zeventig. 
De inflatie nam  wel af in dejaren  tachtig, 
maar de nieuw bouw prijzen bleven laag 
om dat regeringen hun noodlijdende 
werven royaal steunden. O ok daaraan 
kom t een einde, zodat het prijskaartje 
voor een N oordzee-jackup nu rond de 
$100 mln ligt en voor een semi op $160 
tot $170 m ln. Die prijzen kunnen nog 
30% tot 40% hoger liggen voor boorei
landen bestem d voor zware gebieden als 
de w estkust van N oorw egen.
De huidige huren zijn bij lange na niet 
voldoende om  n ieuw bouw  lonend te ex
ploiteren. D at hoeft geen bezw aar te zijn. 
In het verleden zagen speculanten er niet 
tegen op grote bedragen te investeren in 
scheepvaart en offshore. De afgelopen 
tw ee jaar zagen die evenwel m eer brood 
in het aankopen van tw eede hands vaar
tuigen o f  het overnem en van zieltogende 
bedrijven. Die m ogelijkheden zijn nu be
perkt, m aar daar staat tegenover dat 
m arktonderzoekers een teruglopende 
offshore voorspellen in de N oordzee 
vanaf om streeks 1995. Bovendien is het 
niet uitgesloten dat de oliebedrijven over 
enkele jaren  een deel van hun  exploratie- 
budget naar Rusland verleggen. Daar be
staat nog de kans een g roo t veld te vinden 
o f  m et w einig kosten de produktie van 
bestaande velden op te voeren. H et kan 
dus to t de eeuw wisseling duren alvorens 
vervanging van de offshore-vloot w er
kelijk op gang kom t.
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TWO TRAILING-SUCTION 
HOPPER DREDGERS FOR INDIA

In d i a  h a s  a  v e r y  l o n g  c o a s t l i n e  a n d  a  l a r g e

NUMBER OF PORTS, AND IN VIEW OF THEIR MANIFEST 

IM PORTANCE FOR THE COUNTRIES ECONOM Y, THE DEPTH 

OF WATER IN THESE PORTS MUST BE INCREASED, OR AT 

LEAST M A INTAINED, IN ORDER TO ENSURE UMHAMPERF.D

ACCESS,

IHC H o l l a n d  h a s  s u p p l i e d  d r e d g e r s  t o  I n d i a  s i n c e  

i 9 5 1 , S o m e  w e r e  b u i l t  i n  t h e  N e t h e r l a n d s ,  o t h e r s  

i n  I n d i a  u n d e r  c o - o p e r a t i o n  a g r e e m e n t s  w i t h  y a r d s  

t h e r e ,  I t  w a s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  t h a t ,  in  

m a r c h  1989 , IHC H o l l a n d  r e c e i v e d  o r d e r s  f o r  t w o  

4,500  CUBIC METRE TRAILING DREDGERS FOR THE D rE D G -

i n g  C o r p o r a t i o n  o f  I n d i a  LTD.
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  v e s s e l s ,  t h e  DCI DREDGE X I I ,

WAS HANDED OVER TO HER OW NERS ON 2 2 N D  AUGUST 

ly y o  LESS THAN EIGHTEEN MONTHS AFTER THE AW ARD OF 

THE CON TRA CT. H E R  SISTER SHIP, THE DCI DREDGE 
X I V ,  WAS DELIVERED ON MARCH 3 0 , I y y  I (FIG. l ) .

IHC-Holland B. V.

Fig. 1. D C I Dredge X IV

Dredge XII and XIV had to be suitable 
for operation anywhere in Indian waters 
and this, o f course, meant that the design 
was influenced by numerous factors, in
cluding climate, current and tidal range. 
The ambient temperature can vary be
tween 12° and 45°C; the relative humidi
ty can be as high as 90%; and the water 
temperature can reach 35°C. Due regard 
also had to be paid to the types o f  w ork 
for which the vessels were required; 
those include maintenance dredging in 
shallow harbours and rivers and beach 
nourishment. The design was based on 
the possibility to sail on even keel in ev
ery possible loading condition to pass 
bars in estuaries and harbours. Accord
ingly the laden draught was limited to 3.5 
metres, which is exceptional for vessels 
o f this size.
This shallow draught combined with the 
required load and reduced overall dimen
sions, resulted in an unusual high block 
coefficient even for this type o f  vessel; 
CB =  0.853. Special attention had to be 
paid to the shape o f  the aft body w ith re
gard to reduced propeller diameter, high 
rated propellers and attachment o f  the 
nozzles to the hull. Based on results 
gained from previobs designs it was pos

The DCI Dredge XII and XIV were built 
under the supervision and to the require
ments o f Lloyds Register o f  Shipping and 
the Indian Register o f  Shipping, and are 
classed +  HX1 A1 H opper Dredger for 
unrestricted service. +  LMC.

GENERAL DESCRIPTION
The trailing-suction hopper dredger is 
more mobile than any other type, and 
can operate satisfactorily 111 severe wave 
and swell conditions w ithout obstructing 
the movem ent o f  shipping. The DCI

PRINCIPAL PARTICULARS
Length overall 115. 0m
Lcnght between perpendiculars 104.0 m
Breadth moulded 21.0 m
Depth moulded 7.55 m
Design draught 5.50 m
Draught at drcdgingmark 6.51' m
Hopper capacity 4,5(X) n r '
Deadweight .it design draught 
6, UK) tonnes
Suction pipe diameter 700 mm
M aximum dredging depth 20.0 m
Propulsive power 2 x 2,900 kW
Power on drcdgepuinps
-  trailing 2 x 650 kW
-  shore pumping 2 x 1,600 kW
Auxiliary power 3 x 450 kW
Bow thrusters 2 x 300 kW
Speed 13 knots

SWZ 12-91 SWZ 12-91

Fig. 2. Doors in hopperbottom •»id overflow weir

Fig. 3. Dredge control room on the bridge

sible to design a hull form  which showed 
good results during tank testing. At sea- 
trials it was verified that the results on 
propulsion and resistance, sound and vi
brations were very good and even better 
then expected.
The DCI Dredge XII and XIV have other 
remarkable features, one o f which is ex
ceptional manoeuvrability: fully laden 
and steaming at full speed, they can turn 
180° at a radius equal to 2.5 times their 
own length. When stationary, they can 
be turned through 360° w ith the aid o f  the 
bow thrusters in just eight minutes.
Fully laden and drawing 5,5 metres, and 
in winds o f up to Force 2 on the Beaufort 
scale, these dredgers can attain a speed of 
over 13.0 knots at 80% o f the rated out
put o f  the main engines. They are equip

ped with tw in 700 m m  diameter suction 
pipes which permit dredging at depths of 
between four and twenty metres; these 
pipes can be fitted with California drag- 
beads for normal operations or with spe
cial heads for stationary suction dredg
ing, The vessels are designed to operate 
in various types o f  material, i.e. silt, 
mud, clay, sand and gravel, that can be 
dredged in various situations, such as 
sheltered or open coastal waters, river 
and estuaries. The spoil can either be 
loaded into the hopper or, using the ves
sel’s own pumps, discharged to the shore 
via a bow connection and a 700 mm 
diameter pipeline.
From the hopper, spoil can be dumped 
via doors, o f  which there are tw o rows o f 
seven in the hopper bottom , each actu-
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atcd by a hydraulic ram , or by a self dis
charge system  using one or tw o 
dredgepum ps in series. The overflow  
weir is o f  the telescopic type and can be 
adjusted to vary the effective hopper vol
ume between 2,400 and 4,500 cubic me
tres, Finally, the hopper is equipped with

a sem i-deep-loading system  which en
sures m axim um  settling o f  the solids in 
the dredged m ix ture (Fig. 2).
T he DCI D redge XII and XIV are equip
ped with a range o f  instrum ents for 
m onitoring the dredging process. V ari
ous items o f  equipm ent, including bo t

tom  doors, upper doors, suction pipes, 
winches, pipe gantries and the overflow  
weir, can be controlled from  the bridge 
(Fig.3). T he vessels are also equipped 
w ith a propeller th rust indicator and an 
autom atic th rust control system . The 
dredging aids include load and draught 
indicators, vacuum and pressure indi
cators and others w hich show  the flow - 
rate and density  o f  the m ixture, and 
m om entary , day and total production. 
T he inform ation is displayed on 
m onitors. In each vessel tw o  M A N  diesel 
engines have been installed. Each engine 
drives a VP propeller, a shaft generator 
and, from  the fron t end, a dredge pump 
and a je t pum p (Fig. 4). To im prove the 
dredging operations the vessel is equip
ped w ith  a special designed speed control 
installation that makes it possible to 
m aintain a certain sailing speed in spite of 
changing outside circum stances, such as, 
current, w ind, dredging forces etc. o r to 
m aintain a preselected thrust on each 
propeller and even to m aintain the differ
ence between both propellers, all within 
the total available horsepow er on the 
propellers.
The accom m odation, like the wheel- 
house, is situated in the fore part. Aircon
ditioned quarters for a crew  o f  54 are pro
vided, and these include 40 cabins. The 
position o f  the accom m odation in the 
fore part offers the possibility to design 
and install a very com fortable deckhouse 
in relation to  ship noises and vibrations, 
excellent view  on the dredging opera
tions and at the same tim e unham pered 
view  on all navigation actions. Sound 
and vibrations m easurem ents have 
proven that these assum ptions have been 
achieved.

diversen

Port prepares for larger cargoes
Construction work currently un- on the river Great' Ouse is sche- 
der way will enable the English duled for completion by next
east coast port of King’s Lynn to spring. Associated British Ports
handle ships carrying cargoes ol (ABP) which accounts for 90 per
up to 5,000 tonnes — an increase of cent ot the cargo traffic passing
two-thirds over existing limica- through King’s Lynn, is investing
dons. £ 3 million in construction of the
The present size ot ship the Nor- 220-metre general purpose facility
folk port can handle is restricted next to its docks, backed by an
by the size ot the entrance lock, asphalted area of more than two
but new berth and quay frontage hectares.

The company said the new multi
user facility would provide a ma
jor boost for the port, removing 
the limitations imposed by the 
lock serving the existing two 
docks. This can only accept ships 
of up to 119 metres with a beam of 
13.8 metres and a draught of 5.5 
metres -  effectively limiting cargo 
capacity to about 3,000 dwt. In fu
ture, the width of the river will al
low access to ships up to 140 me
tres long.
Among regular users of die port is 
the Washbay Line which has ope
rated services between King’s 
Lynn and Hamburg for nearly 30

years. It currently operates two 
multi-purpose vessels on the rou
te, handling a variety of cargo 
types.
In total. King's Lynn handles 1.3 
to 1.4 million tonnes of a cargo a 
year. (LPS)
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De Yssel-Vliet Combinatie (WC) is in 1989 ont
staan uit het samengaan van een aantal scheeps- 
nieuwöouw- en reparatiewerven. Onder de holding 
ressorteren thans YVC Ysselwerf (met scheepsnieuw- 
bouw en machinebouw in Capelle a/d IJssel en sectie- 
bouw in Groot Ammers), YVC Bolnes (met scheepsre- 
paratie en machinebouw in Rotterdam-IJsseimonde) 
en het Technisch Bureau Mercurex, eveneens in Rotter- 
dam-IJsselmonde.

YVC Ysselwerf is gespecialiseerd in het ontwer
pen en bouwen van uiterst geavanceerde schepen, zo
als chemicaliën- en gastankers, koelschepen, zware- 
ladingtransportschepen en visserij-fabrieksschepen.

Ten behoeve van ons bedrijf te Capelle a/d IJs
sel willen wij in contact komen met kandidaten (m/v) 
voor die functie van bedrijfsleider Scheepsbouw en be
drijfsleider Werktuigbouw.

Twee ervaren HTS’ers 
als Bedrijfsleider

De beide functionarissen zullen deel uitmaken 
van het produktiebegeleidingsteam dat -  rapporte
rend aan het Hoofd Produktie -  samen met bazen en

voorlieden de dagelijkse werkzaamheden plant en 
coördineert. Zo bent u verantwoordelijk voor de voort
gang van de werkzaamheden en onderhoudt u het 
contact met klanten, classificatiebureaus en onderle- 
veranciers.

Voor een juiste uitoefening van deze functie is 
een opleiding op HBO-niveau een vereiste, evenais 
vergelijkbare werkervaring binnen een zich vernieu
wende metaalindustrie, bij voorkeur in de scheeps
bouw. U kunt uitstekend organiseren en beschikt over 
leidinggevende kwaliteiten. U weet u een houding te 
geven en bent vaardig in het communiceren op alle ni
veaus en stressbestendig. U kunt goed in teamver
band werken en u bent resultaatgericht. Gezien het in
ternationale karakter van ons bedrijf is een beheersing 
van de Engelse taal onontbeerlijk.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de heer J. Boer, Hoofd Produktie (buiten kantoor
tijd: 01838-1898). Uw bij voorkeur schriftelijke sollicita
tie, vergezeld van uw Curriculum Vitae, dient u binnen 
2 weken na het verschijnen van dit blad te richten aan 
de heer C.L. Benschop, Hoofd Personeelszaken van 
W C  Ysselwerf B.V., Postbus 272, 2900 AG Capelle 
a/d IJssel. Telefoon: 010-4595100.

ysselw erf b.v.
\

VAN DUIJVENDIJK SCHEEPSWERF EN 
MACHINEFABRIEK IS EEN DYNAMISCH BEDRIJF OP 
HET GEBIED VAN REPARATIE AAN ZEE-, KUST- EN 
RIVIERSCHEPEN,
Wij zoeken ter ondersteuning van onze organisatie, de 
volgende functionarissen:

ACQUISITEUR/BEGROTER
Scheepsreparatie

REKEIMINGMAKER
| Scheepsreparatie

PROJECTLEIDER
I Scheepsreparatie

Voor het uitoefenen van een van deze functies is een 
opleiding noodzakelijk op het nivo van: HTS scheepsbouw/ 
Wtb of Scheepswerktuigkundige B/C alsmede kennis van de 
moderne talen.

Wij bieden een uitstekend toekomstperspectief voor 
RESULTAAT GERICHTE personen die ervaring hebben 
opgedaan op een scheepsreparatiewerf in onze marktsector.

Uw schriftelijke reactie's gaarne richten aan de direktie.

VAN DUIJVENDIJK 
ROTTERDAM B.V.
SHIP REPAIR YARD AND 
ENGINEWORKS
Ophemertstraat 98 
3089 JE Rotterdam 
telephone 010-4293955

Publikatie aangeboden door dit blad m samenwerking mei de Stichting Ideële Reclame SIRE

B E N T  U ER  
O O K  Z O  ÉÉN DIE  

DE B U U R T  O P  
DE H O O G T E  H O U D T ?
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AGA MISON

AG A MISON® 2 
AGA MISON® 8

AGA MISON 20

Voor het TIG lassen van roestvast staal 
en aluminium en het MIG lassen van 
aluminium.
Voor het MIG lassen van roestvast staal.
Voor het sproeibooglassen en pulserend 
lassen van staal.
Een universeel beschermgas voor het 
MIG lassen van ongelegeerd en laag 
gelegeerd staal.

We hebben het de lassers 
zelf gevraagd.
Samengevat is hun mening: 
Sinds wij lassen met AGA 
MISON beschermgassen heb
ben we veel m inder last van 
branderige ogen. Geen droge 
keel en geen vieze smaak meer 
in de mond. Ook het suffe of 
slaperige gevoel is verdwenen. 
Ozon is praktisch niet meer te 
ruiken!

Ozon, die onstaat bij de 
elektrische boog van het MIG en 
TIG lassen, is giftig en kan 
schadelijk zijn voor de gezond
heid van de lasser. Door het ge
bruik van AGA MISON® 
beschermgassen wordt de ozon 
die vrijkomt bij de boog voor een 
groot deel direct afgebroken.

Dat betekent een grote stap 
vooruit naar een beter werk
milieu voor de lasser.

Voor een beter werkmilieu

AGA
Over AGA MISON® beschermgassen is uitgebreide documentatie beschikbaar. Zoals: onderzoeks
rapporten, praktijkervaringen van lassers, produktinformatie. Bel één van de AGA verkoopkantoren:

Groningen 050-412280 Amsterdam 020-6345567 Ridderkerk 01804-14311 Eindhoven 040-120055
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GENEVE

Fig. 1 Het plaatsen van de motoren

Bij het lezen van deze naam , zullen de 
m eesten in  de eerste plaats denken aan de 
Zw itserse stad, bekend wegens de voor
malige V olkenbond en andere internatio
nale organisaties.
Bij een beperkt aantal N ederlanders gaan 
bij het lezen o f  spreken over Geneve de 
gedachten terug naar een dertig jaar oude 
tanker to t bulkcarrier om gebouw d, die 
eind 1958 naar N ederland kw am  voor 
Special Survey en dan tevens voorzien 
zou w orden van nieuwe m otoren.

De eigenaar van het schip uit Finland af
kom stig, had een buitenlandse m otoren
fabrikant zo ver gekregen, dat zij tegen 
een zeer lage prijs 4 snellopende diesel
m otoren  zouden leveren. Deze m otoren  
zouden via tw ee tandwielkasten beide 
schroeven aandrijven.
De m otorenfabrikant zou bovendien een 
g root deel van de installatiekosten voor 
zijn rekening nem en, o f  althans voor
schieten.
M en hoopte nam elijk, dat als de p roef 
zou slagen, m en deze m otoren zou kun

nen leveren om  een aantal van de honder
den Liberties die toen nog  voeren, m et 
deze snellopers uit te rusten, w aardoor 
deze schepen wellicht sneller en econo
m ischer zouden kunnen varen.
D e m otoren  waren van het type, dat veel 
in dieseltreinen en in m oto rto rpedobo ten  
gebruikt w erd, en daar uitstekend had 
voldaan.
Reparaties w erden meestal niet ter plaat
se uitgevoerd. De m oto ren  w erden o m 
gewisseld.
Afgezien van het grote aantal cilinders 
per m otor, nam elijk 36 stuks, w aren zij 
alleen al door de alles doordringende 
fluittoon, die een verblijf langer dan een 
uur in de m achinekam er onm ogelijk  
m aakte, eigenlijk niet geschikt om  in een 
koopvaardijschip geplaatst te w orden. 
H ierop w erden de inspecteurs doo r een 
ervaren m achine collega van mij atten t 
gem aakt en ook dat deze m otoren  veel 
m eer onderhoud vergden, dan bij de 
koopvaardij gebruikelijk. V erder wees 
de toenm alige Principal Surveyor van 
A .B . S. de heer A uer er op, dat gezien zijn

(Een duur experiment)

Ihg. L. F. Dert, consultant and 
ex-surveyor to A B S

ervaring m et oude tankers, de reparatie
kosten wel eens belangrijk  hoger uit zou
den kunnen  vallen dan voorzien, m et alle
risico’s voo r een kleine reder, daaraan 
verbonden.

T he point o f  no return , was w at de ver
houding  aangaat, echter reeds gepas
seerd.
H et hele w erk viel, zoals voorspeld, n o g 
al tegen. In plaats dat de eigenaar 5 
scheepsplaten m oest laten vernieuw en, 
zoals hij zelf had gedacht, m oest er in to 
taal 250 ton staal in het vlak, huid en dek
ken vernieuw d w orden. En dat allemaal 
in liet oude G em eente dok.
O ok de installatie van de m otoren  m et 
hun afstandsbediening van de b rug , w erd 
veel duurder dan voorzien en de eigenaar 
m oest voortdurend  bij zijn bank en ook 
bij zijn m otorenfabrikant aankloppen om  
extra crediet.
T oen  het schip eindelijk klaar was, w aren 
de bank en de m otorenfabrikan t de 
w erkelijke eigenaren en de oorsp ronke
lijke eigenaar m ocht de proeftoch t zelfs 
niet m eer m eem aken.

Alles aan het schip was uitzonderlijk, zo 
ook de Engelse gezagvoerder, een soort 
C hurchill figuur en oorlogsveteraan, die 
tijdens een toch t naar M oerm ansk was 
getorpedeerd. Hij had 3 uu r m et een 
zw em vest in h e t niet al te  w arm e w ater 
rondgedreven, en had toen hij w erd  op 
gepikt niet eens een kouw tje  gevat. D it 
verm oedelijk m ede dankzij zijn eigen 
isolerend verm ogen.
Deze gezagvoerder verklaarde, dat als de 
proeftocht zou slagen, hij de ’gasten’ er-

SW Z12-91
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Fig, 3 A , van der Wilt

geus aan land zou zetten en rechtstreeks 
door zou varen naar Zuid-Am erika, 
waar de lading al maanden lag te 
wachten,

De directie van Boelc, want  dat was dc 
werf, was het m et deze beslissing van
zelfsprekend niet eens, daar er eerst nog 
een llink deel van de verbouwingskosten 
betaald moest worden.
Daar de gezagvoerder de enige aan boord 
was met een wapen, was hij in staat zijn 
zin door te drijven, waardoor een ónm o
gelijke situatie zou kunnen ontstaan.
De w erf  besloot daarom tot bijzondere 
maatregelen over te gaan.
Van een groot classifieeerbedrijf, niet te

verwarren met een Classificatie Bureau, 
werd een twintigtal potige kerels inge
huurd om de proeftocht mee te maken. 
Zij werden als schilders aangemonsterd. 
Verder verstopte men in een hut een 
groot aantal bijlen cn stukken harde rub
ber slang en ook bracht men nog in het 
geheim een kleine zender aan boord en 
een jachtgeweer.
Zo gewapend ving dc proeftocht aan.

In een dichte mist werd na het passeren 
van de hefbrug in Rotterdam, tussen de 
bedrij ven door nog een binnenschip aan- 
gevaren, waarbij zich gelukkig geen per
soonlijke ongelukken voordeden en 
daarna kon de eigenlijke proeftocht op de 
Noordzee beginnen.
Technisch slaagde die proefvaart uitste
kend en de gezagvoerder wilde mede 
door het machtsvertoon aan boord, zon
der al te veel tegen te stribbelen weer te
rug varen naar de werf, alvorens zijn reis 
naar Zuid-Am erika aan te vangen.

Voor de m otorenfabrikant had dit expe
riment echter minder prettige gevolgen. 
De motoren hielden het voornamelijk 
door gebrek aan onderhoud niet uit en in 
twee jaar moest men er meer dan 20 ver
vangen.
Het heeft een o f meer directieleden hun 
baan gekost en andere functionarissen 
raakten volledig over hun toeren.

Tw ee jaar na de proeftocht heeft men het 
schip toen maar gesloopt. In Liberties 
zijn de m otoren vanzelfsprekend nooit 
geplaatst.

Van de drie hoofdrolspelers in dit bijzon
dere blijspel, de heren B. A. van der 
Graaff, A. van der Wilt en G. dejo n g k an  
alleen de laatste het nog na vertellen. 
Zolang de w erf van Boelc nog bestond 
kon men af en toe het verhaal over de 
’Geneve' later gedoopt 'Bahama King' 
nog wel eens horen.
O m  te voorkom en dat het helemaal ver
loren zou gaan w ordt deze uitzonderlijke 
verbouwing nog eens vastgelegd, want 
’old stories should not die’ temeer daar 
zich dit heeft afgespeeld in een tijd, dat 
Nederland nog een van de belangrijkste 
scheepsbouwlanden was en Rotterdam 
het grootste en meest efficiënte scheeps- 
reparatie centrum ter wereld.

Fig. 2 B. A. van der Graaff

O N D E R H O U D S K O S T E N  I N D E  H A N D !
Wij van D ata General maken het u gemakke
lijk. 11 hoeft namelijk niet m eer op zoek te 
gaan naar het beste computersysteem voor 
uw branche. Onze specialisten selecteerden 
reeds de beste software uit de markt en com 
bineerden deze met onze computers tot een 
perfect systeem. Voor de offshore- en 
scheepvaartbranche waar stilstand goudgeld 
kost, leveren we UNlX-coniputers, stand
alone, in netwerken o f  via communicatie- 
program m a’s met de wal verbonden, met 
com plete programma’s voor onder andere

planned maintenance m anagement, resource 
planning, voyage calculation, loading & 
stability, financiële administratie en manage
m ent informatie. M eer inlichtingen?
Bel gratis 06-099 88 40.

iw Data General
Data General Nederland B.V.
Burg. Stramanweg 101 
1101 AA Amsterdam 2.0.
Tel. 020-5659711

I N E E N S  W O R D T  H E T  L E VE N  E EN H E E L  S T U K  M A K K E L I J K E R .
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In het leven kan je van 
’alles tegelijk’ krijgen

W erkloos en spoedig daarna gehandicapt?  
Slachtoffer van inbraak m et zwaar geweldsm isdrijf?  

O nvoorziene situaties kunnen m ensen in financiële  
problem en brengen. En als de overheid te kort 

schiet, wat dan?

Jaarlijks worden vele Nederlanders 
verw ezen naar het Nationaal 

Fonds voor Bijzondere Noden.
Via het m aatschappelijk werk, 

de socia le diensten en kerke
lijke instellingen.

Ons fonds is 100% afhan
kelijk van particuliere 

bijdragen. Helpt u ons?

Steun ons werk.
Giro 27.27.27

  - ...................................................

i Stuur mij nadere informatie, ook inzake donaties.
i
i

: Naam:  ________________  Ii
i Adres:    \

■[ Postcode + Plaats:________________________________ j

Bon zenden naar:
Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden, 
Postbus 30, 1230 AA Loosdrecht.
Of bel: (02158) 62.06 (werkdagen van 
9.00 l/m 12.00 uur)

NATIONAAL FONDS VOOR BIJZONDERE NODEN
OPGERICHT II MEI 1936
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Would you 
pass him by?
Some did...

UIMHCR
United Nations High Commissioner for Refugees

P.O. Box 2 5 0 0  -  CH-1211 G eneva 2 Dépôt -  Switzerland 
Tel: 398111 Fax: (22) 319546 Tlx: 27492 UNHCR CH

In 1986, this child was rescued 
by a merchant ship but only after 
other ships had passed him by. 
Today and everyday, there are 
other children like him, adrift In the 
South China Sea, In danger of death 
from drowning or other perils,

It won't cost your ship in time or 
money if it stops to rescue refu
gees in distress. UNHCR can 
ensure prompt disembarkation

and reimbursement for expenses 
incurred.

For copies of our "Guidelines for 
the Disembarkation of Refugees"
please contact us at the address 
below.

Whenever your vessel encoun
ters refugee boats. PLEASE STOP -  
the refugees need your help.

Lijst van adverteerders
Aga Gas B.V. pag. 704 Nederland Maritiem pag. 665

Brand B.V., P. J. pag. 662 Pols Betimmeringen pag. 671

Data General Nederland pag. 706 Rekab Groningen B.V. 3 omslag

DBR Hardinxveld pag. 665 RUTH B.V. 2 omslag

Digaco B.V. pag. 662 SAF Nederland B.V. 4 omslag

DOTC 2 omslag Sandfirden Technics B.V. pag. 666

Duijvendijk pag. 703 Seton Pijpleidingen pag. 666

ESAB Nederland B.V. pag. 661 Smith Holland B.V. pag. 665

Gusto Engineering pag. 697 Spaansen B.V. pag. 671

Horst, Technisch Buro Ter pag. 671 TU Delft pag. 672

Kuyl & Rottinghuis B.V. pag. 665 Vogelenzang De Jong pag. 672
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Marine Service Noord pag. 666
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SWZ 91-12-01
Surface effect ship (SES) developments worldwide
Lavis, D.R. ; Spaulding, K, B. 
Naval Eng Jm l.(002160), 199109, 
103/5, pg-39, nrpg-45, gr-17, tab- 
3, drvv-20, ph-63, ENG 
It has been more than 30 years 
since the introduction of the SES. 
There are several hundred operat
ing SES in the world today. Most 
are relatively small (less than 200 
tons) and have operating speeds of 
25 to 40 knots. The potential for 
larger, faster, SES has long been 
recognized. Today, with the 
emergence of six independent 
European initiatives for the de
velopment o f 40 to 50-knot, 500 
to 2000-ton, SES car ferries, we

are on the threshold o f a new gen
eration of SES -  which will be in
troduced solely because they are 
perceived, by hard-headed inves
tors, as competitive commercial 
ventures. In this paper the history 
of SES development is sum
marized and a world-wide census 
of SES craft presented. Current 
fast-ferry and military initiatives 
are discussed. The SES concept is 
defined and characterized includ
ing a discussion of SES tech
nologies. Predictions are made re
garding future SES develop
ments, followed by conclusions 
and recommendations. 0112103

P M R
Verzorgd door lier M IC /  
C M O . Kopieën van de hier 
vermelde artikelen zijn  tegen 
betaling verkrijgbaar bij: 
Nederlands Maritiem
Informatie C entrm n/C M O  
Postbus 21873 
3 0 0 1 .4 W  Rotterdam 
Tel. 010-4130960, tst. 34

t

Bij bestelling van artikelen 
dient u het nummer van het 
abstract op te geven. Het eer
ste nummer nissen haakjes in 
de bronvermelding verwijst 
naar het door M IC /C M O  
gehanteerde publikatie code 
systeem.
De bibliotheek van her 
Nederlands Maritiem Infor
matie Centrum is geopend op 
werkdagen van 11.00 tot 
16.00 uur
Het adres is Blaak 16, Rot
terdam.

SWZ 91-11-02
Propulsive efficiencies of magnetohydrodynamic 
submerged vehicular propulsors

SWZ 91-11-05
Lubricating oil performance in medium-speed 
diesel engines

Brown, S.H. ; Walker, J.S. ; Son- 
dergaard, N.A. ; Reilly, P.J. ; 
Bagley, D.E.
David Taylor Research Cent- 
er(018360), 199004, pg-1, nrpg- 
66, gr-12, tab-13, drw-8, ENG. 
Magnetohydrodynamic (MHD) 
ship propulsion is the process of 
propelling a vehicular structure 
by a seawater electromagnetic 
pump. This propulsion system 
can be applied to a surface ship ora 
submerged vehicle; however, in 
this work only submerged vehi
cles at depths where wave effects 
can be neglected were considered. 
A mathematical model was de
veloped for calculating the prop

ulsive efficiencies o f a rectangular 
duct propelling a submerged ve- 
liicle. Numerical propulsive ef
ficiencies are presented in terms of 
many different parameters. As
sumptions were generally made in 
the model that tend to maximize 
the propulsive efficiency of the 
MHD system. Thus, the propul
sive efficiencies calculated from 
the model overestimate the ef
ficiencies o f the corresponding 
real MHD propulsion system. 
These numerical results can be 
used for engineering estimates of 
the propulsive efficiencies o f real 
MHD propulsion systems. 
0160144

Sjoberg, H.
Inst. Marine Eng;
Trans, (003310), 199106. 103/3, 
pg-113, nrpg-18, gr-22, rab-2, 
drw-7, ENG
A great number of software sys
tems are available for the study 
and prediction of specific lubricat
ing oil consumption and oil 
change intervals by computer 
simulation. For manageability 
and due to a lack of specific know
ledge and/or hardware resources, 
quite a lot o f assumptions and 
simplifications are usually made. 
Some of the shortcomings are dis
cussed. In order to improve the 
usability and reliability of such

programmes it is necessary to do 
experiments on full-scale engines 
to identify, and as far as possible 
quantify, parameters o f import
ance, and thus identify the links 
between theory and practice. This 
paper describes a number of ex
periments that have been per
formed to acquire a better under
standing of the parameters o f im
portance for oil consumption con
trol, and simultaneously to keep 
oil consumption at the desired 
level when engine specific output 
is increased. Some of the design 
changes made during develop
ment are also described. 0160163

SWZ 91-12-03
Ultimate longitudinal strength-based safety and 
reliability assessment of ship's hull girder (2nd re
port)
Paik.J.K.
Jml. Soc. of Naval Arch, o f Ja- 
pan(003343), 199106,/169, pg- 
403, nrpg-12, gr-8, tab-2, drw-9, 
ENG
In this study, an attempt is made 
to analyze ultimate longitudinal 
strength of stiffened hull structure 
by using idealized structural unit 
method. For this purpose, an 
idealized stiffened plate element 
subjected to biaxial load is de
veloped taking account of the in
fluence of initial imperfections as 
well as the interaction effect be
tween local and global failure in 
the structure. The developed 
method is then applied to ultimate 
longitudinal strength analysis of 
Suezmax-sized double skin hull 
girder as an example for the intact 
and the damaged condition in the

event o f accidents of grounding 
and collision. A new deterministic 
measure of safety based on the ab
sorbed energy capacity is pro
posed. 0140220:0130246

Mattos, P. ; Beach, M.
Jml. of the Inst, o f Naviga- 
tion(001470), 199106, 38/2, pg- 
191, nrpg-14, drw-9, ENG 
GPS signal processing is conven
tionally performed in hardware 
correlators controlled by a 
medium-performance micropro
cessor. The high data transfer 
rates and processing power of the 
transputer make it feasible co per
form the entire task in software.

SWZ 91-12-06
The shipboard carriage 
tainers
Neate, R.
The Intcrmodality of Future Con- 
cainers(072205), 199102, pg-29, 
nrpg-12, drw-7, ENG 
If in the future large numbers of 
non-standard containers are of-

Because of the proximity of the 
mobile SATCOM band to the 
GPS band, a combined set can 
share radio hardware, and on a 
time-multiplexed basis can use the 
same CPU and radio for both 
GPS and SATCOM. A demon
strator o f this technology has been 
built and proven, and this article 
covers the rationale behind its de
sign. 0210511; 0210724

of non-ISO standard con-

fered for carriage by container 
vessels, a radical change will be 
necessary in the design of the con
tainer ship hull, particularly with 
regard to the disposition of 20‘, 
40’, 45’, 48’, 53’ long containers. 
As can be seen the container 
lengths, with the exception of the 
20ft. and 40ft. long containers are 
not compatible and any vessel 
built with the facility to carry 
these varying lengths and con
form to the Panama Canal regula
tions will be very inefficient in 
TEU carrying capacity compared 
with existing container ships. The 
only way a ship can be designed to 
carry containers of multiple 
length and breadth is to build a 
container ship wider than permit
ted by the Panama Canal Au
thorities, known in the industry as 
’Post Panamax’. 0220144

SWZ 91-12-04
A totally software approach for an integrated GPS/ 
SATCOM receiver
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Veiligheidsschoenen in sportmodel
Jallate, dc grootste fabrikant van 
veiligheidsschoenen ter wereld, is 
cr in geslaagd voor de eigentijdse 
gebruiker/ster een lage en een 
halfhoge sportschoen te ontwer
pen die aan alle strenge eisen met 
betrekking tot veiligheid, ergono
mie, orthopedie en comfort vol
doen.

Dejalquick SAS is een lage veilig
heidsschoen, uitgevoerd in vol 
ncrfleer met blauw/grijze striping 
ctt sicrstiksels. De zool is van Bi- 
Softane, een lichtgewicht combi
natie van draagcomfort en duur
zaamheid, met roestvast stalen 
tussenzooi en met DlN-gekeurde 
stalen neus en Texon binnenzool 
en voetbed.
De Jalift SAS is een halfhoog mo
del en is verder qua uitvoering en 
gebruikte materialen gelijk aan 
Jaiquick SAS. De Jalift SAS is 
voorzien van gepolsterde enkei- 
bescherming en heeft een extra 
klitteband sluiting.
De Jaliatte sportschoenen zijn le
verbaar in de maten 36 t/m 46. 
Voor tnecr informatie: Groene- 
veld-Dordrecht bv. Katnerlingh 
Önnesweg 2, Postbus 86, 3300 
AB Dordrecht, Tel. 078-181400. 
Fax 078-524605.

Mobiele snijmachine
HGG Nederland B.V., uitvinder 
van de eerste computergestuurde 
mobiele pijpensnijmachinc ter 
wereld, heeft wederom een mo
biel apparaat ontwikkeld, waar
mee hoogwaardig snijwerk kan 
worden verricht. Het prototype 
van deze nieuwe vinding heeft af
gelopen maand bij de RDM in 
Rotterdam met succes een bijzon
der snij project uitgevoerd.

ter wereld, die dergelijke werk
zaamheden on site op deze wijze 
kan uitvoeren.
De nieuwe snijmachine is speciaal 
ontwikkeld om bij de RDM in 
Rotterdam in een 35 ton wegend 
stalen drukvat een gat te kunnen 
branden voor een aansluiting van 
een tubclure. die onder een hoek 
Vin 45 graden aan het vat gelast 
moest worden. Het in de 75 milli-

Draagbare industriële computer
Met de Sicomp 32-S brengt Sie
mens een nieuwe, draagbare in
dustriële computer op de markt, 
die overal kan worden ingezet.
Alle essentiële componenten zijn 
in een stevige en compacte koffer 
ondergebracht. Dc computer is 
met name geschikt voor service- 
acttviteken, projectie op locatie, 
mobiele registratie van meetwaar
den en het gebruik als niet-statio- 
nairc netwerk-terminal.
De industriële computer kan wor
den uitgebreid met een 3-inch dis
kette—eenheid (1,44 Mb) en een 
2'/>inch harde schijf niet een ca
paciteit van 30 resp. 60 Mb. Bo
vendien kan de computer worden 
voorzien van een extra CD- 
ROM-eenheid met een capaciteit 
van 600 Mb. De computer be
schikt verder over twee vrije AT- 
slots. Zoals alle andere computers 
in de Sicomp lijn is de Sicomp 32- 
S compatibel met de ISA- 
normen.
Afhankelijk van de CPU kan het 
RAM-geheugen van 1 tot 32 
Mbyte worden uitgebreid. Hier
door wordt de gebruiker optimaal 
in de gelegenheid gesteld om uit 
het brede aanbod aan Sicomp- 
produkten de juiste CPU-oplos- 
sing te kiezen.
Ook bij grafische toepassingen 
kan de computer via een uitneem- 
baar mini-toetsenbord in AT-for- 
maat en een in de behuizing geïn-

tegreerde muis gemakkelijk wor
den bediend.
Met zijn afmetingen van 494 mm 
x 374 mm x 140 mm biedt de alu
minium koffer naast de systeem- 
unit plaats voor een compacte

inkjet-printer. De systeem-unit, 
printer en koffer wegen samen 
ongeveer 10 kilo. De robuuste 
metalen behuizing beschermt de 
computer tegen mechanische en 
elektrische invloeden. In gesloten 
toestand voldoet de koffer aan de 
normen van beveiligingsklasse 
IP54, waardoor de computer ook 
tegen zware regenval beschermd 
is.
Voor informatie: Siemens Neder
land N.V.. Den Haag, afdeling 
Automatiserings Produkten en 
Systemen, tel. 070-3333268.

M et de nieuw ontw ikkelde m o
biele snijmachine kan over een 
proiiellengte van 4 nieter elke ge
wenste vorm , onder een snijhoek 
to t m aximaal 70 graden, in stalen 
pijpen, drukvaten en andere staal
constructies worden gebrand. De 
com putergestuurde brander is 
hierbij 360 graden draaibaar en 
kan zonder problem en gaten in 
wanddiktes van 300 millim eter en 
m eer maken. Hiermee is HGG 
Nederland de enige ondernem ing

meter dikke vatwand uit te snij
den gat had een diameter van 2130 
millimeter. Vervolgens werd met 
de snijmachine ook de set-in ver
binding aan de stalen tubclure ge
sneden. Deze had een wanddikte 
van 95 millimeter. Beide aansnij- 
dingen met laskant zijn in één ar- 
beidsgang gemaakt.
Voor informatie: HGG Neder
land B. V., Dhr. P. Goversc. Post
bus 66, 1775 ZH Middenmeer, 
tel. 02270-1237. Fax 02270-1903.

Brandwerend vloersysteem
Bolidt Kunststoftoepassing B.V. 
te Alblasserdam heeft een brand
vertragend vloersysteem ten be
hoeve van scheepvaart- en off- 
shore-toepassingen geïntrodu
ceerd. Het nieuwe vloersysteem 
Bolideck A 60 geeft een brandbe- 
stendig dek, dat voldoet aan klasse 
A 60.
Het vloersysteem Bolideck A 60 
omvat een egalisatielaag op het te 
isoleren dek, een 50 mm dikke 
laag Rockwoolplaten en ver
volgens een zelfdragende 20 mm 
dikke laag kunststofvloer EN/ 
AKS, versterkt met stalen wape- 
ningsmat. De totale dikte van het 
systeem is 70-75 mm.
Ten einde waterdichte en flexibele 
aansluitingen op wanden, door
voeringen enz. te verzekeren, 
worden de naden rondom de zwe
vende vloer Bolideck A 60 opge
vuld met een flexibele polyure- 
thaan compound.
Bolideck A 60 is absoluut water
dicht. De naadloze vloer is chemi
caliën bestendig.

Kunststofvloer EN/AKS bestaat 
uit twee componenten op basis 
van laag-visceuze oplosmiddel- 
vrije epoxyharsen, die kort voor 
de applicatie tot een homogene 
massa moeten worden gemengd. 
De uithardingstijd van het materi
aal is slechts 24 uur.

m

■
Voor informatie: Bolidt Kunst
stoftoepassing BV, Postbus 55, 
2950 AB Alblasserdam, tel. 
01859-13444.
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Alphatron GMDSS
Alphatron/Observation & Com- 
rnunication introduceert het 
GMDSS-systeem, volledig geïn
tegreerd in een console, type 
ALM 920,
Per 1 september 1991 is aan Al
phatron toevertrouwd de import 
en de servicing van JRC/Ray- 
theon op het brede gebied van zo
wel militaire als maritieme elek
tronica.
De apparatuur voor het Global 
Maritime Distress & Safety Sys
tem (GMDSS) van JRC/Ray- 
theon is ontworpen conform de 
officiële classificatienormen, 
waaronder die van de scheepvaar
tinspectie.
Het is het enige GMDSS ter we
reld met één geïntegreerde MF/ 
HF DSC control unit. Deze con- 
trol unit regelt -  door middel van 
een simpele druk op de 'rode 
alarmknop' -  elk aspect van de 
DSC-MF/HF noodcommunica- 
tie, inclusief automatisch zenden, 
monitoring en ontvangst van

DSC emergency alert signalering. 
Vijfjaar intensieve ontwikkeling 
en uitgebreide praktijktests zijn 
eraan vooraf gegaan. 
JRC/Raytheon heeft een wereld
wijd, slagvaardig service-net en 
voldoet met de ultra-moderne 
GMDSS-apparatuur ruimschoots 
aan de normen die per I februari 
1992 van kracht worden, terzake 
van het varen zonder radio-offi- 
cier.
Het GMDSS dat Alphatron hier
mee aanbiedt, bestaat geheel uit 
geïntegreerde componenten van 
het JRC/Raytheon-fabrikaat. Het 
service-technische voordeel hier
van is, dat bij een onverhoopte 
storing niet 2. 3 of 4 verschillende 
monteurs nodig zijn van even zo
vele co m ponen ten-fabr ikan ten, 
maar stechts één JRC/Raytheon 
specialist. Dat voorkomt organi
satorische implicaties en extra 
kosten.

Een greep uit de geïntegreerde compo
nenten:

De ALM 920 console kan, afhan
kelijk van de apparatuurkeuze, 
worden voorzien van:
-  Satcom A
-  Satcom C
-  VHF met DSC
-  EGC of MSI receiver
-  MF/HF. DSC-TOR control 
unit
-  Navtex
-  Telex over radio
-  2182 luisterwachtontvanger
-  Battery charge control panel
-  Antenne switching unit
-  Printers.

Tevens is het mogelijk bestaande 
apparatuur zoals een STD A satel
liet communicatie terminal in de 
console op te nemen! Door mid
del van het aanbouwen van extra 
standaard consoles is flexibele uit
breiding tot meerdere operator- 
plaatsen betrekkelijk eenvoudig te 
realiseren.
Vanzelfsprekend kan Alphatron 
de in de console opgenomen appa
ratuur ook als losse units leveren.

Technische specificaties JRC/Ray- 
theon GMDSS console ALM  920 
lx I HF RadioJHS 31 
Including: Duplex operation 

DSC on channel 70 
220V AC 24V DC power supply 
Info display

lx 1 HF DSC watch receiver SRE  
63
Including: Continuous watch 

channel 70
Audible and visual alarm indica
tion

lx Inmarsat STD  ,-1 Terminal JEU
4SAMKII
Including: VDU
ADU
Printer
Telephone
2nd ID no.

lx Inmarsat STD C Terminal JUE 
ISA
Including: I.M.E. modem
E.M.E. antenna 
Printer

Ontmoetingsdag Maritieme Techniek
Op 14 november werd traditiege
trouw gedurende de Europort- 
tentoonstelling voor de vijfde 
keer de Ontmoetingsdag Maritie
me Techniek gehouden. Deze dag 
wordt georganiseerd door de 
NVTS om studerenden voor de 
maritieme techniek nogmaals er
van te overtuigen dat een werk
kring in de maritieme branch zeer 
de moeite waard is. Deze maal 
was de bijeenkomst eveneens ge
wijd aan het feit dat honderd jaar 
geleden voor de eerste maal exa
mens waren afgenomen voor 
scheepswerktuigkundigen. Na 
een welkomstwoord van de voor
zitter van de NVTS. Prof. Ir. S. 
Hengst, sprak de plaatsvervan
gend DG van DGSM , Drs, j. H.
G. Jacobs een felicitatie uit ter ge
legenheid van het Jubileum.
Ir. W. Fl. Brouwer, oud voorzit
ter van de Raad van Bestuur van

Ceteco, begon zijn toespraak met 
te memoreren dat hij zelf in het 
begin van zijn carrière had geva
ren op de 'Willem Ruys’. Hij be
nadrukte het belang om de toe
komst van het maritieme bedrijf 
in Europees verband te bezien. 
Maar dit eist wel dat Nederland 
goed bij de les moet blijven. De 
EEG heeft een totale kustlijn van 
ca. 15.000 km, zodat een groot ge
deelte van het vervoer over zee zal 
plaatsvinden; men heeft de mari
tieme bedrijfstak dus nodig. Om 
Nederland binnen Europa en 
mondiaal gezien een goede plaats 
te geven, moeten we hier wakker 
blijven en weten wat we doen.
Ter gelegenheid van de honderd
jarige werktuigkundigenexamens 
sprak de heer G. Veldt, directeur 
van Shell tankers. Hij constateer
de dat de integratie van dek- en 
machinekamerpersoneel de laatste

tijd aan boord meer geaccepteerd 
wordt. Bij studenten en docenten 
leeft de integraticgedachte nog te 
weinig. Hij bestreed de opvatting 
dat er minder promotiekansen 
voor maroffs met een specialisa
tie zouden zijn. Een groot pro
bleem dreigt door de daling van 
het aantal schoolverlaters, de 
vraag naar personeel zal stijgen 
maar het aanbod daalt. De vraag is 
dus hoe we de goede mensen naar 
zee krijgen. Van het beschikbare 
aantal moet een groter percentage 
het maritieme beroep kiezen en dit 
beroep moet aantrekkelijker ge
maakt worden. Dit kan gebeuren 
door meer de nadruk te leggen op 
teamwork en democratisering eti 
het geven van duidelijke verant
woordelijkheden. Ook moet er 
een betere rederij-introductie ko
men en meer begeleiding bij de 
stageperiode.
Hierna werden een tw'eetal prijzen

uitgereikt aan afgestudeerden van 
de TU-Delft. De eerste aan Ir. E. 
Glerum voor zijn afstudeerwerk 
met betrekking tot de planning op 
een scheepswerf. I Je considerans 
werd uitgesproken door de scrip
tiebegeleider, Drs, W. Visser van 
Scheepswerf Visser B V. te Den 
Helder.
De tweede prijs werd uitgereikt 
aan Ir. C, G. J. M. van der Nat. 
Zijn scriptiebegeleider, Dr, Ir. J. 
A, Stoop van de vakgroep Veilig
heidskunde van de TU-Delft, 
constateerde dat hij uitstekend 
werk had gedaan ten aanzien van 
het gedrag van het boomkorvis- 
tuig tijdens het vissen.
Na afloop van de bijeenkomst was 
er een aperitief en een lunch in liet 
Europa-restaurant van de RAI- 
gebouw. Daarna kon iedereen zijn 
verstrekte toegangskaart gebrui
ken om een bezoek aan de Euro- 
port-tentoonstelling te brengen.
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(NETHERLANDS SOCIETY OF MARINE TECHNOLOGISTS)

PERSONALIA

L. A rd o n
De heer L„ Ardon is op 3 oktober 
1991 benoem d tot Officier in de 
O rde van Oranje Nassau. De heer 
Ardon is d itja a r op zijn wens te
ruggetreden uit de directie van 
C ono Industrie Groep, maar zet 
zijn werkzaamheden voort als 
Special Tasks Manager. Cono In
dustrie Groep N .V ., als conglo
meraat van scheepsbouw- en toe
leveringsbedrijven kwam onder 
de leiding van de heer Ardon tot 
stand. Hij begon zijn carrière op 
jeugdige leeftijd op de werkvloer

bij de Rotterdamse D roogdok- 
maatschappij. T ot 1971 werkte hij 
in diverse functies bij een advies
bureau en een aantal Rotterdamse 
scheepswerven, waar hij mede 
tengevolge van avondstudie in 
leidinggevende posities terecht 
kwam .

Iitg.J. Bode
Na een dienstverband van ruim 37 
jaar, waarvan 21 jaar als statutair 
en algemeen directeur van Bolnes 
M otorcnfabriek B.V. en Bolnes 
Multitechniek, heeft Ing. J. Bode 
met ingang van I oktober j.l. zijn 
functie van directeur neergelegd. 
Medio 1992 zal de heer Bode ge
bruik maken van de mogelijkheid 
vervroegd uit te treden; tot deze 
tijd zal hij binnen de ondernem ing 
werkzaam blijven voor de afwik
keling van enkele speciale projec
ten en zal hij een adviserende func
tie vervullen.
Per 1 oktober 1991 is de heer Bode 
opgevolgd als statutair en alge
meen directeur door de heer L. 
van den Berg.
O p  10 oktober is middels een gea
nimeerde receptie afscheid geno
men van de scheidende directeur.

waarbij tevens met de heer Van 
den Berg kon worden kennis ge
maakt.
Vele bezoekers maakten van de 
geboden gelegenheid gebruik om 
onder deskundige leiding een 
rondgang door de bedrijven te 
maken.

IN MEMORIAM

Ing. P.A.W. Hoebce.
O p een leeftijd van bijna 66 jaar is 
te Capelle aan de IJssel op 25 okto
ber 1991 overleden Ing. P.A.W . 
Hoebee. De heer Hoebee was 
oud-directeur van Expertise- en 
Taxatiebureau D. Hoebee B.V. te 
Rotterdam. Hij was 35jaar lid van 
de NVTS.

BALLOTAGE

Voorgesteld voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP
D.M , BAAR
Constructeur-Tekenaar Nicstern 
SanderB .V ., Delfzijl 
De Vennen 128, 9934 AH Delfzijl 
Voorgesteld door P.R .A . Schel- 
lingerhout 
Afdeling Groningen

IR, A. ELAMIR
Designer pijpleidingen/offshore 
ME Consulting B.V,. Zaandam 
Theresc Schwartzeplein 4, 1073 
jM  Amsterdam
Voorgesteld doorJ.M . Veltman 
Afdeling Amsterdam

IR. P.J. ENGELM AN 
Directeur SAS G ouda B.V. 
Watersnip 32. 2411 M D  Bode
graven
Voorgesteld door J.M . Veltman 
Afdeling Rotterdam

C.J.W . HERFST 
Kapitein, Seatrade Groningen 
Verrneerweg 13, 9761 HV Eelde 
Voorgesteld door M, Parlevliet 
Afdeling Groningen

M. KOPER
Tweede stuurm an, Smit Lloyd 
Rotterdam
Keesonistraat 369, 2041 XP
Zandvoort
Voorgesteld door F J . M. Dames 
Afdeling Amsterdam

IR. J. PINKSTER 
Universitair docent T U  Delft

Dorpsstraat 23, 4926 C P Lage 
Zwaluw e
Voorgesteld door Dr. Ir. K.J. 
Saurwalt
Afdeling Rotterdam

C.J. RO O S
Technisch specialist Geveke Mo
toren B.V., Papendrecht 
Sleedoorn 2, 3224 TN  Hellevoet- 
sluis
Voorgesteld door S.J. van 
Kampen
Afdeling Rotterdam

C .P. VAN WEL1E 
Assistent ontw erper Yssel Vliet 
Com binatie, Capelle aan de IJssel 
Bakcm awerf 235, 3315 JG  Dor
drecht
Voorgesteld door Ir. A. Aalbers 
Afdeling Rotterdam

B.F, REINDERS 
Marine Area Sales Manager 
Stork-Wartsila Diesel, Zwolle 
Padakker 48, 4824 SR Breda. 
Voorgesteld d o o rT . Huisman 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld voor het 
JUNIORLIDMA ATSCHAP
T B KLIMP
Student Maritieme Techniek T U  
Delft
Ambonstraat 30, 2612 BM Delft 
Voorgesteld door Dr. Ir. K.j. 
Saurwalt
Afdeling Rotterdam

R A. M A RCHEE G EN A A M D
BRATENGE1JER
Student Maritieme Techniek TU
Delft
W .H. van Leeuwenlaan 96, 2613 
ZG Delft

Voorgesteld door Dr. Ir. K.J. 
Saurwalt
Afdeling Rotterdam

W A. M OLENAAR
Student Maritieme Techniek T U
Delft
Frederik Hendrikstraat 27. 2628 
SX Delft
Voorgesteld door Dr. Ir. K.J. 
Saurwalt
Afdeling Rotterdam

L.E. N IE U W E N H U IZ E N  SE
GA AR
Student Maritieme Techniek T U  
Delft
Van Foreestwcg 262, 2614 CM  
Delft
Voorgesteld door Dr. Ir. K.J. 
Saurwalt
Afdeling Rotterdam

J.M . PEERINGA
Student Maritieme Techniek T U
Delft
Meerkoetlaan 61, 2623 NG Delft 
Voorgesteld door Dr. Ir. K.J. 
Saurwalt
Afdeling Rotterdam

MEJ. E.Y. ROH LIN G 
Student Scheepsbouwkunde Ho
geschool Haarlem 
Hendrik Andriessenlaan 42. 2132 
KH Hoofddorp 
Voorgesteld door T. Lantau 
Afdeling Amsterdam

Gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP
j .H . H EN SEN  
IR .J.D . KALVERKAMP 
IR. R.M . V A N D E R S M A N  
j. VELTHUYSEN

Gepasseerd voor het 
COMBINATIELIDMA ATSCHAP
IR. R. BROU W ER

Gepasseerd voor het 
JUNIORLIDMA ATSCHAP
S.E.P. M ENS

Nieuw Bestuur Willïam  
Froude
Tijdens de algemene ledenverga
dering van 2 oktober 1991 is her 
bestuur van het Scheepsbouw
kundig Gezelschap 'W illiam 
Froude' gewisseld. Het nieuwe 
bestuur is als volgt samengesteld: 
M M. Holterm an voorzitter
C .F.A . Theunissesecretaris

J IJ. VISSER
H .G .D . Bik commissaris onder
wijs
H .M . van der Eng commissaris 
excursies

Nam ens de N V TS wensen wij de 
heren veel succes in het komende 
jaar.
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Wij vertegenwoordigen in Nederland en België onderstaande 
wereldbekende Noorse, West-Duitse en Nederlandse Fabrikaten;

HYDRAULIK BRATTVAAG A/S, Noorwegen
Lage-druk hydraulische dekwerktuigen voor 
handelsvaart, visserij en offshore.
Speciale lieren voor booreilanden. (Drawworks).

FRYDENB0-MJ0LNER A/S,Noorwegen
Elektrisch-hydraulische draaivleugel stuurmachines.

HEINZ J. HINZE GMBH, W-Duitsland
Flaproeren

PEILO TEKNIKK A/S, Noorwegen
SOUNDFAST pneumatische niveaumeting.
DATASOUND electro-pneumatische tankinhoudsmeting, 
micro processor gestuurd.
Diverse informatie oo monitor.

AUK3A AUKRA INDUSTRIER A/S, Noorwegen
Abas dekkranen, visserij lieren "power blocks”.

SCHOENROCK HYDRAULIK GMBH, W-Duitsland
Hydraulische waterdichte schotdeuren, Ro-Ro installaties, 
hydrauliek, ontwerp.
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NORGEAR A/S, Noorwegen
Tandwielkasten.

MONGSTAD ENGINEERING A/S, Noorwegen
Side-loading systemen

BOT-GRONINGEN B.V., Nederland
Complete inbouwklare roersecties en produktie van roeren

EIGEN SERVICE-STATION EN TECHNISCHE DIENST VRAAGT GEHEEL VRIJBLIJVEND NADERE INFORMATIE

REKAB - GRONINGEN b.v.
KONINGSWEG 21 - 9731 AN GRONINGEN - TELEFOON 050-425425 - TELEFAX 050-425588



Together, to the top

SAF + OERLIKON
Vandaag de dag verandert er veel in de wereld van het lassen en snij
den. Internationalisering, sam enw erkingsverbanden, een professio
nelere aanpak, kortom een bundeling van krachten om  nog beter aan 
de vraag van de relaties te kunnen voldoen.

SA F EN OERLIKON "BUNDELEN" DIE K RAC H TEN .

Met SA F OERLIKON beschikt U 
m om enteel over een uitgebreid, 
kom pleet programma las-en snij- 
m ateriaal, alsm ede een pakket 
lastoevoegm aterialen van u itzon
derlijke kwaliteit. s a f  o e r l i k o n . s a m e n  n a a r  d e  to p .

OERLIKON
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