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Praat-wereld

^A /ij leven in een praat-wereld. Maar 
een klein deel van de werkers in een be
drijf is daadwerkelijk bezig met het ma
ken van een produkt. De overgrote 
meerderheid vult zijn tijd met praten. 
Niet dat praten zinloos is. |e moet pra
ten als Brugman om je produkt te ver
kopen, om gehoor te krijgen bij je di
rectie voor produktvernieuwing, enz. 
Vakbonden moeten eindeloos praten 
om hun leuze "geen gedwongen ont
slagen" ook waar te maken. Een indus
trietak moet praten om algemene be
kendheid te verwerven. Dat is niet al
leen nuttig voor de verkoop, maar ook 
om een gunstig imago bij het publiek 
te kweken. Dat is weer nodig om de 
beste praters bij je bedrijf te kunnen 
aantrekken. Ook om in een goed blaad
je bij de overheid te komen, bijv. voor 
het losweken van subsidies. In de 
scheepvaart als er een scheepsramp 
heeft plaats gevonden zijn er maar een 
paar mensen nodig om uit te zoeken 
hoe dat heeft kunnen gebeuren en wat 
gedaan moet worden om herhaling te 
voorkomen. Hele volksstammen zijn

evenwel in de weer met praten om te 
trachten het geschonden vertrouwen 
te herwinnen en om de grootst moge
lijke schadevergoeding voor de slacht
offers er uit te slepen.
Er zijn natuurlijk ook onzin-praters en 
praters die tegen iets zijn, bijv. tegen de 
Betuwe-lijn. Zo vindt stukjesschrijver 
Pim Fortuyn het plan Hermans voor de 
Betuwe-lijn "Holland op z'n smalst". De 
reden daarvoor is o.a. dat de spoorlijn 
nooit rendabel zal zijn, zelfs niet als 
meer verkeer wordt aangetrokken door 
het wegvervoer nog duurder te maken. 
Maar is het niet juist "Holland op z'n 
smalst" om bij deze discussie alleen 
naar nationale aspecten te kijken? 
Frankrijk en Duitsland spenderen miljar
den voor uitbreiding en verbetering 
van de spoorwegen. Niemand ver
wacht dat die investeringen rendabel 
zullen zijn. Voor de Betuwe-lijn is dus 
niet de belangrijkste vraag of die renda
bel zal zijn, maar of we haar nodig heb
ben voor een goede aansluiting op het 
Europese spoorwegnet.
Volgens Fortuyn is het beter de contai
ners in Rotterdam uit te pakken en daar 
aan de inhoud toegevoegde waarde te 
qevzn alvorens de goederen naar Duits
land te versche
pen. Het over
slaan en transport 
van alleen maar 
containers is im
mers geen vet
pot. Dat is mis
schien zo voor de 
stuwadoors- 
bednjven, de car
gadoors, de bin
nenvaart en de 
wegvervoerders, 
maar de haven
werkers in Rotter
dam verdienen er 
toch maar een 
goede boterham 
mee. De hoge 
loonkosten in Rot
terdam bemoeilij
ken juist het schep
pen van meer 
toegevoegde 
waarde in de ha
ven. Maar ook de 
reders krijgen een

veeg uit de pan van Fortuyn. Een "mo
nopolist" als Sea-Land is volgens hem in 
staat de havens tegen elkaar uit te spe
len en zo ECT te dwingen te lage tarie
ven af te geven. Als nu een conference 
als TACA monopolist wordt genoemd, 
dan zijn wij op bekend terrein. Maar 
Sea-Land? Bedoeld wordt, dat de rede
rij met zijn grote ladingpakket een 
machtspositie heeft ten opzichte van de 
havens. Dus niet in zijn eigen vervoer
markt, maar in zijn onderhandelingen 
met leveranciers. Zou dat de huidige, 
gangbare betekenis van monopolist 
zijn? Elk groot bedrijf dat zijn leveran
ciers onder druk kan plaatsen, is dan 
een monopolist.
Het interessante van deze redenering is 
dat DG IV in Brussel wellicht wel tracht 
kartels te bestrijden, maar als resultaat 
alleen maar "monopolisten" verkrijgt. 
Een lijnvaartconference is een kartel. 
Tot dusverre noemde je zo'n kartel een 
monopolie, indien het een overheer
sende marktpositie bezat. Nu zal For
tuyn de machtige consortia monopolis
ten noemen, zelfs als zij geen over
heersende marktpositie innemen. Vele 
relatief kleine reders gaan samenwer
ken in een consortium, liefst op wereld-



schaal, mede wegens de Brusselse druk 
op hun conferences. De paar grote 
consortia die uiteindelijk overblijven, 
kunnen elkaar heftig beconcurreren op 
de vervoermarkt. Toch is elk consorti
um een monopolist omdat het havens 
kan maken of breken. Brussel wil graag 
meer greep krijgen op de havens, o.a. 
om de tarieven en subsidies doorzichti
ger te maken. Als dat lukt, staat niets de 
havens meer in de weg tot meer sa
menwerking te komen. Dan staat er in 
Noord-Europa een geducht havenmo
nopolie tegenover de consortia. Geluk
kig kunnen die laatste dan nog altijd 
besluiten meer werk te maken van ha
vens als Genua en Marseilles, zodat de 
lading van het Verre Oosten via deze 
havens naar Nederland kan komen. Dat 
spaart bovendien een hoop vaartijd. De 
Betuwe-lijn hebben we dan wellicht no
dig om de lading van Italië naar Neder
land te laten komen.
Ook de binnenvaart zal er niet aan ont
komen "monopolies" te vormen. Brus
selse druk zal de toerbeurten op den 
duur doen verdwijnen. De vele onaf
hankelijke schippers zijn dan niet langer 
een partij ten opzichte van de grote 
verladers en expediteurs. Ook de schip
pers zullen grotere commerciële ver
banden moeten aangaan om een ster
kere positie op de markt te verkrijgen. 
Dan kunnen zij bovendien als "mono
polist" een haven als Rotterdam hun wil 
opleggen ten aanzien van zaken als 
meer ligplaatsen en betere Container
terminals voor de binnenvaart. Alleen in 
enkele niche-markten zullen er moge
lijkheden zijn voor kleinere groepjes 
binnenvaartschippers.

Rotterdams groene tankers
In de scheepvaart wordt ongetwijfeld te 
weinig gepraat. Reders willen met min
der mensen varen, maar vergeten dat 
zij wel praters nodig hebben. Zo is er 
heel wat te lezen over alle problemen 
die zowel de verladersraden als Brussel 
hebben met de conferences, maar een 
goed weerwoord hoor je zelden. Het 
imago van de scheepvaart staat ook on
der druk na elke scheepsramp of ernsti
ge verontreiniging van de zee, vooral 
als de kust bedreigd wordt. Oude tan
kers met een enkele romp staan in het 
bijzonder onder verdenking, zo die niet 
als vanzelfsprekend met sub-standaard 
worden vereenzelvigd. Veel minder 
aandacht krijgt het feit dat de gemid
delde leeftijd van tankers die grote 
charterers opnemen, rond de veertien 
jaar ligt. Die charterers voeren nauwge
zette inspecties uit van aangeboden 
schepen. Nieuwe, dubbelwandige tan
kers worden soms afgewezen, omdat 
de stabiliteit onvoldoende gewaar
borgd is tijdens het laden en lossen. 
Fairplay juicht het daarom toe dat Rot-
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terdam de tanker "Ambon" een "green 
award" heeft gegeven. Het schip be
schrijft Fairplay als een "off-the-peg 
Daewoo giftshop VLCC", gebouwd in 
1992 met een enkele romp, vier natio
naliteiten alle goedkoop als beman
ning, geregistreerd onder een goedko
pe vlag, onder management van een 
beheerder in Hong Kong en eigendom 
van Zweedse investeerders die er in de 
huidige markt alleen maar geld op kun
nen toeleggen. Alle ingrediënten die 
het kenmerk worden geacht te zijn 
voor een sub-standaard schip, behou
dens uiteraard de leeftijd. Toch is de 
"Ambon" een goed schip, met een 
goede bemanning, een goede beheer
der en goede eigenaren. Fairplay is blij 
dat Rotterdam al deze kenmerken mee
weegt in de beslissing een schip een 
green award te verstrekken. Zelfs als de 
cameraman van de televisie vervolgens 
vraagt: "Waar kunnen we de dubbele 
romp vinden?".

Japan Inc.
Jarenlang is ons aangepraat dat het 
nauwelijks zin heeft te trachten zaken te 
doen in Japan omdat je niet kon opbok
sen tegen Japan Incorporated. Daar
mee wordt bedoeld dat industrieën, 
verladers, vervoerders en overheid zo 
innig met elkaar verstrengeld zijn dat 
als het ware van één groot Japans be
drijf is te spreken. Dat is nu aan het ver
anderen. Japanse reders hebben al de 
eerste schepen in het buitenland be
steld, hoewel tot dusverre alleen als die 
tussen de 10% en 20% goedkoper wa
ren dan Japanse werven. Volgens Tos- 
hio Suda van de Japanse Verladersraad 
willen zijn leden nu niet meer extra be
talen voor het voorrecht met een Ja
panse lijn te mogen verschepen. De 
verladers moeten met uiterst kleine 
marges rekenen wegens de waardestij
ging van de yen, zodat zij alleen interes

se hebben in de laagste vrachtaanbie- 
ding. Voor de Japanse conferencelijnen 
is er dus geen noodzaak meer elkaar de 
hand boven het hoofd te houden. Voe
ren zij enkele jaren terug op de Pacific 
nog in een gezamenlijke dienst, nu sluit 
ieder zich aan bij afzonderlijke, interna
tionale consortia. Ook in de bulkvaart 
zou Japan Inc. niet meer bestaan. Zo 
vroeg het Japanse oliebedrijf Tonen zo
wel aan Japanse als buitenlandse reders 
offerte voor een nieuw te bouwen
258.000 dwt VLCC op een lange ter
mijn charter. Uiteindelijk ging het con
tract toch naar een Japanse reder die de 
lage huur van rond de $35.000 per dag 
noteerde met escalatie pas na vijf jaar. 
Je vraagt je dan wel af of buitenlandse 
reders misschien alleen gebruikt wor
den om Japanse reders te dwingen 
vrachttarieven af te geven die op de in
ternationale markt zijn afgestemd. En, 
bij gelijke vrachten, zal de eigen natio
naliteit nog altijd de voorkeur krijgen. 
Hoe de Japanse reders internationaal 
meekomen, laat de bulkreder Navix 
zien. Niet alleen worden de schepen in 
het buitenland gefinancierd, maar het 
bedrijf heeft ook het grootste deel van 
het beheer overgebracht naar het 
goedkopere Singapore. Het streven is 
de kosten in yen te drukken tot slechts 
20% van de omzet. Over Nedlloyd lees 
je daarentegen steeds maar weer dat 
de winsten als sneeuw voor de zon ver
dwijnen door de waardedaling van de 
dollar. De caf-toeslagen (currency ad
justment factor) op de lijnvaarttarieven 
dekken het dollarrisico maar ten dele bij 
dit bedrijf. Het is dan ook merkwaardig 
dat Nedlloyd nog altijd het grootste 
deel van de benodigde geldmiddelen 
aantrekt in guldens in plaats van in dol
lars. Ook kan waarschijnlijk een groter 
deel van het beheer overgebracht wor
den naar landen waarvan de valuta ge
koppeld is aan de dollar.
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p d r a c h t e n

Belangrijke opdracht voor De 
Schelde

Het streven van Schelde Nieuwbouw 
om na een periode van uitsluitend ma- 
rinebouw weer een positie op de civie
le markt te veroveren is opnieuw met 
succes bekroond. Na de opdrachten 
voor de veerboot Koningin Beatrix en 
voor twee ro-ro schepen voor de Britse 
Commodore Group*, is nu opdracht 
verkregen van de Catam^an Lines I 
Shipping Company in Griekenland 
voor de bouw van een snelle passa
giers- en autoveerboot, met een optie 
op een tweede en mogelijk zelfs een 
derde schip.
De veerboot, een catamaran van het 
type CAT 70 HL, krijgt een maximum 
snelheid van 36 kn en heeft de volgen
de hoofdafmetingen:
Lengte o.a. 76,60 m.
Lengte w.l . 68,00 m.
Breedte o.a. 22,1 Sm.
Breedte mal 21,75 m.
Holte 7,20 m.
Diepgang met personenauto's 3,00 m. 
Diepgang met vrachtauto's 3,25 m. 
Het schip, dat is bestemd voor het ver
voer tussen Griekenland en Italië, krijgt 
twee autodekken en daarboven het 
passagiersdek en het brugdek. Op de 
autodekken is plaats voor 152 perso
nenauto's. Het bovenste autodek is al
leen in de zijden aangebracht, waar
door op het onderste autodek in het 
midden voldoende hoogte voor het 
vervoer van vrachtauto's en bussen 
beschikbaar is. De capaciteit is dan 
115 personenauto's plus 110 m op- 
stellengte voor vrachtauto's, alterna
tief 90 personenauto's en 160 m op- 
stellengte. Laden en lossen gebeurt via 
een brede oprijbaan op het achter
schip.
Op het passagiersdek bevinden zich 
twee salons met in totaal 580 stoelen 
en met faciliteiten als receptie, belas
tingvrije winkel, snackbar, kinderspeel
plaats en toiletgroepen. Achter op het 
brugdek is een eerste-klas atrium voor 
40 personen, met een bar. Aan de

Artist's impmston van de nieuwe veerboot

voorzijde van het brugdek ligt het 
stuurhuis.
Het schip wordt geheel van alumini
um gebouwd.
Voor de voortstuwing worden in elke 
romp twee Caterpillar dieselmotoren, 
type 3616 DI-TA, geïnstalleerd, elk 
met een vermogen van 5700 kW bij 
1000 tpm. Elke motor drijft een KaMe- 
Wa waterjet aan.
Oplevering van het schip is gepland 
voor maart 1996.Schelde Nieuwbouw 
is al geruime tijd bezig met ontwerpen 
voor snelle schepen, met de nadruk 
op grotere schepen, boven de 60 m 
lengte. Behalve catamarans als de CAT 
70 HL omvat het programma ook mo
nohulls en luchtkussen catamarans 
(SES). Met deze nieuwe opdracht 
heeft De Schelde nu een doorbraak in 
de markt voor snelle schepen bereikt.

* Op 14 maart is de kiel gelegd voor 
het tweede schip voor de Commodo
re Group.

Verlenging Coral Actinia

Anthony Veder heeft YVC Bolnes op
dracht gegeven de gastanker Coral 
Actinia met circa 24 m te verlengen. 
De lengte tussen de loodlijnen neemt

hierdoor toe van 72,75 m tot 96,79 
m. Er wordt een tweede gastank ge
plaatst. Deze krijgt een inhoud van 
1000 m3, waardoor de capaciteit van 
het schip toeneemt van 2200 tot 
3200 m3. De pompcapaciteit wordt 
naar evenredigheid vergroot.
Het schip wordt eind 1995 aan de 
werf verwacht. De verlenging zal on
geveer zes weken duren.
De Coral Actinia is in 1993 bij YVC Ys- 
selwerf gebouwd en is een zusterschip 
van de Coral Acropora, die is beschre
ven in SWZ 4-93, bladzij 151.

T e w a t e r l a t i n g e n

Griftborg

Bij Bodewes Scheepswerf Volharding' 
Foxhol B.V. is op 24 februari het multi
purpose vrachtschip Griftborg te wa
ter gelaten. Het schip wordt gebouwd 
voor de scheepvaartondememing 
Griftborg B.V. en zal door Wagenborg

Shipping worden gemanaged. Het is 
een zusterschip van de Geulborg, die 
in SWZ 6-94, bladzij 267, staat be
schreven en van de Gouweborg. De 
oplevering was gepland voor om
streeks 1 april, zodat bij het verschij
nen van dit nummer net schip al is 
overgedragen.

. •

Hoendiep
Bij Pattje Shipvards te Waterhuizen is 
op 9 maart de Hoendiep te water ge
laten. Het schip, bouwnummer 388, is 
bestemd voor het vervoer van droge 
lading en heeft de volgende hoofdaf
metingen:
Lengte l.l. 83,20 m.
Breedte mal 14,00 m.
Holte 6,35 m.
Diepgang 5,00 m.
Draagvermogen 36751.
Een SWD-motor van 1290 kW bij 900 
tpm geeft het schip een proeftocht- 
snelheid van 11 kn.

p l e v e r i n g e n

Bever

Damen Shipyards Bergum heeft op 17 
februari het duikassistentievaartuig Be
ver opgeleverd aan Tak Marine B.V., 
een werkmaatschappij van Smit Inter
nationale.

Zijaanzicht Coral Actinia, vóór en na de verbouwing.

Zijaanzicht van de Bever.

Hel schip is van het type Damen Sal
vager 2510 en heeft de volgende 
hoofdafmetingen:
Lengte o.a. 24,80 m.
Lengte l.l. 22,99 m.
Breedte o.a. 10,20m.
Breedte mal 9,50 m.
Holte 3,25 m.
Diepgang achter 2,65 m.
Waterverplaatsing hierbij 3801. 
Draagvermogen hierbij 101.
De Bever is een multi-purpose vaar
tuig, dat behalve voor assistentie bij 
duik- en bergingswerkzaamheden, 
ook is uitgerust voor anchor handling, 
voor sleep- en duwwerkzaamfvden 
en als kraanschip. Verder kan het vaar
tuig andere schepen bevoorraden met 
brandstof en drinkwater.
Tot de uitrusting behoort een mid
scheeps opgestelde, hydraulisch aan
gedreven lier met twee trommels. De 
voorste trommel, met een diameter 
van 1000 mm, kan 150 m staaldraad 
van 56 mm bevatten en is bestemd 
voor anchor handling. Daarvoor zijn 
tevens op voor- en achterschip diabo
lo rollen met een SWL van 501 aanar 
bracht. De achterste trommel van de 
lier heeft een diameter van 560 mm.



kan 450 m staaldraad van 36 mm ber
gen en is bestemd voor sleepwerk- 
zaamheden. De trekkracht van de lier, 
geleverd door Ridderinkhof, varieert 
van 50 t bij 5 m/min tot 2 t bij 50 
m/min; de houdkracht is 60 t. De lier 
kan van het stuurhuis uit worden be
diend.
Voor sleepwerkzaamheden zijn er ver
der een beting en een Mampaay 
sleephaak met slipinrichting, SWL 251. 
Voor duwwerkzaamheden is het schip 
aan de voorzijde van twee duwstevens 
met rubber tenders voorzien.
Achter de lier bevindt zich een Heila 
hydraulisch bediende telescoop kraan, 
met een hijsvermogen van 10 t op 
12,25 m tot 261 op 5,65 m.
Het achterdek is geschikt voor een be
lasting tot 501 (maximaal 15 t/m') en 
is voorzien van een 3" vurehouten be
schieting.
Op het voorschip zijn voorzieningen 
getroffen om op een later tijdstip een 
A-frame, SWL 50 t, aan te kunnen 
brengen.
Het schip heeft een dubbele huid en in 
de resulterende zijtanks zijn drie tanks 
voor brandstof en drie voor drinkwater 
aangebracht. De tankcapaciteiten zijn 
49 t voor brandstof (inclusief de dag- 
tank achter de machinekamer) en 45 t 
voor drinkwater. Er zijn twee elektrisch 
aangedreven Sihi pompen geïnstal
leerd met een capaciteit van 18 m'/h 
elk, voor het afgeven van brandstof 
respectievelijk drinkwater aan andere

schepen.
De voortstuwingsinstallatie van de Be
ver bestaat uit twee Caterpillar moto
ren, type 3508 ATA, elk met een ver
mogen van 578 kW bij 1600 tpm. Elke 
motor drijft via een Reintje tandwiel
kast met een reductie van 1:5,05 een 
vaste schroef aan. De vierbladige 
schroeven hebben een diameter van 
1700 mm en draaien in straalbuizen, 
type 37. Met deze installatie wordt 
een proeftochtsnelheid van 9,6 kn be
reikt en een paaltrek van 231.
Er zijn verder een Caterpillar dieselge
neratorset, van 106 kVA bij 1500 tpm, 
en een havenset van 12,5 kVA bij 
1500 tpm. De laatste set bestaat uit 
een Lister dieselmotor en een Stam
ford generator.
Een van de hoofdmotoren is voorzien 
van een PTO voor aandrijving van de 
hydraulisch pomp voor de lier. De 
pomp die de dekkraan bedient, wordt 
aangedreven door de dieselgenerator
set.
De Bever is gebouwd volgens de voor
schriften van Bureau Veritas, met de 
klassenotatie I 3/3 (E) Salvage auxi
liary vessel, Coastal waters, 0 Mach, en 
voldoet verder aan de voorschriften 
van de Scheepvaart Inspectie voor 
'Dagvaart' tot 30 mijl uit de kust.

Stella Polaris en Glaube

Scheepswerf Visser in Den Helder 
heeft op 23 februari de boomkorkot-

ter SH3 Stella Polaris, bouwnumer 
141, overgedragen aan de Duitse ei
genaar j. Much uit Heiligenhafen en 
op 29 maart het zusterschip SH9 Glau
be, bouwnummer 142, aan Chr. Gne- 
wuch uit Neukirchen.
De schepen zijn van de derde genera
tie Eurokotters die door de werf zijn 
ontworpen en hebben de volgende 
hoofdafmetingen:
Lengte o.a. 23,90 m.
Lengte 1.1. 21,30 m.
Breedte mal 6,70 m.
Holte 4,20 m.
Diepgang achter 4.10 m.
Elk schip is uitgerust met een acht- 
trommelige vislier, aangedreven door 
een 66 kW elektromotor, en een net- 
tenrol met twee onafhankelijk van el
kaar draaiende trommels, die pneu
matisch in- en uitschakelbaar zijn en 
die door een hydromotor van 44 kW 
worden aangedreven. Vislieren en net
tenrollen zijn geleverd door de firma 
Luyt, Den Oever; de hydraulische aan
drijving, inclusief aggregaat is van Hy- 
draudyne Bruinhof.
De vissorteerinstallaties zijn geleverd 
door de firma van Rijn, Katwijk, en be
staan elk uit een elevatorband, een op- 
zoekband (beide 700 mm breed) en 
een spoelmachine. In de visruimen, 
met een inhoud van 120 m' per schip, 
staat in elk schip een koel- en scherfijs- 
installatie van Promac, die ook de hy
draulische stuurmachine en de elek
trisch aangedreven boegschroef (44

kW) leverde.
Een Deutz dieselmotor, type TBD 604 
BL 6, met een vermogen van 220 kW 
(300 PK) bij 1340 tpm zorgt voor de 
voortstuwing. Via een Reintjes tand
wielkast, type WGF 560, met een re
ductie 10,459:1 drijft de motor een 
Lips schroef aan. Deze heeft vier vaste 
bladen, een diameter van 2300 mm 
en draait in een van de Giessen straal- 
buis, type 19A.
Verder zijn er, in geluiddichte omkas- 
tingen, twee generatorsets geïnstal
leerd, elk bestaande uit een DAF die
selmotor van 132 kW bij 1500 tpm, 
type DKVD 1160 MGK, en een van 
Kaick generator van 145 kVA.
De Stella Polaris en de Glaube zijn ge
bouwd onder klasse van Germani
scher Uoyd, met de notatie *  100 A5, 
Fishing Vessel, MC en voldoen tevens 
aan de voorschriften van de Seeberufs
genossenschaft voor de kustvisserij.
De casco's zijn gebouwd door Richard 
Dunston Ltd, Huil, evenals Scheeps
werf Visser deel uitmakend van Da
men Shipyards. De Engelse werf is 
thans echter gesloten; de twee casco's 
waren de laatste schepen die er wer
den gebouwd.
De Helderse werf heeft nog een derde 
schip van hetzelfde type in opdracht, 
eveneens voor een Duitse eigenaar. 
Dit schip wordt begin 1996 opgele
verd.

kalkm an
Scheepstechniek B V. 
Postbus 23
2920 AA Krimpen a.d.IJssel 

Holland 
Tel. 01807 - 14644 
Fax 01807- 18450

K alkm an  All round boegschroefbouwer
van pleziervaart t/m zeevaart van 4 t/m 1500 PK 

Dwarsschroeven, roostermodellen, kanalensystemen 

Boegjets, Custom build installaties. 

Diesel-hydraulisch of elektrisch aangedreven

Proficiat
Wij wensen eigenaar en bemanning van ‘ir. F.W. Conrad’ 

en de ‘IJsselmeer’ behouden vaart!

Taai en S te rk
Lieren  v o o r alle d oe le ind en :
I an karlieden ■ kaapstanders ■ vislieren 
I  sleeplieren ■ verhaallieren ■ hijslieren 
■ baggerlieren ■ voor da binnenvaart, 

grote en Ideine handelsvaart, 
baggerbedrijven en visserij.

MUITI'Hui WINCH
Ridderinkhof b.v.
Industrieweg 7, 8061 RB Hasselt (Nederland), 
telefoon (05209) 2021. telefax (05209) 3392.



B E S C H R I J V I N G d o o r  F .  K o k

Meetvaartuigen RWS
Dam en Shipyards Bergum  heeft op 3 februari het m eetvaartulg  l| »e lm ee r opgeleverd aan Rijkswaterstaat, 
Directie IJsselmeergebied. Het Is het eerste van drie  gelijke schepen; de andere tw ee zijn  bestem d vo o r de D i
recties N oord -H olland en Zeeland.
A l eerder, In septem ber, had de w e rf een soortgelijk, m aar kleiner schip, de Ir F.W. Conrad, opgeleverd aan de 
Directie Oost-Nederland.

FotO 1 : De Ijsselmeer (foto: Harry d' fotografie, Leeuwarden)

schepen zijn bestemd voor het 
verrichten van metingen op milieuge
bied en worden daarvoor uitgerust met 
wisselende containers met apparatuur. 
De vaste uitrusting omvat diverse kra
nen, davits en andere werktuigen.

Usselmeer
De hoofdafmetingen van het schip zijn: 
Lengte o.a. 30,50 m.
Lengte c.w.l. 28,00 m.
Breedte o.a. 7,00 m.
Breedte mal 6,80 m.
Holte 2,80 m.
Ontwerpdiepgang 1,00 m.
Kruiplijnhoogte hierbij 6,60 m.
Draagvermogen hierbij 23,501. 
Het schip is door Lloyd's Register ge
klasseerd, met de notatie *  100A1, Sur
vey Vessel, Extended Protected Waters 
Service, en is verder geschikt voor de 
Nederlandse binnenwateren, zone

2-BF8, éénmans radarvaart en voor de 
vaart op zee tot 15 mijl uit de kust met 
windkracht BF6, 0-mans wachtbezet- 
ting.

Indeling en constmctie 
De indeling onder het hoofddek is:
- voorpiek;
- bergruimte voor meet- en monster

materialen, annex portaal met was
en kleedruimte; in de zijden diverse 
tanks voor waterballast, drinkwater 
en brandstof;

- motorkamer;
- bergruimte voor scheepsbenodigd- 

heden, met op hart schip de moon- 
pool; in de zijden bevinden zich wa- 
terballasttanks;

- stuurmachinekamer/achterpiek.
Het dekhuis op het voorschip telt twee 
lagen. In de onderste laag zijn onderge
bracht: een zit- en werkruimte met

kookgelegenheid, toiletten en de koel- 
/vriesopslag. Het stuurhuis vormt de 
tweede laag.
Het dekhuis is in aluminium uitgevoerd 
en is met Triclad strippen op de onder
liggende staalconstructie bevestigd.
De romp heeft een enkele bodemcon- 
structie, die zodanig is verzwaard, dat 
het schip zonder bezwaar aan de grond 
kan lopen of kan droogvallen. De ver- 
banddelen zijn gebaseerd op een con- 
structiediepgang van 1,30 m.
Het werkdek achter het dekhuis is ge
schikt voor het plaatsen van containers; 
maximale dekbelasting 201.

Uitnjsting
Het schip kan twee 20-voets of vier 10- 
voets containers met apparatuur mee
nemen. Daarvoor bevinden zich op dek 
wegneembare containersupports, wel
ke bestaan uit kokerprofielen voorzien
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Foto 2: De IrF.W. Conrad (foto: Harry d' fotografie, Leeuwarden)

van twistlocks. Aan de onderkant van 
de kokerprofielen zijn stoelen met tril- 
lingdempers aangebracht en een voet
plaat met borgpen. De containersup
ports worden in bajonetgaten in het 
hoofddek geschoven. Onder deze ga
ten bevinden zich roestvrijstalen bakjes. 
De gaten zijn afsluitbaar door middel 
van kunststof proppen.
Verder zijn ten behoeve van de contai
ners onder het hoofddek twee ronde, 
roestvrijstalen potten aangebracht met 
elk een aanvoerleiding voor drinkwater, 
een voor dekwaswater en een afvoerlei- 
ding. Alle leidingen hebben afsluiters, 
de potten hebben een deksel flush met 
dek.
Aan de achterzijde van het dekhuis be
vindt zich een aansluitkast voor elektri
sche voedings- en signaalkabels naar de 
containers.
Tussen het dekhuis en de opstelplaats 
van de containers staat een hydraulisch 
werkende, opvouwbare telescoop- 
kraan, fabrikaat Heila, met een hijsver
mogen van 1,6top 12 m tot 3 top7m. 
De kraan is van het stuurhuis uit te be
dienen.
Direct achter de opstelplaats van de 
containers ligt de moonpool, die een 
diameter van 1,25 m heeft, aan dek 
wordt afgesloten met een flush stalen 
luik en ter plaatse van het vlak is voor
zien van een ruim passend deksel dat 
door middel van een stang is verbon
den aan het deksel in het bovendek. 
Wanneer de moonpool moet worden 
gebruikt, wordt het samenstel van dek
sels en stang in zijn geheel gelicht, aan 
dek gedemonteerd en in delen opge
slagen.
Geheel achterop is een hijsportaal op
gesteld met een SWL van 3 t. Het por
taal wordt door twee hydraulische cilin
ders versteld van 45’ achterover tot 50" 
voorover. In de laatste stand is de hijs
hoogte boven het hoofddek circa 4 m. 
De elektrisch aangedreven hijslier, met 
80 m roestvrijstalen kabel, is op de SB 
poot van het portaal gemonteerd. 
Verder is het schip voorzien van drie 
meetdavits, twee van 300 kg en één 
van 7S0 kg. Een van de kleine davits 
staat op het voorschip. De beide ande
re zijn verplaatsbaar en hebben opstel- 
posities in de zijden, ongeveer ter 
hoogte van spant 7 respectievelijk 
spant 25. Elke davit is van een elektri
sche lier voorzien.
Voor het slepen van een meetvis is op 
het voorschip aan BB een uit pijp gefa
briceerde uithouder aangebracht. Deze 
wordt door een hydraulische plunjer 
uit- en weer ingeklapt. Voor de sleeplijn 
is een elektrisch aangedreven lier aan 
dek geplaatst. Deze heeft een trek
kracht van 300 kg, de trommel kan 100 
m draad van 6 mm bergen. Verder is er 
nog een ecologische meetvislier ge

plaatst. Uithouder en lieren kunnen van 
het stuurhuis uit worden bediend.
Voor het op een bepaalde plaats posi
tioneren van het schip is achterop aan 
BB een spudpaal van circa 10 m lengte 
geïnstalleerd. Wanneer niet in gebruik 
ligt de paal in een goot in het hoofd
dek. Het kantelen van de spudpaal ge
beurt hydraulisch. Het op en neer be
wegen van de paal gebeurt door mid
del van kettingen en een op de paal ge
monteerde kettinglier.

Verdere uitrusting
Voor de besturing van het schip zijn er 
twee gestroomlijnde visstaartroeren, 
die elk worden bediend door een dub- 
belwerkende hydraulische cilinder. De 
helmstokken zijn door een synchronisa- 
tiestang verbonden. De hydraulische 
installatie staat in de motorkamer opge
steld en is vergoot en aangepast om 
ook de overige hydraulisch werkende 
uitrusting (dekkraan enzovoorts) te be
dienen.
In het voorschip is een elektrisch aange
dreven drie-kanalen boegschroef geïn
stalleerd, met een vermogen van 52 kW. 
Deze wordt op de brug met een joy
stick bediend.
Het schip heeft zowel vóór als achter 
ankergerei. Op het voorschip staat een 
dubbele ankerlier voor twee Poolankers 
van 270 kg elk, met 120 m ketting van 
17,5 mm. Op het achterschip bevinden 
zich twee aparte ankerlieren, elk voor 
een Poolanker van 90 kg, met 90 m 
ketting van 12,5 mm. Alle ankerlieren 
hebben elektrische aandrijving.
Als reddingmiddelen zijn twee opblaas
bare vlotten voor 10 personen elk ge
plaatst.
De beide schoorstenen zijn door een 
dwarsbalk verbonden, waarop de alu
minium mast is geplaatst. In verband 
met de kruiplijnhoogte is dit geheel 
naar achteren wegklapbaar. Dat ge
beurt hydraulisch.
De radarscanner steekt eveneens boven 
de kruiplijn uit en is daarom op een por
taal over de voorkant van het stuurhuis

geplaatst en kan met portaal en al naar 
voren worden weggeklapt (eveneens 
hydraulisch).
Het schip is verder uitgerust met uitge
breide apparatuur, waaronder:
- DGPS;
- grafisch echolood DESO 25;
- autopilot;
- gyrokompas;
deze systemen zijn door middel van 
een computersysteem gekoppeld, met 
uitlezing zowel in het stuurhuis als in de 
meetcontainers. Dat laatste geldt ook 
voor:
- meteosysteem, en
- TV monitoring systeem, met op af

stand bediende camera's over het 
gehele schip.

Machine-installatie
Het schip wordt voortgestuwd door 
twee identieke, linksdraaiende DAF die
selmotoren, type DKV 1160 M, elk met 
een vermogen van 185 kW bij 2000 
tpm. Aan de hoofdmotoren zijn Twin 
Disc keerkoppelingen, meteen reductie 
van 1:3,38 aangebouwd, waarbij de 
uitgaande assen een tegengestelde 
draairichting hebben. Elke motor drijft 
een driebladige schroef aan met een 
diameter van 900 mm. Met deze instal
latie wordt een snelheid van 18 km/h 
bereikt.
De twee hulpsets en de havenset, be
staande uit DAF dieselmotoren en 
Stamford generatoren, leveren 380/
220 V draaistroom, 50 Hz. Twee moto
ren, type NT 116 AGK, leveren elk 93 
kVA bij 1500 tp; de derde motor is van 
het type DF 615 MGK en levert 33 kVA. 
Alle dieselmotoren hebben hun eigen 
koelwatercircuitmetbeunkoeling. In de 
circuits zijn warmtewisselaars opgeno
men ten behoeve van de scheepsver- 
warming. Tevens is er een oliegestookte 
CV-ketel.
De twee andere schepen van de serie 
zijn in principe gelijk, maar kunnen wat 
de uitrusting betreft, in details afwijken. 
Zij worden naar verwachting opgele
verd in mei en december van dit jaar.



IrF.W . Conrad
De Ir F.W. Conrad is wat kleiner dan de 
hiervoor beschreven Ijsselmeer. De
hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a. 25,10 m.
Lengte c.w.l. 23,75 m.
Breedte o.a. 6,60 m.
Breedte mal 6,40 m.
Holte 2,00 m.
Ontwerpdiepgang 1,00 m.
Kruiplijnhoogte hierbij 5,50 m.
Draagvermogen hierbij 20,101.
Dit schip is geschikt voor de Nederland
se binnenwateren, zone 2-BF8, één- 
mans radarvaart en is niet onder klasse 
gebouwd.

Een belangrijk verschil in de indeling is, 
dat het dekhuis hier achterop is ge
plaatst. Verdere verschillen in de inde
ling blijken uit het algemeen plan.
De constructie is in principe gelijk aan 
die van de l|sselmeer.

Uitrusting
Ook de uitrusting vertoont veel over
eenkomsten:
- containercapaciteit en opstelling als 

op de Ijsselmeer, maar dan vóór het 
dekhuis;

- dekkraan als op het andere schip;
- de moonpool, hier beun genoemd, 

' is rechthoekig, 1,25 m in het vier
kant en ligt ter hoogte van spant 35;

- geen hijsportaal achterop, wel op 
het voorschip een boegklep, die tij
dens werkzaamheden boven water 
als uitklapbaar werkplatform dient;

- drie meetdavits, één van 300 kg 
voorop en twee van 500 kg in de zij
den; de lieren op de davits werken 
hydraulisch;

- een uithouder voor een meetvis, als 
op de Ijsselmeer, maar zonder lie
ren;

- zowel voor als achter een spudpaal; 
die op het voorschip ligt aan dek en 
niet in een goot; er zijn hier twee 
spudpalen geplaatst in verband met 
de hogere stroomsnelheden in het 
werkgebied van de Conrad. De ver
tikale beweging van de palen vindt 
hier plaats door middel van op de 
palen gemonteerde draadlieren.

Roeren en stuurinrichting zijn geheel 
gelijk aan die op de Ijsselmeer. De boeg
schroef is een dwarsschroef van 40 kW. 
Het ankergerei wijkt af: voorop een en
kele, hydraulisch aangedreven ankerlier 
voor een poer van 1000 kg met 50 m 
ketting van 16,0 mm; achterop een 
eveneens hydraulisch aangedreven lier 
voor een Poolanker van 173 kg, met 
100 m staaldraad, breeksterkte 8,051.

Vlotten zijn niet aan boord.

De enkele schoorsteen met mast en het

portaal met de radarscanner zijn weg- 
klapbaar, ais op het andere schip.
Ook de aan boord geplaatste plaatsbe- 
palingsapparatuur en andere systemen 
zijn gelijk aan die op de Ijsselmeer.

Machine-installatie
De twee DAF motoren zijn gelijk aan 
die op de Ijsselmeer, maar zijn afgesteld

Nederlander benoemd tot secretaris 
van OSPAR-commissie

De Nederlander ir. B.G.M. van de Wetering 
is met ingang van 1 maart 1995 benoemd 
tot secretaris van de OSPAR Commissie.
Deze internationale commissie is sinds 1974 
belast met de uitvoering van het OSPAR-ver- 
drag ter bescherming van het marine milieu 
van de Noordoost-Atlantische oceaan.
Dit zeegebied strekt zich in grote lijnen uit 
van Portugal in het zuiden tot Noorwegen 
en Ijsland in het noorden.
Ook de Noordzee valt onder de werkings
sfeer van het verdrag.

op 174 kW bij 1800 tpm. De Twin Disc 
keerkoppelingen hebben een reductie 
1:2,95. In verband met trillingen en ge
luid is gekozen voor een vijfbladige 
schroef met een diameter van 900 mm. 
Er zijn twee gelijke dieselgeneratorsets 
van 60 kVA, bestaande uit een DAF die
selmotor, type DF 615 MGK en een 
Stamford generator.

De OSPAR commissie heeft een permanent 
secretariaat in Londen.
De heer Van de Wetering was voor zijn be
noeming tot secretaris van de OSPAR Com
missie hcofd van de afdeling Internationale 
Beleidsvoorbereiding van het Rijks Instituut 
voor Kust en Zee van Rijkswaterstaat, een on
derdeel van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat.
Zijn benoeming is een bevestiging van de 
belangrijke rol die Nederland speelt in het in
ternationale overleg over zeeën en oceanen.

Ljjst van toefeveranciers voor de Meetvaartuigen, die door
Da men Shipyards Bergum zijn gebouwd voor RJjkswaterstaat.

(net to ie tfg j

Alewijnse Noord, Bergum

Doublé D Marine Equipment, Waalwijk:

Econosta, Rotterdam:

Euronorm Duursma, Zutphen:

Fritimca, Bergum:

Heinen &  Hopman, Spakenburg:

Hora, Leusden:

HSE, Kaatsheuvel:

Hydrosta, Zwartsluis:

International Paint Nederland, Rhoon: 

Kalkman, Krimpen a/d IJssel:

Ketting, l|muiden:

Kroon. Hoogland:

Lang hout, Leeuwarden:

Lips, Drnnen:

Prormac, Zaltbommel:

Ridderinkhof, Hasselt:

Rubber Design, 

flexibele koppelingen;

Twin Disc, België:

Velden, A. van der, Krimpen a/d Lek: 

Viking Life Saving, Zwijndrecht:

Vink Diesel, Sliedrecht:

Winel, Assen

Worlelboer,

elektrische tnstakafie 

dekkraan

appendages pgpieidrngen 

keren meetóavtts

timmerwerk, isolatie (Rockwooi Lapi- 

nus) en vloerbedekkingen (PweHt)

AC- en CV-installatie, ind kefel 

ramen en poorten 

hydraulische installatie 

meetvisher (I)) 

verf

boegschroef 01)

compressoren

hang• en sluitwerk

schilderwerk

schroeven

boegschroef (C )

ankerheren

Heerjansdam

trifhngdempers

hydraulische keerkoppelingen

roeren en s tuurmachmes

reddingvlotten 01)

DAF hoofd- en hutpmatoren 

stalen en aluminium deuren; ontluch

ten (IJ)

H o itm U u n : anken, t r i k cttin x tn

Voor zover niet anders aangegeven, gelden deze todeveranciers voor zowel de Ifssetmeer als de Ir f. W. 

Conrad Indien de ievenng moor op één van schepen betrekking heeft, is dal aangegeven door de nota

tie 01) * * *  &  Hssefmeer.
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een kleine, goed geoutilleerde scheepswerf, welke gespecialiseerd is in 
reparatie, onderhoud, verbouw en nieuwbouw van binnenvaartschepen, visserij- 
schepen, tankers, passagiersschepen, rondvaartboten, baggermateriaal, 
pontons, dekschuiten, rijksvaartuigen, sleepboten, tjalken, klippers en woon
schepen, zoeken wij wegens pensionering van de huidige funktionaris, een

werkvoorbereider/bedrijfsleider HTS-scheepsbouw

Tot de taak van deze deskundige technicus behoort:

-  de werkvoorbereiding en de begeleiding van projekten in scheepsreparatie 
en scheepsbouw tot een lengte van 64 meter

-  het berekenen en tekenen van scheepskonstrukties waarbij de specialiteit 
van de werf -  het verlengen en verbouwen van schepen -  centraal staat

-  het leiding geven aan het personeel en het uitbesteden van werk aan 
onderaannemers

-  het overleg met klanten en het in kaart brengen van de specifikaties
-  het zelfstandig helpen oplossen van moeilijke technische problemen
-  het opnemen van werkzaamheden en de voorkalkulatie

In aanmerking voor deze specifieke technische funktie komt een ervaren

scheepsbouwer
die bekend is met scheepstekeningen, lijnenplan, spantenvloer en huidmallen, 
platen persen en spanten buigen, laswerkzaamheden, inbouw motoren, leiding
werk en schroefassen, voorschriften Scheepsvaartinspektie en klassebureaus.

Daar deze specialistische koördinator verantwoordelijk is voor de uitvoering 
van het verbouwen, repareren en bouwen van schepen, in samenwerking 
met de verkoop, de bedrijfsleiding en de administratie, wordt een gemoti
veerde en zelfstandig werkende HTS-er scheepsbouw of gelijkwaardig 
gezocht die praktisch is ingesteld, flexibel van geest is en een stimulerende 

uitwerking heeft op de medewerkers. Leeftijd 30-40 jaar.

Kandidaten met minimaal 8 jaar ervaring in de scheepsbouw, worden ver
zocht schriftelijk te solliciteren. Brieven te richten aan de heer:

Drs. J. de Zeeuw, onder kode ’’Scheepsbouw”. 
Telefoon: 075-161725

Psychologisch Instituut Drs. J. de Zeeuw 
Bedrijfsadviesbureau Personele Organisatie 

Rozengracht 72-73 - 1506 SH Zaandam



S C H E E P V A A R T door  S . H a s t i n g

Bulkvervoer van aluminium processing 
by-products

De heer S. Hassing Tijdens het vervoer van residuen af
is werkzaam als be- komstig van het produktieproces van
ieidsmedewerker bij aluminium komen regelmatig inciden-
het Directoraat-ge- ten voor. Deze residuen kunnen name-
neraal Scheepvaart lijk brandbare/explosieve en giftige gas
en Maritieme Zaken sen afgeven zoals onder andere water-
(DCSM) te Rijswijk, stofgas, ammoniakgas en acetyleengas.
afdeling Schip, La- Een aantal incidenten heeft zelfs tot do
ding en Beman- delijke ongevallen geleid.
ning. Een dergelijk incident vond eind 1992

plaats op een Nederlands schip, bela
den met een residu van het bovenge-

Nieuwe schema, zoals zal worden opgenomen in het HGL: 

UN No. IMO Class MFAG Tabel No.

3170 4.3 725-

Approx stowage 
factor m3/t 
0.82

EmS No.

BI

Aluminium processing by-products*

Aluminium processing by-products are wastes from the aluminium manufacturing pro
cess. The term encompasses various different materials which include but are not limited 
to:
• Aluminium Ashes
• Aluminium Dross
• Aluminium Potlining
• Aluminium Residues
• Aluminium Skimmings
• Pot Skimmings
• Spent Cathodes
• Spent Potliner
• Waste Cathodes
• Aluminium Salt Slags

Properties:
• Grey or black powder or lumps with some metallic inclusions. Contact with water may 

cause heating with possible evolution of flammable and toxic gases such as hydrogen, 
ammonia and acetylene.

Observations:
• Hot or wet material should not be loaded. Prior to loading, a certificate should be provi

ded by manufacture or shipper stating that the material was stored under cover, but ex
posed to the weather in the particle size in which it is to be shipped, lor not less than th
ree days prior to shipment.

Segregation and Stowage Requirements:
• Segregation as required for class 4.3 materials.
• "Separated from" foodstuffs.
• "Separated from" all class 8 liquids.

Special Requirements:
• The cargo spaces should be ventilated by at least two separate fans which should be eit

her explosion-proof or arranged so that the escaping gas flow is separated from electri
cal cables and components. The total ventilation should be at least six air changes per 
hour based on the empty space. Ventilation should be such that any escaping gases 
cannot reach living quarters or under deck.

• Bulkheads to the engine-room should be gastight. Inadvertent pumping through ma
chinery spaces should be avoided.

• At least two self-contained breathing apparatus additional to those required by regula
tion 11-2/17 of the 1974 SOLAS Convention, as amended, should be provided.

• At least two suitable explosimeters capable detecting flammable gases should be on 
board. The measurements should be recorded and the information kept on board.

• The cargo should be protected from precipitation during handling operations and be 
kept as dry as reasonably practicable.

• Whilst the ship is alongside and cargo hatches to holds containing Aluminium Proces
sing By-Products are closed, the mechanical ventilation is to be operated continuously.

• During loading, "NO SMOKING" signs are to be posted on decks and areas adjacent to 
cargo compartments.

• For comprehensive information on transport of any material, refer to section 1 
10 of this Code

Refer to paragraph 6.1.1 (Asphyxia) of the MFAG

noemde produktieproces, te weten alu
minium zoutslakken.
Tijdens het losklaar maken van het 
schip vond er een explosie plaats, waar
bij een aantal luikpontons werden be
schadigd en 3 opvarenden gewond 
raakten.
Aan boord van het schip was men niet 
op de hoogte van de gevaarsaspecten 
van de lading, hoewel men wel de in
structie had om de lading alleen bij 
droog weer te laden en het soms, als de 

lading vochtig 
was, naar ammo
niak rook. Voor
zorgsmaatrege
len tegen de ge
varen van explo
sieve en giftige 
gassen werden 
dan ook niet ge
nomen.
Het schip had bij 
vorige versche
pingen wel het 
Handboek Ge
storte Ladingen 
(HGL) geconsul
teerd, maar de 
door de afsche- 
per opgegeven 
naam "Saltslag 
from Aluminium 
Smelting Fur
naces in Bulk" 
was niet ge
noemd in het 
HGL, ook niet de 
vaak gebruikte 
omschrijvingen 
als "Aluminium 
Saltslag" en "Salt- 
cake".
Het produkt Alu
minium Saltslag 
valt echter onder 
het voorschrift 
voor Aluminium 
Dross zoals dat in 
het HGL is opge
geven, zij het dat 
de eerder ge
noemde om
schrijvingen daar
bij niet met name 
zijn genoemd. 
Om de reden dat 
er regelmatig ver
warring met be-

trekking tot de verschillende benamin
gen bestaal, is internationaal naar deze 
aluminium produkten onderzoek ver
richt met als resultaat dat dergelijke 
produkten nu als gevaarlijke stof zijn 
aangemerkt.
De produkten zijn om deze reden door 
de United Nations Committee of Ex
perts on the Transport of Dangerous 
Goods geclassificeerd als ALUMINIUM 
PROCESSING BY-PRODUCTS, KLASSE 
4.3 (= stollen die in aanraking met wa
ter of vochtige lucht brandbare gassen 
afgeven), UN No. 31 70. Met dit UN 
No. 3170 worden onder andere de vol
gende produkten bedoeld:
Aluminium Ashes, Aluminium Dross, 
Aluminium Potlining, Aluminium Resi
dues. Aluminium Skimmings, Pot Skim
mings, Spent Cathodes, Spent Potliner, 
Waste Cathodes en Aluminium Salt- 
slags.
Het nieuwe schema zal worden opge
nomen in de komende wijziging van de 
International Maritime Dangerous 
Goods (IMDG) Code en de Code of Sa
fe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC 
Code). Deze wijzigingen zijn op 1 janu
ari 1995 internationaal van kracht ge
worden.
De wijziging voor wat betreft Alumini
um Processing By-Products is echter 
voor verschepingen vanuit Nederland 
al van kracht.
Daar de BC Code als basis dient voor 
het HGL, zal het nieuwe schema in de 
6e wijziging van het HGL worden op
genomen. Deze wijziging werd in het 
4e kwartaal van 1994 gepubliceerd.
Om vertraging en verwarring te voor
komen is om deze reden het schema, 
zoals dit in het HGL zal worden opge
nomen, hieronder vermeld.
Tevens geldt nu, doordat dit produkt is 
geclassificeerd als een Klasse 4.3 stof, 
dat Nederlandse schepen waarvan dr 
kiel is gelegd na 1 september 1984, on
geacht hun tonnenmaat, bij het ver
voer van dit produkt moeten voldoen 
aan het gesteld in voorschrift 11-2/54 
van SOLAS 1974 (als gewijzigd), ofwel 
artikel 54 van Bijlage IV van het Sche
penbesluit 1965. Dit houdt tevens in 
dat een verklaring aan boord moet zijn 
waarop duidelijk wordt vermeld welke 
gevaarlijke stoffen in een bepaald ruim 
of op een bepaald dek mogen worden 
vervoerd. Deze verklaring wordt het 
"Document of Compliance" genoemd.



S T A B I L I T Y F S A I L I N G  C R A F T b y  D r .  P i e t e r  v a n  O o s s a n e n ,  V a n  O  o  m s  a 
n e n &  A s s o c i a t e s , W  a  g e  n i  n g e  n , t h e  
N  e t h e r l a n d s .

Investigation of minimum stability 
requirements for ballasted, mono-hull 
sailing craft

Part II

9. Calculation of the mono-hull 
dynam ic stability factor 
The value of the dynamic stability factor 
is obtained by multiplying the factors 
described above, viz:

where FMDS = Mono-hull dynamic 
stability factor.

After the various factors are finalized, 
further work is required to determine 
the minimum values of FMDS for each 
design category. Presently, the follo
wing minimum values for FMDS are be
ing considered:

- stability category I :40
- stability category II : 25
- tability category III : 10
- stability category IV: no requirement

9.1. FBS or Base Size factor 
This factor is simply the average of the 
length of the craft on the waterline and 
the length of the hull, as defined in ISO 
Standard 8666, viz:

where L = Length of hull
(see ISO 8666)

Ltw = Length of canoe body 
on the waterline.

The value of FBS is expressed in meters. 
It is not normalized since it is conside
red to be the prime factor influencing 
dynamic stability behaviour because it 
is the size or inertia of the subject craft 
that determines its level of motion res

ponse to some excitation force. The va
lue of FBS sets the scale for the resulting 
value of the dynamic stability factor. 
Note that long forward and aft over
hangs result in a larger value of FBS.

9.2. FDL or Displacement Length 
factor
The displacement-length factor, FDL, is 
defined as follows:

FDL = 0.6 + 0.4*DLR/N1

in which the non-dimensional displace
ment-length ratio, DLR, is defined as:

DLR = V / IV

where V = total volume of displace
ment in m', 

and Uv,= length of canoe body on 
the waterline in meters.

The normalization function, N1, is defi
ned as:

N1 =(1-0.024*Lwl)/85.8

This is the definition as adopted by the 
RORC and RYA, although written so
mewhat differently. The minimum va
lue of FDL is 0.8 while the maximum 
value is 1.2. Figure 6 gives the value of 
the function 0.4*DLR/N1 for a range of 
DLR values. The minimum and maxi
mum values permissible for 
0.4*DLR/N1, is 0.2 and 0.6 respective
ly. As can be seen from Figure 6, a small 
craft with a length of 5 meters on the 
waterline can only attain the maximum 
value of 0.6 when the length-displace- 
ment ratio L^/V1" = 4. This is a heavy 
displacement craft. A craft with a length

of 25 meters, on the other hand, can 
attain the maximum value of 0.6 when 
LWL/JH11/3 = 5.2, which corresponds 
to a moderate displacement craft.

9.3. FBD or Beam Displacement 
factor
The beam-displacement factor is defi
ned as:

FBD = N2*(l .O S 'B ^ /V 'T B V B ™

where Bnvu= maximum beam of the 
hull in meters,

V = total volume of displace
ment in m’, 

and Bv* = maximum beam on the 
waterline in meters.

The normalization function N2 is defi
ned by:

N2 = 0.595*(1.05*Bmi>/V,'J), 
for 1 .OS’B^/V 11 < 1.45

N2 = 1.25»(1.05*Bmi,/V''5) ’, 
for 1,45<=1.05*B,„,/V' J<=2.20

andN2 = 13.31 *(1.05'B^/V’T ,  
for 1.05‘B ^ / V >>2.20

The maximum value of FBD is 1.05 and 
the minimum value is equal to 0.8. 
This, also, is identical to the definition as 
adopted by the RORC and RYA.
Figure 7 gives the value of FBD for a 
range of values of 1.05‘B^/V 1 for 
discrete values of B^/B^,. From this fi
gure it follows that, in essence, the ratio 
B^/B™  determines the level of FBD in 
the most important part of the beam- 
displacement ratio range (for 1.45 < =
1.05*Bm„/ V '' < = 2.20). Only when re
latively small and large maximum be

FMDS =
5*FBS*FDL*FBD*FSDBL*
FSR*FAA*FSSL*FRMI*FDA

FBS + (L +■ UvJ/2



Figureô. Value of the function 0.4 'DLR/N1 for a range of DLR values, for 
L „ values of 5, 10, IS , 20 and25 meters.

Figure7.ValueofFBDforarongeofvaluesofl.05‘B„,/V and |  '
Note that in the region 1.45}B4*!.0S‘B^/V"><=2.20, thebeam-dis- 
plocement factor is, in effect, only dependent on topsides flare.

am values are encountered is FBD influ
enced by the beam-displacement ratio 
value itself. In those cases a significant 
decrease in FBD is prescribed, in accor
dance with the finding that too small a 
maximum beam results in low form sta
bility, while too large a maximum be
am, particularly when incorporating lar
ge topside flare, results in too large a 
vulnerability to wave-induced capsize, 
as confirmed by Claughton and Hand
ley (1984). Note that the value of 
BWL/Bm  ̂is indicative of the amount of 
topsides flare.
Figure 8 gives the permissible variation 
in B^/Uv, as a function of length-dis- 
placement ratio in the 'neutral' region 
of 1.05‘B^/V1'1. The equivalent B^, 
values are seen to be relatively high, 
and relatively normal B^./Lv, values of 
around 0.20 to 0.3 can only be attained 
for moderate to light displacements. A 
modification of this factor so as to ob
tain such B^/Lw, values at both heavy 
and moderate displacements might be 
considered, leading to a revision of the 
formulae for this factor.

9.4. FSDBL or Sail area Displacement 
Beam Length factor

FSDBL = 0.7 + 0.3*(0.55*DBL2+21.5 
*DBL+15)/SA

DBL = V'Bwt/Uvt, in m’.

The sail area-displacement-beam-length 
factor adopted by the RORC and RYA is: 
in which DBL is the displacement-be- 
am-length factor defined by:

and SA = area of mainsail and fore
triangle of genoa, in m2.

This factor is not normalized in a non
dimensional way. It is a direct formula 
relating sail area to the displacement-

beam-length factor. On adopting FSD
BL = 1.0 for example, we obtain:

SA = 0 .55*(V*V/Uy + 
21.5*(V*BW,/U)+ 15

The minimum value of FSDBL is 0.8 
and the maximum value is 1.05. Figure 

9 shows the per-
Figure 8. The FBD factor allows a specific variation in B ,,,JL „ as a function 
of length-displacemenl ratio in the 'neutral'region of l.05 'B.m/V’ ' (i.e. 
for 1.45<-1.05 '<-2.20).

missible value of 
the variable part of 
FSDBL as a func
tion of sail area in 
m2 and the dis- 
placement-beam- 
length factor, V 
•Bwt/Lw,. Note the 
strong de crease in 
FSDBL with decre
asing V& wl/Lmj 
for constant sail 
area.
From the relation
ship for SA when 
FSDBL = 1.0 it can 
be seen that the 
units of the left- 
hand side are not 
consistent with the 
units on the right- 
hand side of the 
equation. This in
dicates that the re
lationship has 
been derived from 
a specific data base 
and is possibly not 
valid for all types of



mono-hull sailing craft. Accordingly, it 
might be advantageous to investigate 
the possibility of replacing this factor 
with a more consistent relationship in
volving the so-called 'power to carry 
sail' factor defined as:

It has been suggested that this be mo
dified to:

SA*H/V = c*GM/V*

where H = height of center of effort 
of sail plan above center 
of lateral resistance,

GM = metacentric height, 
and VAW = apparent wind speed.

The coefficient c herein is a function of 
the lift and drag coefficients of the sails 
and the heel angle under considera
tion. It is possible, by adopting a speci
fic apparent wind speed, a realistic set 
of lift and drag coefficients and, for 
example, 30 degrees of heel, to arrive 
at a more universal relationship then 
the relationship adopted by the RORC 
and RYA. It is proposed that this is deve
loped as an alternative proposal.

9.5. FSR or Self Righting factor
The self-righting factor, as adopted by 
the RORC and RYA is a simple expres
sion involving the righting lever GZ at 
90 degrees of heel, viz:

FSR = 0.6+1 ,35‘GZm - 0.68*GZ»oJ

FSR = 0.6 + GZgo

In both cases the minimum value of FSR 
is 0.6 and the maximum value is 1.2.
No account is here made of the angle 
of vanishing positive righting moment 
which is equally important when consi
dering capsize recovery. For example, If 
GZ^ were to be of a reasonable magni
tude but the angle of vanishing positive 
righting moment were to be, say, only 
95 degrees, the craft would probably 
not be able to recover from a knock
down (after the mast hits the water at a 
heel angle slightly in excess of 90 deg
rees). Accordingly, due consideration 
should be given to the product of GZ«, 
and the angle of vanishing positive 
righting moment 4>v, particularly if the 
angle of vanishing stability does not ap
pear in any of the other factors making 
up the dynamic stability factor. A more 
appropriate formula for FSR might be:

FSR = 0.6 + 0.05*GZm*(<K - 90)

Here GZ« ■ 
of heel.

righting lever at 90 degrees

where GZ«j= righting lever at 90 de
grees of heel in meter, and 

= angle of vanishing positi
ve righting moment in 
degrees.

The value of GZ^Otv - 90)/2 is approx
imately equal to the area under the

righting moment curve between a heel 
angle of 90 degrees and the angle of 
vanishing positive righting moment. 
This area is a more accurate measure of 
the ability of a craft to recover from a 
knockdown or capsize.
The previously stated minimum and a 
maximum values for FSR of 0.6 and 1.2, 
respectively, should be maintained. 
This is one of the more important fac
tors describing dynamic stability beha
viour and its importance is well esta
blished through imposing the relatively 
low minimum value of 0.6.

9.6. FAA or relative Area factor 
This too is one of the more important 
factors. The formula thereof according 
to the RORC and RYA is:

FAA = 0.6 + 0.122*AA 0.006*AA2

where AA = the positive area under the 
righting moment curve be
tween zero heel angle and 
the angle of vanishing posi
tive righting moment, and 
the area under the righting 
moment curve between 
the angle of vanishing posi
tive righting moment and a 
heel angle of 180 degrees.

A simplification of this formula has been 
proposed, viz:

FAA = 0.6 + 0.085*AA

Figure 9. The permissible value of the variable part of FSDBL as a function 
of sail area in nrr and the displocement-beam-length factor, V *B „/L „.

Figure 10. The value of FSSL as a function of BmfT, for GM,„ values of 0.5, 
1.0, 1.5,2.0 and3.0 meter.
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Here, also, the minimum and maxi
mum values are 0.6 and 1.2, respecti
vely. Work is here yet required to deve
lop reasonably accurate screening ex
pressions for the angle of vanishing po
sitive righting moment and the ratio 
AA, based on pertinent geometry and 
static stability parameters. The formulae 
yet to be developed for this purpose are 
to be somewhat conservative. When 
these screens are not met, a full CZ cur
ve needs to be calculated, as is the case 
in other parts of the proposed Stan
dard. The development of this factor 
will require further work.

9.7. FSSL or Stability Speed Loss fac
tor
Considerable doubt and a lack of un
derstanding persists as to the nature of 
this factor. It should be realized that 
while the transverse stability of well-de
signed hard-chine craft at planing 
speed is often higher then the results of 
static stability calculations indicate, the 
transverse stability of round-bilge craft 
at moderate to high speed is often less. 
The pronounced wave trough along 
the length of the hull is one of the pri
me causes of this. This feature is addres
sed by the FSSL or stability speed-loss 
factor.
At the Delft University of Technology, a 
series of 39 models of different sailing 
yachts have been tested over a full ran
ge of speeds, heel and leeway angles. In 
a recent publication by Gerritsma et al 
(1992), the loss in transverse stability of 
these models, representative of all types 
of ballasted mono-hull sailing yachts, 
was investigated. For moderate beam- 
draft ratios the reduction in righting 
moment lever was found to be relative
ly small. For beam-draft ratio values of 
10 or more, however, this reduction 
was found to be appreciable. For Delft 
Model 31, with a waterline beam- 
canoe body draft ratio of 15.8, a water
line length of 10 meters, and a CM va
lue of 2.78 meters, the reduction in 
transverse stability was found to be an 
average of 29%, from 0 to 30 degrees 
of heel.
The derivation of the FSSL factor, deve
loped by the author of and forwarded 
to Working Group 22 in September 
1993 for consideration, is outlined be
low.

with D2 =-0.0406 + 0.0109*(BM/TC)
-  0.001

and D3 =0.0636-0.0196*(BM/TC)

Note that in this representation, 
MNl0*sin<t>, is the so-called residual sta
bility part of the value of the righting le
ver GZ for the equivalent yacht with 
Ly* = 10 m, at some angle $. This is de
fined as:

where GMI0 = metacentric height de
termined in the con
ventional way at zero 
speed in meters, for the 
yacht scaled up (or 
down) to a waterline 
length of 10 meter;

<(i = heel angle in radians;
Lw! = length of canoe body

(hull without appenda
ges) on waterline at ze
ro speed and zero heel, 
equal to 10 meter;

Fn = Froude number based 
on forward speed and 
Ua, viz: Fn = VB/(g*Lvw),u, 
where:

V„ = forward speed in m/sec, «.
g = acceleration due to gra

vity (9.81 m/s');
Bw! = maximum beam on the 

waterline at zero speed 
and zero heel angle, in 
meters,

and TC = maximum draft of the 
canoe body at zero 
speed and zero heel 
angle, in meters.

This expression is valid up to a heel ang
le of 30 degrees, which is the greatest 
heel angle considered during the mo
del tests with the 39 models. The D2 
term in this expression accounts for the 
loss in stability due to forward speed, 
which is hereafter called MN10(¥Md> i.e.

1 1 .  L I S T  O F
R E F E R E N C E S

1. Final Report on Safety from Capsizing', Re 
port of the Directors of the joint United States 
Yacht Racing Union and Society of Naval Archi
tects and Marine Engineers Committee, 1985

2. Claughton, A.R. and Handley, P., An Investl 
gallon Into the Stability of Sailing Yachts In Lar
ge Breaking Waves', WoHson Unit Report,
1984

3. Dahle, I .E A  and Myrhaug, D., ‘Risk Analysis 
Applied to Capsize of Smaller Vessels In Bre 
aklng Waves', Spring Meeting of the Royal In 
stitution of Naval Architects, 1993.

4. Deakln, B., ‘Methods of Assessing the Safety 
of Cruising Yachts In Terms of Stability', Paper 
Presented al the Conference on The Seawor 
thy Cruising Yacht', Royal Institution ol Naval 
Architects, November 1991,

5. Gerritsma, |„ Keunlng, | A. and Onnlnk, R., 
Sailing Yacht Performance In Calm Water and

In Waves', International H ISW A Symposium on 
Yacht Design and Construction, Amsterdam, 
November 1992.

6. Moon, J.E., ISO/TC188 Working Group 22 
documents N2, N7, N17, N52 and N66, 1989 
1992

7. Umeda, N., Ikeda, Y. and Suzuki, S., 'Risk 
Analysis Applied to the Capsizing of High 
Speed Craft In Beam Seas, Proceedings ol the 
Symposium on Practical Design In Shipbuilding 
(PRADS), 1992.

On expressing this loss in GZ as a frac
tion of the total GZ, we can write:

FSSL = 1 + MNIO(lpMd)*sini)>/GZ,o

This is the basis for the calculation of 
the Stability-Speed-Loss factor FSSL.

MN10(lpMd)*sin«t. = -(0.0406-0.0109(Bwl/Tc)+0.00105(Bw/Tf)2)*®*F.*U,

Gerritsma and co-workers (1992) 
found that the following formula for 
the effect of speed on the transverse 
stability of mono-hull sailing yachts 
with a length of 10 meters on the wa
terline fitted the test data sufficiently ac
curately:

MN,0*sirx|>/Lwi = D2*<t>*FN + 03*^ '

MN,0*sin4> = GZ,® - GM,„*sin<t>



The relation for MNIO(speed) can be 
simplified by adopting a heel angle of 
30 degrees and a Froude number of 
0.40 (which value corresponds to the 
case the wave trough along the hull of 
the yacht is most pronounced). We 
then obtain, after some simplification:

which value is 0.5 when GMI0 = 0.

Figure 10 shows the effect of B*. /Tc on 
FSSL for GM10 values of 0.5, 1.0, 1.5, 
2.0 and 3.0 meter. From these graphs it 
follows that for B^/T, values less than 
about 5.0 the value of FSSL decreases

9.8. FRMI or Roll Moment of Inertia 
factor
A proposal for the roll moment of iner
tia factor FRMI was prepared by Rolf 
Eliasson, a member of Working Group 
22, in January 1994. This is based on an 
approximate calculation of the roll, 
mass-moment of inertia around the 
centre of the flotation plane, as follows:(0.00850 - 0.00228*(BWI AV) + 0.000220*(B1MAc)TUw

FSSL = 1  --------------------  -----------
GM,„*sin(30) + MN10(VV sln(30) L .  i.*  ~  l« ,(rx ji +  Ixxfhuf) lutfkeel)

The value of MN at zero forward speed, 
MN,0(V.0), is given by the expression:

MN1(Xv.o) “  Lwi*D3*d>7sino

Accordingly, after rounding-off the va
rious coefficients to 2 significant num
bers, we obtain:

(0.0085 - 0.0023*(BWI/TC) + 0.00022*(BWI/TC)J).LWI
FSSL = 1  ----------------------------------------

GM10/2 + (0.017-0.0054*(Bwl/Tc))*Lwl

Since Lw! = 10 m, we finally obtain:

slightly. To avoid this, it is proposed to 
limit the minimum B^Ac value for the 
evaluation of FSSL to 5.0. Similarly, it is 
proposed to limit the maximum value 
of B^/T, for the calculation of FSSL to:

(Bwi /Tc)™, = (SO’GM,,,)““ 6

where I,.,,*, = total mass moment of 
inertia about the longi
tudinal axis at the inter
section of the symmetry 
plane of the yacht and 
the waterplane; 

l*-'ng) = mass moment of inertia 
of mast and standing 
and running rigging; 

L<hu*)= mass moment of inertia 
of the hull; 

and Ix,oûh)= mass moment of inertia 
of keel (and ballast 
therein).

0.085 - 0.023*(BWI/TC) + 0.0022*(BwlA c)J 
FSSL = 1 - -

GM10/2 + 0.17 -0.054*(Bwl/Tc)

A numerical example follows.

Model 31 of the Delft standard series of 
mono-hull sailing yacht, for which the 
loss in transverse stability was measured 
to be the greatest of the 39 models, has 
the following full-scale parameters: 
B^/Tf = 15.82 and GMI0= 2.78 m (for 
Lwi = 10 m). This yields:

to avoid numerical difficulties associa
ted with zero or negative values of the 
denominator of the expression for FSSL.

In conclusion therefore, the proposal 
for FSSL becomes:

0.085 -  0.023 * 15.82 + 0.0022 * 15.82'
FSSL = 1 - -------------------------------

1.39 + 0.17-0.054* 15.82

or FSSL = 1 - 0.272/0.706 = 0.615

For a more moderate design, with GMI0 
= 1.5 m (Lwi = 10 m) and B^Aç = 4, for 
example, we obtain a value of FSSL =
0.96.
A minimum value of 0.7 and a maxi
mum value of 1.0 is proposed for FSSL. 
Note that the maximum value of 1.0 
will only be attained at values of B^Ac 
around 4 to 6, for high metacentric 
height values.

Note that when B^Ac = 0, the value of 
FSSL becomes:

0.085 - 0.023*(BwlA c) + 0.0022*(BwlA T
FSSL = 1 - ---------------------------------

GM J 2  + 0.17 -0.054*(BWL/TC)

with (BwlA c)nw, = S
3nd (By^/Tc)™» = (SO'GM ioJoj«,

where the minimum value of FSSL is
0.7. Finally, it should be realized that 
the value of GM10 can be obtained for 
the yacht of interest by multiplying the 
actual value of GM by the ratio 10/L^, 
where L^ is the actual length of the wa
terline of the canoe body of the craft of 
interest, viz:

FSSL = 1 -0.085/(GM10/2 +0.17) GM,0 = GM*(10/LwJ



The approximate formulae for the indi- The non-dimensional roll gyradius is
vidual moments of inertia are as fol- then calculated from:
lows:

U «  = V < (H m+Hh7/6 f  2*(Hm/2+Hh)73 + HhV6)

where = total mass of mast and 
rigging, in kg;

Hm = height of top of mast 
above base of mast (at 
deck or coach roof), in 
meter;

and Hh = height to base of mast 
above waterplane, in me
ter.

where = total mass of yacht in mi
nimum sailing condition, 
excluding mass of rig and 
keel, in kg;

Fm = freeboard amidships, in 
meter;

Tc = maximum draft of canoe 
body, in meter;

Bwl = maximum beam of 
canoe body on the wa
terline, in meter;

Bin„  = maximum beam of hull, 
as defined in ISO 8666, 
in meter.

where V,«, = total mass of keel, inclu
sive of ballast therein (or 
in bulb), in kg;

Tk = depth of bottom of keel 
below bottom of canoe 
body, in meter; 

and Ct.ua = depth of centre of gravi
ty of ballast in keel (or 
bulb) below bottom of 
canoe body, in meter.

In this calculation of the roll mass mo
ment of inertia, the mass of rig, hull and 
keel is assumed to be distributed in dis
crete locations to facilitate this approxi
mate calculation. The mass of the mast 
and rigging is assumed to be concen
trated at the base thereof (one-sixth), at 
mid-height (two-thirds) and at the top 
thereof (one-sixth). Similarly, the mass 
of the keel and ballast therein is assu
med to be concentrated at the bottom 
of the keel (one-sixth) at the centre of 
gravity of the ballast itself (two-thirds) 
and at the top of the keel (1 /6th). The 
mass of the hull is assumed to be con
centrated at deck level, amidships, 
(one-third) and at a distance from the 
center of roll equal to ((FM- 
Tc)74-KBwl+BmJ7 4 )l'J (two-thirds).

whereJHOtot=total mass of displace
ment, in kg.

The non-dimensional roll-gyradius - 
beam ratio (GBR) is then:

GBR = 2*k„/(Bw+BmJ

The roll moment of inertia factor FRMI 
is then defined by normalizing GBR as 
follows:

Although the original proposal was to 
adopt minimum and maximum values t, 
for FRMI of 0.6 and 1.2, respectively, it 
is suggested that this minimum value is 
too low and that a more suited mini
mum value is 0.8. This is based on the 
relative importance of the various fac
tors on hazardous behaviour.
Further work is required in applying this 
factor for various craft, to obtain more 
insight into the validity of the assump
tions made. It would appear however 
that the above formulae represent a sig
nificant improvement over previous 
screens for the roll moment of inertia, 
as proposed by USYRU and SNAME, 
and others (see Deakin, 1991).

9.9. FDA or Downflooding Angle fac
tor
A factor for the dynamic effect of the 
degree of downflooding on capsize re
covery is currently in development. 
Downflooding or the amount of water 
taken on board during a capsize will inf
luence capsize recovery behaviour. Ac
cordingly, a parameter for the amount 
of water taken on board must be part 
of this factor. The downflooding angle, 
as a parameter, is less significant in this 
regard.

10. Final remarks
The subject matter dealt with in this pa
per, in the context of ISO Standard 
12217, is still in development. All of the 
criteria presented will remain subject of 
discussion in the Working Group for 
another 9 months or so. Also, it should

be remarked that once the Working 
Group has presented its so-called CD 
(Committee Draught) version of the 
Standard, this will be sent to all ISO 
member countries for formal considera
tion. It is quite likely that proposals will 
be forthcoming recommending modifi
cations, additions and deletions. As 
such, this paper should be considered 
as a presentation of the current state of 
affairs with respect to the development 
of a relatively small part of the Stan
dard. Furthermore, the opinions and re
marks presented here are by no means 
those of Working Group 22, but those 
of the Netherlands delegate only.

FRMI = (10.67*GBR*V1/3/(Bwl+Bm„) -0.2),„

U - , = V J* (F m73 + 2*((FM/2-Tc/2y/3+2*(Bwl/2+B_/2y)/3)

U ^ ) = Vk« l* (a l:+Tc)76 + 
2*(Cb.tal+Tc)73 +V/6)
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Risico’s vervoer gevaarlijke stof
fen over Westerse heide
Het transport van gevaarlijke stoffen 
over de Westerschelde levert een ver
hoogd risico op voor een aantal delen 
van de Westerschelde-oevers. Het gaat 
hierbij met name om delen van Vlissin- 
gen, Hansweert/veerhaven Kruinin- 
gen, bocht van Bath en een gebied op 
enige afstand ten westen van Bres- 
kens. Dat is de belangrijkste conclusie 
uit het rapport van een ambtelijke 
werkgroep inzake de externe risico's 
van het transport van gevaarlijke stof
fen over de Westerschelde. De resulta
ten van de Westerscheldestudie zullen 
op korte termijn worden besproken in 
een bestuurlijk overleg met betrokken 
overheden. De minister van Verkeer 
en Waterstaat, mevrouw A. jorritsma- 
Lebbink, heeft inmiddels Provinciale 
Staten van Zeeland bereid gevonden 
dit overleg te organiseren.
Minister lorritsma heeft het rapport, 
mede namens haar collega's Dijkstal 
van Binnenlandse zaken en De Boer 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke orde
ning en Milieubeheer, aan de Tweede

Kamer aangeboden. In hun brief ge
ven de ministers in algemene gedrags
lijnen het in de afgelopen jaren ont
wikkelde beleid voor hoofdtransport- 
routes weer hoe met dergelijke risico's 
om te gaan. Maatregelen aan de bron 
spelen daarin een belangrijke rol. 
Bronmaatregelen gericht op de 
scheepvaart waar in dit verband aan 
gedacht kan worden, zijn bijvoorbeeld 
verbetering van ankerplaatsen, aan
passingen van het loodswisselen en in
stelling van een verkeersscheidings- 
stelsel. Aan aanpassing van de ram
penplannen wordt gewerkt.
De vaargeulen van de Westerschelde 
worden intensief gebruikt door zee- 
en binnenvaartschepen. De speciale 
ankerplaatsen voor zeeschepen vor
men daarbij een extra complicerende 
factor. Door de soms moeilijke om
standigheden waaronder de schepen 
op sommige delen van de Wester
schelde moeten varen, hebben er jaar
lijks aanvaringen plaats. Er bestaat een 
kans dat bij zo'n aanvaring een schip 
betrokken is dat gevaarlijke stoffen ver
voert als brandbaar of giftig gas. Af

hankelijk van de bij een aanvaring vrij
komende soort en hoeveelheid gas en 
van de weersomstandigheden, kan 
zo'n ongeval een bedreiging opleve
ren voor de bewoners op de oevers 
van de Westerschelde.
Aan de hand van risicoberekeningen is 
het gebied vast te stellen waarbinnen 
de kans op overlijden voor een indivi
du vanwege een ongeval op de Wes
terschelde relatief hoog is. In de Wes
terschelde liggen dergelijke gebieden 
voor het grootste deel op de vaarrou
te. Echter, in delen van Vlissingen, 
Hansweert/veerhaven Kruiningen, 
bocht van Bath en op enige afstand 
ten westen van Breskens reikt dit ge
bied tot op het land.
De inspanningen van de vaarwegbe- 
heerder (Rijkswaterstaat) zijn er door
lopend op gericht om de risico's bin
nen aanvaardbare grenzen te houden. 
Hiervoor hanteert Rijkswaterstaat een 
nautisch veiligheidsbeleid. Eén van de 
instrumenten hiervoor is de Schelde- 
walradarketen. Ook de binnenkort in 
te voeren verplichting voor alle sche
pen met gevaarlijke stoffen een loods

aan boord te hebben, is zo'n veilig
heidsmaatregel.
Het risicobeleid voor de hoofdtrans- 
portroutes (weg, rail, water en pijplei
dingen) is een nadere uitwerking van 
het risicobeleid zoals in overleg met 
het parlement tot stand is gekomen. 
Dit beleid is er opgericht plaatselijk ge
vaarlijke situaties te voorkomen. Voor 
de hoofdtransportroutes wordt in dit 
kader een aantal algemene gedragslij
nen gevolgd. Zo zullen bestaande 
knelpunten zoveel mogelijk met priori
teit moeten worden opgelost via 
bronmaatregelen. Nieuwe situaties 
met een (structurele) overschrijding 
van het maximaal toelaatbare risico 
voor individuen mogen niet ontstaan. 
Verder zal verhoging van het groepsri- 
sico (het risico dat een groep mensen 
door een ongeval komt te overlijden) 
moeten worden voorkomen. Ook zul
len maatregelen in het kader van ram
penbescherming moeten worden 
voorbereid.



Kwartaalverslag LRS

Lloyd's Register Shipbuildir^ Re
turn, december 1994

In het vierde kwartaal van 1994 wer
den in de gehele wereld 282 schepen 
met in totaal 3.684.001 gt opgele
verd, 1 schip meer, maar 246.592 gt 
minder dan in het voorgaande kwar
taal.

Aan nieuwe opdrachten werd circa 
7,1 miljoen gt geboekt, 2,2 miljoen gt 
meer dan in het voorgaande kwartaal. 
De omvang van het wereldorderboek 
nam met 3.716.466 gt toe tot 
45.791.505 gt, het hoogste niveau in 
de afgelopen 18 jaar. Het aantal sche
pen is 218 stuks groter dan in het 
voorgaande kwartaal.

derland de 12e plaats in.
Tabel 3 geeft de cijfers voor ons land 
per eind september 1994.
Voor registratie onder Nederlandse 
vlag waren 68 schepen met 259.095 
gt in aanbouw of in bestelling, 22.054 
gt meer dan voorgaand kwartaal. 
Hiervan komen er 1 uit Japan (56.248 
gt), 5 uit Polen (40.600 gt), 2 uit 
Spanje (2.102 gt) en 2 uit het Ver
enigd Koninkrijk (200 gt).

Vergelijking met december 1993

De omvang van de orderportefeuiHe 
nam in 1994 toe van 39,2 tot 45,8 rrul- 
joen gt ofwel met 16,7%. Een meer dan 
gemiddelde groei vertoonden Singapore 
(210%), Turkije (101%), Oekrane 
(96%), Taiwan (80%), Spanje (58%), Ja
pan (28%), Finland en Rusland (beide 
24%) en Polen (23%). Vooral de Oekrai- 
ne en Taiwan stegen hierdoor op de we
reldranglijst, beide 7 plaatsen. Belangrijke

verkeren waren het Verenigd Koninkrijk 
(-36%), Kroatfc- ^-25%) en Denemarken 
(-23%). Kmalie daalde zes plaatsen op 
de wereldranglijst. Groot Brittannie vijf en 
Denemarken dne.Nederfand bleef met 
een toename in 1994 met 15,7% iets on
der het gemiddelde.
Het aandeel van tankers en hulkcanrk« 
samen nam toe van 63,2% tot 65,9%. 
De verhouding van tankers tot bulkcar
riers verschoof echte.' van 53:47 naar 
47:53.

Tabel 1. Produktiecijlers 4e kwonaal en orderportefeuille per 31 december 1994 voor de voornaamste scheepsbouwlanden 
(in aantallen schepen en gross tonnage).

Opgeleverd 
4e kw. 1994

Totaal in opdracht 
per 31-12-1994

Verschil t.o.v, 
vorig kwartaal

De orderportefeuille omvat thans Japan 125 1.588.373 491 14.657.570 + 113 + 2.046.385
(aantal schepen en gross tonnage): Zuid Korea 21 867.179 241 12.236.574 + 20 + 890.109

China ’ 5 81.498 111 1.910.177 + 5 - 56.019
in aanbouw 1182 18.032.522 Duitsland 27 304.693 101 1.702.605 - 12 - 227.115
nog te beginnen 1134 27.758.983 Roemenië 1 7.555 89 1.387.095 0 + 1.700

Polen 7 63.858 82 1.280.348 - 6 - 11.370
totaal 2316 45.791.505 Taiwan 4 223.047 31 1.253.610 + 3 + 133.519

Denemarken 6 99.000 43 1,206.372 - 1 - 7S.794
Meer dan 91% van deze tonnage Italië 2 49.300 56 1,196.271 - 2 - 34.200
moet vóór eind 1996 worden opgele Oekraine 2 14.206 41 1.018.331 + 4 + 214.909
verd. Finland 0 0 20 1.012.841 + 1 + 69.367

i Spanje 6 50.580 95 945.237 + 25 + 275.608
De cijfers voor de Top 20' scheeps- Brazilië 2 89.214 37 818.852 - 3 - 50.486
bouwlanden plus Nederland worden Rusland 2 23.317 138 774.222 + 9 - 17.113
in tabel 1 gegeven. Frankrijk 2 265 16 737.495 + 2 + 133,460
De toename van ruim 3,7 miljoen gt Kroatië 2 78.376 24 628.919 0 _ 29 926
komt voor meer dan de helft voor re U.K. 6 5,063 34 475.747 + 3 - 77.825
kening van Japan. Zes andere landen Turkije 2 3.610 41 379.322 + 5 + 22.781
boekten elk een winst van meer dan Noorwegen 6 36.128 45 355.613 + 3 + 48.877
100.000 gt. Singapore 7 8.286 51 323.298 + 10 + 159.904
Opvallend was de groei in Singapore: Nederland 20 42.950 128 301.789 + 28 + 48.411
159.904 gt, nagenoeg een verdubbe
ling van de orderportefeuille.
De belangrijkste verliezer was Duits
land, dat 227.115 gt achteruit ging.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de belang
rijkste scheepstypen.
Tankers, met 30,7% (was 32,2%), en 
bulkcarriers, met 35,2% (was 33,3%), 
vormen als gebruikelijk de meerder
heid.
Bij de vrachtschepen heeft 6,7 miljoen 
gt (74,1 % , was 75,7%) betrekking op 
containerschepen.
Tankers voor vloeibaar gas vertegen
woordigen 2,5 miljoen gt (was 2,8 
miljoen gt).
In de rubriek Diversen nemen passa
giersschepen 1.610.226 gt voor hun 
rekening (was 1.395.110 gt) en ferries 
682.478 gt (was 573.300 gt).

Nederland

De Nederlandse orderportefeuille 
groeide met ruim 19%, maar toch 
zakte ons land op de wereldranglijst 
van de 20e naar de 21e plaats; dit 
door de spectaculaire groei in Singa
pore, dat nu op de 20e plaats staat. 
Naar opgeleverde tonnage neemt Ne-

Tobel 2. Produktiecijfers 4e kwartaal en orderportefeuille per 31 december 1994 per scheepslype 
(in aantallen schepen en gross tonnage).

Opgeleverd Totaal in opdrachtVerschil t.o.v.
4e kw. 1994 per 31-12-1994 vorig kwartaal

Olietankers 46 771.242 323 14.067.846 + 11 + 536.538
Olie/bulk 0 0 2 130.000 + 2 + 130.000
Bulkcarriers 37 1.324.885 443 16.000.772 + 66 +1.985.877
Vrachtschepen 65 901.600 593 9,067.449 + 56 +1.121.624
Gas/chem t. 14 379.008 123 3.206.091 + 21 - 203.602
Vissersschepen 36 26.543 280 121.252 + 12 - 10.516
Diversen 84 280.723 552 3.198.095 + 50 + 156.545

Tabel 3. Produkliecijlers 4e kwartaal en orderportefeuille per 31 december 1994 voor Nederland 
(in aantallen schepen en gross tonnage).

Opgeleverd 
4e kw. 1994

Totaal in opdracht 
per 31 -12-1994

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

Olietankers 0 0 0 0 0 0
Bulkcarriers 0 0 1 15.000 0 0
Vrachtschepen 6 29.985 37 168.302 + 12 + 24.975
Gas/chem t. 0 0 4 11.950 + 2 + 3.950
Vissersschepen 3 7.400 41 7.628 + 25 - 709
Diversen 11 5.565 45 98.909 - 11 + 20.195

Totaal 20 42.950 128 301.789 + 28 + 48.411



I N T E R N A T I O N A A L  M A R I N E  A C C I D E N T  R E P O R T I N G  S C H E M E

M ARS 94037.
A tte m p te d  B oard ing  o f Pirates
Nighttime. Oft Colombo.
Vessel at anchorage 2.5 miles off Co
lombo Port breakwater. Warnings 
about pirates well known and reitera
ted by agent to Master the same day 
by telephone. During darkness maxi
mum illumination was kept around 
the vessel, the Duty Officer was on the 
bridge, one watchman forward and 
another aft, all equipped with walkie- 
talkies.
At 1945 the forward watchman heard 
a noise, checked round and saw a 
bamboo pole equipped with a steel 
hook taking a grip on the bulwark on 
the starboard side of the forecastle. He 
called the bridge on the radio and an 
alert was given from the bridge. All the

Marine Incident Investigation Unit. 
Copies o f the report can be obtained 
from: inspector o f Marine Accidents, 
Department o f Transport, PO Box S94 
Canberra ACT2601. Telephone 06 
2747324, fax 06 2746699.

B ackground
OSKO STAR is designed to carry crude 
oil, oil products or chemicals. It has 6 
centre tanks, 5 sets of wing tanks and 
a set of small capacity wing slop tanks. 
The cargo spaces are protected by 
inert gas and are fitted with a fixed 
washing system allowing either crude 
oil washing or water washing (hot and 
cold). Ballast is carded in double bot
tom tanks and 5 port and starboard 
wing tanks. Each cargo and ballast 
tank is fitted with a single pressure/va

cuum (P/V) relief 
valve which is de

V  — signed to relieve
either the pres
sure of displaced 
gas when load
ing or the va
cuum which 

'  would form
_  —. when dischar-

from time to time, tending the moor
ings and the gangway and carrying 
out the instructions 
passed by radio from the officer in the 
control room.

On the voyage prior to this incident 
some difficulties had been experien
ced in the operation of the PV valves 
on both 1 starboard tank and 3 centre 
tank. The valve on 1 starboard was re
moved at sea, dismantled, cleaned, lu
bricated and inspected before being 
reassembled and replaced. An at
tempt was made to remove the valve 
on 3 centre for overhaul, however this 
attempt had to be abandoned becau
se of the efflux of volatile vapours from 
the cargo and the fact that some of 
the cargo was forced up the vent pipe 
and onto the deck with the motion of 
the ship, drenching two IRs with crude
oil. At the next port further problems 
were experienced with the PV on 3 
centre tank and most of the cargo 
loaded into that tank was "open 
loaded" as the sight port had to be 
opened to release the pressure in the 
tank.

Th e  Incident
After discharging a cargo of motor spi
rit at Geelong, the tanks were water 
washed to take a cargo of kerosene, 
gas oil and a small quantity of premi
um unleaded petrol (in the small slop 
tanks). The 110 joined the ship on arri
val, he was in fact the C/O from the 
crew on leave and was well acquain
ted with the ship. At 1530 on Decem
ber 10th the ship was ready to start 
loading, At 1555 loading of kerosene 
stated into 2 centre tank. The C/O was 
in the control room overseeing the 
start of the cargo and the 210 follow
ed the normal procedure for starting 
the loading of any new parcel of car
go. As the IR opened the main mani
fold valve, the 2/0 checked the off 
(port) side to ensure there were no 
leaks. He then checked the cargo line 
and the pump room. Having comple
ted this routine, he returned to the 
control room at about 1615 where he 
handed over the watch to the 3/0. At 
1615, the cargo of gas oil was started 
to 3 centre tank and 5 P & S tanks. 
The 3/0, assuming that all the neces
sary checks had been earned out, did 
not follow the normal starting up rou
tine. The IR, once he had opened up 
the manifold valve, checked for leaks 
on the off side and checked the pump 
room. The PV valves were not tested 
to ensure that they were operating. 
The watch continued routinely with 
loading rates varying as required by 
the terminal, the 3/0 monitored the 
following operations:

1635 loading kerosene suspended for 
sampling and testing 

1645 loading petrol started into the 
slop tanks 

1730 the 3/0 closed 5 P & S tanks. 
Gas oil still being loaded into 3 
centre tank.

1830 loading petrol to the slop tanks 
suspended at the shore termi
nals request.

The I/O had agreed to exchange 
watch routines and arrived at the con
trol room at 1900 to enable the 3/0 
to go ashore for the evening. The 1/0 
had been informed earlier by the 2/0 
that the PV valve was unreliable and 
asked the 3/0 about its operation. He 
was told that the test lever was shear
ed but as far as the 3/0 was aware, the 
valve was operating correctly. The 3/0 
made a routine inspection of the deck 
and pump room and handed over to 
the 1/0 at 1915. At 1935 the loading 
of petrol resumed. Shortly after assu
ming the watch, the 1 /0 asked the du
ty IR to open 3 centre sighting port by 
a few turns of the securing dog, as he 
was concerned that the PV valve 
might not operate properly. The esca
pe of the tank atmosphere to the open 
deck did not concern him as the gas
011 was non-volatile (Flash Point 60' C), 
and that, by opening the port only a 
little, the flame screen, which was 
rather too small for its seating, would 
remain in place.
At 2000 the IR was relieved by the 
next watch, he did not leave immedia
tely but stayed chatting to his relief. At 
2015 the two IRs heard a loud 
"bang", immediately followed by a 
gushing sound. The "bang" was also 
heard on the jetty and the adjacent 
berth. The 8 -12 IR immediately con
tacted the 110 who was in the control 
room and had not heard anything. 
The 1/0 considered that it was proba
bly the pressure in the tank lifting the 
PV valve and asked the IR to open the 
sighting port by a few more turns of 
the securing dog. The two IRs checked 
round the deck area adjacent to 3 
centre but could find nothing unusual. 
After checking, the 4 - 8 IR went to the 
control room and made a verbal re
port prior to going off watch. The 1 /0 
was concentrating on the completion 
of the loading of petrol, the port slop 
tank was shut at 2030 and the loading 
of petrol completed at 2045. The 8
12 IR went to the control room at 
about 2100 for a cup of coffee and 
again commented on the noise. The 
I/O however, knowing that this rating 
had been on the ship only a few 
weeks, felt sure that the noise had co
me from 3 PV valve. A short while af
terwards the IR was standing on deck

crew hastened lorward and saw three 
boats with five men in each at the ves
sel's bow. They were open boats with 
outboard motors.
With all the crew on the scene the pi
rates discontinued their attempts to 
board and left soon afterwards, 
leaving their first bamboo pole be
hind, this was secured by the crew. An 
alert was broadcast to all vessels in the 
vicinity describing the boats as far as 
could be seen and their initial heading 
when they left the illuminated area of 
our vessel. Several other vessels confir
med receipt of the message and asked 
for some details, we gave as much de
tail as possible. No reply was received 
from the port authorities.

Official Reports

The Australian registered tanker OSKO 
STAR o f40,000 tonnes summer dead 
weight was loading a cargo o f petro
leum products a t Ceefong. During the 
loading, the pressure/vacuum relief 
valve on No. 3 centre tank failed to 
operate property, the tank became 
over-pressurised and this caused severe 
structural damage to the vessel The 
precis which follows is taken from a re
port into the incident by the Australian

ging.
Tht vessel is en
gaged on a regu
lar coastal run, 
generally loading 
products at Gee
long for northern 

ports of Queensland, the Northern 
Territory and Western Australia and 
back-loading crude oil. The vessel is ra
rely in ballasted condition and opera
tes on a two-crew system, the normal 
complement of deck officers being a 
Mate (C/O), Second Mate (2/0) and 
Third Mate (3/0). Normal watches are 
kept at sea, in port the C/O keeps nor
mal watch where practical but other
wise reverts to supervising the cargo 
work and being "on call" at any time 
whilst the 2/0 and 3/0 split the cargo 
watches between them. Notwithstan
ding the system of watchkeeping, the 
C/O is always 'on  call" and normally in 
the control room for the start and fi
nish of any major operation. In view of 
the heavy workload (including storing, 
tank cleaning and loading) at the ves
sels terminal port of Geelong, an addi
tional Mate (1/0) is employed to 
maintain a cargo watch to relieve the 
workload of the C/O. The crew are In
tegrated Ratings (IR). When loading, 
the OOW generally stays in the con
trol room to monitor the cargo opera
tions from where he has a restricted 
view of the deck through the win
dows. An IR keeps a physical watch on 
deck, monitoring the cargo manifold 
for leaks, checking the pump room



by 4 port wing tank when the PV valve 
on that tank lifted, startling him. Using 
his radio, he reported this to the I/O, 
who, knowing that no cargo was be
ing loaded into 4, assumed that the IR 
was referring to 3. The IR, who had by 
this time walked away from the valve, 
was not confident in his familiarity 
with the ship and agreed that he may 
have been wrong.
At 2145, to keep the trim reasonable, 
the I/O opened 5 wing tanks and 
closed 3 centre. At about 2300 he no
ticed an increase in the loading rate 
and considering that this might have 
something to do with tank pressurisa
tion, went on deck himself and ope
ned the sighting port to its full extent. 
He also checked that the valves on the 
slop tanks were properly closed. At 
2350, loading to 3 centre resumed 
and 5 tanks were shut. Shortly before 
midnight the C/0 went to the control 
room in preparation for completing 
the gas oil parcel and starting a parcel 
of kerosene. He was closely followed 
by the 2/0 who was arriving to take 
over the watch. The cargo in 3 was 
nearing completion and the 110 was 
at the computer monitoring the cargo 
and ballast condition. With the 2/0 at 
his shoulder he was flicking quickly 
through the relevant displays. While 
the ballast condition was on the 
screen the 2/0 noted that the soun
ding of 4 double bottom ballast tank 
had risen from an original Srin to 14m. 
He remarked, "Are you washing the 
deck?" The 1/0 had returned to the 
cargo screen and did not really con
sider the comment, he did however, 
note a reading showing a small 
amount of cargo in 4 port wing tank 
but, considering it was probably a 
false reading, he handed over to the 
2/0 and started his rounds.

At 0020 on 11 December, the loading 
of gas oil was suspended and 3 centre 
shut off with a planned final volume of 
4275 m'. While on deck, the I/O 
went to check 4 port. He opened the 
sighting port and as he did so, heard 
the sound of liquid pouring into the 
tank. At about this time, the C/O and

2/0 realised that the volume of cargo 
in 3 centre was decreasing and, by 
0053 nearly 100 m1 had been lost 
from the tank. All cargo operations 
were suspended and the Master was 
advised that product was leaking from 
3 centre to 4 port. After shifting the 
cargo and gas freeing the affected 
tanks, inspections by the ship’s staff 
and by the Classification Society sub
sequently revealed the following da
mage:
* The main deck in way of the tank 

had been set up to a maximum of 
116mm with associated damage to 
the underdeck structure.

* The deep longitudinal centre line 
girder had buckled on the flat bar 
stiffener.

* 3 Deep frames were creased and 
two of them were also tom.

* The bulkhead between 3 & 4 centre 
tanks had been distorted on the 
port side in way of the top horizon
tal diaphragm. The diaphragm had 
collapsed approximately 750 mm 
into 4 centre tank.

* The attachment of the transverse 
bulkhead to the access trunkway to 
4 double bottom ballast tank was 
distorted and tom.

* Nine brackets attaching the top 
diaphragm to the deck were tom 
away from the diaphragm and the 
diaphragm plate itself tom at the 
toe of each bracket.

The vessels loading computer was 
used to assess the stresses in the da
maged bulkheads. When it was deter
mined that these stresses did not ex
ceed 25% of the maximum permitted 
for the safe sea condition, it was deci
ded to drill stop holes at the ends of 
the major cracks and allow the vessel 
to deliver its cargo to Adelaide and 
then return to Geelong, a round trip of 
approximately one week. A Condition 
of Class was placed on the vessel res
tricting bending moments and shear 
forces to 35% for the single voyage 
and the Master was advised to avoid 
any adverse weather.
The Geelong Harbour Master, The 
Australian Maritime Safety Authority 
and the Inspector of Marine Accidents

were all una
ware that the
incident had j
occurred until 7
after the vessel /
had sailed. f
On 20 Decern- I
ber, the PV val- l i
ve on 3 centre \
was removed y J
from the tank - ^  L
and opened X \  f
up. It was \
found that the \
main spindle of '  \  
the valve (for V
pressure relief) \
was seized so- \
lid. \  ^

Conclusions:
1. The struc

tural dama
ge was caused by an excessive 
build up of gas pressure as the tank 
was loaded. This was in turn, cau
sed by the failure of the single PV 
valve to open and vent the tank.

2. The PV valve met the IMO stan
dard and was of approved design. 
However, the cast iron used in the 
PV valves resulted in a build up of 
rust and cargo residues in the criti
cal area between the valve housing 
and the edge of the valve disk, also 
between the valve housing and the 
top cone.

3. Due to the fact that the ship made 
relatively few ballast voyages, the 
opportunity to overhaul the PV val
ves at sea was limited.

4. The C/O km w of the deficiency in 
3 centre tank PV valve, but did not 
ensure that the valve was repaired 
or that alternative 'open loading' 
procedures were followed before 
loading that tank

5. Other members of the ship's staff 
were aware of the defect but no 
action was taken to rectify the situ
ation and only a limited and low 
key reminder was given to the 
OOW and no alternative loading 
procedure was suggested.

6. The 3/0, when handing over the

watch indicated that the valve was 
functioning correctly, without having 
previously established that this was the 
case.
7. There was a breakdown in proce

dures in addressing the repair of 
the valve and a failure of communi
cations concerning the importance 
of ensuring the valve worked cor
rectly.

8. The information obtained during 
the course of this investigation, 
with particular reference to the re
port of the Salvaae Association, UK, 
would demonstrate that incidents 
of over pressurisation of cargo and 
ballast tanks, with associated dan
ger to life and the risk of pollution, 
occur very much more frequently 
than is commonly appreciated 
trirounhout the maritime industry

If you have experienced any Inci
dent which you think may be of In
terest to others please send details, 
Including your name and a contact 
address, to:
Captain R Beedel FN117 Estuary Dri
ve Felixstowe Suffolk IP11 9TL UK

D i v e r s e n

Databanken dreigen te verdwij
nen door opheffing CMO

Eind november bereikte ons het be
richt, dat CMO (Stichting Coördinatie 
Maritiem Onderzoek) in 1995 zal wor
den opgeheven. Het Maritiem Infor
matiecentrum (MIC), dat een onder
deel is van CMO, houdt daarmee ook 
op te bestaan. Het MIC is verantwoor
delijk voor de opbouw van de data
banken MARNA en SHIPDES, die bei
den sinds 1 'h  aar beschikbaar zijn via 
ESA-IRS, waar zij zich in een groeiende 
populariteit mogen verheugen. MAR
NA en SHIPDES zijn unieke databases, 
die wereldwijd gebruikt worden, van

Nieuw-Zeeland tot Scandinavië en 
van Canada tot Oostenrijk.
De overheid heeft in juni 1994 beslo
ten de subsidie aan CMO in 1995 stop 
te zetten. Het MIC zou alleen kunnen 
voortbestaan, indien een andere orga
nisatie bereid zou zijn de personele- en 
materiële kosten over te nemen. Mo
menteel zijn gesprekken gaande met 
mogelijke kandidaten.
Enige jaren geleden besloot het minis
terie van Verkeer en Waterstaat niet 
langer de middelen beschikbaar te 
stellen voor Delft Hydro, de databank 
van het Waterloopkundig Laboratori
um, die eveneens bij ESA-IRS was on
dergebracht. Een deel van de publika- 
ties over het belangrijke onderzoeks
werk op het gebied van de water

bouw is door het MIC later aan MAR
NA toegevoegd. Het lijkt er nu op, dat 
de Nederlandse bijdrage op het ge
bied van informatie voor de 'natte sec
tor” definitief van het internationale to
neel verdwijnt. De databases zijn niet 
alleen belangrijk voor alle bedrijven en 
organisaties die werkzaam zijn op het 
terrein van de maritieme technologie. 
Zij leveren ook een niet te onderschat
ten bijdrage aan de wereldwijde pro
motie van het vakmanschap van het 
Nederlands bedrijfsleven en de onder
zoekscentra. Voor velen is ook de bibli
otheek informatie een belangrijke ken
nisbron.
Uiteraard zijn MARNA en SHIPDES niet 
kostendekkend of winstgevend. In
dien dit als doorslaggevend argument

zou worden beschouwd, dan zouden 
zo goed als alle Nederlandse over
heidsdatabases en het merendeel van 
de wetenschappelijke en technische 
databases in het algemeen moeten 
verdwijnen. De waarde van een data
base wordt niet alleen bepaald door 
de directe opbrengst uit het gebruik, 
maar ook door de besparingen die be
drijven en instellingen met de beschik
baarheid van deze informatie kunnen 
bereiken en uiteraard de opdrachten 
die op deze wijze kunnen worden bin
nengehaald. Dit is éen van de redenen 
waarom het organisaties als het NLR er 
veel aan gelegen is om publikaties we
reldwijd bekend te maken via databa-

vervotg op pog. 41
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ISM-code: weer een code
Wat betekent deze in relatie tot andere wet- en regelgeving?

Verplichte  Invoering van de ISM-code, als hoofdstuk IX van SOLAS, vo or de Nederlandse zeescheepvaart roept 
vragen op als "W e er een code, w at betekent deze In relatie to t al bestaande codes en w etgeving? W a t moet 
persé, en w a t niet? W at kost het en w at levert het op? In tw ee artikelen w o rd t op  deze vraagstelling nader in 
gegaan. Het eerste artikel, w a t hier vo o r u ligt, gaat In op  de essentie van de ISM-code en hoe deze z k h  ve r 
houdt to t al bestaande w etgeving en bestaande codes, n on n e n  en lichtlijnen vo or de zeescheepvaart.

Inleiding
Hiertoe wordt allereerst het imago van 
de scheepvaart geschetst en de verbe
tering die de ISM-code daarin kan bete
kenen. Vervolgens wordt het 'logisch' 
ontstaan van wet- en regelgeving als de 
ISM-code beargumenteerd, waarna de 
ISM-code wordt gepositioneerd in rela
tie tot andere voor de Nederlandse 
scheepvaart van toepassing zijnde wet
en regelgeving. Na deze positionering 
wordt ingegaan op de relaties tussen 
de ISM-code en andere voor de 
scheepvaart relevante codes, normen 
en richtlijnen, die net als de ISM-code 
ook het karakter van 'zorgsysteem' in 
zich hebben, zoals de ISO-9000 nor
menserie en de ISMA-code. Dit gedeel
te wordt afgesloten met een algemeen 
overzicht van de relaties tussen zorgsys
temen voor de aspecten kwaliteit, mi
lieu en arbeidsomstandigheden. Dit ar
tikel eindigt met een schets van een 
model, waarin de voor de scheepvaart 
van toepassing zijnde wet- en regelge
ving geordend is beschreven. Dit kan 
voor een rederij als instrument dienen 
om een snel en compleet inzicht te krij
gen in de op zijn operationele situatie 
van toepassing zijnde wet- en regelge
ving.
Het tweede artikel, dat in het volgende 
nummer zal worden gepubliceerd, zal 
ingaan op hoe een individuele reder de 
ISM-code kan invoeren in zijn bedrijfs
voering en toch kan blijven onderne
men.

De ISM-code en het imago van de 
scheepvaart
De scheepvaart is een internationale 
bedrijfstak die wordt gekenmerkt door 
een grote diversiteit.
De maatschappij (het publiek, de over
heid, de politiek) is zich steeds bewuster 
gaan worden van het belang van de 
kwaliteit van het leven (zorg voor milieu 
en veiligheid). Men is steeds kritischer 
ten aanzien van ongevallen met schade 
voor milieu, mens en/of eigendom. Het 
imago van de scheepvaart is verslech

terd als gevolg van ongevallen, waarbij 
blijkt (de indruk wordt gewekt) dat 
men ondanks de technologische ont
wikkeling niet in staat is het scheep- 
vaartproces te beheersen. Dit heeft tot 
een (over)reactie van de politiek/over
heid geleid ten aanzien van, in het alge
meen eenzijdig opgelegde, regelge
ving voor de scheepvaart (bijvoorbeeld 
OPA-90).
Invoering van een zorgsysteem als ISM, 
voor de beheersing van veiligheid en 
milieu, maar ook als ISO-9000, voor de 
beheersing van de kwaliteit van de 
dienstverlening, binnen een rederij 
maakt diens bedrijfsvoering transpa
rant, ook voor het publiek, de regelge
vers. Tevens levert zo'n zorgsysteem via 
het auditmechanisme bewijsvoering 
van de bedrijfsvoering. In geval van een 
ongeval kan de rederij aantonen wat 
men heeft gedaan om het ongeval te 
voorkomen, en wat men heeft gedaan 
om de gevolgen van het ongeval te be
perken. Tevens kan men aantonen wat 
men heeft gedaan om herhaling van dit 
ongeval in de toekomst te voorkomen. 
Dit schept vertrouwen richting het pu
bliek en de regelgevers en maakt het 
mogelijk dat zij begrip tonen voor de si
tuatie in de scheepvaart. Al met al basis 
voor verbetering van het imago van de 
scheepvaart.

Waarom een ISM-code?
Nieuwe regels en wetgeving voor de 
scheepvaart komen voor een groot deel 
tot stand na ongevallen. Deze worden 
geanalyseerd en nieuwe, aanvullende 
of scherpere regels worden gemaakt 
om herhaling van deze ongevallen te 
voorkomen. Als voorbeelden kunnen 
worden genoemd:

• Titanic -SOLAS
• Amoco Cadiz -MARPOL, STCW
• Exxon Valdez -OPA
• Herald of

F ree Enterprise -IMO Res. 647 (ISM)
• Scandinavian

Star -Omzetten Res. 647
in ISM-code

• Estonia -Vervroegde invoe
ring ISM-code 
voor passagiers 
schepen

In het algemeen kan gesteld worden 
dat de (inter)nationale wet- en regelge
ving primair gericht is op het stellen van 
technische eisen, en zich daarmee richt 
op het schip, de bemanning, de lading 
en/of het vaarproces. Als eerste uitzon
dering binnen de internationale wet- en 
regelgeving richt de ISM-code zich op 
het managementproces, op de bedrijfs
voering van het rederijbedrijf. Dit vanuit 
de bewustwording dat vele ongevallen 
hun oorzaak vinden in een tekortko
ming in het managementsysteem (de 
organisatie, de opleiding, de communi
catie, de mentaliteit, de discipline) van 
het rederijbedrijf.
Uit analyses van ongevallen in de 
scheepvaart blijkt dat ca. 80% daarvan 
te wijten is aan menselijk falen (human 
factor) (bron: IMAS92 Paper 1 3: Safety 
and Quality Standards in Shipping: the 
Challenge of the 90s, door S. Bengtson, 
DNV). Wordt nader geanalyseerd dan 
blijkt hiervan ca. 95% zijn grondoor
zaak te vinden in tekortkomingen van 
het 'systeem' (bron: Management Sys
tems in Shipping, door P.C. Macken
bach, DNV).
Vanuit het besef problemen aan te pak
ken bij de bron waar ze ontstaan is er 
internationaal een ontwikkeling gaande 
om eisen te stellen aan het manage
ment (de bedrijfsvoering) van een on
derneming: dit is het stuurmechanisme 
van een onderneming, waarvan de 
operationele bedrijfsvoering een lo
gisch gevolg is. Managementsystemen 
die aan deze eisen voldoen hebben het 
karakter van 'zorgsystemen': uitgangs
punt is zelfwerkzaamheid van bedrijven 
in het voldoen aan eisen van hun klan
ten en overheden.
Indien op een juiste wijze ingevoerd in 
de bedrijfsvoering van het rederijbedrijf 
kunnen zorgsystemen voor het rederij
bedrijf een hulpmiddel zijn om ervoor
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te zorgen dat zij voldoet én blijft vol
doen aan de eisen die aan haar bedrijfs
voering gesteld worden. Dit zijn eisen 
van klanten, met betrekking tot de 
kwaliteit van de dienstverlening, en ei
sen van de overheid op het gebied van 
veiligheid en milieu. Uitgangspunt voor 
de inrichting en hantering van zo'n 
zorgsysteem is wel dat dit de concur
rentiepositie van het rederijbedrijf ver
sterkt (zie hiertoe het volgende artikel 
over de wijze van invoering in een ope
rationele organisatie).
Hét aandachtspunt van zorgsystemen 
is het management van het rederijbe
drijf. Niet zo zeer keuringen en inspec
ties van produkten (diensten) worden 
benadrukt, maar het beheersen van het 
operationele voortbrenqingsproces van 
die produkten of diensten: beheerst 
men zijn produktieproces, dan zijn de 
daardoor voortgebrachte produkten 
'vanzelf' goed. Klachten over produk
ten blijken voor het grootste deel hun 
daadwerkelijke oorzaak te hebben in 
het niet functioneren van de 'organisa
tie'.

I SM-code en relaties met bestaande 
wetgeving
Zoals uit bovenstaande blijkt stelt de 
ISM-code eisen aan de wijze van be
drijfsvoering van een rederij. Voorals

nog zijn dit extra eisen, welke in eerste 
instantie leiden tot extra inspecties. 
Ontwikkelingen zijn denkbaar, analoog 
aan die bij ISO-9000-certificering, dat 
vanwege het zekerstellend en aantoon
baar opereren, op termijn de totale 
hoeveelheid aan inspecties door de ver
schillende instanties (overheden, klasse
bureaus en klanten bijvoorbeeld) voor 
een rederij verminderd kan worden. De 
relatie tussen de ISM-code en de al gel
dende wet- en regelgeving voor het re
derijbedrijf, bijvoorbeeld ten aanzien 
van schip en bemanning, is dat de ISM- 
code het mechanisme moet bieden, 
waardoor een rederij op een beheerste 
wijze aan deze al geldende wet- en re
gelgeving kan gaan en blijven voldoen. 
Door kritisch de processen te analyse
ren waarop dit nu gebeurt kan wellicht 
de efficiëntie van deze processen wor
den verhoogd.
Uit analyse van de voor de zeescheep
vaart geldende wet- en regelgeving kan 
geconcludeerd worden dat deze wet
ten, normen, codes en richtlijnen be
trekking kunnen hebben op:
• het schip;
• de bemanning;
• de lading;
• het vaarproces (nautische eisen);
• het managementproces van de 

rederij (wal- en scheepsorganisatie).
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a C O L  R E  0 V Vard rag Intarnalionaai
Badri|talak

G abr u i k 4 O  nd a r  h ou  d Sch ip
Vaa rp ro caa

9 S T C W V Vardrag Intarnalionaai
Badrl|taiak

G abru ik  4 0  ndar houd Bam anning

10 ILO  CortvanHa 147 A Vardrag I mar nationaal 
Badri|1alak

G abru ik  S O n d a r  houd Sch ip
Bam ann ing

11 IS O  9000 ncrm onaorla K N orm Intarnalionaai
A lgam aan

G ab ru ik  4  O n d a r  houd M anagam ant

12 iSM  co d a V, M Vard rag intarnalionaai
B ad rijt ilak

G abr u i k 4 0  nder hou d M an ag am ant

13 Sh ipp ing  and iha Envtio nm an t, a  C o d a  ol 
P ra c t ic a  ( IC S )

M «ch iH |n Intar nationaal 
Bartiijtatak

G abr uik 4  0  nd ar hou d M an ag am ant

14 C o d a  o l G o o d  Em p loym on i P ra c t ic a  
( IS F )

A W chltijn In la m a  tl o na al 
Badri|latak

G abru ik  4  O n d ar houd Bem ann ing

15 C o d a  o l G o o d  ManaQom ont P ra c t ic a  In 
Sata  Sh ip  O p a ra t on  ( IC S / IS F )

V, M Hichllijn IN rna  lio naai 
Bad n jtitak

O ntw arp , Bouw , 
G ab r u 14  0  ndarhou  d

S c  Np
M anagam ant

16 C D IM  co d a V, M N orm In iam ationaal
Bedn|<aiak

G abru ik  4  O ndar houd M anagam ant

17 ISM A  co d a  (C S S ) K, M . V Richllijn Intarnalionaai
Badrijtaiak

G abru ik  4  O ndar houd M a ru g a m a n l

ia M O L! P o n  S la ta  Control M, V Vard rag Intarnalionaai
Bacfrljtatak

G eb r u i k 4 O ndar h ou d Sch ip
Bam ann ing

19 Mil «au gadra galijn S c h a a p v a v t  van  da  
K V N R

M A ch d ijn Nationaal
Bactiijfstak

G a b ru ik 4  O n d ar houd M an ag am ant

20 C o d a  lor quality S N p  M an ag am an i van  
da K V N R

K Richtiljn N ationaal
B a d ijfa la k

G a b a n  k& O nd arho u d M an ag am ant

Verder kunnen, voor wat betreft het 
geldigheidsgebied (domein) waarvoor 
wet- en regelgeving is opgesteld, wet
ten, normen, codes en richtlijnen inter
nationaal gelden, alleen nationaal gel
den, algemeen geldend voor elke be
drijfstak zijn, of specifiek voor één be
drijfstak gelden.
Als laatste kunnen wetten, normen, co
des en richtlijnen betrekking hebben op 
een bepaalde fase uit de levenscyclus 
van een schip: zo is bepaalde wetge
ving van toepassing op de ontwerp- en 
bouwfase van het schip, en is andere 
wetgeving van toepassing op de ge- 
bruiks- en onderhoudsfase van het 
schip.
Onderstaande tabel geeft een totale 
uitwerking van wetten, normen, codes 
en richtlijnen voor de zeescheepvaart 
op het gebied van kwaliteits-, milieu- en 
arbo(veiligheids)zorg volgens de hier
voor genoemde invalshoeken. De ver
klaring van de afkortingen aan het ein
de van dit artikel vergroot de toeganke
lijkheid en het begrip van deze tabel.

Toelichting op tabel 1:

• kolom 'Onderwerp': Deze kolom 
geeft weer op welke domein de be
treffende wet, norm, etc. eisen stelt.
A = arbozorg, K = Kwaliteitszorg, M = 
Milieuzorg, V = Veiligheidszorg
• kolom 'Geldigheidsgebied': Deze ko
lom geeft aan ten aanzien van welke 
toepassing de betreffende wet, norm, 
etc. eisen stelt. Onderscheiden worden:
Geografisch: Internationaal of Natio
naal
Scope: eisen geldig voor Algemeen 
(elke bedrijfstak), Bedrijfstak, of Speci
fiek (voor één bedrijf)

• kolom 'Soort': Deze kolom geeft aan 
wat de betreffende wet, norm, etc. is:
Internationaal verdrag (Verdrag), een 
Nederlandse wet (Wet), een norm 
(Norm) of een Richtlijn.

• kolom 'Fase uit levenscyclus schip': 
Deze kolom geeft aan ten aanzien van 
welke fase uit de levenscyclus van een 
schip de betretTenae wet, norm, etc. ei
sen stelt.
Onaerscheiden worden de fasen: Ont
werp, Bouw, GebruikfsOnderhoud.

• kolom 'Produkt/procesgericht': Deze 
kolom geeft aan ten aanzien van welk 
aspect van de bedrijfsvoering van het 
rederijbedrijf de betreffende wet, norm, 
etc. eisen stelt. Onderscheiden worden 
de aspecten:
Management, Schip, Bemanning, La
ding, Vaarproces.

ISM-code en relaties met andere codes
Omdat binnen de Nederlandse zee
scheepvaart al een aantal codes of nor
men worden toegepast, volgens welke 
de bedrijfsvoering wordt dan wel is in-



Tabel 2

gericht, is het van belang inzicht te bie
den in de relaties tussen de ISM-code 
en deze andere codes. Deze andere, 
voor de Nederlandse zeescheepvaart 
relevante codes zijn;
• codes specifiek voor de zeescheep

vaart (ISO-9000 en ISMA)
• algemene codes (arbozorg (arbo- 

wet), milieuzorg (BS-7750))

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven 
van internationale normen, codes en 
richtlijnen van belang voor de Neder
landse zeescheepvaart. Achter elke 
norm/code/richtlijn staat kort aangege 
ven ten aanzien van welk aspect deze 
eisen stelt, en wie deze norm/code/
richtlijn verplicht dan wel vrijwillig aan 
de zeescheepvaart oplegt.

Relaties tussen ISO-9000, ISM-code en 
ISMA-code
De op dit moment drie meest belangrij
ke normen/codes betreffende zorgsys
temen voor het rederijbedrijf zijn:

• ISO-9000 normenserie
• ISM-code
• ISMA-code

In hoofdlijnen zijn de relaties tussen de
ze drie normen, codes zijn als volgt kort 
weer te geven:
I . Relatie ISM-code/ISO-9000 nor

menserie
\

• De ISM-code bevat 12 on
derwerpen, specifiek toege
sneden op de scheepvaart. 
Deze 12 onderwerpen heb
ben een grote overlap met 
de ISO-9000 normenserie. In 
hoofdlijnen zijn de overeen
komsten dat voor beide sys
temen de verantwoordelijk
heden en bevoegdheden 
duidelijk moeten zijn vastge
legd, dat het systeem gedo
cumenteerd moet zijn, dat 
operationele gegevens vast
gelegd moeten worden, dat 
interne audits uitgevoerd 
moeten worden en dat per
soneel getraind moet zijn.

• ISM-code is een verplichting opge
legd door de overheid en stelt eiMjn 
t.a.v. veiligheid en milieu. De ISO- 
9000 normenserie stelt eisen t.a.v. 
de kwaliteit, waaraan een onderne
ming vrijwillig besluit te voldoen, 
eventueel als gevolg van druk uit de 
markt.

Zowel de ISM-code als de ISO-9000 
norm zijn algemeen gesteld. Per speci
fieke onderneming dient op basis van 
deze eisen een op die onderneming 
toegesneden Safety Management, dan 
wel Quality Management systeem, op
gesteld én ingevoerd te worden.

Nr. K w a fitó tsz ag  (N EN  IS O  9001, 19661 luhbeuzorg (vo lgens M I X  hand ldd lng ) Arbozorg (vodgene M L K A  handtaiding)

1 D tr ec ti ever sntw c ordelijk heid Milieubeleid 
MHieucoördinator 
Milieu audiis

Arbobaleid 
A rbocoörd inalor 
Arbo audlta

2 Kwaliteitssysteem M ilieuzorgsysteem Arbo tor gays leem

3 Beoordeling ven het contract Beoordeling wan loapaaalng zl|de 
milieuwetten, vergunningseisen en 
cortvenanlan

Beoordeling van loapaaalng zi|nde artikelen en 
aanverwante beslisten van de Arbowet

4 Beheersing  van hel ontwerp Voldoen van hei ontwerp van installaties aan  
gestelde milieu e isen

Voldoen van het ontwerp van hel 
produklteproces, de produklielokaii« en van 
p roduk lw m ddeian  aan arboreievante eisen

5 Beheersing  van docum enten Beheersing van milieu docum enten Beheersing van ar bod ocu m en ten

6 Inkoop Eisen  aan Ingekochte diensten an goederen 
voortkom end uit milieubeleid.
Se lectie/evaluatie  afvalaioHe overw erken

Zorgen dat Ingekochte diensten en goederen 
voldoen aan  arboreievante normen

7 □oor de al nemer la verstrekken produkien Milieuzorg lem aanzien van op het terrein 
geveatigden derden.

Invloed van derden op hel arbo zorgsysteem  
van hel a g e n  bedrijl

6 Idenlificalia en an sp e tr  baar heid van 
produkien

Identificatie en naapetr baar heid van emissies Identificatie an  na speur baar held van 
arbeidsrisico's

9 Procesb eheersing P rocesschem a 's  voor het vaststellen van 
ern&slepunter an emiae»es(romen

Processen  beheersen die direct invloed 
hebben op de arbeidsom stand igheden

1Û Keunng en beproeving Emiaste metingen Uitvoering an reg litrabe van arboreievante 
m etingen ook op Inkomende produkien

11 K eiring fi , m eel en beproevingsm lddelen Kalibralie em issie m eetapparatuur Kalibralie m eetapparatuur

12 Kerringa- en beproevingastadium Vrijgave afvalstrom en naar afnem ers en 
verwerkers

SLahj»aanduiding arbokrfliBche materialen, 
stoften en s lu stlo s

13 Beheersing van produkien mei 
lekortko mingen

Registratie overtreding m fleuvoorschriften Beheersing van  overschrijd ingen van 
arboreievante normen

14 Com gerende maatregelen Corrigerende akties b!| geeonataleerde 
overschrijd ingen van gestelde eisen

Corrigerende acb es  bij geconstateerde 
overschrijd ingen van arboreievante normen

15 Behandeling , opslag, verpakking en 
aflevering

Behandeling afvalstromen Behandeling , opslag, verpakking en aflevering

16 Kwak ta tsreg is tabe M lieuregistralie, rapportage em laalegegevena Ar bor eg la ir alle

17 ln lerne kwaJilaftsauditfi In twna milieu-audila Interne arbo  audits

ia Opleiding Opleid ing Opleiding

19 Nazorg Externe informatieverschaffing Interne en  externe rapportages af 
arbop arp lan , a lbo jaarver slag, r ln co  
inventarisatie, a d

20 Toepassing van statistische technieken Toepassing van statistische technieken Toepassing  van statistische technieken

Zoals is gesteld is er een grote over
lap tussen ISO-9000 en de ISM-code. 
ISO-9000 is gericht op de "charterer 
customer" (de klant) en betreft de kwa
liteit van de dienstverlening, waarbij de 
klant centraal staat: nadruk ligt op eco
nomische bedrijfsvoering (hoewel de 
ISO-9000 normen geen eisen stellen 
t.a.v. de economie van opereren). De 
ISM-code is gericht op de "statutory 
customer" (overheid, flag administra
tion, klassebureau, havenautoriteiten), 
en stelt aandacht voor veiligheid en mi
lieu centraal. In de literatuur wordt wel 
eens opgemerkt dat Total Quality Ma
nagement een integratie van ISO-9000 
normenserie en ISM-code behelst, 
waarbij veiligheid, milieu en kwaliteit 
(economische bedrijfsvoering) op on
derling samenhangende wijze wordt 
nagestreefd. Een integraal kwaliteits
zorgsysteem kan dus gezien worden als 
een systeem waarin óók de zorg voor 
de veiligheid en het milieu is opgeno
men. In het aan het eind van dit artikel 
beschreven model is deze zienswijze 
verwerkt.

2. Relatie ISMA-code/ISM-code/ISO- 
9000 norm
ISMA-CSS (Code of Standards for 
Shipmanagers), afgekort als ISMA- 
code is breder dan ISM en ISO- 
9000, het omvat namelijk de drie as
pecten kwaliteit, milieu en veilig
heid. De ISMA-code omvat de ISO- 
9002 en de IMO-A647(16), de voor
loper van de ISM-code. De ISMA-co
de is specifiek op de ship manage
ment functie toegesneden.
Net als de ISO-9000 norm en de 
ISM-code heeft de ISMA-code een 
voorschrift hoe het management
systeem van het rederijbedrijf dient 
te worden ingericht om aan de ge
stelde eisen van het scheepvaartpro- 
ces te blijven voldoen. De ISMA-co
de is vrijwillig voor het rederijbedrijf, 
echter verplicht voor leden van de 
ISMA-organisatie. De ISMA-organi- 
satie ziet graag dat indien een ship 
manager het CSS-certificaat heeft, 
dat deze daarmee dan ook automa
tisch het ISO-9002 én ISM-certifi- 
caat ontvangt. Momenteel geldt dit 
echter alleen nog voor het ISO-9002 
certificaat, mede omdat de ISMA- 
code in samenwerking met de klas
sebureaus LR, DNV en GL is ontwik
keld.

Relaties tussen kwaliteits-, milieu-en 
arbozorg
Naast de hiervoor genoemde drie 
meest belangrijke internationale nor
men/codes voor de Nederlandse zee
scheepvaart wordt het Nederlandse re
derijbedrijf ook nationaal geconfron
teerd met een aantal ontwikkelingen
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Figuur 1

Tabel 3

met name op het gebied van milieu
zorg en zorg voor de arbeidsomstan
digheden. Ten aanzien van milieu- en 
arbozorg propageert de Nederlandse 
overheid dat het bedrijfsleven eisen ten 
aanzien van milieu en arbo beheerst 
door middel van zorgsystemen. Als zo
danig zijn ontwikkelingen op het ge
bied van milieu- en arbozorg voor het 
Nederlandse rederijbedrijf van belang. 
Voor het Nederlandse rederijbedrijf kan 
invoering van een geïntegreerd zorg
systeem dat de zorgaspecten van kwali
teit, milieu, veiligheid en arbo omvat 
zinvol zijn om aan de eisen ten aanzien 
van kwaliteit, milieu, veiligheid en arbo 
te voldoen. In tabel 3 worden in z'n al

gemeenheid de relaties aangegeven 
tussen een kwaliteitszorgsysteem, een 
milieuzorgsysteem en een arbozorgsys- 
teem.

Behoefte aan een ordening en inzicht 
in samenhang tussen wet- en 
regelgeving
Uit de hiervoorafgaand in het artikel 
weergegeven veelheid aan wet- en re
gelgeving van toepassing zijnde op de 
Nederlandse zeescheepvaart blijkt, dat 
deze op veel verschillende aspecten van 
de zeescheepvaart betrekkmq heeft. 
Om ordening in deze 'brij' aan te bren
gen en de samenhang tussen al deze 
wet- en regelgeving beter zichtbaar te

Norm/code / richtlijn Stelt eisen t.a_v. aspect Verplicht/
vrijwillig

Geëist door

ISO-9000
normenserie

Kwaliteit Vrijwillig Klanten

ISMA-CSS Kwaliteit, Veiligheid en Milieu Verplicht 
indien lid 
ISMA

ISMA

ISM-code Veiligheid en Milieu Verplicht Overheid

CDIM-code Veiligheid en Milieu Vrijwillig Klanten
(chemische
industrie)

Code of Good 
Management 
Practice in Safe 
Ship Operation

Kwaliteit, Veiligheid en Milieu Vrijwillig Richtlijn van 
ICS/ISF

Code of Good
Employment
Practice

Arbo Vrijwillig Richtlijn van 
ISF

Shipping and the 
Environment: a 
Code of Practice

Milieu Vrijwillig Richtlijn van 
ICS

maken kan een model worden opge
steld, dat deze ordening en zichtbaar
heid kan bieden. Tevens kan zo'n mo
del verbanden tussen wet- en regelge
ving tonen en het geheel toegankelijker 
maken. Zo'n model 'wet- en regelge
ving' dient:
• een rederij een handvat te bieden 

om te achterhalen welke wet- en re
gelgeving op hun bedrijfssituatie 
van toepassing is;

• als eerste stap voor een op dat be
drijf toegesneden en door dat be
drijf te implementeren zorgsysteem, 
doordat het, middels de van toepas
sing zijnde wet- en regelgeving, spe
cificeert aan welke eisen de bedrijfs
voering heeft te voldoen.

Identificatie van relevante wet- en re
gelgeving voor een specifieke rederij is 
de noodzakelijke basis voor het te ont
wikkelen zorgsysteem voor die rederij: 
het zorgsysteem dient namelijk zeker te 
stellen dat aan de relevante wet-en re
gelgeving wordt voldaan.

Alvorens het model nader inhoud te 
geven is het noodzakelijk eerst de sa
menhang duidelijk te maken in eisen 
die aan bedrijfsvoering van bedrijven 
worden gesteld op het gebied van kwa
liteit (door afnemers) en op het gebied 
van veiligheid en milieu (door de over
heid). Uit deze samenhang wordt zicht
baar, dat indien aan eisen ten aanzien 
van kwaliteit, veiligheid en milieu daad
werkelijk geïntegreerd (dat wil zeggen 
in hun onderlinge samenhang worden 
beschouwd) kan worden voldaan, dit 
leidt tot tevredenheid van alle betrok
ken partijen bij een bedrijfsproces: de 
klant, het bedrijf zelf en de overheid. 
Deze geïntegreerde benadering kan 
worden bereikt indien kwaliteit gedefi
nieerd wordt als het voldoen aan eisen 
van klanten én overheden.
De overheden, en achterliggend de 
maatschappij, zijn een belangrijke fac
tor voor de scheepvaart. Zoals aan het 
begin van dit artikel al is aangegeven 
heeft ten gevolge van ongevallen en 
rampen de scheepvaart een slecht ima
go, en wordt eenzijdig op de scheep
vaart wet- en regelgeving afgeroepen. 
Een manier om dit tij te keren is door als 
kwaliteit van de organisatie van het re
derijbedrijf óók automatisch het vol
doen aan eisen op het gebied van vei
ligheid en milieu te incorporeren.
In bovenstaand schema (figuur 1), 
waarbij de totale kwaliteit van de orga
nisatie van het rederijbedrijf centraal 
staat, is het mechanisme weergegeven 
hoe een balans verkregen kan worden 
tussen het voldoen aan eisen op het ge
bied van kwaliteit, én aan eisen op het 
gebied van veiligheid en milieu. Bij een 
juiste balans leidt dit uiteindelijk tot te
vredenheid van alle betrokken partijen.
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Figuur 2

Doordenkend op bovenstaand mecha
nisme is onderstaand basismodel 'wet
en regelgeving' een logisch gevolg. 
Ook voor dit model is 'totale kwaliteit' 
uitgangspunt en is de balans zichtbaar 
door een kwaliteitstak en een veilig
heids- en milieutak.

De eerste contouren van dit basismodel 
zijn dan:
In ondertaand basismodel (figuur 2) 
zijn als voorbeeld de op de aspecten 
betrekking hebben wet- en regelgeving 
gepositioneerd en gearceerd weerge
geven. Het basismodel gaat ervan uit 
dat het voldoen aan eisen op het ge
bied van kwaliteit, milieu en veiligheid 
op een zo economisch mogelijke ma
nier geschiedt.
Het hier beschreven basismodel is ge
structureerd naar de aspecten waarop 
de wet- en regelgeving eisen stelt. Ech
ter de rederijwereld wordt gekenmerkt 
door een grote diversiteit. Wil het mo
del 'wet- en regelgeving' algemeen 
voor het rederijbedrijf toepasbaar zijn 
dan zijn ook andere ordeningen nood
zakelijk. Deze andere ordeningen orde
nen elk de wet- en regelgeving naar 
een bepaald gezichtspunt. Deze ge
zichtspunten zijn eerder aan de orde 
geweest in de tabel met het overzicht 
van wetten, codes, normen en richtlij
nen.'Aansluitend hierop kunnen als an
dere ordening, als aanvulling op het ba
sismodel, worden onderkend:
1. Produktmodel van het schip, dat aan

geeft welke (deel)systemen er aan
wezig (kunnen) zijn. Dit model 
maakt het mogelijk de verschillende 
wet- en regelgeving toe te wijzen aan 
(deel)systemen van het schip (bij
voorbeeld wet- en regelgeving met 
betrekking tot het casco, tot het lens
watersysteem, tot de accommodatie)

2. Levenscyclusmodel van het schip, 
dat aangeeft in welke fase van de le
vensduur van een schip welke wet
en regelgeving van toepassing is 
(ontwerp-, bouw- en/of gebruiks- 
en onderhoudsfase van het schip).

3. Geografisch model, dat mondiaal 
aangeeft voor welke vaargebieden 
en havens welke wet- en regelge
ving van toepassing is. Dit model 
wordt dus grotendeels bepaald 
door de transportroutes van het re
derijbedrijf.

4. Ladingsoort model, dat aangeeft 
voor welke te vervoeren lading wel
ke wet- en regelgeving van toepas
sing is.

5. Organisatiemodel van een rederij, 
dat aangeeft op welk aspect uit de 
totale organisatie van het rederijbe
drijf wet- en regelgeving van toepas
sing is. Dit model geeft antwoord 
op vragen als: Welke wet- en regel
geving geldt er voor het operatione
le vaarproces? Welke voor het laad- 
en losproces? Welke voor het perso
neel (o.a. bemanning)? Welke voor 
mijn totale managementproces?

Aldus bestaat het totale model 'wet- en 
regelgeving' uit een verzameling van 
submodellen gerelateerd aan een basis
model, welke in één samenhangend 
model voor een specifieke rederij, die 
een bepaalde organisatie heeft, die met 
bepaalde schepen vaart, op bepaalde 
routes, en met bepaalde lading, defi
nieert welke wet- en regelgeving van 
toepassing is en wat hun onderlinge sa
menhang daarbij is. Dit model is hier
mee een instrument voor het rederijbe
drijf om zeker te stellen dat het door 
haar te ontwikkelen zorgsysteem ook 
daadwerkelijk het voldoen aan alle gel
dende eisen beheerst.

ISMA TQM (Total Quality Management)

K{waliteit) IS0-9080 MV XSH

M(ilieu) (Veiligheid)
MARPOL

Safety 
VCAB 
SQIiftS 
Ärbowet 
ILO— 147

Security

Afsluiting
In dit artikel is ingegaan op de beteke
nis van de ISM-coae met name in rela
tie tot al bestaande wetten, codes, nor
men en richtlijnen voor de Nederlandse 
scheepvaart. Al deze relaties zijn uitein
delijk inzichtelijk gemaakt in het model 
'wet- en regelgeving’, waarvan voorals- 
noq alleen de contouren beschreven 
zijn. In een volgend artikel zal worden 
inaeqaan op het organisatorische as
pect van de invoering van een zorgsys
teem als de ISM-code in de dagelijkse 
bedrijfsvoering van een rederij.

B i b l i o g r a f i e
1. M ILK handleiding", Ir. A.M  ten Broeke, e.a., 
Samson H.D. TJeenk Willink, Alpen a/d Rijn 
1992
2. "M ILKA-handleldlng*, dr. Ir. H.F. Kaltenbrun 
ner, e.a., Samson, Alpen a/d Rl|n 1994
3. "Vooronderzoek Zorgsystemen In het Rede- 
rljbedrijl", Ir. M.M.R. Kuljer, rapport DGSM
4. "Ship Management Systemen", C.J,|. de Vos, 
Schip en Werf de Zee, augustus 1994

Ovenicltt gebruikte afkortingen

BS British Standard 
CDIM Chemical Distribution Industry 

Marine
COLREG Regulations for Preventing

Collissions at Sea
CSS Code of Standards for Shipma-

nagers
DNV Det Norske Veritas
CL Germanischer Uoyd
ICS International Chamber of Ship

ping
ILO International Labour Organisa

tion
IMO International Maritime Organi

sation
ISF International Shipping Federa

tion
ISM International Safety Manage

ment
ISMA International Ship Managers As

sociation
ISO International Standards Organi

sation
KVNR Koninklijke Vereniging van Ne

derlandse Reders
LR Uoyd's Register
MARPOL Marine Pollution 
MILK Milieuzorg Integratie in syste

men voor Logistiek en Kwali
teitszorg

mILKA Instrument voor integratie van 
zorgsystemen voor Kwaliteit en 
Arbeidsomstandigheden 

MOU Memorandum Of Understan
ding

OPA Oil Pollution Act 
SOLAS Safety Of Life At Sea 
TCW Standards on Training and Cer

tification of Watchkeeping for 
seafarers

TQM Total Quality Management 
VCAB Veilioheids Checklist Aannemers 

Baggerbedrijf 
W W S Wet Voorkoming Verontreini

ging door Schepen



HIER DE
ONTVANGER 
WAARMEE U 

GERUST IN ZEE KUNT GAAN
Maar liefst ruim 500 schepen hebben inmiddels de DGPS 
ontvanger type Sercel NR 103 al aan boord. Waaronder 
talloze schepen van Rijkswaterstaat en baggerschepen.
Want bij peilwerkzaamheden op volle zee is er geen 
andere ontvanger waarmee dermate exact de plaats te 
bepalen is als met de DGPS NR 103.
Wat onder meer een eerste vereiste is bij het uitvoeren 
van lodingen, aanleg en ingraven van pijpleidingen, 
controleren van vaargeulen en positionering van 
platforms.
De DGPS wordt bedrijfsklaar afgeleverd door AquaNav,
Sercel agent voor Nederland en België.
Steek maar van wal voor complete documentatie.

Sercel D G P S  ontvanger 
type NR 103: 
een zee  van zekerheid

Dynamics in the world of
high technology

f l q u a N a v

Ketelweg 12-14,3356 LE Papendrecht 
tel. 078-157988 - fax 078-152027

Ongeacht het weertype...
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MODERNE SYSTEMEN

VO O R  0 A.

CENTRALE VERWARMING

AIRCONDITIONING

BRANDBEVEILIGING

VERHUUR CV-APPARATUUR

sa K o u d  heet. nat o f  d roog weer. O ns k lim a a t b l i j f l  onvoorspelbaar.

To ch  m oei er b innen, w aa r geleefd en g cw c rk i wondt, een aangenaam 

k lim a a t heersen H e inen  &  H opm an H ng ince ring  B V  heeft a lles  in 

huis u w r  een op tim a le  k lim a a t beheersing M d  gedegen advies en een 

perfecte  service bent u s n v e k e rd  van een goed k lim a a t lo t ver in 2000!

HEINEN & H O P M A N  U t lm t  m U a M lM m n iu
ENG INEER IN G  B.V.

Zuidwartk 4 5 , Postbus 9 , 3 7 5 0  G A  Spakenburg, Tel 0 3 4 9 9 -8 3 0 1 4 , Fox 0 3 4 9 9 -8 7 0 7 8

CHRIS-MARINE 
Maintenance tools 
tor marine diesels

Reduce maintenance costs, install
maintenance equipment from
CHRIS-MARINE known and acclaimed
the world over.

- Valve-seat grinding machines
- Exhaust valve grinding machines
- Cylinder-liner-, cylinder-cover 

grinding machines
- Cylinder liner honing machines 

„liner deglazer"
- Valve spindle support grinding 

machines

PLEASE APPLY FOR FULL 
DOCUMENTATION

Stockholder for:

L
4*

I

Chris-Marine • Amot • Storebro • C.M.Z.

THOFEX B.V.
G oudsesingel 63-65 - 3031 EE Rotterdam 

Postbus 22022. 3003 DA Rotterdam 
Telefoon (010) 4120290 
Telefax (010) 4135469
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Queen of Holland
Cruise/Hotel schip voor Rijn-vakanties.

O p 4 m aart is d o o r Scheepswerf de H oop Lobith B.V. het cruise/hotel schip "Queen o f H olland" opgeleverd 
aan Rederij Rijnvakanties B.V. in Rotterdam . Het is gebouw d als een zusterschip van de Regina Rheni, welke 
d o o r de w e rf in 1993 is opgeleverd aan rederi| Kam phuizen In A rnhem . Samen w orden  zi| nu ingezet op  Ri|n 
en Donau en voorzien  in een groeiende behoefte naar m eer luxe en com fort.

hg 1. "Queen of Holland” (Nautische Fotografie De Kater, Nijmegen)

U e  huidige vloot wordt gekenmerkt 
door een groot aantal oudere schepen. 
Door de hogere eisen van de tourist en 
het toegenomen volume zijn er de laat
ste jaren weer nieuwbouwschepen op 
de markt verschenen. Naast de hier be
schreven Queen of Holland zijn nog vijf 
soortgelijke schepen in Nederland in 
aanbouw of recent opgeleverd.
Het oude tonnage wordt elders inge
zet, of gebruikt voor het bedienen van 
de "onderkant" van de markt. Er wordt 
gekeken naar het overbrengen van oud 
tonnage naar andere gebieden bijvoor
beeld Amerika en China, waar de vraag 
naar hotelschepen groeit.
De markt van Rijn-reizen wordt bepaald 
door een beperkt aantal reders/opera
tors met een aantal units, en een aantal 
reder/eigenaren. Tabel 1 geeft een 
overzicht van de huidige vloot.

Markt
De schepen worden ingezet voor twee 
verschillende markten:
- Cruises
- Hotel

De cruises vormen het belangrijkste

De hoofdafmetingen van de Queen 
of Holland zijn:

Lengte over alles 
Lengte waterlijn 
Breedte over alles 
Diepgang 
Kruiplijn
Aantal passagiers
Vermogen
PK

Tankcapaciteiten:

Drinkwater
Brandstof
Fecaliën

110.00 m 
106.75 m 
11.40 m 
1.30 m 
6.10 m 

148 
2* 1075

271.5 m' 
106 m’ 
142 m'

deel van de markt en is gericht op de 
toeristenindustrie. Grote touroperators 
zijn hier toonbepalend. Veelal worden 
schepen een jaar vooraf geboekt. Het 
gedeelte dat overblijft wordt door de 
reder zelf ingevuld. Naar schatting wor
den per jaar zo'n 250.000 Rijnreizen 
verkocht. De gemiddelde prijzen varië
ren tussen ƒ  150.- en ƒ  300.- /dag.
Om het seizoen te verlengen worden in 
voor- en najaar de schepen ingezet in 
het hotelbedrijf. Bij grote evenementen

en beurzen worden de schepen als ex
tra hotelruimte ingezet. Daarnaast wor
den ze gebruikt voor tentoonstellingen 
en andersoortige bijeenkomsten.
De inzet voor deze doeleinden stelt een 
aantal aanvullende eisen aan het ont
werp. De veelal wat oudere tourist ver
sus de snelle zakenjongen. De gezellige 
salon, versus expositie ruimte.
Zoals gezegd stelt de huidige tourist 
meer eisen ten aanzien van luxe en 
comfort. De slaapzaal aan boord van 
een verbouwd beurtschip is veranderd 
in een "suite", waar het landschap 
voorbij schuift. De concurrentie op de 
markt is groot en de prijzen staan onder 
druk. Verder heeft de Rijnvaart industrie 
een probleem met het imago. Vroeger 
deed je een Rijnreis als je 60 was. Nu is 
dit verschoven naar 70. Door te trach
ten meer spanning en vertier te bren
gen (bijvoorbeeld: European Adventure 
Cruise), en uitbreiding van het vaarge- 
bied naar de Donau probeert men het 
imago te veranderen.

Route
Sinds de verbinding tussen Rijn en Do
nau geopend is, is het vaargebied voor 
deze schepen uitgebreid tot aan de



Zwarte Zee. Dit jaar .zullen op de Do 
nau in totaal circa 38 schepen worden 
ingezet. Op de Rijn-Donau route wor
den een grote variëteit aan cruises sa
mengesteld, waarbij een gecombineer
de vlieg/boot reis tot de mogelijkheden 
behoort. Daarnaast vinden ook cruises 
binnen Nederland plaats.
De hoofdafmetingen van de schepen 
worden geheel bepaald door het vaar- 
gebied. In tabel 2 is een overzicht gege
ven van maximale scheepsafmetingen.

De beperkingen in diepgang en hoogte 
zijn vanzelfsprekend sterk afhankelijk 
van waterstanden, de vermelde waar
den zijn operationeel gehanteerde 
waarden. Dit jaar is de maximale toege-

Tabel 1: Rl|n passagier schepen >80 m. (Bron: CBRB 1995)

Operators/Reders Naam H pax |aar

Deilman GMBH&Co Donauprlnzessln

Oresden 

Mozart

Prlncesse de Provence

Europe Cruise Line Serena 116 1949

Blue Danube 150 1995

Feemira reizen Rembrandt van Rijn 100 1985

Köln Düsseldorf AG Austria 200 1971

Britannia 200 1969

Deutschland 200 1971

Europa 200 1960

France 200 1966

Triton reisen 

Elbe, kreuzfahrten

Italia

Heinrich Heine 

Helvetia 

Wilhelm Tell 

Clara Schumann 

Theodor Fontane

200 1971

Scylla Tours Olympia 107 1984

Switzerland 200 1988

Switzerland II 109 1990

Swiss Pearl 123 1993

Swiss Diamant 125 1995

Rederij Rl|nvakanlles Fllla Rheni 129 1980

Rex Rheni 140 1979

Regina Rheni 146 1993

Ri|nhaven 142 1947

Holland 115 1939

Queen of Holland 148 1995

Watertransport Esmeralda 134 1979

Mr.) van Elshout 144 1939

Erasmus 150 1995

Tabel 2: Overzicht beperkingen In hoofdafmetingen tegen:

Lengte Breedte Diepgang Hoogte

Rijn R dam-Basel 110 22.80 1.80 7.10

Moezel 110 11.40 1.30 6.10

Maln-Donau kanaal 110 11.40 1.30 6.00

Donau - . 1.30 610

stane lengte op de Rijn vergroot tot 
135 meter. Nog niet alle autoriteiten 
staan echter vaart met schepen langer 
dan 110 meter op de Rijn toe.

Ontwerp
Bij de huidige ontwerpen worden de 
hoofdafmetingen gemaximaliseerd om 
de kosten per passagier te kunnen ver
lagen. Binnen het aldus verkregen dek- 
oppervlak wordt een keuze gemaakt 
tussen aantal hutten, grootte van de 
hut, grootte van salons, restaurant en 
algemene ruimtes. Bij deze keuze spe
len de huidige normen van de passa
gier een grote rol.
Daarnaast spelen eisen t.a.v. veiligheid 
en stabiliteit een grote rol. Bij het bepa
len van de indeling is de lekstabiliteit 
van groot belang. Deze schepen moe
ten volgens het ROSR (Regelement On
derzoek Schepen Rijn) een schade aan 
een willekeurig waterdicht comparti
ment overleven.
De maximale schadeafmeting zijn als 
volgt gedefinieerd:
- schadelengte 10% van Lwl
- schadediepte B/5 vanuit de zij (cwl) 
500 mm vanuit het vlak
- schadehoogte van vlak tot boven 
hoogste dek.

Principieel kan men kiezen tussen een 
schottenschip of een pontonschip. (zie 
fig.2).
Het voordeel van een schottenschip is 
dat men de ruimte in het schip maxi
maal kan benutten. Echter de hutten 
beneden het schottendek blijken steeds 
moeilijker verkocht te worden vanwege 
"watervrees" bij de passagiers.
De Queen of Holland is een ponton 
schip met alle hutten boven het schot
tendek.
Om de kruiplijn zo laag mogelijk te 
houden, moet het schottendek zo laag 
mogelijk worden gelegd, met andere 
woorden het vrijboord moet worden 
geminimaliseerd. Dit kan worden ge
daan door de compartimenten die lek 
kunnen worden zo klein mogelijk te kie
zen, om het ingestroomd volume te 
minimaliseren.
De kleinste compartimentlengte wordt 
zodoende 10% van Lwl (10.675 me
ter). Deze maat bepaald bij dit ontwerp 
de "stramien" maat. De maat voor 
webs, stutten en hutten. Het vrijboord 
bedraagt 300 mm. Verdere verlaging 
van het vrijboord is mogelijk door de 
permeabiliteit van bepaalde comparti
menten op een andere wijze te verla
gen.

Hut
De belangrijkste ruimte aan boord is de 
hut (fig.3). Deze moet groot en luxe 
zijn en voorzien van alle gemakken. Bin
nen de stramienmaat van 10.675 m

fig 2. Doorsneden grootspant

zijn 4 hutten ondergebracht met ieder 
een lengte(HOH) van 2675 mm, de 
breedte bedraagt 4.62 m en 4.42 m op 
respectievelijk onder en bovendek. De 
bedden zijn langscheeps geplaatst en 
uitgevoerd als klapbed. Op deze ma
nier is overdag veel ruimte en kunnen 
een bank en stoel als zitplaats gebruikt 
worden. In de natte cel is een douche, 
wc en wastafel ondergebracht.
In totaal zijn er 90 hutten, waarvan het 
merendeel identiek is. Van deze 90 zijn 
16 hutten bestemd voor de beman
ning, van in totaal 30 personen. De ver
houding bemanning/passagier be
draagt ongeveer 1:3.
Om het ontwerp van de hut vooraf 
goed uit te kienen is een proefhut ge
maakt, die tot in detail is ingericht. Het 
interieur ontwerp is gemaakt door Art- 
line.

Restaurant
Aan boord is een restaurant met plaats 
voor alle passagiers. Hier staat het ont
bijt/lunch buffet en wordt s'avonds het 
diner geserveerd. Bij het eten is men 
vooral op zijn bord geconcentreerd, 
uitzicht is minder belangrijk. Daarom is 
het restaurant, voorin op het hoofddek 
gesitueerd, vlak daarvoor in het voor
schip is de keuken met een centraal 
kookeiland en veel koelruimte. De keu
ken is voorzien van uitgebreide appara
tuur voor het verzorgen van luxe maal
tijden voor 150 personen.

Salon
Boven het restaurant op het bovendek 
is de salon. Vanuit de salon heeft men 
uitzicht rondom. Het plafond is ver
hoogd waardoor een ruimtelijk effect 
wordt gecreëerd. Aan de achterzijde 
van de salon is een bar geplaatst met 
een pantry. Via de veranda, met goed 
uitzicht komt men in de centrale hal. In 
deze hal is een receptie en openbare
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toiletten. In de receptie 
is de telefooncentrale 
en verschillende com- 
municatie/alarmfunc- 
ties ondergebracht.

Stuurhuis/Zonnetent
Op het topdek kunnen 
de passagiers zich bij 
mooi en slecht weer 
verpozen. De zonne
tent vormt een geheel 
met het stuurhuis en is 
klapbaar uitgevoerd, 
evenals de schoorste
nen op het achterschip.
Deze zijn deelbaar en 
worden door middel 
van een spindel elek
trisch bediend.
In neergeklapte toe
stand ligt het dak van 
zonnetent/stuurhuis 
plat op dek achter de 
"open" stuurkuip. Om
dat het schip op zijn 
weg naar de Donau een 
aantal lage bruggen Fig.3. Foto van een hut 
achter elkaar moet pas
seren is de lessenaar zo
veel mogelijk "weatherproof" uitge
voerd. De stuurkuip is voorzien van 
lensgaten.

Navigatie
Ten behoeve van de navigatie is de vol
gende apparatuur geïnstalleerd:
- een Kelvin Hughes rasterscan rivier 

radar type RSR 1000 met tweede 
display

- een DAP 2000 rivier piloot
- een CP 2000 electronisch kompas
- een ROT 2000 roerstand aanwijzer
- een ES 2000 echo sounder
- twee Sailor RT 2048 marifoons 
De besturings-software van de Aqua- 
masters is voorzien van een zgn. 
"Asymmetrie mode". Dit wil zeggen 
dat altijd de binnenste unit gekozen 
wordt voor het sturen. Indien deze niet 
voldoende hoeksnelheid kan leveren, 
wordt de buitenste unit ook gebruikt.

Constructie
Op het grootspant is de tankindeling te 
zien. De wingtanks zijn verbonden 
door een "cross-flooding" duet om 
asymmetrisch vollopen te vermijden. 
Vanwege de hoge buigende momen
ten die optreden tijdens de tewaterla
ting is gekozen voor een langsspanten 
systeem in dek en bodem. De zijwan
den zijn geknikt, waarbij deze knikken 
tegelijk dienen als verstijving. Op deze 
manier is een zeer strak uiterlijk bereikt.

Voortstuwing
De voortstuwing geschied door twee 
Aquamaster roerpropellors type 901.

Door het toepassen van roerpropellors 
kan de gehele machinekamer achter de 
accommodatie blijven en wordt de in
deling niet verstoord door de motorka- 
mer. In de motorkamer staan twee 
hoofdmotoren, Caterpillar 3512 DITA 
790 kW, bij 1200 rpm, twee generato
ren, Caterpillar 3406, 300 kVA, en een 
havengenerator van 156 kVA, type Ca
terpillar 3306 Dl-T.
Veel aandacht is besteedt aan de vorm 
van het onderwaterschip. Omdat het 
schip veelal op ondiep water vaart zijn 
de waterlijnen uitgestrookt om een 
goede aanstroming van de schroeven 
te verkrijgen. Om schroeven van vol
doende diameter toe te kunnen passen 
zijn de tunnels zo hoog mogelijk opge
trokken. Bij stilliggend schip ligt de top 
van de tunnel 30 cm boven de water
lijn. Het volume van de tunnels is zoda
nig gekozen dat de schroeven in korte 
tijd de lucht hebben weggepompt.
Om de drukfluctuaties onder aanvaard
bare nivo's te houden is een 7 blads 
schroef toegepast met high skew bla
den met een diameter van 1450 mm. 
Het maximale schroeftoerental be
draagt 458 rpm. Met deze schroeven 
behaald het schip een snelheid op diep 
water van 26.5 km/uur.
In het voorschip is een tweekanaals 
Kalkman boegschroef geïnstalleerd. 
Deze boegschroef wordt aangedreven 
door een Cat 3406 van 250 kW, bij 
2100 rpm.

Airconditioning
Vanwege de geringe dekhoogte, speelt

het AC systeem in het ontwerp een be
langrijke rol. De lucht wordt vanaf het 
topdek aangezogen door twee lucht- 
behandelingsunits die op de tanktop, 
onderdeks staan opgesteld. Van hieruit 
wordt de lucht via luchtkanalen in de 
gangen en andere ruimtes uitgeblazen. 
116 Fancoil units zorgen vervolgens 
voor de juiste temperatuur. In de MK 
staat een koudwater maker opgesteld. 
De verwarming wordt verzorgd door 
een oliegestookte ketel.

Waterzuiveringsinstallatie
Voorziening zijn getroffen om een bio
logische waterzuiveringsinstallatie te 
monteren. De tanks zijn geïntegreerd in 
de scheepsconstructie. Uiteindelijke in
stallatie wacht nog op toestemming 
van een aantal Duitse steden om deze 
installatie te gebruiken als het schip als 
hotelschip in deze steden ligt aange
meerd. Ondanks het feit dat de voorzie
ne installatie het water tot op hetzelfde 
nivo zuivert als een landinstallatie, en 
voldoet aan eisen van IMO en UCCG is 
het reder, werf en fabrikant tot op he
den niet gelukt, de Duitse autoriteiten 
over te halen het gebruik toe te staan.
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Full mission GMDSS simulator for GOC 
and ROC training.
W ith  the  in tro d u c tio n  o f th e  com prehensive com m unications s im ulator fo r  CMDSS and SAR operations a new  
too l Is n o w  available w ith in  the  range o f h ig h  q u a lity  m a ritim e  sim ulation  e q u ipm en t enabling  an even m ore 
extensive and  realistic tra in in g  e nv iro n m e n t to  be created.

Introduction
In order to further enhance the safety of 
lives at sea, the international maritime 
community has developed a new sys
tem for distress and radio communica
tions utilizing the present day technolo
gy-
This system is a combination of conven
tional and modern communications 
equipment and procedures and is 
known as Global Maritime Distress and 
Safety System (GMDSS).
The implementation will be phased 
over the period from February 1 1992 
until February 1 1999, on which date 
the system will become mandatory for 
all ships carrying more than 12 passen
gers and all cargo vessels over 300 GRT 
on international voyages.
In order to be properly understood and 
operated, training is required for those 
whose responsibilities will include the 
GMDSS communications. Apart from 
theoretical knowledge the training re
quirements comprise operational and 
procedural skills for both GOC (General 
Operator Certificate) and ROC (Restric
ted Operator Certificate).
These skills have to be practiced on rele
vant equipment, but as real equipment 
is often impractical, costly, or impossi
ble to use, a high quality simulator re
sembling the real system will serve a 
purpose.

Training
The training requirements laid down 
for the various GMDSS certificates in
clude practical knowledge about:
1. equipment
• transmitters and receivers, modes of 
operation, e.g. SSB, DSC, NBDP
• modems i.e. encoders, decoders, 
message formats
• float free EPIRB
• survival craft equipment
• locating devices
2. VHF, MF and HF frequencies, ran
ges, waves, propagation
3. satellite system characteristics such 
as Inmarsat and polar orbiting satellites.
4. operational techniques:

• receiver adjustment for the appro
priate mode of operation
• transmitter adjustment as appropria
te
• antenna adjustment as appropriate
• ship earth station antenna re-align
ment
• use of locating equipment (radar 
transponder)
• use of survival craft radio equipment
5. communications procedures:
• for sending and receiving messages 
(distress, urgency and safety).
• for radiotelephone watchkeeping 
and monitoring for distress and safety 
messages as required once alerted.
• for DSC and NBDP systems
• for satellite communication system

Functions
The abovementioned implies that the 
functions required of a training simula
tor will be to practice:
• alerting:
distress reporting to any unit which can 
provide or coordinate assistance such 
as a ship in the vicinity or a rescue coor
dination centre. This should be possible 
in all directions: ship/ship, ship/shore, 
shore/ship.
• SAR coordination:
usually communications required for 
the coordination of ships and aircraft 
participating in a search. These will in
clude messages between an RCC, on
scene commanders and surface search 
coordinators.
• on-scene communications: 
normally probably on MF or VHF 
bands, between the vessel in distress 
and the assisting units either on sea or 
in the air.
• locating signals:
transmissions intended for finding a 
vessel or people in distress.SART 9 GHz 
transponders in conjunction with ra
dars on the assisting units are the main 
elements used.
• marine safety information: 
distribution of marine safety messages 
and warnings of navigational and me
teorological nature and automatic re

ception of such broadcasts. These can 
be MF, HF, and satellite communica
tions.
• general radiocommunications: 
being either between ships and shore- 
based communication networks for 
management and operation of the 
ships, or between ships in order to assist 
in the safe movements thereof.

Simulator description
The new full mission GMDSS simulator 
contains all equipment which is found 
aboard a vessel for communication, dis
tress and search and rescue purposes 
and necessary to meet all described 
training objectives and operational 
functions.
As the requirements per area differ so 
can the configuration of the GMDSS 
training simulator. The system consists 
of a computer network connecting an 
instructor station with up to 16 student 
stations wmch resemble a simulated ra
dio communications station.
The various new and the more conven
tional items of GMDSS equipment in
cluded in the simulator can be listed as 
follows:
• DSC (Digital selective calling) equip
ment for MF/HF with watch receiver
• DSC equipment for VHF with Chan
nel 70 watch reciver
• MF/HF transmitter and receiver
• VHF transmitter and receiver
• NBDP (Narrow-band direct printing) 
telegraphy with printer
• Navtex receiver
• Inmarsat-A ship earth station
• Inmarsat-C ship earth station with 
EGC receiver
• 406 MHz Cospas Sarsat EPIRB
• 1.6 GHz Inmarsat EPIRB
• 9 GHz SART (search and rescue radar 
transponder)

The system is built up in a flexibel mo
dular way, so it is possible to meet any 
particular user's specific requirement. 
The most comprehensive configuration 
will include all equipment required for 
the A1 to A4 area's.



From the instructor station there can be 
communication with the trainee posi
tions and alternatively the trainee sta
tions can also communicate between 
one another, acting as ships, planes or 
shorestations.
The instructor is able to set up the sce
nario's in advance and depending on 
the training objective of a particular ses
sion, a certain scenario can be exerci
sed.
As all communications and transmis
sions are recorded, the instructor can 
debrief an exercise with the students, 
real time or fast time.
During the process of the exercise the 
instructor has the possibilities to dub in 
debriefing messages, which can not be 
heard by the trainees.
From the instructor station the parame
ters relevant to the exercise can be en
tered: geographical position, ships 
heading and speed, identification name 
and numbers, sea area, types of equip
ment simulated on board.
GMDSS transmissions and communica
tions can result in search and rescue ac
tivities. This is considered an equally im
portant part of the comprehensive trai
ning. For this purpose the trainees also 
have at their disposal a navigation sys
tem, an RDF and course and speed 
controls which enable them to pursue a 
rescue operation.
Although the GMDSS simulator is soft
ware based, the operator panels and 
trainee stations represent a considera

Minister Jorritsma vraagt bedrijfsleven 
offerte voor bergingsvaartuig op de 
Noordzee

De minister van Verkeer en Waterstaat, me
vrouw A. Jorritsma-Lebbink, heeft de ber
gingsindustrie verzocht offerte uit te bren
gen voor het ter beschikking stellen van een 
bergingsvaartuig. Dit vaartuig zal gedurende 
een proefperiode ingezet worden op de 
Noordzee. Met deze preventieve actie wil de 
Nederlandse overheid bewerkstelligen dat bij 
een (dreigende) scheepsramp waarbij sleep- 
boothulp nodig is, ook daadwerkelijk een 
vaartuig met voldoende operationele moge
lijkheden beschikbaar is.
Uit een gezamenlijke inventarisatie van het 
ministerie en de bergingsindustrie bleek dat 
de aanwezigheid van geschikte vaartuigen, 
vooral in het noordwestelijk deel van de 
Noordzee, niet afdoende is gegarandeerd. 
Mede in het licht van een aantal incidenten 
in de afgelopen jaren is nu voor een proefpe
riode van in beginsel twee jaar tot deze stap 
besloten. De bergingsindustrie is gevraagd 
voor 1 maart offerte uit te brengen. Minister

ble amount of harcfware as well. This is 
either real, or stylized simulating the ra
dio equipment most commonly in use 
nowaaays. The obvious advantage of 
the stylized generic version is the much 
greater versatility of the training poten
tial as the simulator is not limited to the 
products of one particular communica
tions equipment manufacturer. "Kno- 
bolog/'is thus made inferior to system 
understanding and procedural training.

Simulation vs. Real equipment
For the purpose of issuing certificates, 
the authorities require certain opera
tional skills to be mastered. This implies 
practical hands-on training, either on 
real or simulated equipment.
One of the most important elements of 
the whole GMDSS system is the safety 
and emergency message communica
tion procedure. Working through coast 
and ship earth stations in the Inmarsat 
system or coast radio stations in MF or 
HF mode is thus required.
Practicing of this element is crucial, 
both from a safety point of view as well 
as from a rescue coordination centre's 
point of view. Observations about the 
enormous amount of false alarms are 
seriously illustrative of the lack of proper 
training of this aspect as well as the un
familiarity with the equipment's design 
and operation.
However this training is difficult on real- 
life equipment as distress messages are 
not allowed to be broadcast for practi

Jorritsma wil voor de zomer een beslissing 
nemen over het bergingsvaartuig.
De overheidsmaatregel ter verzekering van 
de benodigde
bergingscapaciteit doet geen afbreuk aan de 
commerciële sleepboothulp. De Nederland
se overheid zal het beschikbare vaartuig on
gevraagd pas inzetten wanneer een directe 
bedreiging van maatschappelijke belangen 
zoals kustvervuiling aan de orde is. De beslis
sing tot daadwerkelijk ingrijpen met behulp 
van het bergingsvaartuig zal in beginsel van
uit het Kustwachtcentrum worden geno
men.
Enige maanden geleden heeft de Kustwacht 
van het Verenigd Koninkrijk een vergelijkbare 
maatregel getroffen. De Engelse Kustwacht 
heeft met een bergingsmaatschappij een 
overeenkomst gesloten voor de beschikbaar
heid van twee sleepboten. Beide schepen 
zijn inmiddels al enkele malen in actie ge
weest. Tussen de Noordzeelanden wordt 
overleg gevoerd over de mogelijkheid in de 
toekomst gezamenlijk tot een aanpak voor 
de beschikbaarheid van voldoende bergings
capaciteit te komen.

cing purposes so simulated equipment 
seems much more suitable. Furthermo
re the costs of simulated equipment 
especially in the case of multiple stu
dent stations, and of simulated on-air 
practice broadcasts are considerably lo
wer.
Additionally, the release and transmis
sion of EPIRB signals in SAR exercises 
and Navtex transmissions not being 
available in all countries where GMDSS 
certificates are trained for, certainly jus
tify the use of simulators above real 
equipment, to reach both educational 
and budgetary objectives.

Conclusion
The GMDSS system is of vital importan
ce in securing the safety of the seafaring 
population. As the traditional radio 
operators are being replaced by naviga
tors performing communication tasks, 
it is without doubt that the training of 
the latter should be done with the ut
most thoroughness and without com- 
pomises.
Neglecting the requirements of practi
cal training which are laid down in the 
examination descriptions of both GOC 
and ROC is the best way to assure that, 
when the procedures have to be perfor
med in case of real emergency, lack of 
routine and training will undo all efforts 
which have been invested in the design 
and implementation of GMDSS to pro
tect the lives of those at sea.

vervolg van pag. 23

ses van Amerikaanse overheidsorganisaties 
zoals NASA en NTIS.
Gezien de recente uitspraken door diverse 
ministers om maar vooral 'in te voegen' op 
de Informatie Snelweg en de rol van Neder
land te vergroten, lijkt opheffing van een van 
de weinige internationale databases, waar
aan de Nederlandse overheid een bijdrage 
levert, een vreemde manoeuvre.

Uit Bibliotheekinformatie (COBIDOC/NBI- 
91)

i v e r s e n
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De heer Moret 
maakt deel uit van 
het Nautisch Exper
tisebureau £5/5, de 
expertlse-arm van 
de vroegere INA, nu 
CIGNA.

Krachten op lading aan boord van 
containerschepen
O nlangs o n tv in g en  wi| een adviesaanvrage v o o r  het ve rvo e r va n  straaljagers In containers. A lhoe w e l w ij al 
ru im  20 jaar contro le  van zw a re  lading  doen, in b innen - en b u ite n la n d , w as d it n ie uw  vo o r ons. Er was w ein ig  
inzicht in de  condities aan b o o rd  van conta iner schepen w a t b e tre ft de  krachten w aaraan lading  o p  de  g ro te  
conta iner schepen w o rd t  b lootgeste ld . Verg elijk in g en  m et de o m sta n d ig h e d e n  o p  de schepen w a a r wi| n o r 
m aal m ee te  m aken hebben, g in ge n  niet op.

Allereerst moesten wij een complete 
stabiliteitsberekening van een groot 
containerschip zoeken. Dat viel al niet' 
mee. Dit soort schepen wordt ergens in 
een kantoor geheel per computer bela
den. De gegevens worden per satelliet 
naar het schip gestuurd en daar weer in 
het computer-systeem aan boord gela
den. Een blik op een beeldscherm aan 
boord is al heel wat.
Via Nedlloyd kregen wij de beschikking 
over een complete 'loaded condition' 
van een van Nedlloyd's nieuwste sche
pen: de ultimate container carriers 
(UCC's). Deze schepen zijn de modern
ste schepen van dit moment.
Als voorbeeld diende een 'gewone' reis 
van NW Europa naar de Far East. Het 
schip vertrok gelijklastig en nagenoeg 
op haar merk. Deze gewone beladings- 
loestand was niet echt interessant; deze 
schep/en stampen en slingeren bij ge
wone beladingstoestand normaal. Ei
genlijk vallen alleen de verticale versnel
lingen vrij hoog uit en dan alleen nog 
als met volle snelheid doorgevaren 
wordt.
Met de beladings gegevens en de 
hoofdafmetingen van het schip werden 
de natuurlijke slinger- en stamp perio
den bepaald en de slinger- en stamp- 
hoek. Vervolgens werden ook de bewe
gingen dompen, schrikken, gieren en 
dwarsscheeps verzetten berekend en 
alle versnellingen samengesteld tot ver
snellingen in langsscheepse, dwars
scheepse en verticale richting.
De langsscheepse versnellingen ont
staan door schrikken en stampen van 
het schip. Schrikken in de zee is afhan
kelijk van de scheepslengte, blockcoëffi- 
cient, de deining golven en de snel
heid. Stampen en schrikken zijn dus al
leen beinvloedbaar door de (ontmoe- 
tings-) snelheid aan te passen.
In afbeelding [1] zijn de verticale ver- 
snellingskrachten afgezet van 25 meter 
achter de achterloodlijn tot 25 meter 
voor de voorloodlijn bij snelheden van 
20,15,10 en 5 zeemijl/uur.
De verticale versnellingen bestaan uit

stampversnellingen, dompen en de 
verticale component van de slinger be
weging (alleen van belang op flinke af
stand van het vlak door kiel en stevens). 
Dompen is voornamelijk afhankelijk van 
de blockcoëfficient, scheepslengte en 
alweer de snelheid.

Omdat wij voor de adviesaanvrage niet 
van een bepaalde (wellicht ideale) 
'loaded condition' konden uitgaan, is 
gekeken of wij de toestand konden ver
slechteren. Dit lukte vrij aardig. Uit
gaande van de gegeven reële bela
dingstoestand is een aantal malen 3000 
ton uit de lagen containers aan dek ge
lost. Hierdoor verminderde GK met ras
se schreden en werd het schip behoor
lijk wreed.
De eindconditie werd niet als geheel re
alistisch beschouwd omdat nog 5000 
ton ballast in de dubbele bodem tanks 
uitgepompt kon worden. Die ballast 
was door toegenomen stabiliteit en af
genomen 'shear forces', buigende mo
menten en torsie niet meer nodig.
De gebruikte gegevens en beladings- 
toestanden waren als volgt:

In toestand [5] 
zou volgens bere
kening het schip 
26’ slingeren bij 
een Ts = 11.3 sec. 
en 8’ stampen 
met een periode 
van 9.1 sec. De 
gevolgen voor de 
dwarsscheepse 
versnellingen ble
ven uiteraard niet 
uit.
In afbeelding [2] 
zijn de dwars
scheepse versnel
lingen uitgezet op 
diverse hoogten 
boven de kiel. De 
dwarsscheepse 
versnellingen 
worden voorna

melijk veroorzaakt door slingeren, als
mede door dwarsscheeps verzetten en 
door gieren. De versnelling neemt ui
teraard toe met de afstand tot de slin- 
geras. Extreem slingeren, bijvoorbeeld 
als gevolg van verlies van stabiliteit in 
achteropkomende zee is niet in aan
merking genomen.

De langsscheepse versnelling, ten ge
volge van schrikken in de zee en door 
stampen waren over alle beladingscon- 
dities betrekkelijk gering met waarden 
van 0.15 G tot 0.35 G.
Het is een goede gewoonte om met de 
slechtste omstandigheden rekening te 
houden. Ook wat betreft het vastzetten 
van lading in containers. Straaljagers 
echter, en ook sommige andere dure 
en gevoelige lading, kan men ook ge
makkelijk met sjorren beschadigen. Bo
vendien is sjorren ook duur. In ons ge
val was vooral de verticale versnelling 
een probleem. Niet zozeer voor de 
vliegtuigen, maar wel voor de onder
steuning. Gewapend met onze nieuwe 
kennis, Konden wij een gunstige stuwa
ge locatie aan boord bewerkstelligen. 
Nu zijn niet alle schepen gelijk en dit

Lengte
Breedte
Holte
Diepgang
Deplacement

Beladingstoestand

253.00
32.24
23.25 
12.53

67224.00

meter (Lpp)
meter
meter
meter (summer) 
MT (summer)

1 2 3 4 5
Depl. 67540 64540 61540 58540 55540 MT
Diepg 12.54 12.12 11.70 11.27 10.83 mtr
KM 15.40 15.37 15.36 15.33 15.33 mtr
LCF 112.82 113.37 113.88 114.65 115.46 mtr
LCB 120.01 120.34 120.67 120.99 121.30 mtr
UTM 1168.00 1120.00 1075.00 1022.90 971.40 tm
UIW 72.00 71.00 69.90 68.70 67.40 t/cm
KG 14.54 13.63 12.86 12.28 11.21 mtr
GM 0.79 1.66 2.42 3.05 4.12 mtr



Afbeelding I.

Afbeelding 2.

verhaal is niet van toepassing op zo
maar een ander containerschip. Er zul
len zeker gevallen zijn waar condities 
duidelijk slechter zijn. Daarom is het 
zaak er voor te zorgen dat lading in 
containers goed vastgezet is.

Het komt nog regelmatig voor dat een 
stack containers aan dek overboord 
verloren wordt. Bij de nieuwe schepen, 
met cell guides doorlopend aan dek, 
zal dit voor een groot deel voorbij zijn. 
Als er weer eens een aantal containers 
verloren zijn, wordt al snel gesugge
reerd dat de containers niet goed vast 
stonden. De vraag is echter of dat waar 
is.

Ons zijn legio gevallen bekend waarin 
slecht of niet gesjorde containerlading 
door de zijwand van een container naar 
buiten kwam tijdens slecht weer. Als 
zoiets gebeurt in de onderste container 
van een stack aan dek, kan de container 
zodanig verzwakt worden dat de stack 
inzakt. Het resultaat laat zich raden en 
het bewijs ligt vaak letterlijk erg diep.

D i v e r s e n

Toepassing van digitale fotogramme
trie in de scheepsbouw (Stichting 
BOS)
Fotogrammetrie is een technologie, welke 
afkomstig is van de kartografie en welke 
zich richt op het verkrijgen van geometri
sche informatie uit twee-dimensionale beel
den. De digitale fotogrammetrie maakt het 
mogelijk deze twee-dimensionale beelden 
te verwerken tot drie-dimensionale objec
ten, zodat het gemeten fysieke object weer
gegeven kan worden in digitale vorm. Deze 
technologie wordt in tal van beroepsvelden 
toegepast. Het doel van dit project is de 
haalbaarheidsbepaling van digitale foto
grammetrie in de scheepsbouw, waar het 
gaat om de mogelijkheid om object-infor- 
matie in bijna real-time om te zetten in digi
tale informatie, welke koppelbaar is aan 
CAD/CAM-systemen. Enige voor de 
scheepsbouw interessante toepassingen 
zijn:
- Het genereren van technische (geometri
sche) informatie over onbekende of bescha
digde delen van objecten of constructies 
ten behoeve van scheepsreparatie, verbou
wingen, enz.
- Het vergelijken van volledige of onvolledi
ge reële objecten of constructies met het

bijbehorende produktmodel. Dit ter vaststel
ling van geometrische overeenkomsten 
(maatvoering, werkvoortgang, enz. in de 
scheepsnieuwbouw).
- Het kunnen genereren, bewaren en bewa
ken van produktmodellen voor scheeps- en 
werktuigbouwkundige constructies (as ma
de).
Ten behoeve van dit project heeft stichting 
BOS een samenwerkingsverband van oor
spronkelijke Nederlandse kenniscentra tot 
stand gebracht:
- Ingenieursbureau Geodelta uit Delft, een 
voor de scheepsbouw niet geheel onbeken
de organisatie, en
- Numeriek Centrum Groningen, de belang
rijkste leverancier van CAD/CAM-technolo- 
gie aan de Nederlandse scheepsbouw.
Het project is verdeeld in twee hoofdfasen:
1. In de eerste fase wordt gekeken naar mo
gelijkheden voor het uitwisselen van gege
vens tussen het Geodelta fotogrammetrisch 
systeem en het Nupassysteem van Nume
riek Centrum Groningen, en naar de wijze 
waarop geconstateerde problemen kunnen 
worden opgelost.

2. In de tweede fase worden praktijkproe
ven uitgevoerd op een scheepswerf om de 
haalbaarheid van de nieuwe technologie 
vast te stellen. De proeven bestaan uit foto
grammetrische meting van enkele scheeps- 
constructies en het verwerken van de me
tingen tot CAD-modellen in Nupas. Deze 
fase wordt afgerond met een (praktijk) pre
sentatie aan de bedrijfstak.
Inmiddels is de eerste fase afgerond. Het fa
se-rapport is verkrijgbaar bij CMO, onder 
rapportnummer CMO 93/1674/7, 
BOS.94.418.5.077.
Het belang van dit project voor de scheeps
bouw is aanzienlijk : een lezing over resulta
ten uit fase 1 was een van de drie Neder
landse bijdragen aan de onlangs gehouden 
ICCAS-conferentie in Bremen.
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S C H E E P V A A R T I N S P E C T I E

Wijzigingen in de metingsregels voor 
het Panamakanaal

1. Inleiding
Op 1 oktober 1994 zijn de regels voor 
de bepaling van de Panamakanaal Net
to Tonnage gewijzigd. Het nieuwe me- 
tingsysteem (Panama Canal Universal 
Measurement System, PC/UMS) gaat 
uit van het resultaat van de berekening 
van het totale volume van alle ingeslo
ten ruimten van een schip volgens de 
voorschriften van het Internationale 
Verdrag betreffende de meting van 
schepen, 1969.
Door de toepassing van een tweetal 
factoren op het totale volume resulteert 
de "PC/UMS Net Tonnage".
De factoren zijn zodanig gekozen dat in 
meer dan 70% van de gevallen de ton
nage, berekend volgens de nieuwe me
thode, minder dan 5%  afwijkt van de 
tonnage volgens de oude methode.

2. Overgangsbepalingen voor 
bestaande schepen
De Panama Canal Commission heeft 
besloten dat schepen waarvoor in de 
periode tussen 23 maart 1976 en 30 
september 1994 een "Panama Canal 
Tonnage Certificate" is afgegeven en 
die geen aanzienlijke constructieve ver
andering hebben ondergaan hun offi
ciële "Panama Canal Net Tonnage" zul
len behouden als hun "PC/UMS Net 
tonnage".
Een aanzienlijke constructieve verande
ring is een verandering van meer dan 
10% van het totale volume van alle in
gesloten ruimten.
Schepen die voor deze overgangsmaat
regel in aanmerking komen (voorwaar
de is dat het schip in de bovengenoem
de periode door het kanaal is gevaren), 
ontvangen bij hun eerstvolgend bezoek 
aan het Panamakanaal een "PC/UMS 
Net Tonnage Certificate". Het gebruik
te model vindt u als bijlage 1.
Op de achterzijde van dit document 
staat geen overzicht van de volumes 
van de ingesloten ruimten.

3. Schepen die niet in aanmerking 
komen voor de overgangsmaatregelen
Voor nieuwe schepen en voor schepen 
waarvoor op 30 september 1994 noq 
geen "Panama Canal Tonnage Certifi-

cate" was afgegeven dient de PC/UMS 
Net Tonnage volgens de nieuwe voor
schriften bepaald te worden.
De Panama Canal Commission heeft de 
Scheepsmetingsdienst gemachtigd oer 
gelijke berekeningen uit te voeren. De 
Scheepsmetingsdienst beschikt intus
sen over de benodigde voorschriften, 
modellen van documenten en software 
voor de bepaling van de berekenings
factoren.
De resultaten van de berekening en een 
gedetailleerd overzicht van de onderde
len van het totale volume worden vast
gelegd op het z.g. "PC/UMS Docu
mentation of Total Volume". Het ge
bruikte model vindt u als bijlage II.

Een exemplaar van dit document gaat 
met een kopie van de Internationale 
Meetbrief (1969) naar de Panama 
Canal Commission.
De Panama Canal Commission heeft 
ons recent nog medegedeeld dat de 
behandelingstijd van en de kosten voor 
schepen waarvan de benodigde gege
vens vooraf via de Scheepsmetings
dienst bij de Commission zijn inge
diend belangrijk minder zullen zijn dan 
voor schepen waarvoor dergelijke infor
matie ontbreekt.

4. Benodigde gegevens
De inhoud van de "advance informa
tion" voor de Panama Canal Commis-

Bijlagel Y

PANAMA CANAL COMMISSION 

®
PC/UMS NET TONNAGE CERTIFICATE

P a n a m a  C a n a l S h ip  Id e n tifica t io n  N u m b e r   ...................................  000000

N am e o f S h ip : _____________________________________________________
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B ased  upon a P a n a m a  C a n a l Tonnage C e n i/ lc a le  issued by I he P a n a m a  C a n a l Com m ission  
on i__________________ I h is vessel has been assigned the fo llow ing Tonnages:
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sion omvat het volgende:
- een afschrift van de Internationale 

Meetbrief (1969)
- het PC/UMS Documentation of to

tal volumes
- een afschrift van het internationale 

uitwateringscertificaat
- een capaciteitsplan/schaal van laad

vermogen
- een algemeen plan van de boven

bouwen
- een zo volledig mogelijk ingevuld 

exemplaar van het "admeasure
ment datasheet" (zie bijlage III).

5. Procedure Scheepsmetingsdienst
De Panama Canal Commission heeft 
aangegeven dat zij het op prijs stelt als 
de Scheepsmetingsdienst optreedt als 
metingsautoriteit en intermediair ten 
behoeve van Nederlandse reders.
Indien de aanvraag voor een Panama- 
meting tegelijkertijd met die van een 
'69 meting wordt ingediend kunnen de 
extra inspanningen en dus de kosten 
tamelijk beperkt blijven, (tot 31 januari 
1995 Hfl 485, na 1 februari 1995 Hfl 520,-) 
Bij de aanvraag dient een extra exem
plaar van de bovengenoemde tekenin
gen ten behoeve van de Panama Canal 
Commission te worden meegezonden. 
De reder en/of de werf dienen het bij 
het aanvraagformulier meegezonden 
"admeasurement datasheet" zo volle
dig mogelijk in te vullen en aan de 
Scheepsmetingsdienst te retourneren. 
De aanvrager ontvangt een exemplaar 
van het PC/UMS Documentation of Vo
lumes en de Scheepsmetingsdienst 
zorgt ervoor dat alle documentatie bij 
de Panama Canal Commission terecht 
komt. Eventuele vragen of opmerkin
gen van die kant zullen door de 
Scheepsmetingsdienst behandeld wor
den.

6. Beslaande schepen zonder 
overgangsregeling
Bestaande schepen, die weliswaar een 
Panamakanaal meetbrief van voor 1 ok
tober 1994 hebben maar nog nooit 
door het kanaal zijn gevaren, komen 
niet in aanmerking voor de overgangs
regeling.
Al deze schepen dienen van een nieu
we Panamakanaal meetbrief voorzien 
te worden.
Voor schepen, die in het verleden door 
de Scheepsmetingsdienst zijn gemeten 
volgens het 1969 verdrag, zullen tot 1 
juli 1995 dezelfde voorwaarden gelden 
als hierboven beschreven zijn voor 
nieuwe schepen.
Na die datum zal op na-calculatiebasis 
worden gefactureerd.

Voor nadere inlichtingen en de ge
noemde bijlagen: Ing. J.P.Baalbergen, 
tel. 010-2668572
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Elektrische voortstuwingen en 
dwarsschroeven.
Bakker Sliedrecht Electro Industrie is 

een bedrijf, dat elektrische voort- 

stuwings- en dwarsschroelsystemen 

ontwerpt, produceert en levert. Onze 

systemen vallen op door hun efficiënte 

vermogensverdeling en dieselbelas- 

ting, een laag trillings- en geluids

niveau. hoge redundanties en flexibele 

inbouwmogelijkheden. Voor service, 

onderhoud, revisie en reparaties, zijn 

_ wij 24 uur per dag inzetbaar.

Hoe
verhoogt u 

het rendement

‘ Bakker Sliedrecht 
Electro-lndustrie B.V.
TeL/Fax 01840-16600/10144 

Aandrijvingen, Automatisering, 

Installatie en Service.

Bakker Repair B.V.
Te' 'Fax 01840-10555/11853 

Revisie, Reparatie.

Wikkelen en Balanceren.

t t
BRKiiER
SLIEDRECHT

van uw  
persoonlijke 

verkoop?
I n  p r o fe s s io n e le  m a r k te n  u  p e r s o o n l i jk e  

v e r k o o p  de  b e s lis s e n d e  f a c t o r  in  b e t k o o p p r o c e s .

M a a t  h o e v e e l k a a l e e n  e n k e l v e r k o o p g e s p r e k  

t e g e n w o o r d ig ?  D r ie h o n d e r d  g u ld e n ?  E e rd e r  

m e e r  d a n  m in d e r .  Z o 'n  d u u r  m id d e l z u l t  u  a l le e n  

ïn t e t t c n  aJa e r  e e n  re é le  k a n s  o p  s u c c e s  is.

H o e  k o m t  u  n u  a a n  b e t r o u w b a r e  sa les  

le a d a ?  D i r e c t  r e s p o n s e  a d v e r d s in g  in  v a k b la d e n  

is  e e n  u i t e r s t  e f fe c t ie v e  m a n ie r  o m  Ln c o n ta c t  te  

k o m e n  m e t  s e r ie u z e  p ro a p e c is .  M a a r  v a k b la d -  

re c la m e  b ie d t  m e e r  m o g e l i jk h e d e n .  H e t  v a k b la d  

w o r d t  in t e n s ie f  g e le z e n . H e t  is  de  b e la n g r i jk s te

\akbladreclame. 
De motor van uw communicatie.

b r a n  v a n  in f o r m a t ie  v o o r  b e s lis s e rs  e n  b e ïn v lo e -  

d e rs  in  h e t b e d r i j f s le v e n .  D o o r  r e g e lm a t ig  te  

a d v e r te r e n  k u n t  u  u w  o n d e r n e m in g  p r o f i le r e n  aJa 

ee n  in te r e s s a n te  b u s in e s s  p a r t n e r  m e t e e n  a a n t 

r e k k e l i j k  p r o d u k  ta a n  b o d . E n  d a l  z a l u w  v e r k o 

p e rs  m a k k e l i jk e r  e n t r e e  g e v e n .

B o v e n d ie n  z o r g t  v a k b U d r e c la m e  d a t  a n d e re  

c o m m u n ic a t ie m id d e le n  a ls  d i r e c t  m a i l  e n  t e le m a r 

k e t in g  b e te r  w e r k e n .  D a t  le v e r t  w e e r  m e e r  salea 

le a d s  o p  w a a r d o o r  u w  v e r -  

k o o p s t a f  e f ï ie ié n t e r  e n  

e f fe c t ie v e r  k a n  o p e r e re n .  [  I
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Demontabele hydraulische 
zijsteunen

Door de fa. HYDROSPEX CYLAP B.V. te 
Hengelo zijn aan Van der Ciessen de 
Noord in Alblasserdam 6 demontabe
le hydraulische zijsteunen geleverd. 
Door middel van één bedieningslesse- 
naar zijn de 6 zijsteunen onafhankelijk 
van elkaar te bedienen. De armen zijn 
aan het uiteinde voorzien van een kan
telbare bovenplaat met rubberstrip
pen. Dit maakt het mogelijk om snel 
en met weinig mankracht allerlei 
scheepstypen vast te zetten. Door de
ze hydraulische zijsteunen te gebrui
ken wordt met minder mensen aan
zienlijk veel tijd bespaard.

Voor informatie:
Hydrospex Cylap B.V.
Tel: 074-422045

INA en GMDSS

In februari van dit jaar is het 3 jaar ge
leden dat het GMDSS in werking trad. 
Toentertijd werd er veel gepionierd 
met bestaande apparatuur om te vol
doen aan de gestelde eisen. Toen dan 
ook in 1992 GMDSS een feit werd, 
was INA hier klaar voor met een pro- 
duktenpakket gebaseerd op de 
hoofdpeilers MAGNAVOX en SKANTI. 
In die beginfase zijn dan ook veel 
schepen door de INA engineers om
gebouwd naar GMDSS in niet alleen 
Nederland maar ook in het buiten
land.
In 1993 kwam de opmars van de C- 
terminal, de EPIRB en SART verplich
ting en wederom liep Nederland 
voorop. INA haalde de topmerken 
THRANE St THRANE en McMURDO in 
huis ter versterking van het GMDSS 
produktenpakket. Door de komst van 
de C-temninal werd TOR minder be
langrijk en INA was de eerste die 
GMDSS uitrustte met twee C-termi- 
nals met vrijstelling van TOR. In die 
tijd lanceerde SKANTI ook zijn 
GMDSS lijn, gebaseerd op bewezen 
zenders (de 7000 en 8000 serie) en

nieuwe apparatuur waaronder DSC, 
Satcom-C en de maritieme PC.
GMDSS aan'boord betekent nieuwe 
apparatuur die bedient moet worden 
door mensen die steeds minder tijd ter 
beschikking hebben. Gebruiksvriende
lijkheid, complete integratie en flexibi
liteit zijn dus de sleutelwoorden. Met 
name de DSC unit is een onderge
schoven kindje. SKANTI heeft hiervan 
echter de noodzaak ingezien wat re
sulteerde in echte gebruiksvriendelijke 
apparatuur. De aanschaf van SKANTI 
DSC door de Hoofd Directie Telecom 
Post na een grondig marktonderzoek 
is hiervan dan ook een voorbeeld. In
tegratie wordt verkregen door de vol
ledige automatische werking van de 
onderlinge units. Flexibiliteit wordt 
verkregen door een volledig op af
stand bestuurbaar systeem. Alle con
trol units kunnen op een compacte 
wijze op de brug worden gemonteerd 
terwijl alle voedingen, zenders en tu
ning-units geplaatst worden op een 
separate daarvoor geschikte plaats. 
Op nieuwbouw schepen kan dat bij
voorbeeld het INA radioconsole zijn of 
een converter ruimte. Op retrofit sche
pen is SKANTI de oplossing. Ligt de 
oude radiokamer achter of onder de 
brug, dan is er geen probleem. Be
staande antennes, voedingen en ka
bels, kunnen daardoor gebruikt wor
den. Zelfs als tussen de oude radioka
mer en de brug 100 meter kabel ge
trokken moet worden.
Behalve gebruiksvriendelijkheid, inte
gratie en flexibiliteit moet GMDSS ook 
snel en betaalbaar geleverd worden. 
INA brengt dan ook in de loop van het 
jaar een eigen console uit die opge
bouwd wordt met SKANTI en THRA
NE & THRANE apparatuur. Deze con
sole die volledig op klant specificaties 
geleverd wordt, bespaart installatie 
werk en tijd. Het standaard GMDSS 
A3 console bevat SKANTI MF/HF met 
DSC en THRANE & THRANE Satcom- 
C in combinatie met of/een TOR, Sat- 
com-B of een tweede Satcom-C. Te
vens is er plaats voor de nog verplichte

2182 kHz wachtontvanger, Navtex, 
automatische laadinrichting en een 
VHF of autotelefoon. Printers, nood
verlichting en voedingen hebben ook 
hun plaats gekregen.
Daar de radioconsole ook steeds meer 
als een administratie lessenaar ge
bruikt wordt is veel aandacht besteed 
aan een vrije schrijfruimte. De 'AT' key- 
boarden kunnen dan ook netjes opge
borgen worden indien deze niet be
nodigd zijn. Door de nette afwerking 
kan de console tegen een schot of vrij
staand in het stuurhuis geplaatst wor
den. Tevens voldoet het qua afmetin
gen volledig aan de maatvnenngen 
met betrekking tot 1 -mans ba>qbedie- 
ningen.
Een belangrijk onderdeel van GMDSS 
is de verplichte Shore Based Mainte
nance (SBM). Zoals bekend heeft de 
Nederlandse overheid gekozen voor 
de duplicatie bij de vaargebieden Al 
en A2. Vaart het schip echter in A3 
dan is een combinatie van duplicering 
en onderhoud vereist. Veelal wordt 
SBM gebruikt daar On Board Mainte
nance (OBM) te duur is. INA heeft op 
het moment meer dan 100 Schapen 
voorzien van een SBM certificaat waar
van vele met een worldwide vaarge- 
bied. Als een schip door de INA wordt 
omgebouwd den wordt het schip 
geregistreerd in de database. 
Installaties zijn onder andere geplaatst 
bij: Seatrade, Broere Shipping, Kahn, 
Parlevliet & Van der Plas, Vroon, 
Theodora, Stolt Tankers, Jo Manage
ment, Anthony Veder, North Sea Fer
ries, DGSM, enz. Tevens adviseren wij 
veel in onze RACAL DECCA agenten 
organisatie met betrekking tot 
GMDSS.

Voor informatie:
Afdeling verkoop te Rotterdam. 
Tel.010-4038711, fax. 010-4330831.

Nicolet Technologies

Bakker Electronics Dongen B.V. maakt 
bekend dat zij vanaf januari samenge
gaan zijn met Nicolet Instrument 
Technologies, Madison Wl, USA. 
Onder de nieuwe naam Nicolet Tech
nologies B.V. maakt het nu deel uit 
van de ThermoSpectra Corporation 
die op zijn beurt onderdeel is van 
Thermo Instrument Systems, een be
drijf van Thermo Electron Corpora
tion.
Sinds de oprichting in 1979 heeft Bak
ker Electronics Dongen B.V. zich bezig 
gehouden met de ontwikkeling en 
produktie van data acquisitie appara
tuur, transiënt recorders, waveform 
analyzers en gebruikersvriendelijke 
software voor professionele meetsyste
men. Bovendien is het bedrijf toon
aangevend op het gebied van geïso

leerde meetapparatuur voor metingen 
aan hoogspanningscomponenten tot 
2 MegaVolt.
Het samengaan met Nicolet Instru
ment Technologies biedt nu de moge
lijkheid om het innovatieve produk
tenpakket grootschalig wereldwijd af 
te zetten. Bovendien is continue ont
wikkeling van hoogwaardige Produk
ten, afgestemd op mondiale klanten
wensen, gewaarborgd.
De produkten van belde bedrijven zul
len onder het handelsmerk Nicolet op 
de markt verschijnen en omvatten alle 
componenten noodzakelijk voor de 
realisatie van een compleet meetsys
teem, van opnemer tot aan rapporta
ge.
De coördinatie van alle Europese acti
viteiten zal vanal heden verzorgd wor
den door Nicolet Technologies B.V te 
Dongen.

Voor informatie:
Nicolet Technologies B.V. 
Ing.j.H.Bakker 
Min. Aalberselaan 10 
5103 BA Dongen
Tel: 01623-12280; fax:01623-15810

New steering cylinder offered for 
outboard engines

Millions ol outboard motors power 
boats on waterways all over the 
world. Now outboard owners can 
experience the luxury of hydraulic 
steering with a durable new steering 
cylinder.
The 7032 Front Mount Cylinder from 
Kobelt Manufacturing Company is 
made from bronze and stainless steel 
components for reliable performance 
and resistance to corrosion. Maxi
mum operating pressure of the new 
cylinder is 1500 psi. It features a 
11/4" inside dimension and a 71/2" 
cylinder stroke. The effective piston 
area is .921 square inches. It weighs 
just 11 lbs. A side mount cylinder, 
Model 7030 is available in balanced 
and unbalanced versions,
Like all Kobelt products, the 7032 
Front Mount Cylinder is backed by a 
5 year warranty.

Voor informatie:
Maprom Engineering B.V. 
Maxwellstraat 22 3316 GP Dor
drecht
The Netherlands
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SWZ 95-04-01
A  com parison  o f h u m a n  p e rfo r 
m ance using electronic and  p a 
p e r charts
Mercer, RM  ; Hong, M.B. 
Manoeuvring and Control ol Marine 
Cra»t(075218), 199409, pg-241, 
nrpg-9, ta-5, ENG 
The Centre for Marine Simulation 
(CMS) has recently completed a re
search project involving Electronic 
Chart Display and Information Sys
tems (ECDIS) for the Canadian Hydro
graphic Service (CHS). The research 
was designed to determine if the use 
of ECDIS did indeed reduce mariner 
workload and contribute to naviga
tion safety. Each participant was requi
red to complete six passages on the 
CMS full-mission ship simulator. Data 
was collected both during and after 
each passage. The analysis of data has 
indicated that navigational perfor
mance is improved and workload is 
reduced when ECDIS is used to pre
sent information to the mari
ner.0210210

SWZ 95-04-02
O p tim a l speed contro l fo r  c ru i
sing
Blanke, M.
Manoeuvring and Control of Marine 
Craft(075218), 199409, pg-12S, 
nrpg-10, gr-7, ta-1, dr-2, ENG 
With small profit margins in merchant 
shipping and more than eighty per
cent of sailing time being cross ocean 
voyages, speed control is crucial for 
vessel profitability. This paper propo
ses a cost criterion based on economy 
factors for use in optimal speed con
trol. It is shown that existing shaft con
trols decrease earnings when changes 
in weather occur. This paper suggest a 
limited horizon optimal speed control 
concept where identification of an ad
ded resistance model, and prediction, 
are used to determine the speed profi
le that optimizes vessel profitability. 
Performance is illustrated by simula
tion results based on model test da- 
ta.0150410 ; 0160161

SWZ 95-04-03
D ouble  hull tankers : com parison  
w ith  sing le -hu ll tankers as re 
gards p ro te ctio n  against pollu  
tlon
Hervo, Y.
Bulletin Technique du Bureau Veri- 
tas(000351), 199412, 76/4, pg-21, 
nrpg-21, gr-1, ta-3, dr-9, ENG 
New international regulations now re
quire double hulls for oil tankers of 
5000t dwt or more. When the new 
rules were being discussed and 
brought into effect by degrees, first in

the United States, with the Oil Pollu
tion Act (OPA), then at I MO, they rai
sed a great deal of argument and con
troversy. Many authors argued that 
there was a greater risk of explosion in 
double-hull ships, or that they could 
be structurally less sound than single
hull ships. This article tries to summari
se the situation, on the basis of a cer
tain degree of experience, at least as 
regards the design of such ships, by 
the author.0130100; 0960100

SWZ 95-04-04
H at th e  ree fer e q u ipm e n t Indus
t r y  been d ra g g in g  its feet?
Unge, E. van
Intermodal Europe 88(072200),
199411,1 / 39, pg-1, nrpg-8, ta-5, 
dr-1, ENG
The development on the phase out of 
the CFC production have been accele
rated. Nobody could have foreseen 
the total phase out worldwide could 
be achievable in one decade only. Fur
thermore there is some lobbying to 
ban the usage of CFC's in three years 
from now (1994). Should this lobby 
be successful it might have further 
consequences for the industry. This ar
ticle reviews some refrigerants and 
their (ozone depletion and global war
ming) characteristics, international 
steps taken to protect the ozone layer, 
government policy and regulations 
(with the emphasis on Europe) and 
the industry's response.0161210

SWZ 95-04-05
T h e  ro le  o f  IM O In setting 
m a n o e u vrin g  standards
Pahmares, M.
Manoeuvring and Control of Marine 
Craft(075218 ), 199409, pg-1, nrpg- 
8, gr-1, dr-2, ENG
Over the past three decades there has 
been a concerted attempt within the 
maritime community, embodied by 
the IMO, to establish international 
standards aimed at enhancing the 
manoeuvring capability of ships. The 
IMO Assembly has integrated this 
work into the Interim Standards for 
Ship Manoeuvrability, adopted in No
vember 1993 by resolution
A.751(18). These standards, together 
with the associated explanatory notes 
adopted by the Maritime Safety Com
mittee in May 1994, are meant to ser
ve as a minimum yardstick to ship de
signers, Administrations and operators 
in their endeavours to safeguard life at 
sea and protect the marine environ
ment.0150500

SWZ 95-04-06
B uild ing  a n ew  g e n e ratio n  o f 
safer ships
Abe, Y.
Ship Shape of the 21 st Century: Sei
zing the lnitiative(078080), 
199409/14, pg-1, nrpg-26, gr-1, ta-2, 
dr-8, ph-2, ENG
The subject the author reviews is the 
building of safer ships for the 21 st cen
tury, and preventing serious marine 
accidents of large-sized ships in parti
cular. He reviews the current situation 
firstly on safer hull structural design, 
secondly on ship maintenance, thirdly 
on the interface between ship's crew 
and machineries. Emphasis is on deve
lopments in Japan. The presentation 
puts much emphasis on hull parts and 
not engine parts, since a lot of acci
dents were hull structure rela- 
ted.0120313; 0120216

SWZ 95-04-07
Site -dependent re lia b ility  o f  a 
m ob ile  (ack-up  p la tfo rm
Leira, BJ. ; Karunakaran, D.
Marine Structures: Design, Construc
tion & Safety(001907), 199502, 8/2, 
pg-151, nrpg-19, gr-21, ta-10, dr-2, 
ENG
The site-dependent response charac
teristics of a jack-up platform opera
ting at two different locations in the 
North Sea are investigated. Both the 
water depth and wave environment 
differ at the two sites. The effect from 
uncertainty in boundary conditions at 
the platform base on the natural fre
quenties and dynamic amplification 
factors is highlighted. Characteristic 
load-effects in the jack-up legs are 
considered, and corresponding relia
bility measures are compared for the 
two sites. Implications for design are 
briefly discussed.0630215 ; 0630220

SWZ 95-04-08
Statistic i o f  ship p la tin g  d is to r 
tions
Kmiecik, M. ; fastrzebski, T. ; Kuzniar, /. 
Marine Structures: Design, Construc
tion Si Safety(001907), 199502, 8/2, 
pg-119, nrpg-14, gr-35, ta-4, dr-1, 
ENG
The paper contains the results of ma
ny years of measurements of postwel
ding distortions of ship hull shell pla
ting. Altogether 1998 plates of gene
ral cargo ships, multi-purpose tugs, 
bulk carriers, chemical carriers, tan
kers, research vessels as well as passen
ger/cargo ferries were examined. Re
sults of statistical and regression analy
ses of the measurements are presen
ted together with a brief description 
of the measurement techni- 
que.0140200

Verzorgd door 
het MIC/CMO. 
Kopieen van de 
hier vermelde 

artikelen zijn tegen betaling ver
krijgbaar bij:
Nederlands Maritiem 
Informatiecentrum/CMO 
Postbus 21873 
3001 AW  Rotterdam 
Tel. 010 - 4130960, tst. 219

Bij bestelling van artikelen dient 
u het SWZ-nummer van het 
abstract op te geven. Het eerste 
nummer tusen haakjes verwijst 
naar het door MIC/CMO gehan 
teerde publicatie code systeem. 
De bibliotheek van het Neder
lands Maritiem Informatiecen
trum is geopend op werkdagen 
van 11.00 tot 16.00 uur. Het 
adres is: Blaak 16. Rotterdam.

SWZ 95-04-09
Th e  e vo lu tio n  o f  th e  m o d e m  w a- 
terjet m a rin e  p rop uls ion  u n it
Roy, S.M.
loumal de la Marine Marchande et du 
transport multimodal(001480), 
199501, 77/3919, pg-188, nrpg-10, 
dr-10, ENG
The evolution of the modem water-jet 
propulsion unit is traced from a patent 
granted in 1661, through various sub
sequent confiaurations and applica
tions, towards the technically advan
ced systems that propel current high
speed craft.0160145; 0160418

SWZ 95-04-10
Th e  use o f  tra nspo n d ers fo r  co lli
sion avoidance
Cockroft, A.N.
Nautical Institute seminar(075245),
199411, pg-30, nrpq-9, gr-2, ENG 
It seems probable that transponders, 
which can be used for ship identifica
tion and transfer of other data, will 
soon be required to be fitted to some 
ships. The main pressure to introduce 
transponders has resulted from con
cern about the environment following 
incidents of major pollution from 
stranded ships. Some mariners are not 
enthousiastic about this development 
as there is some concern about possi
ble increase of workload and suspicion 
that there may be more interference 
from the shore. In this paper conside
ration will be given to possible bene
fits of transponders for collision avoi
dance and to user requirements for 
this purpose The relative merits of dif
ferent types of transponder will not be 
considered. CC : 0211300; 0211010
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M e d e d e l i n g e n

Contributie 1995

Op dit moment zijn er enkele honder
den leden die hun contributie 1995 
nog niet hebben betaald. Er wordt 
nogmaals op gewezen dat aan leden 
die op 1 juli van dit jaar hun contribu
tie niet hebben voldaan, de toezen
ding van "Schip en Werf de Zee" 
wordt gestaakt.

Verenigingsdassen

Bij elke lezing en excursie of een ande
re gelegenheid zijn onze verenigings- 
dassen te koop. De prijs is ƒ  15,- per 
stuk. U kunt ze ook bestellen bij het al
gemeen secretariaat in Rotterdam (tel. 
010-4 361042, fax 4364980).

WEMT-95 in Kopenhagen

Nu nadert de laatste gelegenheid om 
u op te geven voor de WEMT-Confe- 
rence 1995 in Kopenhagen van 17 tot 
19 mei. Het thema van de conferentie 
is "Ship safety and protection of the 
environment from a technical point of 
view".
Folders en aanmeldingsformulieren 
zijn verkrijgbaar bij het algemeen se
cretariaat.

In  M e m o r i a m

Ing.M.J. Pluijmers

Op 4 maart 1995 is te Rhoon overle
den Ing.M.j Pluijmers, oud-technisch 
inspecteur Holland Amerika Lijn. De 
heer Pluijmers was 73 jaar en 43 jaar 
lid van de NVTS.

B a l l o t a g e

VoorgesteW voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

Ing.SA Cijntje
Docent zeemanschap. Hogeschool 
van Amsterdam 
Zilvermos 9,
2914 XK Nieuwerkerk a/d l|ssel 
Voorgesteld door |. Splinter

Afdeling Rotterdam 
E.|.Eijsbertse
Bedrijfsleider afd. Scheepvaart, Lang- 
hout Schilderwerken, Leeuwarden 
Grote Leyen 77, 8426 JE Appelscha 
Voorgesteld door P.S. Blanken 
Afdeling Noord

P.|. deGreef
Marine Systems Engineer, Bluewater 
Engineering B.V., Hoofddorp 
Schoolstraat 15,
3351 AX Papendrecht 
Voorgesteld door C.G.M. van Duin 
Afdeling Rotterdam

Ing.G.W. van Koppen 
Kwaliteitscoördinator 
Wilton-Fyenoord B.V., Schiedam 
Ludwigstraat 30,
4701 NH Roosendaal 
Voorgesteld door M. Heyboer 
Afdeling Rotterdam

Ing.C. Korteweg
Scheepsexpert, Verschoor en Bras B.V., 
Rotterdam
Ijsbaan 18, 3362 KB Sliedrecht 
Voorgesteld door F.W. Baumann 
Afdeling Rotterdam

Ir.A.D. van Luipen
Adviseur FPB Projectmanagers, 
Hoogezand
Kalkwijk 38, 9603 TD Hoogezand 
Voorgesteld door W.T.|.M. Appel
boom
Afdeling Noord 

Ing.J.J. van Nus
Directeur Van Nus Yacht B.V., Badhoe- 
vedorp
Toevluchtstraat 24,
1171 GG Badhoevedorp 
Voorgesteld doorW.R. Schermer 
Afdeling Amsterdam

Ing.A. Pronk
Chef tekenkamer scheepsbouw, YVC- 
Ysselwerf B.V., Capelle a/d/IJssel 
Zeemansdreef 43, 3146 BW Maassluis 
Voorgesteld door A. Aalbers 
Afdeling Rotterdam

W.C. van Rijn
Business Unit Manager Marine Sys
tems, Van Rietschoten & Houwens
B.V. Rotterdam
De Buizerd 15,4213 CW Dalen 
Voorgesteld door A.E. Molenaar 
Afdeling Rotterdam

Ir. M.van Schaik
Directeur/eigenaar Van Schaik Jachten 
& Bedrijfwaartuigen, Edam 
Nieuwe Haven 62-A1,
1135 VL Edam
Voorgesteld door P. van Oossanen 
Afdeling Amsterdam

Ing.P.R. Schermer
Sales U Service Manager, Clayton Ne
derland B.V., Dordrecht 
Isaac Newtonplein 27,
5141 MD Waalwijk 
Voorgesteld doorW.R. Schermer 
Afdeling Rotterdam

lr.F.R.T. Siregar
Onderzoeker, BPP Teknologie, lakarla, 
Indonesia
|l. Waning |ati no. 10,
Jakarta Selatan 12740, Indonesia 
Voorgesteld door R.P. Dallinga 
Afdeling Rotterdam

J. Touw
Directeur - Expert, Expertise & Taxa
tiebureau v/h Van Pelt & Co, Rotter
dam
Paulusweg 17,
3341 CS Hendrik Ido Ambacht 
Voorgesteld door M. de Regt 
Afdeling Rotterdam

Ing.P. van de Vreugde
Inkoper Koninklijke Schelde Groep,
Vlissingen
Bloemenlaan 165,4383 TC Vlissingen 
Voorgesteld door F.M. Vispoel 
Afdeling Zeeland

M. de Vries
Sales-engineer, Van Voorden/Promac, 
Zaltbommel
Wigboldinck 13, 7683 WS Den Ham 
Voorgesteld door P,L. Meijering 
Afdeling Rotterdam

T.A. Zijlstra
Kapitein GHV, Udema Maritime B.V., 
Harlingen
Klaverweide 7, 9864 PN Kornhorn 
Voorgesteld door M. Parlevliet 
Afdeling Noord

VoorgesteW voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP

M. Fakkeldij
Student scheepsbouwkunde, 
Hogeschool Haarlem 
Mr.|.C, Buhrmanlaan 40,1381 GM Weesp 
Voorgesteld door T. Lantau 
Afdeling Amsterdam

J.J.C. Horrevoets
Student scheepsbouwkunde Hoge
school Haarlem
Blockmekerstraat 23,4921 SN Made 
Voorgesteld door T. Lantau 
Afdeling Rotterdam

H.|. Postel
Student scheepsbouwkunde Hoge
school Haarlem
Assumburg 37, 2036 |A Haarlem 
Voorgesteld door T. Lantau 
Afdeling Amsterdam

|.P. Spoelstra
Student scheepsbouwkunde Hoge
school Haariem 
Burgemeester van Baaklaan 5,
364B XS Wilnis 
Voorgesteld door T. Lantau 
Afdeling Amsterdam

I.P. Zeijlemaker 
Student scheepsbouwkunde 
Hogeschool Haarlem 
Engelandlaan 293, 2034 PP Haariem 
Voorgesteld door T. Lantau

Voorgesteld voor het 
BELANGSTELLEND LIDMAAT
SCHAP

Mevr.S. Zeegers
Secretaresse afdeling Amsterdam 
Tobias Asseriaan 224, 1111 JT Diemen 
Voorgesteld door J.M. Veltman 
Afdeling Amsterdam

Gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

|.|. Bisschop 
Ing. A.|. Blokland
S.C. Konijn 
D. Prins 
P. Teekens 
P. Wehrmeijer

Gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP

T. de Gruijter
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N a t i o n a a l

Tussen kolen en ketels

Op 8 april wordt in het Marinemuse
um de tentoonstelling "Tussen kolen 
en ketels" geopend, een overzichts
tentoonstelling over 170 jaar stoom- 
voortstuwing bij de Koninklijke mari
ne.
Aanleiding voor de tentoonstelling is 
de overdracht, vorig jaar, van Hr.Ms -

Stoomfestival Aimere-Haven
Het Almere-Haven Stoomfestival vindt 
dit jaar plaats van 25 t/m 28 mei.
Een grote hoeveelheid stoomattracties 
is te bewonderen, in de vorm van 
stoomwalsen, stoomtrekkers, stoom
boten, stoomauto's, stoomloc om o
bielen en andere werktuigen aange
dreven door stoom. Veel stoomattrac
ties zijn uitgerust met compound ma
chines, in de schepen vindt men ook 
triple-expansie machines.

Met dank aan het Maritiem Informatie 
Centrum

May 1995:

1-5 Houston, USA.
27th o ffsh o re  Te c h n o lo g y  C o n fe 
rence.
Contact: Offshore Technology Confe
rence, P.O. Box 833868, Richardson, 
Texas, 75083-3668, USA.

10-11 London, UK.
Th e  In tern a tion a l C o m m an d  Se
m inar.
Contact: The Nautical Institute, The 
Registrar, 202 Lambeth Road, LON
DON SEI 7LQ, UK. Tel: +44-171
9281351.

" Tussen kolen en ketels“, Stokers aan 
boord van een 19e eeuws stoomschip.

Poolster aan Pakistan. Hr.Ms. Poolster 
was het laatste schip van de Koninklij
ke marine dat met stoom werd aange
dreven. Tegenwoordig varen alle ma
rine schepen met gasturbines.
De tentoonstelling schetst de invloed 
die de uitvinding van de stoommachi
ne had op het zeilend oorlogsschip. 
Lange tijd stuitte de invoering van 
stoom op veel weerstand, Stoomma
chines brachten vuil en vet met zich 
mee, maar ook was er nieuw en ander 
personeel voor nodig: de machinisten 
en de stokers. Ook hun verhaal komt 
aait bod: welke opleiding kregen ze en 
hoe zag hun leven en werk aan boord 
er uit? Tot slot wordt aandacht be
steed aan hun hevige strijd voor een 
beter bestaan.
De nadruk van de tentoonstelling ligt 
bij de ontwikkelingen van de stoom
schepen in de 19e eeuw.
De basis voor de tentoonstelling vor
men een aantal modellen van stoom
machines die de ontwikkeling in tijd 
aangeven, aangevuld met scheeps
modellen, prenten en schilderijen.
De tentoonstelling duurt tot en met 
27 augustus 1995. Tijdens de ten
toonstelling zal een stoomweekend 
worden georganiseerd op 13 en 14 
mei.
Verder zullen er tijdens de tentoonstel
ling diverse andere stoomevenemen- 
ten worden georganiseerd.

Marinemuseum, Hoofdgracht 3,
1781 AA Den Helder, 
tel: 02230-56834

Op het watergebeuren zijn antieke 
jachten te aanschouwen en veel va
rende modelschepen. Op het vele 
hectaren grote terrein is er nog veel 
ruimte voor het meedoen voor deel
nemers in de genoemde categorieën, 
maar ook voor andere nog niet ge
noemde.
In dit jaar wijden wij aandacht aan vijf
tig jaar bevrijding. Onze organisatie 
ziet graag nieuwe deelnemers, indien 
mogelijk met bijdragen hieraan. 
Nieuwe deelnemers kunnen zich op
gegeven bij:
A. van Duinen, Wijde blik 50,
1316 K| Almere.
Tel. 036-5338110, fax. 036-5344535.

HTS Haarlem 

' 1919-1994 '

Reünie "HTS-Haartem”

Ter gelegenheid van het 75-jarig be
staan organiseert "HTS-Haariem" een 
reünie voor afgestudeerden op zater
dag 13 mei 1995 van 11.00 uur tot
16.00 uur aan de Veldzigtlaan 1 te 
Haarlem. Voor ƒ  20,- worden u een 
uitgebreide lunch en dranken aange
boden en kunt u in een gezellige sfeer 
oud studiegenoten en oud-docenten 
ontmoeten.
Hebt u belangstelling, belt u dan 023
223610.
(maandag t/m vrijdag van 8.30 uur 
tot 16.30 uur).

24-25 Southampton, UK.
Safety o f  Ships: Assessm ent and 
R egulation.
Contact: Business Briefings Consul
tants Ltd., Maxwelton House, 41 Bolt- 
ro Road, Haywards Heath, West Sus
sex, RH161BJ.

June 1995

1 London, UK.
M arine R efrigeration .
Contact: The Institute of marine Engi
neers, The Memorial Building, 76 
Mark Lane, LONDON EC3R 7)N, UK. 
Fax: +4417M 818493.

10-16 Washington, USA.
N ineteenth  w o rld  p o rts  confe 
rence o f th e  In te rn a tio n a l Asso
ciation  o f  Ports and  H arbors.
Contact: IAPH Conference Headquar
ters, Port of Seattle, Port Communica
tions, P.O. Box 1209, SEATTLE, Wash
ington, USA 98111. Tel: 728-3728. 
Fax: 728-3414.

11-17 The Hague, The Netherlands. 
5 th In tern a tion a l O ffsh o re  & Po
lar E ng ineering  C onference ISO- 
PE 195.
Contact: Netherlands Congress Cen
tre Secretariat, P.O. Box 82000, 2508 
EA, The Hague, The Netherlands. Tel. 
070-3512851.

13-16 Oslo, Norway:
N orsh ipp in g  95: th e  15th in te r 
nationa l sh ipp in g  a n d  m a ritim e  
o ffsh o re  e x h ib itio n  fc co n fe ren 
ce.
Contact: Norwegian Trade Fair Foun
dation, P.O. Box 130, N 0212, OSLO, 
Norway.

14-15 London, UK.
O ffsh o re  P rotection  Vessels.

Trinity House, Tower Hill, London. 
Contact: The Conference Depart
ment, RINA, 10 Upper Belgrave Street, 
London SWIX 8BQ, tel. +44 71 235 
4622, fax. +44 71 245 6959

14-16 Edmonton, Alberta, Canada. 
18th Arctic and  M arine Oilspill 
P ro gra m  Technical Sem inar.
Contact: Environmental Technology 
Centre, Emergencies Science Division, 
Technical Seminar Coordinator, 3439 
River Road, Ottawa, Ontario, Canada 
KIA0H3. Fax: (613) 991-9485.

18-22 Copenhagen, Denmark.
14th In te rn a tio n a l o ffsh o re  m e 
chanics and  arctic engineering  
conference.
Contact: American Society of Mecha
nical Engineers, 345 East 47th Street, 
New York, NY 1001 7, USA.

26-30 Moscow, Russia.
T h e  1st In tern a tion a l ra d io n a v i
g a tio n  conference ft exh ib itio n : 
p la n n in g  fo r  g lob a l ra d io n a v ig a 
tio n .
Contact: AISM/IALA, 20ter, me Schnap
per, 78100 Saint Germain en Laye, 
France. Fax: +33-1-34517001.

N i e u w e  u i t g a v e n

Lloyd’s of London Press

S h ipb rok in g  a n d  C h a rterin g  
Practice, 4 th  Edition
Lan Gorton, Rolf Ihre and Ame Sande- 
varn
Hard Cover, 352 pp approx.
March 1995.
ISBN 1 85044 971 6, £ 62.

L loyd 's  M aritim e  Com m ercial 
and  Law  Q u a rte rly  Index  1974
1994
Editor Francis Rose 
600 pp approx 
March 1995
ISBN 1 85044 804 3, £95.

M arine  Encyclopaedic D ictionary.
Eric Sullivan
Hard Cover, 550 pp approx 
March 1995
ISBN 1 85044 970 8, £49.

L loyd 's  M a ritim e  D irec to ry  1995
Editor Chris Emery 
Hardback, 954 pp.
ISBN 1-85044-923-6 
ISSN 0268-327X, £ 150

Th e  Institu te  Clauses,
2 nd  Edition
Geoffrey Hudson
Hard Cover, 320 pp. approx
ISBN 1 85044 879 5, £ 50.



B R A N C H E R E G I S T E R  V O O R  B E D R I J V E N  
I N  D E  M A R I T I E M E  S E C T O R

■ Apparatuur voor navigatie en 
communicatie
INA, Int. Navigatie Apparaten BV 
Wijnhaven 42, 3011 W S Rotterdam 
Tel. 010-4038711 
Fax 010-4330831

■ Automatisering
Beukers Marine Instrumentation B.V. 
Wilgehout 9
3371 KE H'veld-Giessendam 
Tel. 01846-11883 
Fax 01846-11884

■ Beladingscomputers

■ Brandstof/Smeeroliefilters
Vokes b.v.
Postbus 9 
3984 ZG Odijk 
Tel. 03405 - 63334 
Fax 03405 - 67084

■ Communicatie & Navigatie 
apparatuur
Ships Radio Services B.V.
Adm. de Ruyterstraat 20, Schiedam 
Tel. 010-4730288 
Fax 010-4731006

■ Conditionering van kleppen en 
Zittingen
Bos Smit's Repair B.V.
Sluisjesdijk 131 - Rotterdam 
Tel. 010-4281222 
Fax 010-4950276

■ Constructie- en Machinebouw
■ Dieselmotoren- 
Onderhoudsapparatuur 
Thofex B.V./Chris Marine A.B. 
Goudsesingel 65, 3031 EE Rotterdam 
Tel. 010-4120290
Fax 010-4135469

■ Duikwerken 
Onderwatertechniek 
G.B. Diving
Brielselaan 69, 3081 AA Rotterdam 
Tel. 010-4230766

■ Electrotechniek 
Vogelenzang De Jong 
Parallelweg 13, Krimpen a/d Ijssel 
Tel. 01807-14244
Fax 01807-11871

■ Heating-, Ventilation- and 
Airconditioning Systems 
Heinen & Hopman Engineering 
Postbus 9
3750 GA Spakenburg 
Tel. 03499-83014 
Fax 03499- 87078

Novenco b.v.
Bergweg-Zuid 115 
2661 CS Bergschenhoek 
Tel. 01892-14144 
Fax 01892-13586

■ Ketels
Aalborg Ciserv Rotterdam B.V.
Adm. de Ruyterstraat 31, Schiedam 
Tel. 010-4265922 
Fax 010-4263773

■ Machinekamer Electronica
■ Machinekamerwerkplaats- 
inrichtingen
THOFEX B.V.
Goudsesingel 65 
3031 EE Rotterdam 
Tel. 010-4120290 
Fax 010-4135469

■ Maritiem  Projectbureau 
Lowland International N.V.
Postbus 3036
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 020 - 6533838 
Fax 020 - 6533755

■ Nautische Vertalingen 
BVB Technisch Vertaalburo 
Dalerveen 24
1507 MA Zaandam
Tel. 075- 156569, Fax 311892
Semafoon: 06-58319535

■ Oliemist/Rookdetectie 
GRAVINER
THIM B.V.
Ungerplein 1 7, 3033 BV Rotterdam 
Tel. 010-4666255 
Fax. 010-4677051

■ Scheeps- en Nieuwbouw 
Breko B.V.
Postbus 6
3350 AA Papendrecht 
Tel. 078-154998 
Fax 078-410859

■ Scheepsreiniging
Hillers Maintenance Services B.V. 
Sluisjesdijk 141, Rotterdam 
Tel. 010-4292833 
Fax 010-4281462

■ Scheepsreparatie 
Niehuis & Van den Berg b.v.
P.bus 5801, 3008 AC Rotterdam 
Tel. 010-4381100

■ Schroefaskokerafdichtingen 
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Seinhuiswacher 1, Rotterdam
Tel. 010-4114614 
Fax 010-4141004

■ Smeertechniek 
o.a. ASSA
THIM B.V.
Ungerplein 17, 3033 BV Rotterdam 
Tel. 010-4666255 
Fax. 010-4677051

■ Transportontwerp & Consul
ting
Naval Architects R&D 
Marine Consultants HeavyLift 
Calculus Transport Engineering 
Dirk Langenstraat 38 
2611 HX Delft 
Tel. 015-125409

Amsterdam Port Association 
De Ruijterkade 7, Amsterdam 
Tel. 020 - 6273706

Bibliotheek voor Varenden 
Westerwagenstraat 74, Rotterdam 
Tel. 010-4112389

Centraal Arbeidsbureau Scheep
vaart
Buytewechstraat 39-41, Rotterdam 
Tel. 010-4765244

EVO, Ondernemersorganisatie voor 
Logistiek en Transport 
Kadelaan 6, Zoetermeer 
Tel. 079-414641

FENEX, Nederlandse Organisatie 
voor Expeditie en Logistiek 
Oostmaaslaan 71, Rotterdam 
Tel. 010-4020398

IVR, Internationale Vereniging Rijn
schepenregister 
Vasteland 12 e, Rotterdam 
Tel. 010-4116070

japanese Marine Equipment Asso
ciation
Weena 695, Groothandelsgebouw 
B-3, Rotterdam 
Tel. 010 - 4146411

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Reddingmaatschappij 
Haringkade 2, IJmuiden 
Tel. 02550 - 20501

KVNR, Koninklijke Vereniging 
Nederlandse Reders 
Wijnhaven 65b, Rotterdam 
Tel. 010-4146001

■ Turbochargers 
ABB Turbocharger B.V. 
Marten Meesweg 5, 
3068 AV Rotterdam 
Tel. 010-407 88 85 
Fax 010-421 2007

Maritiem Research Instituut 
Nederland
Postbus 28, 6700 AA Wageningen 
Tel 08370 -93911, Fax 93245

NESEC Scheepsfinancieringen
Nassaukade 1, kantoorgebouw
Hoornbrug
2281 XA Rijswijk
Tel. 070-3194747
Fax 070-3070214

NVKK, Nederlandse Vereniging van 
Kapiteins ter Koopvaardij 
Govert van Wijnkade 50 
3144 EG Maassluis 
Tel./Fax 01899 - 31625

NVTS, Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied 
Mathenesserlaan 185, Rotterdam 
Tel. 010-4361042

Port Management of Amsterdam 
De Ruijterkade 7, Amsterdam 
Tel. 020 - 5238600

Rotterdam Municipal 
Port Management 
Galvanistraat 15, Rotterdam 
Tel. 010 -4896911

Rotterdam Port Promotion Council 
Marconistraat 16, Rotterdam 
Tel. 010-4779144

VNSI, Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie 
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer 
Tel. 079-531165

W A A R R E S S E N



Luxe Verzamelband
'Schip en Werf de Zee' brengt 
elke maand weer een nieuw 
nummer uit, boordevol 
praktijkgerichte nautisch
technische vakinformatie.

Reden dus om 'Schip en W erf 
de Zee' te bewaren in een 
speciale verzamelband.
Zo stelt u uw eigen nautisch
technisch naslagwerk samen.

U bestelt de 'Schip en Werf 
de Zee'- verzamelband door 
de onderstaande bon inge
vuld te retourneren.

ue scnip en w e rt de ze e -ve rza m e ld a n d  is gem aakt van stevig karton, 
bekleed met donkerblauw  linnen en voorzien  van opdruk.

Naam:

Adres:.

Postcode:. .W oonplaats:

Bestelt h ierbij .ex. 'Schip en W erf de Zee'-verzamelband 
prijs f  22,50 per stuk 
(incl. BTW, excl. verzendkosten).

Datum :. .H andtekening:.

\)

Bon in open envelop ongefrankeerd opsturen naar:

WYT U itgeefgroep 
A fd . Lezersservice 
A n tw oordnum m er 20173 
3020 VB Rotterdam



Met Triple P en ICL 
op de juiste koers!

Continuïteit is uw beste investering.
Software-programma's voor de wereld van scheepsbouw en reparatie zijn 

er volop. Dat maakt het erg lastig om verantwoord in software te investeren. 
Triple P Saldata heeft het Prins MultiRecord systeem ontwikkeld 

dat geschreven is in een moderne ontwikkeltaal, 
met diepgaande kennis van üw branche.

De voordelen:
■  reeds operationeel bij diverse vooraanstaande 

scheepswerven;
■  reeds vele jaren ervaring in uw branche;
■  een standaard software modulepakket;
■  volledig naar uw eigen bedrijfsomstandigheden in te 

richten;
■  projecten/urenadministratie, inkoop, onderhoud en 

financiële administratie zijn perfect op elkaar afgestemd. 
Koppelingen met programmatuur van derden mogelijk.

In combinatie met 
Prins MultiRecord levert Triple P 
de ICL ErgoPRO en Teamserver 
Systemen, zodat u over een 
modem systeem beschikt dat 
meegroeit met 
uw behoeften.

(FAX) BON VOOR EEN PROEF MET PRINS MULTIRECORD

Ja, ik ben geïnteresseerd in Prins MultiRecord 
van Saldata B.V.

L I Stuur mij uitgebreide informatie 
[ J  Stuur mij meer informatie over de Triple P Groep 
[_] Bel mij voor een afspraak met één van uw adviseurs
BEDRIJF

CONTACTPERSOON FUNCTIE M/V

ADRES

POSTCODE/PLAATS

TELEFOON FAX

Stuurt u deze coupon in een ongefrankeerde envelop naar:
Triple P Saldata B.V., Antwoordnummer 2630, 3970 VJ Houten.
U kunt ook faxen naar: 03403-51 754.

Triple P Saldata B.V.
Meidoomkade 15
3992 AG Houten
Postbus 96 - 3990 DB Houten
Telefoon 03403-92 377
Fax 03403-51 754

Th* 1nl*l Jnüd« 
I09O ■ t laqirivrvd M wt *



ù
U L S Q j E I N

Ulstein Rekab b.v. is branche-office in de Benelux voor:

ULSTEIN BRATTVAAG A/S, N oorw egen 
ULSTEIN NORWINCH A/S, N oorw egen
lage druk en hoge druk hydraulische dekwerktuigen

ULSTEIN FRYDENB0 A/S, N oorw egen 
TENFJORD A/S, N oorw egen
electrisch-hydrauIische stuurmachines

ULSTEIN BERGEN A/S, N oorw egen
dieselmotoren, gasmotoren, generator sets

ULSTEIN PROPELLER A/S, N oorw egen
verstelbare schroeven, z-drives, boegschroeven etc.

ULSTEIN MARINE ELECTRONICS A/S, N oorw egen
tankniveau- en inhoudsmeting, afstandsbedieningen, alarmeringssystemen

Andere ULSTEIN produkten: gasturbines, stabilisatie systemen, 
bulk handling systemen, anchor handling systemen, verdeelventielen.

Daarnaast vertegenwoordigen wij:

HEINZ J. HINZE GMBH., Duitsland
flaproeren

AUK3A AUKRA INDUSTRIER A/S, N oorw egen
Abas dekkranen, visnetlieren

Ê SCHOENROCK HYDRAULIK GMBH., Duitsland
hydraulische waterdichte schotdeuren

NORGEAR A/S, N oorw egen
tandwielkasten, speciaal voor maritieme toepassingen

M O NG STAD  ENGINEERING A/S, N oorw egenlil laad- en lossystemen, zijdeuren, liften, conveyors; 
c ontwerp en produktie

BOT-GRONINGEN B.V., Nederland
complete inbouwklare roersecties en produktie van flaproeren

Ulstein Rekab heeft een eigen servicestation en technische dienst. 
Met alle genoegen voorzien wij u van nadere informatie.

U L S Q j E I N
ULSTEIN REKAB B.V.

Koningsweg 21, 9731 AN Groningen. Tel.: 050-425425. Fax: 050-425588


