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AARDVERSCHUIVING OP ZEE
Aardverschuivingen kunnen zich alleen op het land voordoen. Dit jaar is er toch een aardverschuiving op zee. 
Zo althans m ag men de geweldige veranderingen die zich voordoen bij de lijnvaart, wel noemen. Een volledi
ge herindeling van de tot dusverre bestaande consortia voltrekt zich. In plaats van de tamelijk losse verban
den of wederzijdse slotcharters komen er groeperingen die een veel nauwere samenwerking nastreven, zowel 
op zee, als op het land.

W eFel hebben de nieuwe consortia te 
maken met de groeiende regeldrift van 
Brussel. Als de leden er van afspraken 
maken voor een periode van vijf jaar, 
vormen zij een kartel maar niet als zij 
dat voor slechts twee jaar doen. Wan
neer zij alleen afspreken dezelfde tarie
ven voor het voor- en natransport over 
land te noteren, is dat eveneens een 
kartelafspraak. Gaat de samenwerking 
veel verder dan alleen tariefafspraken, 
bijvoorbeeld door gemeenschappelijke 
onderhandelingen met spoor-, weg- en 
binnenvaartvervoerders over hun tarie
ven, dan zou je als leek denken dat zo'n 
consortium pas echt een kartel wordt. 
Maar niet volgens Brussel, want de 
schaalvoordelen van zo'n samenwer
king kunnen lagere tarieven tot gevolg 
hebben voor de verladers. Brussel gaat 
er kennelijk van uit dat de concurrentie 
in de scheepvaart zo groot is, dat de re
ders de voordelen van lagere intermo
dale kosten niet in eigen zak steken. Als 
dat inderdaad het geval is, zijn al die re
gels feitelijk overbodig.

Als belangrijkste argumenten voor de 
nieuwe samenwerkingen zijn ge
noemd:

• de nieuwe schepen van 4500-5000 
teu zijn alleen te vullen door met der
den samen te werken;

• sterke allianties vormen een tegen
wicht tegen de voortgaande verzwak
king van de lijnvaartconferences;

• belangrijke kostenbesparingen zijn te 
realiseren door gezamenlijk te onder
handelen over terminalkosten, land
transport, nieuwbouw, enz.,

• door consortia te vormen met ver
schillende nationaliteiten, kan elk lid 
profiteren van de sterke positie van 
de andere leden in hun eigen regio.

Nedlloyd nam hel voortouw
De eerste nieuwe alliantie kwam reeds 
in 1994 tot stand tussen Nedlloyd, Mit- 
sui/OSK (MOL), Oriënt Overseas Con
tainer Lines (OOCL), American Presi
dent Lines (APL) en MISC uit Maleisië 
als opvolger van het Tonnage Sharing 
Agreement (TSA) van Nedlloyd, MISC 
en het Franse CGM. De laatste verkocht 
zijn aandeel in de vaart tussen Europa 
en Oost-Azië aan Nedlloyd en MISC.
In maart 1995 is de nieuwe 'Global Al
liance' van start gegaan in de vaart tus
sen Europa en Oost-Azië, voorlopig al
leen met Nedlloyd, MOL en MISC. 
OOCL kan namelijk pas in januari 1996 
tot de samenwerking toetreden; APL 
volstaat voorlopig met slotcharters. Zo
als de naam Global Alliance al aangeeft, 
is de samenwerking niet beperkt tot Eu- 
ropa/Oost-Azië. Vanaf juni bieden APL, 
MOL en OOCL gezamenlijke diensten 
tussen Oost-Azië en de westkust van 
Noord-Amerika. Nedlloyd zal op deze 
diensten slots huren. Tenslotte is een 
nieuw dienst opgezet (M ISC doet daar
aan niet mee) van het Verre Oosten 
naar de oostkust van de VS via het Pa- 
namakanaal.

Het is de bedoeling van de partners ver
der te gaan dan alleen het stellen van 
gezamenlijke diensten met slotcharters 
op eikaars schepen. Men wil gezamen
lijke terminals, met elkaar het landtrans
port en de feederdiensten regelen

(daarbij kan elke lijn zijn nationaal sterke 
positie beter uitbuiten) en, zo mogelijk, 
zelfs gezamenlijk over eventuele nieuw
bouw onderhandelen. Alleen het boe
ken van lading blijft de verantwoorde
lijkheid van elke lijn, althans voorlopig.

Algehele ‘merry-go-round’
Door het toetreden van MOL tot de 
Global Alliance verloren Hapag-Lloyd 
en het japanse NYK deze lijn als lid van 
hun Trio-consortium. Daarvoor komt 
vanaf begin 1996 Neptune Oriënt Line 
(NOL) uit Singapore in de plaats. Ver
volgens besloot P&O  de samenwerking 
met Maersk te beëindigen en ook toe te 
treden tot de groep Hapag-Lloyd/ 
NYK/NOL. Met de komst van P&O 
kwam er tevens een samenwerking tot 
stand op de trajecten van Oost-Azië 
naar de west- en oostkust van Noord- 
Amerika naast die op Europa. Het is de 
bedoeling ook het transatlantische tra
ject binnen het consortium te brengen 
en te komen tot een samenwerking op 
de landpoot, zoals de Nedlloyd-alliantie 
reeds nastreeft.

Het ACE-consortium van het Japanse K
Line, OOCL en NOL verloor de beide 
laatstgenoemde leden; OOCL aan de 
Nedlloyd-alliantie, NOL aan die van Ha- 
pag-Lloyd/NYK/P&O. Aldus kwam K
Line alleen te staan, maar niet voor 
lang. Deze lijn heeft aansluiting gevon
den bij Yangming uit Taiwan. Zij zullen 
alleen een gezamenlijke dienst tussen 
Europa en Oost-Azië instellen. Yang
ming, die lange tijd buiten de conferen
ce voer, zal lid worden van de Far Eas- 
tem Freight Conference (FEFC). Voor 
zover bekend, zijn K-Line en Yangming 
niet van plan tot een innige samenwer
king te komen zoals bij de twee hier
voor genoemde consortia.

Ook Maersk kwam alleen te staan na
dat P&O van partner wisselde. Al vlug, 
in mei, kwam er een nieuwe wereld-al- 
liantie tot stand tussen Maersk en Sea- 
Land. Evenals die van Nedlloyd beogen



Maersk en Sea-Land de samenwerking 
uit te bouwen met gezamenli|ke fee
derdiensten, gemeenschappelijke af
spraken voor het landtransport, enz. De 
overeenkomst betekent voor Sea-Land 
dat het de losse samenwerking met 
Hyundai (Zuid-Korea) en Norasia (Zwit
serland/Duitsland) moet beëindigen. 
Bovendien zal Sea-Land toetreden tot 
de FEFC. De gemeenschappelijke dienst 
tussen Europa en Oost-Azië zal in mei 
1996 beginnen.
Maersk en Sea-Land zijn resp. de num
mer een en drie op de wereldlijst van 
containerreders. Samen beschikten zij 
eind 1994 over 175 schepen met een 
capaciteit van 340.000 teu. Alleen het 
consortium van Hapag-Lloyd/P&O/NYK 
/NOL had met 347.000 teu een iets gro
tere capaciteit. De Nedlloyd-alliantie 
moet het doen met circa 275.000 teu. 
Maersk heeft binnenkort waarschijnlijk 
ook het record voor het grootste schip. 
In Odense laat het bedrijf namelijk een 
aantal containerschepen van 5500 teu 
bouwen. P&O zegt evenwel in onder
handeling te zijn met werven over de 
bouw van schepen van 6000 teu.

Non-conference sluit zich ook aaneen
Naast al deze allianties is er het groten
deels buiten de conferences varende 
Tricon-consortium van DSR-Senator en 
het'Zuidkoreaanse Cho Yang dat een 
rond-de-wereld dienst geeft. In decem
ber 1994 heeft Hanjin, eveneens uit 
Zuid-Korea, zich bij dit consortium aan
gesloten na al enige tijd als slotcharte
raar meegedaan te hebben. Alleen 
transatlantisch varen Tricon en Hanjin 
als conferencelid; van Europa naar Azië 
en vandaar naar Noord-Amerika buiten 
de conference. Ook dit consortium 
heeft plannen voor een vergaande sa
menwerking, maar laat zich nog niet uit 
over hoe die er zal uitzien. Zij gunnen 
zich daarvoor de tijd tot 1998. Wel is 
men van plan nieuwe diensten te intro
duceren, zoals intra-aziatisch en op de 
Noord/zuidtrajecten.

De non-conference lijnen Hyundai Mer
chant Marine (HM M ) en Norasia verlo
ren Sea-Land als partner na diens over
stap naar Maersk. Norasia besloot daar
op in de vaart van Oost-Azië naar Euro
pa samen te werken met de Mediterra
nean Shipping Company (MSC), met 
hoofdkantoor in Genève, te beginnen 
omstreeks maart 1996 wanneer het 
pact met Sea-Land afloopt. Aanvanke
lijk zei HMM eerst over de schok van de 
verbroken samenwerking met Sea-land 
te moeten komen, alvorens een nieuwe 
partner te kunnen overwegen. Dat ver
driet was snel vergeten, want reeds in 
juni maakte HMM een afspraak 
slotcharters op te nemen op het trans
atlantische traject van MSC. Dan zal

HMM voor het eerst lid van een confe
rence worden, namelijk van het Trans
atlantische Taca, de enige conference 
waarvan MSC lid is. Nu wordt er uiter
aard druk gespeculeerd of deze samen
werking verder uitgebouwd zal worden 
tot een MSC/Norasia/HMM-consorti- 
um

Blijven er nog twee grote rederijen 
over: Evergreen uit Taiwan en het Chi
nese Cosco, resp. tweede en vierde op 
de ranglijst van containerreders. Die 
hebben zich tot dusverre altijd verre ge
houden van afspraken met derden. Vo
rig jaar zei Cosco weliswaar naar sa
menwerking te streven, maar daarna 
bleef het stil. Misschien wachten beide 
lijnen tot het politiek moqelijk is met el
kaar een alliantie aan te gaan. Gezien 
het tempo waarin Cosco de vloot uit- 
breidt, kan dat wel eens het grootste 
consortium worden.

Wanneer al deze veranderingen zich 
volgend jaar voltrokken hebben, is de 
hamvraag natuurlijk of daardoor de 
concurrentie in de lijnvaart is toegeno
men. Dat is immers de doelstelling van

alle regeldruk vanuit Brussel. Er zullen 
wat minder, maar wel krachtiger con
sortia zijn die bovendien veel intensie
ver gaan samenwerken op de land- 
poot. Ook treden enkele lijnen toe tot 
de conferences. De groeperingen wor
den dus groter en sterker, maar ondui
delijk is in hoeverre zij er in zullen slagen 
tarieferosie te voorkomen bij onvol
doende benutting van de capaciteit. 
Voor Brussel is het belangrijk dat er een 
einde komt aan de capaciteitsafspra
ken. Conferences mogen alleen de ca
paciteit bevriezen, consortia alleen tij
delijk beperken, In de lijnvaart lijkt het 
dus mogelijk dat de reders afspreken de 
capaciteit van nieuwe schepen voorlo
pig te bevriezen op circa 5000 teu. Im
mers, wanneer straks een of meer re
ders schepen van 6000 teu bestellen, 
moeten alle anderen op hetzelfde tra
ject wel volgen, willen zij niet met ho
gere kosten per gestelde teu gecon
fronteerd worden. Zo'n proces, met 
over een of twee jaar de onvermijdelijke 
overcapaciteit en de daaruit voortvloei
ende tariefdruk, voltrekt zich nu reeds 
met de overschakeling van 4000 naar 
5000 teu.
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iPS PATTJE SHIPYARDS
Over 200 years of experience in building sea-going vessels

Specialized in designing, 
building and assembly of vessels for
• offshore oil and gas industry
• anchor handling and supply vessels
• diving support vessels
• multipurpose container/bulk vessels
• handy size container feeder vessels
• eco dry cargo vessels
PATTJE SHIPYARDS
Waterhuizen 7 
9609 PA Waterhuizen 
Holland
Tel. (31)5904 1541 
Fax (31 )5904 2434

Maximum size ol vessels 
up to 15,90 m. breadth 
and 10.000 dwt.

PATTJE ASSEMBLY YARD
Borkumweg
9979 X J Eemshaven
Holland
Tel. (31)5904 1541 
Fax(31)5904 2434

Maximum size of vessels 
up to 160 m. length 
and 20.000 dwt.

M.T. Jümmegas, 5200 cbm LPG tanker

DEALING W ITH  US IS DEALING W ITH QUALITY

Hogeschool van Amsterdam

De Hogere Zeevaartschool Amsterdam 
verzorgt de vier weken durende

SCHEEPVAART CURSUS
Voor scheepswerktuigkundigen en 
voor maritiem officieren

De cursus vangt aan op 16 oktober 1995

Aanmelden: Hogere Zeevaartschool Amsterdam 
Nieuwe Vaart 5-9 
1018 AA Amsterdam 
tel: 020 - 624 21 69 
fax: 020 - 620 40 26

DUIKW ERK EN O N D ER W ATER TECH N IEK  
O I O  -  4 2 3 0 7 6 6

Duikwerken ten behoeve van :
Industrie
Scheepvaart
Offshore

Vaartuigen ten behoeve van :
Assistentie bij baggerwerken 
Assistentie bij waterbodemsaneringen

* Peilwerk

Apparatuur vo o r:
* Remotely Operated Inspections
* Sonar onderzoek 

Video en foto inspekties 
Metaaldetektie 
Non-destruktief onderzoek 
Wanddiktemetingen 
Betonboringen
Zone II gasontploffingsgevaar

GB Diving b.v.
Service Centrum Maashaven - Haven 1359 
Brielselaan 69 - 3081 AA Rotterdam



M A A N D  M A R I T I E M

Assemblage- en afbouwwerf 

Lemmer

Scheepswerf Bijlsma in Wartena gaat 
in Lemmer een nieuwe assemblage- 
en afbouwwerf bouwen. De werf 
wordt gevestigd op de lokatie van 
Scheepswerf Friesland, welk bedrijf 
door Bijlsma is overgenomen. De 
bouw van de nieuwe werf is op 27 juni 
van start gegaan.
De werf in Wartena, bouwer van on
der andere de veerboot Sier en een 
hele serie Bijlsma Traders, ligt midden 
in Friesland en heeft te kampen met 
doorvaartbeperkingen bij sluizen en 
bruggen. Door de schaalvergroting in 
de scheepvaart zijn deze beperkingen 
niet langer acceptabel en daarom 
werd tot de bouw van de nieuwe werf 
besloten.
Belangrijk onderdeel van de werf is het 
overdekte bouwdok dat 140 x 20 m 
gaat meten en waarin schepen tot 
135 x 18 kunnen worden geassem
bleerd uit secties die op de werf in 
Wartena en elders worden gebouwd. 
Ook komt er een afbouwpier. Verder 
zal de werf bestaan uit diverse werk
plaatsen met eigen voorzieningen en 
eigen terreiningangen en parkeergele
genheid.
Afbouwpier en werkplaatsen zullen 
ook beschikbaar zijn voor andere Frie
se werven, die eveneens met door
vaartbeperkingen worden geconfron
teerd.
De nieuwe werf moet volgend voor
jaar in bedrijf komen.

P D R A C H T E N

Marine bestelt twee fregatten

De Koninklijke Marine heeft bij de Ko
ninklijke Schelde Groep twee luchtver- 
dedigings- en commandofregatten 
besteld, die begin volgende eeuw 
de geleide-wapenfregatten 
Hr.Ms. Tromp en Hr.Ms. De Ruyter 
gaan vervangen.
De nieuwe schepen worden 144 m 
lang, 18 m breed en krijgen een diep
gang van 5 m. De waterverplaatsing 
wordt 58601.
Voor de voortstuwing is gekozen voor 
een combinatie van gasturbines en 
dieselmotoren, als op de M-fregatten, 
echter met een groter vermogen.
Het 'Local Area Missile System' (LAMS) 
is de kern van hel luchtverdedigings
systeem. Het bestaat onder andere uit 
een multifunctie radar (APAR = Active 
Phased Array Radar), een lange af
stand infrarood rondzoeker en SR- 
SAM's (Short Range Surface to Air Mis
siles: ESSM, Evolved Sea Sparrow Mis
siles). Het LAMS wordt voor de verde
diging op (middel)lange afstand aan

gevuld met een SMART-L-radar met 
IFF (Identification Friend or Foe) en 
Amerikaanse SM2's (Standard Missile 
2). Voor béide soorten raketten wordt 
de Amerikaanse Mk 41 vertikale lan- 
ceerinrichting toegepast. Verder 
wordt een Goalkeeper-systeem geïn
stalleerd.
Voor de bestrijding van oppervlakte- 
schepen worden de fregatten uitge
rust met geleide wapens van het type 
Harpoon, als op alle fregatten van de 
marine in gebruik, en met twee 
kanons van 120 mm in een dubbelop- 
stelling, waarmee tevens walbombar- 
dementen kunnen worden uitge
voerd.

Voor de verdediging tegen onderzee
boten worden de schepen voorzien 
van sonar, anti-onderzeeboottorpe- 
do's en torpedomisleidingssystemen, 
als aan boord van de M-fregatten. 
Verder krijgen de schepen een NH-90 
helikopter voor het bestrijden van on
derzeeboten en oppervlaktedoelen.
De communicatie- en informatiever
werkende systemen aan boord van de 
nieuwe fregatten zijn uitgebreide ver
sies van die op de M-fregatten.
De bemanning zal uit 32 officieren, 47 
onderofficieren en 120 korporaals en 
manschappen bestaan. Inclusief reser
ve is er accommodatie voor 232 opva
renden, waarvan ongeveer een derde 
uit vrouwen kan bestaan.
De bouw van het eerste schip begint 
in 1997, in 2001 gaat het proefvaren. 
Het tweede schip volgt een jaar later. 
Met het totale project is een bedrag 
van bijna ƒ  1,7 miljard gemoeid. Hier
van is ƒ  623 miljoen de contractprijs 
die met De Schelde is overeengeko
men (prijspeil 1995). Voor de verwer
ving van de diverse SEWACO (SEnsor-, 
WApen- en COmmando) systemen is 
ƒ  891 miljoen begroot. Een belangrijk 
deel hiervan is voor de Hollandse Sig
naal Apparaten B.V. (HSA).
Voor de ontwikkeling en bouw van 
deze fregatten is en wordt nauw sa
mengewerkt met de Duitse en Spaan

se marines, die in eigen land drie res
pectievelijk vier soortgelijke schepen 
laten bouwen. Wat de ontwikkeling 
van de APAR betreft wordt tevens sa
mengewerkt met Canada. HSA levert 
ook voor de schepen van de partners 
de belangrijkste radarapparatuur.

Weer order van Wijnne & 

Barend’s voor Niestern Sander

De Delfzijlster rederij Wijnne Ei Ba- 
rend's heeft de afgelopen jaren al ze
ven zogenaamde 'fast handling flexi- 
box carriers' bij Niestern Sander laten 
bouwen. Hef laatste schip van deze 
succesvolle serie is nog in aanbouw en 
zal begin volgend jaar worden opgele
verd. De rederij heeft nu bij dezelfde 
werf twee soortgelijke, maar grotere 
schepen besteld. Ook deze schepen 
zijn bestemd voor het vervoer van 
hout en houtprodukten, die met een 
door de rederij ontwikkelde, rijdbare 
boordkraan, de Parallel Side Loader, 
snel kunnen worden geladen en ge
lost. De nieuwe schepen worden ge
kenmerkt door een zeer grote laad- 
ruiminhoud en door ijsversterking vol
gens de Fins/Zweedse ijsklasse IA, 
waardoor zij in staat zijn in de Scandi
navische wateren ook in de strengste 
winter door te varen.

De Reitdiep, kort voor de tewaterlating.

De voornaamste gegevens van de 
nieuwe schepen, het zogenaamde 
900 type, luiden:
Lengte 1.1. 84,99 m.
Breedte mal 14,40 m.
Holte 8,60 m.
Diepgang 5,85 m.
Draagvermogen 4250 t.
Laadruiminhoud 7362 m ’.
De schepen krijgen een machinever- 
mogen van 2460 kW.
Oplevering van de schepen is gepland 
voor najaar 1996 en voorjaar 1997. De 
schepen kosten samen ƒ  34 miljoen.

Loodswezen geeft Engelaer 

opdracht voor drie tenders

Het Loodswezen heeft een contract 
getekend met Engelaer Shipyard B.V. 
in Beneden-Leeuwen voor de levering 
van drie snelle tenders voor een totaal
bedrag van ƒ 10 miljoen.
De nieuwe tenders zullen 2 m langer 
worden dan de Voyager, het eerste 
schip van dit type, dat sinds februari 
vorig jaar in de vaart is en dat even
eens bij Engelaer is gebouwd (SWZ 3
94, blz. 100).
Het concept van de Voyager is een 
groot succes gebleken, met een snelle
re en betere dienstverlening door het 
Loodswezen. Het is mogelijk om sche
pen te beloodsen terwijl zi| nauweli|ks 
of geen vaart behoeven te minderen, 
De tijdwinst is een steeds belangrijker 
factor in de scheepvaart om concurre
rend te kunnen opereren.
De nieuwe tenders worden ongeveer 
20 m lang, met een aluminium romp 
en voortstuwing door twee waterjets. 
De oplevering zal in de eerste helft van 
1996 plaatsvinden,

T E W A T E R L A T I N G E N

Reitdiep

Bij Pattje Shipyards is op 15 mei het 
multipurpose vrachtschip Reitdiep,



bouwnummer 389, te water gelaten. 
Het schip is in aanbouw voor Reitdiep 
BV in Groningen, Anders dan in het 
juni-nummer werd gesuggereerd, is 
de Reitdiep geen zusterschip van de 
daar beschreven Hoendiep. De Reit
diep is wat groter en is ook geschikt 
voor het vervoer van containers. Meer 
gegevens volgen bij de oplevering.

Fairload

Het zwareladingschip Fairload, bouw
nummer 263, is op 12 juni bij YVC Ys- 
selwerf van de helling gegleden. Het is 
het tweede van drie gelijke schepen 
die YVC bouwt voor jumbo Naviga
tion op Curafao. Kahn Scheepvaart
B.V. in Rotterdam heeft de schepen in 
beheer.
Het eerste schip, de jumbo Spirit, staat 
beschreven in SWZ 6-95, blz. 15.

MN Toucan

IHC Holland in Kinderdijk liet op 21 ju
ni het roll-on/roll-off, load-on/load-off 
schip MN Toucan te water. Het schip 
is in aanbouw voor de Compagnie 
Morbihannaise et Nantaise de Naviga
tion in Nantes en is bestemd voor het 
vervoer van onderdelen van Ariane ra
ketten van Europa naar Guyana. Voor 
enkele gegevens, zie SWZ 12-94, blz. 
621. In een komend nummer hopen 
wij een beschrijving te kunnen publi
ceren.

Clearwater

Bij Scheepswerf Lanser B.V. te Slie- 
drecht is op 30 juni de chemicaliën- 
tanker Clearwater, bouwnummer 
708, te water gegaan. Het schip, IMO 
type 2, is in aanbouw voor Clearwater
C.V. te Alblasserdam. .
De hoofdgegevens zijn:
Lengte o.a. 79,70 m.
Lengte l.l. 76,20 m.
Breedte mal 10,90 m.
Holte 6,55 m.
Diepgang max. 4,36 m.
Draagvermogen 2263 t.
Het schip krijgt 2 x 5  roestvrijstalen 
tanks en 2 sloptanks. De tankinhoud 
wordt 2520 m'.

Een Deutz-MWM dieselmotor, type 
SBV 6M 628, van 1235 kW geeft het 
schip een dienstsnelheid van 12 kn.
Het schip, dat door Lloyd's Register 
wordt geklasseerd, wordt in het najaar 
opgeleverd.

P L E V E R I N G E N

Randhi 23 t/m 26

Scheepswerf Visser in Den Helder 
heeft op 15 mei vier 'fish collecting 
vessels' overgedragen aan de Maldives 
Industrial Fisheries Commpany Ltd. De 
schepen dragen de namen Randhi 23, 
24, 25 en 26. Een beschrijving is gepu
bliceerd in SWZ 11-94, blz. 603.

Fig. I . De Rhandi23 t/m 26 (foto: Flying Focui).

Het transport naar de Malediven vond 
plaats met het zwareladingschip Stel
laprima.

Sooly

Delta Shipyard Sliedrecht B.V. heeft op 
2 mei de sleepboot Sooly, bouwnum
mer 958, opgeleverd aan de Abu Dha
bi Petroleum Ports Operating Co.
De hoofdgegevens zijn:
Lengte o.a. 20,45 m.
Lengte l.l. 18,57 m.
Breedte mal 6,00 m.
Holte 2,75 m.
Diepgang 2,25 m.
Waterverplaatsing 130 t.
Twee Caterpillar dieselmotoren, type 
3408 TA. elk 300 kW bij 1800 tpm, 
geven hel schip een proeftochtsnel- 
heid van 9 kn.
De Sooly is geklasseerd door Lloyd's 
Register met de notatie + 100A1, Tug, 
Arabian Gulf Service, LMC.

Island Commodore

Schelde Scheepsbouw heeft op 14 ju
ni de ro-ro veerboot Island Commo
dore opgeleverd aan Commodore 
Shipping op Guernsey. Het is het eer

ste van twee schepen die een dienst 
gaan onderhouden tussen Ports
mouth aan de Engelse zuidkust en de 
kanaaleilanden Guernsey en jersey. 
Voor enkele gegevens, zie SWZ 1 -95, 
blz. 4. Een uitgebreider beschrijving 
hopen wij in een later nummer op te 
nemen.

Emma gracht

Frisian Shipyard Welgelegen heeft op 
15 juni het multipurpose vrachtschip 
Emmagracht, bouwnummer 503, 
overgedragen aan Rederij Spliethoff te 
Amsterdam.
Het is het laatste van drie gelijke sche
pen die de werf voor de rederij bouw
de. Een beschrijving van deze E-klasse 
van Spliethoff is verschenen in SWZ 
12-94, blz. 639.

Mathilde

Niestem Sander heeft op 30 juni het 
vrachtschip Mathilde opgeleverd aan 
Wijnne & Barend's. Het is het zesde 
van een serie van zeven schepen, 
waarvan het eerste, de Marie Christi
ne, werd beschreven in SWZ 3-91, blz 
129.

fig. 2. Het transport per Stettaprima (foto: Flying Focus).

Arklow Spirit

Bij Barkmeijer Stroobos B.V. vond op 7 
juli, slecht vier weken na de tewaterla
ting op 2 juni, de overdracht plaats 
van het motorvrachtschip Arklow Spi
rit aan de Ierse rederij Arklow Ship
ping. Het schip kan wereldwijd wor
den ingezet voor het vervoer van alle 
soorten droge lading, inclusief contai
ners.
De voornaamste gegevens zijn: 
Lengte o.a. 89,99 m.
Lengte l.l. 85,00 m.
Breedte mal 12,50 m.
Holte 6,00 m.
Diepgang 4,64 m.
Draagvermogen 3235 t.
Het 'box shaped' ruim heeft een in
houd van 4672 mJ en is voorzien van 
verplaatsbare graanschotten, ter ver
krijging van een optimale ruiminde- 
ling bij het vervoer van gecombineer
de ladingen.
Een MaK dieselmotor van 1360 kW 
geeft het schip een dienstsnelheid van 
12 kn.
De Arklow Spirit is geklasseerd door 
Bureau Veritas met onder andere de 
notatie Heavy Cargo.
De werf is inmiddels begonnen met 
de bouw van een zusterschip voor de
zelfde opdrachtgever.

Boeran

Scheepswerf Bijlsma in Wartena heeft 
op 7 juli het twaalfde schip van het ty
pe Bijlsma Trader 2500, de Boeran, 
opgeleverd aan N.V. Shipping Boeran 
uit Willemstad. Het is een zusterschip 
van de Stem, zie SWZ 3-95, blz. 4.
Met de bouw van een dertiende schip 
van dit tvpe is inmiddels een begin ge
maakt.

Bison Express

Vroon B.V. in Breskens heeft op 12 juli 
het veetransportschip Bison Express 
overgenomen van B.V. v/h Scheeps
werven Gebr. van Diepen in Waterhui
zen. Voor enkele gegevens, zie SWZ 6
95, blz. 7. Een uitvoerige beschrijving 
hopen wij in het volgende nummer te 
publiceren.

Tarhunah

Damen Shipyards heeft op 14 juli de 
hopperzuiger Tarhunah overgedragen 
aan de Socialist Ports Company of Mi- 
surata in Libië. De bouw van het schip 
was uitbesteed aan Scheepswerf Slob, 
waar het onder bouwnummer 400 is 
gebouwd.
De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a. 46,00 m.
Lengte l.l 42,54 m.
Breedte mal 11,00 m.
Holte 4,00 m.
Diepgang 3,28 m.
De hopperinhoud is 500 mJ. De hop
per is van bodemkleppen voorzien. 
Het schip is ook uitgerust met een grij- 
perkraan.



Twee Schottel units van 280 kW elk 
gaven het schip op de proeftocht een 
snelheid van 9,36 kn. De units worden 
aangedreven door Deutz-MWM die
selmotoren, type TBD 234 V08.
Het schip is geklasseerd door Lloyd's 
Register voor Libyan Coastal Service.

Neptuno

Damen Shipyards heeft op 19 juni de 
motorsleepboot Neptuno opgeleverd, 
het laatste van drie gelijke schepen die 
de werf heeft gebouwd voor Intertug 
S.A. in Columbia. Eerder werden de 
Poseidon en de Triton opgeleverd. 
Behalve voor sleepwerk en voor het as
sisteren bij meren/ontmeren, zijn de 
schepen uitgerust voor brandblussen 
en oliebestrijding.
De schepen, van het type Stan Tug 
2207, hebben de volgende afmetin
gen:
Lengte o.a. 22,50 m.
Breedte o.a. 7,25 m.
Holte 3,75 m.
Diepgang achter 3,05 m.
Waterverplaatsing 210 t.
Twee Cummins dieselmotoren, type 
KTA 38-M, met een vermogen van elk 
780 kW bij 1950 tpm, drijven via een 
Reintjes tandwielkast elk een vaste, 
vierbladige Lips schroef aan, diameter 
1900 mm, in straalbuis. Met deze in
stallatie bereikte de Neptuno op de

proeftocht een snelheid van 12,2 kn 
en een paaltrek van 301.
De twee hulpsets bestaan elk uit een 
Cummins dieselmotor en een Stam
ford generator van 50 kVA. 60 Hz, 
110/440 V.
Achter het dekhuis is een Mampaey 
sleephaak aangebracht met een SWL 
van 450 kN.

Voor het blussen van branden is op 
een platform boven het stuurhuis een 
monitor van Ajax de Boer gemonteerd 
met een capaciteit van 300 m’/h. De 
Sihi brandbluspomp wordt aangedre
ven door een Cummins dieselmotor. 
Het oliebestrijdingssysteem, met 
sproeiarmen, heeft een capaciteit van 
82 liter bestrijdingsmiddel (dispersant) 
per minuut.

De schepen zijn verder onder andere 
voorzien van radar, autopilot, CPS, in
tercom en radiotelefonie.
Zij zijn geklasseerd door Lloyd's Regis
ter met de notatie *  100A1, Tug, 
Coastal Service, LMC.

Algemeen plan Neptuno.

Nieuwe en verbouwde practica 

bij het Maritiem Instituut 

‘De Ruyter’ geopend

Het is weinigen ontgaan in Vlissingen 
het Maritiem Instituut 'De Ruyter' 
heeft sinds 1 november vorig jaar een 
echte brug. En wat voor één! Goed 
uitzicht op de Westerschelde was een 
dwingende voorwaarde. Daarnaast 
moest hij bestand zijn tegen overko
mend water. De kleine lekkage bij de 
installatie werd dan ook snel verhol
pen. Wel had de wind nog enige tijd 
vrij spel maar ook dat is nu verleden 
tijd. Wanneer je op die brug staat en 
je kijkt naar het drukke scheepvaart
verkeer op de Schelde, voel je bij har
de wind de vloer meetrillen. Stuurlie
den doe de ogen nu eens dicht! Wat 
ziet u? |awel, ik zal even meehelpen. 
Verderop staat een prachtige set ra- 
darsimulatie-apparatuur. Aan de an
dere kant van de brug bevindt zich er
gens het navigatielokaal. De aanvraag 
voor een brugsimulator is in behande
ling. |e vraagt je af waarom nog? Is dit 
nog niet genoeg? Veel medewerkers 
van het MIR hebben mij al gezegd 
dat ze dit een echte vooruitgang vin
den. ja, ja, dit ging kennelijk verder 
dan de stoutste dromen. De verbou
wingen zijn klaar. Nog enkele kleine 
klusjes, nog een verfje hier en daar en 
nog wat verhuizingen. Dan is het zo
ver. De nieuwe (verbouwde) etage 
kan volledig in gebruik worden geno
men. De brug leidt ons vanuit het 
hoofdgebouw direct naar deze nieu

we mogelijkheden. Natuurlijk worden 
er nog andere plannen bedacht. Er 
moet worden gekozen uit ladingbe- 
handelingsimulatie, manoeuvreersi- 
mulatie, simulatie van een engergie- 
centrale enz. Zoals u wellicht ook weet 
is er door de Hogeschool Zeeland flink 
geïnvesteerd in Boulevard Bankert 154 
en ook door het Zeeland College in 
hun gebouw Boulevard Bankert 130. 
De totaal vernieuwde etage in Boule
vard Bankert 154 levert ons moderne 
faciliteiten om onze studenten prak
tisch te trainen. Wij reken erop dat on
ze brug meer is dan een stalen con
structie, maar veeleer een brug naar 
de toekomst. Hiermee hebben we 
weer een belangrijk stuk vernieuwing 
gerealiseerd. Al deze vernieuwingen 
zijn op 20 januari formeel geopend 
door drs. A. Korteland, voorzitter van 
de KVNR. Tijdens de feestelijke bijeen
komst werden de lokalen in gebruik 
genomen. De rij toespraken werd ge
opend door de voorzitter van de cen
trale directie van het Zeeland College, 
de heer A. Buijs. De heer Buijs verge
leek de samenwerking tussen Middel
burg en Vlissingen met de samenwer
king tussen het Zeeland College en de 
Hogeschool Zeeland. Hij verklaarde te
vens de strategische keuze van het 
Zeeland College om het maritiem on
derwijs met de bijbehorende AOT Op
leidingen aan de boulevard te laten. 
Tevens sprak hij het vermoeden uit dat 
het gouden paleis van zeegod Posei
don op de bodem van de Wester
schelde moet staan. Wij hopen maar

dat dit bericht niet al te veel goudzoe
kers zal aantrekken. Vervolgens sprak 
de voorzitter van het college van be
stuur van de Hogeschool Zeeland, de 
heer ir A P. van Antwerpen. Ook hij 
noemde de goede samenwerking bij 
dit project tussen de beide scholen en 
verklaarde waarom het College van 
Bestuur ten aanzien van het Maritiem 
Instituut was afgeweken van de visie 
om alle opleidingen van de Hoge
school Zeeland te vestigen op de Edi- 
sonweg. Vervolgens werd het woord 
gevoerd door de voorzitter van de Ko
ninklijke Vereniging van Nederlandse 
Reders, de heef drs. A. Korteland. De 
heer Korteland prees de visie van de 
beide schoolbesturen over de samen
werking binnen het maritiem onder
wijs. De reders waren altijd een voor
stander van een verticale opleidings
structuur. Ondanks de wettelijke on- 
derwijskaders komt deze samenwer
king op deze wijze toch tot stand. Dit 
mag volgens hem als een goed voor
beeld worden beschouwd. De heer 
Korteland wees op de zware concur
rentie voor de reders vanuit het bui
tenland. Hij noemde de maatregelen 
die door de overheid in het vooruit
zicht zijn gesteld, zeer positief. Naast 
fiscale maatregelen zal de overheid 
zich verder terugtrekken ten aanzien 
van de veiligheidseisen. Nederland zal 
zich gaan richten op de minimale ei
sen uit het STCW-verdrag. Volgens de 
heer Korteland kunnen dan middelba
re maritiem officieren (volgens wette
lijke eisen) doorstromen tot de hoog

ste functies op alle schepen, Dit blijft 
echter de verantwoordelijkheid van 
de reders. Nadrukkelijk stelde de heer 
Korteland dat de HBO-opleiding zeer 
waardevol is en blijft, aangezien van 
scheepsofficieren meer mag worden 
verwacht dan minimale eisen. Als ge
volg van deze maatregelen verwacht 
de heer Korteland een toename van 
de Nederlandse vloot van 500 naar 
1000 schepen. In de nieuwe werk
plaats werd vervolgens een pijpje 
doorgezaagd, waardoor er op ludieke 
wijze van alles gebeurde.Hierdoor 
werden de lokalen officieel in gebruik 
genomen. De gasten konden overal 
rondkijken en constateren dat zowel 
bij het MBO als bij het HBO er weer 
mooie praktijklokalen bijgekomen 
zijn. In de komende tijd zal nog meer 
(simulatie) apparatuur worden aange
schaft. De rondleiding door de ge
bouwen eindigde in de Pieter Vijn- 
zaal. Daar werd het glas geheven. De 
maritieme wereld en dus ook de op
leidingen werken aan kwaliteit. 
Aangezien HZ-safety recentelijk het 
ISO 9001 certificaat had behaald, 
werd deze gelegenheid gebruikt om 
ook daar aandacht aan te besteden. 
Na enkele saluutschoten voor de 
school werd door drs. A. Korteland 
het certificaat uitgereikt aan de heer 
H. Cerretsen, directeur van HZ-Safety.

Alles bijeen was dit een zeer geslaag
de bijeenkomst bij het Vlissingse Mari
tieme onderwijs.
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S C H E E P S B U W d o o r  J . H u i s m a n

Shipdesign process for the Royal 
Netherlands Navy
In this article some aspects of the design process for the Royal Netherlands Navy will be described. Because of 
shrinking defense budgets and the tendency to more complicated and costly weapon-systems, the design-to- 
cost principle is of growing importance. By function analysis, function allocation and cost- and operational ef
fectiveness assessment an optim um  and well balanced solution for the ship-platform can be reached.
A t first a short description will be given of the Netherlands Defence equipment selection process, which gives 
information of the decision process leading to and controlling the procurement and introduction of ships in 
the navy. Thereafter an overview will be given of the applied, above mentioned design methods.
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The M-frigate.



An outline of the procurement of naval 
ships
Compared to other navies the Nether
lands navy is a relative small navy and 
an integrated part of the Western allian
ce. An overview of the navy in accor
dance with the Priority paper of 1993 
as accepted by the Parliament is given 
in Annex A.
Some years ago a new structure was 
created by the Ministry of Defense with 
respect to the decision process of 
equipment selection. This procedure 
enables the responsible political autho
rities to influence the process more ade
quate or even correct it if necessary and 
to justify the selections to the houses of 
parliament.
The project is subdivided in a number 
of phases from prefeasibility studies to 
the disengagement of the material. For 
each phase of a larger project a paper 
has to be produced covering informa
tion about finance, time planning, ope
rational and technical aspects. It is more 
or less in accordance with the NATO 
Phased Armaments Programming Sys
tem (PAPS). An overview of both sys
tems is given in annex B.
In the practice of naval ship procure
ment the process is started by the Naval 
staff. They will produce a mission need 
document, indicating a weapon system 
or systems needed to fulfil a military 
mission. The shipbuilding department 
together with other technical depart
ments of the Directorate Material will 
subsequently perform first concept de
sign studies and (pre)feasibility studies 
on basis of this document. Several con
cepts of ships or combinations of ships 
will be explored together with the first 
assessment of initial costs and if possible 
life cycle costs. On the basis of these 
studies the most promising, most 
cost and operational effective concept 
will be selec ted. On basis of this con
cept the Naval staff will produce the so- 
called Staff target document. At the sa
me time a NSEP-A document will be 
drafted. Once this document is appro
ved by the government (e.g. the Secre
tary of State) the project is officially allo
wed to start.
In the next phase the concept design is 
elaborated to such a detail that the 
technical and the financial risks can be 
assessed or eliminated. Parallel to this 
work naval staff will draft the staff-requi- 
rements. In accordance with these re
quirements the functional specifications 
can be produced and the overall design 
finalized. At the end of this phase a 
NSEP document is produced asking 
permission to start the project defini
tion phase. Up to now all the work has 
been performed by the technical de
partments of the Navy and Research In
stitutes. During the Project Definition

Phase the potential shipyard is involved 
in the project. The shipyard, potential 
subcontractors, research- and engineer
ing organizations and the technical de
partments of the navy have to work to
gether to produce contractual specifi
cations on the basis of the functional 
specifications and have to bring the de
sign to such a level and to such a detail 
that the technical and financial risks are 
minimalised and that a contract with 
the yard can be concluded with a fixed 
price.
At the end of the Project Definition pha
se a NSEP document is drafted 
containing all relevant information on 
finance, planning, risk assessment etc. 
to ask permission from the political au
thorities to place a contract to build the 
ships platform. In the Netherlands situ
ation all weapon-, sensor- and commu
nication systems are government fur
nished equipment and will be contrac
ted separately.
A Detailed Design phase is introduced 
to produce construction drawings and 
produce all other preparations for the 
real construction of the ship. In this way 
a lot of expensive starting problems du
ring the beginning of the construction 
of the (first) ship can be avoided and 
the construction period shortened. 
During the construction phase of the 
ship the activities of the navy are restric
ted to project management and quality 
control.

The design process
The ship design phase is the significant 
period in which the innovation takes 
place. This phase can be characterized 
by synthesis and integration of available 
knowledge and creativity. There is 
communication within and outside the 
navy, with institutes and laboratories 
and management is set up to organize 
the communication and to prepare and 
take the design decisions. It is therefore 
difficult to structure and to define the 
process in a specific (scientific) way. In 
the past the 'design-spiral' was used to 
indicate the iterative character of the 
process, with growing accuracy while 
coming from the outer circles to the in
ner ones. Nowadays it is fashionable 
and just to speak about "concurrent de
sign", indicating the fact that all de
signers and specialists in a team are 
working and communicating together 
to such a level that they are able to 
agree or concur at each design deci
sion.
The design process of a ship is often 
strongly influenced by personal touch 
and sometimes intuitive approach of 
the designer in the team. And not in 
the least by the extent the shipdesign is 
derived from existing ships.
This is especially valid for frigate pro

jects: because of the continuous flow of 
frigate projects since the Second World 
war, up to now it was possible to profit 
from and to built on the experience 
and technology of the previous pro
jects. However accelerating develop
ments in technology, the introduction 
of new weapon systems, rapid chan
ging of the political relations and rela
ted military threat and significant re
duction of defense budgets win lead to 
new concepts of ships. For instance, re
cent developments in platform techno
logy may change the concept or confi
guration of the frigate: The manpower 
on board of the ships will be further re
duced by automation. The introduction 
of integrated power systems will provi
de new flexibility to the designer. The 
introduction of modularization of wea
pon systems will as well increase the 
flexibility while stealth techniques will 
drastically change the ship geometry 
[3].

As a consequence of the above mentio
ned developments new ship-concepts 
will be generated, but this requires a 
more functional and systematic ap
proach of the design process. Although 
the necessary flexibility of the design 
process must be preserved. For its re
cent projects the Netherlands Navy is 
developing and adopting new systema
tic design methods. These methods will 
be described in the next paragraphs. At 
first the products of the design process 
will be given for the conceptual and 
main design phase.

The output of the design process
The -to our opinion- most appropriate 
definition of the design process is as fol
lows: "design is the synthesis of all avail
able knowledge to maximize the per
formance to the required level, while 
minimizing the costs". This definition 
indicates that the output is a carefully 
balanced product between required 
performance and cost.
The products of this design process in 
the conceptual phase can be described 
in general terms as:
Information on performance characte
ristics, cost-, data- and risk information 
in such detail that alternative concepts 
can be judged with respect to opera
tional and cost effectiveness and the 
optimal solution can be selected. This 
information will be the input of the 
main design process.
The products (output) of the main de
sign process as they are the basis of the 
project definition phase are given be
low and are restricted to the design of 
the platform. The design and develop
ment of the weapon and sensor confi
guration is beyond the responsibility of 
the ship designer. It is assumed that the



figure 2 Decomposition of operational tasks

weapon configuration is an input for 
the platform design process, in reality 
the situation is more complicated.
The product of the process can be sub
divided as follows:
- design specification of the ship:

• ships configuration and -architec
ture

• structural design
• hydrodynamic design
• ergonomic design (workspot, cabin 

and recreation design)
• vulnerability aspects
• signature management.

- functional specifications of platform 
systems and related system-architec- 
ture.

- specification of the complement in 
relation to the level of automation 
and the concept of management 
and maintenance.

- results of cost analysis
• procurement costs
• operating costs.

- cost and operational effectiveness

Design methods
For recent and future projects as the 
Amphibious Liftship and a study to a 
Low Cost Frigate, three new design me
thods have been developed and adop
ted. In fig. 1 the three methods are gi- 
véfi in a flow diagram.

This flow diagram is too simple to re
flect the complicated reality of the de
sign process. It merely indicates that ba
sed on information from the Function 
Allocation using the Concept Variation 
Model several concepts are formulated 
which will be evaluated using the Cost 
and Operational Effectiveness Assess-

ment and Evaluation (COEA). The re
suits of COEA can be used as feed back. 
Function Allocation and Concept Varia
tion are mainly applicable for the con
cept design phase. COEA can be used 
for each phase of the design process. 
For later phases more comprehensive 
tools are needed to handle the con

structive, hydrodynamic and ergono
mic design and to elaborate on the ship 
configuration and general arrange
ments. The described methods allow us 
to produce a firm and solid base for the 
next design phase.

System Ergonomics Approach 
The so-called "System Ergonomics Ap
proach" is first used in order to analyze 
thoroughly the stafftargets and staff re
quirements and other implicit, someti
mes traditional requirements. All the 
suDfunctions of the ship will be identi
fied and presented in a hierarchical 
manner. After the subfunctions have 
been described and understood, each

function will be allocated. This means 
that it will be established per function in 
which way the operator will carry out 
this function, describing which opera
tor will do the job, by which systems 
and what information the operator 
needs. On basis of this information a 
working place will be designed and the

workload of the operator analyzed. For 
more information see [4],
The charm of this method is that it con
centrates the designer on the functions 
of the future ship and how these func
tions will be performed by the opera
tors, who will operate the shipsystems 
later on. Traditionally the design will 
start with a concept of a ship in mind. 
With this method the designer is forced 
to start with the functions of the sys
tems and the people operating these 
functions.
A breakdown of operational activities is 
shown in figure 2. A simple but practi
cal idea underlying this breakdown is 
that there is no need to distinguish be
tween different missions of which a ship 
is capable. In general a ship will use all 
her capabilities in all situations. War
ships for instance will not switch off its 
underwater sensors when engaged in 
an AAW mission.
The mission is divided into a beginning, 
middle and end. The planning and eva
luating activities do not have a notice
able effect on the platform and are the
refore not further developed. However 
the activity of performing the actual 
mission is of great influence. The first 
three activities (left to right) from "navi
gate" through to "establish CS func
tions" are all needed as a basis through
out the entire mission. The next activi
ties are more or less sequential.

All main platform requirements are 
known when the contents of figure 3 is 
complete. The reasoning process from 
military functions into input for the 
concept variation model is logical and 
reversible. To achieve this in reality 
some help of modern design tools is 
necessary. This method can not only be

Figure 1 An overview of the design methods
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used in the creation of new platforms 
but it can also be used in existing plat
forms or in designs with technical con
straints. In the latter case there are situ
ations where not all military functions 
can be realized. By reversing the me
thod a new optimized combination of 
military functions can be formed. 
Especially if new functions have to be 
introduced this method proved to be 
very fruitful. For the Amphibious Lift 
Ship (now under construction) the 
functions related to the amphibious 
operations (embarkment and disem- 
barkment of personnel, vehicles and 
boats) and the flight operations were 
dealt with according to this methodo
logy.

and for the purpose of this paper only 
main "branches' are shown.

Concept Variation Models 
Especially when new ship concepts are 
needed, it is of great importance to ex
plore a larger number of concepts du
ring the early concept design phase. In

The so-called Concept Exploration Mo
dels (CEM ) are meant to explore con
cepts, but are most often based on 
simple design rules. A range of design 
input parameters will generate a range 
of feasible concepts and some indica
tion of trends can be derived. However 
these models are not accurate enough 
to use as a tool in the selection process. 
In the next design phase it is common 
practice to use analyses programs for 
the calculation of hydrodynamics, 
strength and other problems. For this 
purpose the output of the CEM has to 
be translated into detailed input infor
mation. The attempts to integrate the 
CEM and the analyses programs and to 
create in this way the ability to use this 
integrated program as well in an early 
design phase were not always success
ful because of growing costs and the 
difficulty to handle the program.

Moreover by bringing general mathe
matics of the concept design process

Detection, Identification, Classification. 
This can be followed by one of two ac
tions either employ active defence or 
employ weapons. The consequences of 
weapon and sensor choices and man
ning solutions are translated into para
metric relations and form the input for 
a decomposition of platform require
ments as shown in figure 3. This is in re
ality a very elaborate decomposition

Figure 3 Typical example ol a result ot the Concept Variation Mode

order to come to a selection process, on 
which basis important decision has to 
be taken, accurate performance and 
cost data has to be made available. For 
this purpose various computerpro
grams are developed.

Figure 4 An example 
of a QUAESTOR cal
culation

into a computer program the ''intuitive' 
approach and experience and know
ledge of latest ship designs are not ta
ken into account. And this information 
is important for the product. To close 
the gap between rules of thumb, by 
which the experience and knowledge 
can be described and analysis programs 
a knowledge based system called 
QUAESTOR is being developed.

This system is a combination of a 
spreadsheet, database and artificial in
telligence. It can be used for storage, 
maintenance and application of design 
rules. These rules can be all kind of ma
thematical relations, rules of thumb or 
even complete existing analyses pro
grams. With this tool the designer can 
focus directly on the design relations. 
The system itself creates solvable com
binations of relations to answer 
questions. In figure 4 a simple example 
is given, figure 5 presents an example 
of a result of the Concept Variation Mo
del. After asking the total displacement 
the system will ask for the payload, 
weight and main dimensions. To calcu
late the machinery weight and fuel

H I
«SI
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Figure 6 General 
overview of COEA

weight it is necessary to have the pro
pulsion power. The propulsion power is 
depending on the total displacement. 
Without QUAESTOR this would be an 
iterative calculation, but by making one 
template the problem is solved at once. 
For more realistic calculations, models 
with up to 150 design-relations are ma
de available up to now. During further 
development of the design the simple 
formulae will be replaced by external 
analyses programs.
In this way the CEM function is transfor
med into a design syntheses program 
as described in ref [4] combining detail
ed analyses possibilities with design re
lations which can be constantly upda
ted in accordance with the latest state- 
of-the art.
The model is able to start with a ship 
concept as defined by the designer. 
This design has to be transformed into 
parameters and relations. The effect of 
any change in performance and costs 
as result of variations of these parame
ters can be calculated. This is the reason 
the model is called "Concept Variation 
Model".

Costs and operational effectiveness 
analysis
New methods are in development and 
partly implemented to ensure that the 
most effective solution is selected in an 
objective assessment process.
The objective to use a Cost and Opera
tional Effectiveness Analysis (COEA) is to 
make a rational selection between the 
various solutions to perform a predefi
ned military role.
As stated before typical design solutions 
can not always be derived from existing 
designs or other "historical" material 
but have to be developed from a 'blank 
drawing-board', consequently an emp
ty computer. Especially in the area of 
Advanced Naval Vehicles this is appa
rent. An objective method for compa
rison of two different designs is indis
pensable.
It is important that the requirements

are given in functional statements in or
der to avoid that these requirements 
will implicitly lead to (suboptimal) solu
tions.
The analysis of Cost effectiveness and 
Operational Effectiveness (COEA) is ba
sed on the balance between the requi
rements and the constraints, which re
sults in a technical solution, the design, 
of which the cost can be determined. 
With a given weighting method the 
quality of the chosen solution is 'meas
ured' between the benefit and the cost. 
The benefit will be presented by the 
'measure of effectiveness' (MOE). Ope
rational effectiveness is defined as the 
measure of fulfillment of the operation
al objective achieved by the chosen de
sign solution, measured in MOE'S.
A Measure of Effectiveness is a predefi
ned attribute in the form of a compara
tive value indicating the measure in 
which a certain operational task is fulfil
led. An example could be the percenta
ge of time the ship is operational during 
a survey task (percentage of engage
ment).
The measures of benefit must always be 
chosen in the widest possible context

figure 7 Annex B: Naval Armaments Planning 
Process

to ensure that concepts with high po
tential are not omitted by a too narrow 
area of exploration. The parameters 
which define the chosen solution are 
dependent on many operational cha
racteristics. After these individual para
meters have been analyzed for their in
dependence between themselves, they 
can be used, single or in relations, as 
measures of benefit. These measures 
are called Measures of Effectiveness 
(MOE) and should be defined in such a 
way that they can be used throughout 
the Life Cycle of the product. The MOE 
can then always be used in a COEA for 
evaluation reasons.
MOE's will have, as a necessity, to be in
dependent of the chosen design solu
tion, which can differ very much from a 
technical point of view; however to be 
able to analyze in COEA the MOE must 
mean the same for both solutions.
With cost is meant the life-cycle-cost 
(LCC) of the ship, including acquisition- 
and exploitation costs.
Between the MOE's of the different de
sign solutions a Multi Attribute Value 
Theory (MAVT) appreciation is perfor
med to measure the effect of the MOE's
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MND = Mission Need Document
UNST 33 Outline NA10  Staff Target
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OEST m Outline European Staff

Target (EST)
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against the costs (figure 6 gives an over
view).
This technique is generally used for si
milar processes and is known in various 
forms. The result of the calculation is a 
'value' which ranks the MOE of a cer
tain design solution in relation to 
another. The calculation is followed by 
a sensitivity analysis, to make sure that 
no trivial decisions are made. These 
sensitivity-analyses calculations are the 
core of the COEA studies.

Although implicitliy in the past also 
costs versus benefits were weighted, 
applying COEA methodology makes 
the process more transparant and expli
cit. It is therefore expected that COEA 
will play an role of growing importance 
in the design-process, especially the de
sign-to-cost aspect.

Conclusions
The introduction of new technology in 
general, the introduction of new wea

pon systems, reduction of defence bud
gets and changing of military treat will 
lead to new concepts of ships. New 
concepts of ships require a more syste
matic and functional approach of the 
design-process. Three new design me
thods are being implemented to sup
port the design process: function analy
ses and allocation according to the sys
tem ergonomic approach, Concept Va- 
dation and Cost and Operation Effecti
veness Assessment (COEA). These me
thods made already an important con
tribution to the design process of ships 
for the Netherlands Navy, while the 
methods will be further developed and 
integrated in the design process.
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Annex A: The Royal Netherlands Navy in accor
dance with the Priority Paper of 1993.
* 2 Air Defence and Comm and Frigates
* 2 Air Defence Frigates
* 4 Standard Frigates
* 8 Multi purpose Frigates
* 2 Auxiliary Oil Replenishment Ships
* 1 Landing Platform Dock Ship
* 4 Conventional Submarines
* 12 Minehunters
* 3 Motherships for 14-Trolka drones
* 13 Maritime Patrol Aircraft
* 20 Naval Helicopters
* 2 Hydrographic Ships
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De "Prins Hendrik de 
Nederlanden ", model 
uit het Rijksmuseum 
Amsterdam (fotografie 
Cees de Jonge)

ingenieur/adviseur voor scheepsbouw was. 
Een uiterst kundig iemand die al proeven 
deed met scheepsmodellen in een sleeptank. 
Tot aan de tweede wereldoorlog was het 
aanvankelijk tobben met de Marinescheeps- 
bouw maar toen de oorlogsdreiging duide
lijk werd, zijn er grote plannen gemaakt en 
goede schepen op stapel gezet.
Na de oortog steunde men erg op de Britse 
ontwerpen, maar sinds de S- en M-fregatten 
telt Nederland weer mee.
Om de huidige kwaliteit te behouden, moet 
er wel voldoende geld in kennis worden 
geïnvesteerd. Er is echter een toeneming van 
de internationale samenwerking te bespeu
ren. Men merkt dat het toch te kostbaar is als 
iedere marine zijn eigen ontwikkeling doet. 
De scheepsbouwer van tegenwoordig is niet 
meer de autoriteit van vroeger. Toen was de 
bouw van de romp met masten en zeilen be
palend voor het succes van het marineschip. 
De kerntaak van de ontwerper is nu verscho
ven van scheepsconstructeur naar de samen
stelling van de beschikbare technologieën in 
het scheepsontwerp.
Daarbij dient hij duideli|k te maken wat de 
operationele en financiële consequenties zijn 
van de verschillende ontwerpvarianten.
V.

Marine scheepsbouw 200 |aar.

Van regionaal naar internationaal 
Op 8 juni werd het 200-jarig bestaan gevierd 
van de afdeling Scheepsbouw van de Direc
tie Materieel, Koninklijke Marine.
Op 10 juni 1795 werd Pieter Clavimans be
noemd tot contructeur-generaal van de Ma
rine. Hiermee werd een begin gemaakt met 
de nationale marinescheepsbouw en een 
voorzichtige start met de rationele en weten
schappelijke aanpak van de scheepsbouw in 
Nederland.
Het 200-jarig bestaan werd gevierd met een 
symposium in het Rijksmuseum in Amster
dam.

W aarom  het Ri|ksmuseum7
Het scheepmakersvak is eeuwenlang geleerd 
via mondelinge overlevering en modellen. 
Bovendien werden vroeger geen marine
schepen van de ’ekening verkocht maar aan 
de hand van een model. In de loop der jaren 
is een uitgebreide collectie scheepsmodellen

ontstaan die ooit aan het Rijksmuseum is ge
schonken. Deze collectie is gedurende de 
laatste tientallen jaren met financiële steun 
van de Koninklijke Marine in oude glorie her
steld. Deze samenwerking van Rijksmuseum 
en Marine heeft geresulteerd in een model
lenverzameling die weer aan het publiek kan 
worden getoond.

Het begin
Voor 1795 telde Nederland niet minder dan 
vijf Admiraliteiten die elk op hun eigen wijze 
zich met de nieuwbouw van schepen be
moeide. Ook bij de bouw van koopvaardij
schepen was er een regionale autonomie. 
Bovendien waren goede schepen vaak een 
toevalsproduct en door zeeofficieren werd 
geconstateerd dat zij zich op zee gepasseerd 
zagen door snellere buitenlandse oorlogs
schepen. In 1727 werden daarom in Amster
dam drie Britse scheepstimmerlieden aange- 
steid en langzamerhand ondanks veel tegen
stand werden modernere en ook theoretisch 

onderbouwde uit
gangspunten toege
past. De VOC heeft 
hiertoe ook veel bij
gedragen omdat zij 
een grote vloot bezat 
die baat had bij een 
gelijke manier van 
bouwen,
De Franse tijd heeft 
uiteindelijk gezorgd 
voor een organisato
rische eenheid.

Tldem an
Als hoogtepunten uit 
de geschiedenis van 
het Bureau Scheeps
bouw moet ge
noemd worden dr. 
B.|. Tideman, die van 
1873 tot 1883 hoofd

Referentie:
Symposium "M arine Scheepsbouw 
200 |aar";
Directie Materieel Koninklijke Marine, Afde
ling Scheepsbouw, Den Haag juni 1995

Techniek In schoonheid;
De Marine modeilenkamer van het Rijksmu
seum te Amsterdam.
Eindredactie Harm Stevens, Fotografie Cees 
de |onge.
Uitgave Inmere BV, Wormer in samenwer
king met de Rijksmuseum-Stichting in 
Amsterdam.
ISBN 90 6611 094 5.
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B-to B Marketing in de praktijk.
Abonnementsgebonden uitgave van 
FhC Publishing.
Verschijnt viermaal per jaar; de eerste 
aflevering kost ƒ  65,-; de volgende af
leveringen van maximaal 150 pagina's 
kosten 54 cent per pagina.
Voor meer informatie:
Cees Wymenga en Frank Hochsten- 
bach;
F&G Publishing;
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Marketingsucces bi| Conoship 
International B.V.
Bij Conoship International B.V. is sinds 
enkele jaren marketing volledig geïn
tegreerd in het bedrijfsproces. Dat 
klinkt heel mooi, maar wat betekent 
het nou precies en wat moet u zich 
daar bij voorstellen?
In B-to-B Marketing in de praktijk ('bu- 
siness-to-business’), een zojuist ver
schenen uitgave van F&G Publishing 
bestemd voor marketeers in de indus
trie, wordt dit in 16 pagina's uitge
breid en voorzien van allerhande ta
bellen uit de doeken gedaan door di
recteur J. van Emmerik en marketing- 
onderzoeker S. Schakelaar.

Van Emmerik en Schakelaar schetsen 
een twee-sporenstrategie die Cono
ship International (C.l.) volgt: enerzijds 
wordt er via marketingonderzoek voor 
een gerichte en planmatige marktbe
nadering gekozen, anderzijds ge
schiedt het aanbieden op aanvragen 
ook daar waar geen direct verband 
bestaat met een of andere vorm van 
marktbewerking. Hun conclusie is dat 
de laatste benadering zeker rende
ment oplevert. Maar, een gerichte 
marktbenadering heeft volgens hen 
een aantoonbaar hoger rendement: er 
wordt in een vroeg stadium een relatie 
met een potentiële afnemer opge
bouwd, zodat Conoship International 
al vroegtijdig binnen is - ver voor de 
concurrentie.

Het zal duidelijk zijn dat bij zo'n ge
richte marktbenadering de eerste stap 
ligt in het identificeren van potentiële 
klanten. Daartoe maakt C.l. uitgebreid 
gebruik van marktonderzoek. Hoe ziet 
de scheepsnieuwbouwmarkt eruit? 
Welke segmenten kunnen we daarin 
onderscheiden?
Bij Conoship maakt men twee seg- 
mentatiestappen:
• een macrosegmentatie naar 

scheepstypen (bijvoorbeeld Ro-Ro 
schepen, cellulaire containersche
pen, multi-purpose schepen, bulk
carriers, olieproduktentankers, gas
tankers en chemicaliëntankers)

• een microsegmentatie die afhanke
lijk is van het karakter van het 
scheepstype.

Op grond van die segmentatie van de 
scheepsbouwmarkt maakt men een 
inschatting van de nieuwbouwvraag 
voor de komende jaren. Dat is eigen

lijk een som van de te verwachten ver
vangingswaag en uitbreidingsvraag. 
Daartoe brengen ze per segment de 
leeftijdsopbouw van de vloot in kaart, 
gecombineerd met de verschillende 
onderhoudsstrategieën per rederij, de 
economische situatie nu en over een 
aantal jaren en de gevolgen die dat 
heeft voor het tonnagetekort of -over
schot en een inschatting van de even
tuele substituutconcunentie van ande
re scheepstypen of transporttechnolo- 
gieën.

Met zo'n marktbeschrijving, al dan 
niet verder ingedeeld in macro- en mi- 
crosegmenten en voorzien van gede
tailleerde cijfers, ben je er nog niet, 
schrijven Van Emmerik en Schakelaar 
in B-to-B Marketing in de praktijk. Om 
een goed begrip te krijgen van de ont
wikkeling van een bepaald scheepsty
pe, is het belangrijk in de huid van de 
reder te kruipen. In welke dienstgebie- 
den groeit het ladingaanbod? Ont
staan er nieuwe dienstgebieden en 
nieuwe transportstromen? Worden 
bepaalde dienstgebieden bedreigd 
door transportsubstituten, zoals het 
geval kan zijn bij de Kanaaltunnel? En 
met welke voorschriften, richtlijnen en 
wettelijke bepalingen hebben reders 
nu en in de toekomst te maken? En 
hoe beïnvloedt dat de ontwikkeling 
van bepaalde scheepstypen?

Met de uitkomsten van deze marktin- 
schattingen in de hand is het zaak om 
orders binnen te halen voor de bij Co
noship International aangesloten wer
ven. De eerste stap is om te kiezen 
welke produkt/markt-combinaties voor 
de werven het meest interessant zijn. 
Want dan kan verder, zeer gedetail
leerd onderzoek gedaan worden naar 
de potentiële afnemers in die P/M- 
combinatie: welke schepen hebben ze 
in hun vloot, wat is de leeftijdsopbouw 
en in welke diensten zijn deze schepen 
actief? Waar zijn hun schepen ge
bouwd? Hebben ze momenteel aan
vragen lopen? Wat is de rederijstrate- 
gie en wat zijn hun concurrenten? Etc. 
Met behulp van deze gedetailleerde 
marktinformatie kan dan een opera
tionele marketingplanning op zeer 
praktisch niveau worden gemaakt, 
waarin opgenomen wordt hoe de 
markt en potentiële klant benaderd zal 
worden. Deze vergaande kennis van 
individuele afnemers stelt C.l. in staat 
zich al in een vroeg stadium bij de 
klant te melden en zich als een 'pro
blem solving unit' voor de klant op te 
stellen, waarbij vanuit zijn gezichts
punt meegedacht wordt en naar een 
oplossing wordt gezocht. Conoship 
probeert dus al in de eerste fase van 
het aankoopproces bij de rederij, na
melijk tijdens de behoefte/probleem- 
herkenning, aan tafel te zitten.
Op dat moment is persoonlijke relatie
vorming het belangrijkste marketing
instrument dat door Conoship ingezet

wordt; het blijft immers 'peoples busi
ness'. Door het op- en uitbouwen van 
die persoonlijke relatie kan C.l. juist in 
een vroeg stadium een forse concur- 
rentievoorsprong krijgen door op 
grond van alle door marktonderzoek 
verkregen kennis als volwaardige 
'sparring partner" met de reder na te 
denken over de randvoorwaarden 
voor een mogelijk nieuw te bouwen 
schip. Zo wordt er samen met de po
tentiële klant onderzocht wat in de na
bije toekomst de rendabele dienstge
bieden voor zijn vloot zullen zijn. Ook 
wordt er bijvoorbeeld bij verandering 
van wetgeving voor de klant gecon
troleerd of zijn schepen hieraan kun
nen voldoen en welke oplossingen 
eventueel gekozen kunnen worden. 
Conoship International initieert zo zelf 
de mogelijke toekomstige aanvraag 
en manoeuvreert zich in een bevoor
rechte positie.

Op en top marketing dus, waarbij ge
bruik wordt gemaakt van allerhande 
technieken en instrumenten die inge
bed zijn in en een strategisch onder
deel vormen van het totale bedrijfsbe
leid. En zoals Van Emmerik en Schake
laar zelf schrijven: er was een gewen
ningsproces van een aantal jaren no
dig om de scheepsnieuwbouwmarkt 
vanuit het marketingdenken te bena
deren, maar de resultaten bij Cono
ship International zijn er dan ook naar.

Draught Surveys,
A guide to good practice
W.). Dibble, P. Mitchell en North of
England P&l Association.
Formaat A5, 60 pagina's, 20 illustra
ties, gebrocheerd.
Uitgave: MID-C Consultancy;
ISBN 0 9521164 1 3; prijs £ 12,00.
Het boekje is bedoeld om surveyors en 
scheepsofficieren te helpen een 
'draught survey" nauwkeurig en goed 
gedocumenteerd uit te voeren en zo
doende claims wegens tekorten aan 
ladinggewicht te voorkomen. Het is 
echter vrij simpel zodat het voor ge
vorderden op het gebied van draught 
surveys weinig nieuws zal bevatten. 
Het boekje beschrijft eerst in het kort 
de gang van zaken en gaat vervolgens 
nader in op de benodigde gegevens, 
de benodigde hulpmiddelen en op de 
diverse stappen van het proces: het 
meten van de diepgangen, verschil
lende toe te passen correcties, het be
palen van de dichtheid van het water 
en het bepalen van de aftrekposten 
om het ladinggewicht te bepalen. 
Berekeningen met behulp van Bon- 
jeankrommen worden niet vermeld. 
Ook geeft het boekje geen afleidingen 
van de gebruikte formules (zie daar
voor een 'Manual' van dezelfde uitge
ver, bladzij 56). Wel bevat het een ver
klarende woordenlijst, enkele check 
lists, een index en de formulieren vol
gens de UN/ECE Draught Survey Co
de. Voor het verkrijgen van exempla

ren dient men contact op te nemen 
met Phil Anderson, North ol England 
P&l Association, The Quayside, New
castle upon Tyne NEI 3DU, UK. 
telefoon 00.44.191.2325221, 
fax 00 44 191.2610540.

Proceedings of the 8th Interna 
tlonal Conference on Computer 
Applications In Shlpbullding, Sep
tember 1994, Bremen, Germany.
Twee delen, 580 resp. 468 pagina's, 
gebonden.
ISBN 91-630-2762-3; 
prijs 1995 Zweedse kronen.
Te bestellen bij: Berry Rasmusson 
Reklam AB, Fosiedatsvanen 13,
S-215 65 Malmo Sweden; 
fax: 00.46.40.194646.

De geschiedenis van de Batavier 
Lijn
Nederlands oudste stoomvaartlijn, 
1830-1958,
L. L. von Munching.
Formaat 241/2 x 21 cm, 208 pagina's, 
ruim 100 illustraties in zwart/wit; ge
naaid gebonden, geplastificeerd. 
Uitgeverij van Wijnen, 1994;
ISBN 90 5194 107 2; prijs / 69,50.
Von Münching is een bekend mari
tiem publicist en tevens een maritiem 
historicus met een lange staat van 
dienst. Het schrijven van een boek als 
het onderhavige is hem zeer wel toe
vertrouwd. Hij heeft veel feitenmateri
aal verzameld over de dienst tussen 
Rotterdam en Londen, over de daarbij 
betrokken schepen en personen en hij 
heeft dit materiaal op een leesbare wij
ze verwerkt, in verscheidene gevallen 
met toevoeging van informatie die 
niet direct op het onderwerp slaat, zo
als over de ramp van de Berlin in 1907 
en over de maritieme gevechtshande
lingen bij Rotterdam in mei 1940. In 
twee bijlagen worden (met enkele kor
te technische gegevens en een be
knopte levensloop) de schepen opge- 
somd die dienst hebben gedaan in de 
Batavierlijn, respectievelijk die voor 
Wm.H. Muller fa Co. hebben gevaren. 
De tweede lijst omvat alle schepen van 
de eerste lijst, met grotendeels dezelf
de gegevens; een doublure die niet 
elegant is. Bij vergelijking blijken bo
vendien sommige gegevens strijdig 
met elkaar te zijn. Een ander te betreu
ren foutje is op bladzij 96 de vermel
ding van een schroefas met een dia
meter van " ... 4,90 meter (16112 En
gelse duim) ...",
Vergeleken met de huidige veerboten 
op de Noordzee, waren de Batavier- 
boten maar kleine scheepjes. Met die 
constatering realiseert de lezer zich 
weer eens hoe groot de veranderin
gen zijn, die in slechts enkele tientallen 
jaren in het passagiersvervoer over de 
Noordzee zijn opgebeden. Ook dat is 
een verdienste van dit boek, dat is ver
schenen als deel 102 van de uitgaven 
onder auspiciën van de Stichting His
torische Publicaties Roterodamum.
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Isle of Innisfree
Van der Giesssen-de Noord heeft op 13 mei de ro-ro veerboot Isle of Innisfree, bouw num m er 963, overgedra
gen aan Irish Ferries te Dublin. Het schip is Inmiddels in dienst gesteld op de route tussen de Ierse hoofdstad 
Dublin en Holyhead In Engeland.

Fig I.
De Isle of Innisfree 
(foto Flying Focus).

V  an der Ciessen-de Noord heeft de 
laatste jaren met een serie succesvolle 
ro-ro veerboten een goede reputatie 
verworven voor het ontwerpen en bou
wen van dit soort schepen én er enorm 
veel ervaring mee opgedaan.
Het begon met de Via Ligure (SW Z 08
92, blz. 356), die in 1992 werd opgele
verd aan de Italiaanse rederij Viamare. 
Het was het eerste van een serie van in 
totaal zeven schepen. Van der Giessen
de Noord bouwde er hiervan twee zelf, 
Tille in Harlingen (nu FSW) bouwde er 
eveneens twee en drie werden er in Ita
lië gebouwd.

De voornaamste kenmerken waren:
• zeven rijstroken in de breedte;
• ro-ro capaciteit op drie dekken: tank

top, hoofddek en bovendek;
• laden én lossen over het achterschip, 

ter hoogte van het hoofddek;
• een vaste afrit van hoofddek naar 

tanktop en een hijsbare oprit van 
hoofddek naar bovendek.

Vervolgens bouwde van der Giessen-de 
Noord voor North Sea Ferries (NSF) de 
Norbank (SW Z 11-93, blz. 477) en de 
Norbay. Deze volgden hetzelfde con
cept als de Viamare schepen, maar met

enkele belangrijke verschillen: een aan
merkelijk hogere snelheid en een grote
re capaciteit. Als gevolg hiervan was 
een langer en slanker schip nodig, met 
een veel groter machinevermogen. In 
plaats van twee werden vier hoofdmo
toren geïnstalleerd, verdeeld over twee 
machinekamers.
De Isle of Innisfree is een verdere ont
wikkeling van de NSF-schepen, echter 
ook weer met enkele belangrijke ver
schillen, waarop hieronder nader wordt 
ingegaan. Desondanks kon de werf, 
dankzij de grote ervaring, het ontwerp 
in vier weken klaarmaken (van ont-



Fig. 2. De nieuwe 
walinstalhties in 
Dublin, links voor 
voertuigen, recht 
voor voetgangers 
(foto CN/vH).

vangst van de specificatie van de op
drachtgever tot ondertekening van het 
contract) en vervolgens het schip in 13 
maanden opleveren.
Na de Isle of Innisfree volgen nog twee 
schepen voor China, die weer anders 
zijn (SWZ 6-94, blz. 256) en daarna het 
eerste schip van een nieuwe generatie 
ro-ro veerboten. Dit schip, bestemd 
voor de Stena Line (SW Z 5-95, blz. 4), 
krijgt acht rijstroken en in verband daar
mee een grotere scheepsbreedte: 
27,80 m in plaats van 23,40 m.

Ontwerp
De Isle of Innisfree is in eerste instantie 
gebouwd voor de dienst tussen Dublin 
en Holyhead. Er is echter rekening mee 
gehouden dat het schip in de toekomst 
mogelijk op andere routes zal varen en 
zelfs dat het wereldwijd kan worden in
gezet. In verband met de laatste moge
lijkheid is bijvoorbeeld ijsversterking 
aangebracht.
De oversteek van Dublin naar Holy
head, of omgekeerd, is maar kort, on
geveer drie uur varen. Dit maakt snel la
den en lossen noodzakelijk. Daarom is 
afgezien van de mogelijkheid om ook 
onder het hoofddek, op de tanktop, 
trailers te plaatsen. Er zijn dus slechts 
twee autodekken, het hoofddek en het 
bovendek, die onafhankelijk van elkaar 
worden beladen en gelost. Nieuwe 
walvoorzieningen, zowel in Dublin 
(fig. 2) als in Holyhead, maken laden en 
lossen op twee niveaus mogelijk. Een 
ander belangrijk verschil met de voor
gaande schepen is dat laden en lossen 
niet alleen meer over het achterschip 
plaats vinden, maar ook over het voor
schip, dus 'drive through' in plaats van 
'drive round'. Ook dit komt de snelheid 
van laden en lossen ten goede.
Een voornaam aspect van de route is 
ook het toeristenverkeer, dat vooral in 
de zomermaanden tot een grote vraag 
naar passagiersaccommodatie leidt. In 
verband hiermee vroeg de rederij een 
passagierscapaciteit van 1650 perso
nen, een veelvoud van dat op de voor
gaande schepen (Viamare 52 en NSF 
1 1 4 ).

Gezien de korte duur van de overtocht 
is echter slechts voor een gering deel

van de passagiers hutaccommodatie 
beschikbaar. Voor de overige passagiers 
zijn er diverse salons, restaurants en an
dere verpozingsmogelijkheden.
Om in het toeristenseizoen de capaci
teit voor personenauto's te vergroten, 
zonder dat dit in al te ernstige mate ten 
koste van het vrachtvervoer gaat, zijn 
hijsbare autodekken beschikbaar; op de 
voorgaande schepen waren deze niet 
aanwezig.
Om de gewenste capaciteit van 108 
trailers onder te brengen, is de Isle of 
Innisfree weer wat langer dan de NSF- 
schepen. De verlenging is uitgevoerd 
door in de overigens ongewijzigde 
rompvorm van de Norbank een stuk 
evenwijdig middenschip met een leng
te van 14,85 m tussen te voegen. Dit 
resulteerde in een voor dit soort sche
pen ongebruikelijk L/B-verhouding van 
7,36. Het effect van de verlenging op 
de golfweerstand is door Marin onder
zocht met behulp van een uitgebreide 
CFD (computer fluid dynamics) analy
se. Het resultaat was dat geen verslech
tering was te verwachten. Ook het zee
gangsgedrag in condities, zoals die in 
de Ierse Zee voorkomen, werd met nu
merieke methoden onderzocht. De 
slanke rompvorm, in combinatie met 
relatief lage MG-waarden (ten gevolge 
van de grote bovenbouw; de MG is cir
ca 1,5 m), blijkt een verdere verbete
ring van de zeegangseigenschappen 
op te leveren, in het bijzonder wat de 
vol te houden snelheid betreft.

V 0 0 R N A A 
G E G E V E N S  

I S L E  O F  I N

M S T E  
V A N  D E  

N 1 S F R E E

Lengte o.a. 181,60 m.
Lengte 11. 172,30 m.
Breedte mal 23,40 m.
Holte hoofddek 8,60 m.
Holte bovendek 14,40 m.
Ontwerpdiepgang 5,60 m.
Draagvermogen hierbij 5285 t.
Scantling diepgang 5,75 m.
Draagvermogen hierbij 5800 t.
Gross tonnage 2 22.365 t.

Het schip is gebouwd volgens de voor
schriften en onder toezicht van Lloyd's 
Register of Shipping en heeft de klasse- 
notatie: *  100A1, Roll-on Roll-off Cargo 
and Passenger Ship, *  LMC, UMS, Ice 
Class IA.

Indeling
De Isle of Innisfree heeft 10 dekken, 
waarbij dek 10 het topdek is boven het 
stuurhuis en de accommodatie. Op dek 
10 liggen twee fankamers, een ruimte 
met schakelkasten en enkele trappen
huizen.
Aan de voorkant van dek 9 ligt het ge

heel gesloten stuurhuis, dat aan weers
zijden circa 1,20 m buiten de scheeps
breedte uitsteekt, zodat er bij het me
ren en ontmeren een goed zicht op de 
wal is. Tussen het stuurhuis en een sa
lon geheel achterop het dek, bevindt 
zich een groot aantal hutten, zowel 
voor de bemanning als voor passagiers, 
echter strikt gescheiden, en verder de 
messrooms/dagverblijven voor de offi
cieren en de bemanning.
Op de dekken 8 en 7 liggen de diverse 
salons en restaurants, alsmede de kom
buis.
Dek 6 is een platformdek in de zijde aan 
BB, met een dubbele rij bemannings- 
hutten.
Dek 5, het bovendek, is het bovenste 
doorlopende dek en tevens het boven
ste autodek. Op het voorste gedeelte 
liggen in de zijde aan BB weer hutten 
voor de bemanning.
Dek 4 is een platformdek met in hoofd
zaak bemanningshutten, BB vóór. Op 
een kort stukje dek aan SB ligt een van 
de havencontroleruimten,
Dek 3, het onderste autodek, is tevens 
het schottendek. Ook hier in het voor
ste gedeelte aan BB een aantal beman
ningshutten. Op het achterste deel van 
het dek staat op hart schip een lange 
smalle schacht, die doorloopt tot dek 7. 
In de schacht zijn ondergebracht: de 
machinekamerschachten, diverse venti- 
latievoorzieningen, enkele trappenhui
zen en een aantal technische ruimten. 
Geheel achterop liggen de twee stuur- 
machinekamers, met direct daarvoor 
een havencontroleruimte (SB) en de 
hydraulische pompkamer (BB).
Onder het schottendek is het schip 
sterk gecompartimenteerd. In sommi
ge compartimenten is een tussendek 
(dek 2) aangebracht. De dubbele bo
dem strekt zich uit van het voorpiek- 
schot tot zover naar achter als de 
scheepsvorm toelaat; de tanktop is dek 
1.

De compartimentsindeling is als volgt:
• Voorpiek voor waterballast.
• Compartiment voor de dwarsschroe- 

ven; hier is ook de noodpomp onder
gebracht.

• Drie lege (void) compartimenten 
(hier geen tussendek); de dubbele- 
bodemtanks blijven eveneens leeg.

• Compartiment met proviandruimten 
op dek 1 en dek 2. Bevoorrading ge
beurt met containers, die door een 
(flush) luik op dek 3 en met behulp 
van een speciale lift naar beneden 
worden gebracht. Een dienstlift met 
een capaciteit van 1000 kg of 13 per
sonen verbindt dit compartiment 
met alle hoger gelegen dekken en 
passeert onder andere de kombuis. 
Op het tussendek in dit comparti
ment liggen verder een kantoortje, 
de linnenkamer en een sportzaaltje
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Hg. 4. Laden over het voorschip; gezicht op dek 3, de oprit naar dek 5 is ook te zien (foto CN/vH).

voor de bemanning. De dubbelebo- 
demtank onder het compartiment is 
leeg.
• Compartiment met op dek 1 en dek 

2 de 'games room' voor de passa
giers. De dubbelebodemtank is leeg, 
behoudens over een deel van de 
lengte waar zich op hart schip water- 
ballasttanks bevinden, die doorlopen 
in het achterliggende compartiment.

• Leeg compartiment, echter met dub- 
belebodemtanks voor waterballast 
op hart schip; ook deze lopen door in 
het achterliggende compartiment.

• Stabiliser compartiment met onderin 
dubbelebodemtanks voor waterbal
last op hart schip.

• Pompkamer, met op dek 2 in de zij
den de heelingtanks en daarachter 
aan SB een dagtank en aan BB een 
settlingtank voor zware olie. Onder 
dek 2 in de zijden achter elkaar twee 
stel lege tanks. In de dubbele bodem 
op hart schip tanks voor zware olie 
en daarin een tank voor dieselolie.

• Voorste machinekamer, met in de 
dubbele bodem een overlooptank 
voor brandstof, twee smeerolietanks 
en aan de achterzijde, onder het 
schot naar het volgende comparti
ment, tanks voor vuile olie (SB) en 
vuil water (BB) en in de zijden grote 
zee-inlaatkasten.

• Achterste machinekamer, met aan 
de voorzijde lege tanks in de zijden 
en onder andere smeerolietanks in 
de dubhele bodem.

• Schroefascompartiment, met op dek 
2 de machinecontroleruimte, de 
werkplaats, de bergplaats en een 
was- en kleedruimte, alsmede een 
dagtank voor dieselolie. Onder dek 2 
liggen over een deel van de lengte 
van het compartiment op hart schip 
twee drinkwatertanks, die doorlopen 
in het volgende compartiment.

• Ballastcompartiment, met op hart 
schip over een deel van de lengte de 
eerder genoemde drinkwatertanks, 
die zich hier ook boven dek 2 uit
strekken.

• Achterpiek (droog).

De tankinhouden zijn, in totaal;
Zware olie 680 m3.
Dieselolie 165 m3.
Smeerolie 115 m3.
Drinkwater 450 m3.
Waterballast 2170 m3,
inclusief heeling tanks.

Ladingvoorzieningen
De Isle of Innisfree heeft een capaciteit 
voor 108 trailers, waarvan 51 op het 
hoofddek en 57 op het bovendek. Dit 
komt overeen met een totale opstel- 
lengte van 1780 m, waarbij is uitge
gaan van 'slots' van 15,0 x 3,1 m. 
Alternatief is er capaciteit voor 604 per

sonenauto's, waarvan 275 op het 
hoofddek, 274 op het bovendek en 55 
op de hijsbare autodekken (dek 6). De 
totale opstellengte is in dit geval 2720 
m, gebaseerd op slots van 4,5 x 2,2 m. 
Uiteraard zijn vele combinaties van aan
tallen trailers en personenauto's moge
lijk.
De dekken en de hierna te beschrijven 
ro-ro voorzieningen zijn (behalve dek 6) 
berekend op de volgende belastingen:
• trailers met een maximaal gewicht 

van 45 t en een maximale asbelas
ting van 151;

• terminal semi-trailers (bijvoorbeeld 
voor tank containers) met een maxi
maal gewicht van 35 t en een maxi
male asbelasting van 26,3 t met 
'small footprint' (dat wil zeggen: klei
ne hardrubber wielen met een klein 
contactvlak);

• zwaar beladen vrachtwagens met 
een maximaal gewicht van 180 t en 
asbelastingen tot 301 bij een afstand 
tussen de assen van 1,45 m; dit bela- 
dingsgeval geldt alleen voor het ach
terste gedeelte van dek 3;

• een gelijkmatige belasting van 2,5 
t/m2 op het hoofddek;

• een gelijkmatige belasting van 1,75 
t/m2 op het bovendek.

Ro-ro installaties
In de thuishaven Dublin wordt het 
schip over het voorschip geladen en 
gelost en in Holyhead over het achter
schip. Laden en lossen vinden op deze 
route op twee niveaus plaats (fig. 4).
Een boegdeur geeft toegang tot dek 3. 
Deze bestaat uit twee delen, die naar 
de zijden openklappen ('vlinderdeu- 
ren'). Gezien het gebeurde met de 
Estonia, is deze uitvoering veiliger dan 
een boegvizier. De keuze was overigens 
al gemaakt voordat de ramp met de 
Estonia zich voltrok. Wel is de construc
tie van de deur verzwaard. Met de deur 
wordt geen waterdichte afsluiting van 
het voorschip beoogt. Daarvoor zorgt 
de er achter gelegen deur, die tevens

als op- en afrit fungeert. De constructie, 
met een totale lengte van circa 15 m, 
bestaat uit drie delen. Het achterste 
deel zorgt in gesloten toestand voor 
een waterdichte afsluiting tussen het 
voorschip achter de boegdeur en het 
autodek. Het voorste deel, inclusief flap
pen van ongeveer 2 m lengte, schar
niert ten opzichte van het achterste 
deel en wordt, wanneer niet in gebruik, 
horizontaal onder het bovendek ge
stuwd. De toegangen op het voorschip 
hebben een vrije breedte van 5,50 m 
en een vrije hoogte van 4,90 m.
Aan de achterzijde van dek 3 bevindt 
zich een gecombineerde hekdeur/op
en afrit, met een totale lengte van on
geveer 9,2 m, inclusief flappen van 1,6 
m. De toegang hier heeft een vrije 
breedte van 9,00 m en een vrije hoogte 
van 4,90 m.
Op dek 5 zorgen landingsbruggen die 
deel uitmaken van de terminals, voor 
de toegang tot het schip. In verband 
hiermee zijn op voor- en achterschip 
delen van de railing draaibaar uitge
voerd.
Op dit dek wordt het autodek aan de 
voorzijde van de bovenbouw van het 
voorschip afgesloten door een spatwa
terdichte deur, met scharnieren aan de 
bovenzijde (fig. 5). De vrije breedte is 
5,50 m, de vrije hoogte 4,50 m.
Om op andere routes, waar laden en 
lossen maar op één niveau (dek 3) mo
gelijk zijn, toch dek 5 te kunnen berei
ken, zijn twee hijsbare op- en afritten 
geïnstalleerd. Deze hebben een lengte 
van ongeveer 45 m en een vrije breedte 
van 3,23 m. In de operationele positie is 
de hellingshoek 7,2°. Zij bevinden zich 
op het achterschip aan BB naast de 
schacht, respectievelijk naast het ac- 
commodatieblok op het voorschip. De
ze op- en afritten zijn zo uitgevoerd, dat 
zij naar verkiezing aan de voor- of de 
achterzijde kunnen scharnieren. De 
keuze is afhankelijk van de rijrichting en 
of er geladen of gelost moet worden. 
Hijsen van de op- en afritten is mogelijk



fig. 5. Oprit voor
schip naar dek 5 en 
deur in frontschot 
(foto CN/vH).

wanneer zij zijn beladen met drie trai
lers met een totaal gewicht van maxi
maal 100 t. In horizontale stand sluiten 
de op- en afritten de openingen in dek 
5 waterdicht af.
In het voorste deel van hèt schip is tus
sen dek 5 en dek 7 een hijsbaar autodek 
(dek 6) aangebracht (fig. 6). Dit bestaat 
uit drie secties, met een totale lengte 
van ongeveer 53 m en een breedte van 
circa 11 m. Elke sectie kan in beide rich
tingen als oprit of als afrit fungeren. De 
secties kunnen volledig beladen wor
den gehesen. Wanneer niet in gebruik, 
wordt het autodek tot vlak onder dek 7 
opgehesen. De vrije hoogte er onder is 
dan nog 4,50 m. Wanneer wel in ge
bruik is de vrije hoogte er boven 2,40 m 
ener onder 2,30 m.

Hydraulische bediening 
Alle hierboven genoemde ro-ro voor
zieningen zijn ontworpen en geleverd 
door Kvaerner en worden hydraulisch 
bediend en geborgd. De deur in het 
frontschot en de vlinderboegdeur wor
den in zowel de open als de gesloten 
positie geborgd. Bij boeg- en hekdeur 
zijn aparte 'push out/ice breaking devi
ces' aangebracht.

De hydraulische installatie die alle ro-ro 
voorzieningen bedient, staat achter op 
dek 3, aan BB. Indien niet tegelijkertijd 
andere voorzieningen worden bediend, 
zijn de bedieningstijden:
• sluiten boegdeuren 5 minuten;
• ophalen boegklep 5 minuten;
• sluiten hekdeur 2 minuten;
• hijsen van een hijsbare op- en afrit 2 

minuten.
De bediening gebeurt in alle gevallen 
ter plaatse en is zodanig uitgevoerd dat 
de deuren niet in beweging gezet kun
nen worden voordat de borgingen vol
ledig vrij zijn. Dit 'deats free' wordt op 
de bedieningsposities gesignaleerd. 
Voor de hijsbare op- en afritten en de 
autodekken geldt echter juist dat de 
borging niet kan worden opgeheven 
voordat het hijsgerei is geactiveerd.
Het open of dicht zijn van alle deuren 
wordt op de brug gesignaleerd. Dit 
geldt ook voor de twee huiddeuren, die 
op dek 3 SB en BB, ongeveer bij spant 
68/69 zijn aangebracht als toegang 
voor de loods en in verband met bun
keren. Dit zijn hydraulisch bewogen en 
geborgde, vertikale schuifdeuren, met 
een vrije opening van 1,0 x 2,0 m.

Fig. 6. Gezicht op 
dek 5 en de autodek
ken, dek 6 (foto 
GN/vH).

Overige ladingvoorzieningen 
Voor het vastzetten van trailers is in de 
autodekken een groot aantal sjorkom- 
men aangebracht op de scheidingslij
nen van de rijstroken, op elk derde 
spant (2,475 m), flush met het dek. Zij 
zijn berekend op een belasting van 25 t 
onder een hoek van 45’.
Voor trailers met koellading zijn 40 aan- 
sluitpunten van 12,5 kW beschikbaar, 
30 op het hoofddek en 10 op het over
dekte gedeelte van het bovendek.
Het niet overdekte deel van het boven
dek is vooral bestemd voor trailers met 
gevaarlijke ladingen.

De autoruimen worden mechanisch 
geventileerd, ook dat op dek 5 dat aan 
de achterzijde steeds open is.

Het gehele laad- en losproces wordt be
waakt in een van de twee havencontro
leruimten, op dek 3 achterop aan SB, 
respectievelijk op dek 4 in het voorschip 
aan SB. In deze ruimten worden ook 
het ballast systeem bediend en het au
tomatische slagzijcompensatiesysteem 
bewaakt of zo nodig met de hand be
diend.
Voor het slagzijcompensatiesysteem, 
fabrikaat Frank Mohn, zijn twee ballast

' tanks gereserveerd (heeling tanks), elk 
met een inhoud van 176 m3 en in neu
trale stand beide voor de helft gevuld. 
In de verbindingsleiding tussen de twee 
tanks is een elektrisch aangedreven 
pomp geïnstalleerd met een capaciteit 
van 500 m3/h bij 23 mwk en 1800 
tpm. De motor is omkeerbaar, zodat de 
pomp naar beide zijden kan werken. 
Wanneer een van de tanks leeg is stopt 
de pomp automatisch. In de verbin
dingsleiding is tevens een afsluiter aan
gebracht, die van de havencontrole
ruimten uit wordt bediend.
De stabiliteit en de langsscheepse sterk
te worden bewaakt met behulp van 
een ladingcomputer in een kantoortje 
bij de brug. De computer is onder an
dere aangesloten op de tankniveau- en 
diepgangsmeetsystemen.
Het laad- en losproces wordt verder vi
sueel bewaakt door middel van een ge
sloten TV-systeem, met camera's bij de 
boegdeur, de hekdeur en de hijsbare 
op- en afritten. De beelden worden 
zichtbaar gemaakt op een monitor in 
het stuurhuis.

Passaoersaccommodatie
De accommodatie is voor passagiers 
die met een voertuig aan boord zijn ge
komen, via verschillende trappenhuizen 
bereikbaar. Het voornaamste ligt aan 
BB even voorlijker dan midscheeps; 
daar zijn ook twee 13-persoons liften 
aanwezig, die de dekken 2 tot en met 9 
verbinden. Verdere trappenhuizen be
vinden zich in de casing op het achter



Fig. 7. TheClencar 
Motorists Club (foto 
CN/vH).

Fig. 8. The Oisin 
Lounge (foto 
GN/vH).

schip en aan de voorkant van de bo
venbouw.
Passagiers te voet bereiken het schip via 
de landingsbruggen van de terminal, 
die op dek 7 aansluiten, vlak bij de cen
trale hal. In deze hal komen ook het 
midscheepse trappenhuis en de liften 
uit. Verder bevinden zich er een infor
matiebalie en een geldwisselkantoor, 
terwijl toiletten, ook voor minder valide 
passagiers, en een babykamer er aan 
grenzen.
Direct voor de hal liggen de tax free 
shop en een boekwinkel en verder naar 
voren, tot aan het frontschot, 'The 
Clencar Motorists Club' (fig.7), een sa
lon met 415 zitplaatsen, die zoals de 
naam al aanduidt, vooral voor bestuur
ders van voertuigen is bestemd. Aan de 
achterkant van deze salon is, aanslui
tend op een pantry, een uitgiftebalie 
voor dranken en snacks.
Achter de centrale hal ligt 'The Oisin 
Lounge' (fig. 8) met 220 zitplaatsen, 
vooral bestemd voor passagiers te voet. 
Aan de voorzijde hiervan is er een kin- 
derspeelruimte in de vorm van een kas
teel, met allerlei speelgoed op de bin
nenplaats en aan de achterkant van de 
salon is er een bar voor de dorstige pas
sagier. Daarachter ligt een aparte berg

plaats voor bier en frisdranken, die 
wordt bevoorraad door een speciale lift, 
van dek 5 aan de voorkant van de 
schacht doorlopend tot op dek 8.
Op dek 8 is eveneens een centrale hal, 
direct boven die op dek 7 en door trap

pen daarmee verbonden. Voor de hal 
ligt op dit dek aan SB de 'Casino Loun
ge'. 'Casino' vanwege de daar opge
stelde speeltafels en gokautomaten.
Aan BB ligt de kombuis. Deze wordt be

voorraad door de eerder genoemde 
dienstlift. Verder is er een voedsellift 
naar de pantry van de Motorists Club 
op dek 7 en naar de pantries van de 
messrooms voor officieren en beman
ning op dek 9.

Vóór de kombuis en de Casino Lounge 
liggen twee restaurants, aan SB een 
met zelfbediening, 'Butler's Buttery' 
(fig. 9) genaamd (280 zitplaatsen) en 
aan BB 'Lady Gregory's Restaurant' 
(fig. 10), waar a la carte kan worden ge
geten (78 zitplaatsen).
Aan de andere kant van de hal ligt 
'O'Reilly's Pub' (fig. 11), 275 zitplaat
sen, met uiteraard een flinke bar met 
aangrenzende pantry en aansluiting op 
de drankenlift. Geheel achter op dit dek 
en op dek 9 liggen de 'viewing loun
ges', die van zeer hoge ramen zijn voor
zien die een goed uitzicht geven op zee 
en op het achterschip.
Tenslotte is voor de passagiers een 'ga
mes room' (met videospelletjes) annex

disco. Om geluidoveriast voor de overi
ge passagiers te voorkomen, is deze 
laag in het schip ondergebracht, op 
dek 2 en de tanktop. Ook hier is weer 
een bar.
Alle publieksruimten zijn luxueus uitge
voerd met veel aandacht voor het com
fort van de passagiers.

De hutaccommodatie voor de passa
giers op dek 9 omvat een luxe tweeper
soons hut en verder in totaal 2 stuks 
tweepersoons hutten en 31 stuks vier- 
persoons hutten. De hutten zijn vooral 
bestemd voor 'drivers' van vracht
auto's, die het meeste behoefte hebben 
aan een tukje of een opfisbeurt tijdens 
de overtocht.
Alle hutten zijn voorzien van een toilet 
unit van het standaard type dat door de 
werf zelf wordt vervaardigd.

De gehele accommodatie is uiteraard 
van air conditioning voorzien. Dat geldt

Fig. 9. Butler's Buttery (foto GN/vH).



ook voor de accommodatie van de ge
heel Ierse bemanning: 16 officieren in 
eenpersoons hutten op dek 9 en 94 
man bemanning in 62 eenpersoons 
hutten en 16 tweepersoons hutten op 
de dekken 3 tot en met 6 en op dek 9.

Machine-installatie
De dubbelschroefinstallatie van de Isle

of Innisfree is in principe gelijk aan de 
zeer betrouwbaar en flexibel gebleken 
installatie van de NSF-schepen: op iede
re as twee motoren, de binnenste in de 
achterste machinekamer en de buiten
ste in de voorste machinekamer. De 
motoren in de achterste machinekamer 
kunnen ieder tevens een asgenerator 
aandrijven. Tussen de motoren in de

Lijst van toeleveranciers voor de Isie of Innisfree, 
voor Irish Ferms te Dublin

gebouwd door van der Gi«sen-de Noord le Krimpen aan de l|ssd. 
(niet volledig)

Ajax de Boer, Amsterdam
Alfa Laval, Maanksen
AJphatron, Rotterdam
't Anker, Schdluinen
Asea Brown Boveri, Rotterdam
Bakker, Ridderkerk
Bloksma, AJmere
Boll Sa Kirch, Amersfoort
Bröhl, Duitsland
Castrol, Voorburg
Chugoku Paints, Fijnaart
Dampa, Denemarken
Danfoss SysL Hydr., Denemarken
Deerberg, Duitsland
Drumarkon, Werkendam
Econosto, Ca pel Ie a/d IJssel
Endenburg, Gouda
Fassmer, Duitsland
Fincantieri, Italië
Frank Mohn, Spijkenisse
v.ti. Giessen-de Noord,
Krimpen a/d IJssel
GTI Marine & Offshore, Rotterdam
Harbinger/Materiaal Metingen,
Ridderkerk
Hartek, Denemarken
Hatenboer, Rotterdam
Heinen & Hopman, Spakenburg
Hydraudyne Bruinhof, Rotterdam
Ingersoll Rand, Zoeterwoude
Inham Hi-Safe, Dordrecht
Kamewa, België
Kennedy, Ierland
de Koning, Oosterbout
Kvaemer, Zweden
Momek, Zweden
Nieuwburg, Krimpen a/d IJssel

Norac, Noorwegen 
Oceana, Rotterdam 
Pelican, Verenigd Koninkrijk 
Pot, Willem Rotterdam 
Rekab, Groningen 
Rubber Design, Heerjansdam

Schat Davit Company, Utrecht 
Simac CSI, Vlaardingen 
Smits Neuchatel, Nieuwegein 
Sperre, Rotterdam 
Stork Wartsila Diesel, Zwolle 
Stork Pompen, Assen 
Sulzer, Zwitseriand 
TEC, België
Thom EMI, Cape!Ie a/d IJssel 
Thyssen de Reus, Krimpen a/d IJssel 
Ubel, Amsterdam 
Uittenbogaart, Rotterdam

Viking, Zwijndrecht 
Westfalia, Cuyk 
Wiesloch, Spijkenisse 
Wind, Assen 
Wouter Witzel, Enschede

C02 -installatie 
warm tewisselaars, pompen 
navigatie- en commurucatie-appanjtuur 
ramen en poorten
generatoren, motoren voor dworsschroeven
stalen gietstukken achtersteven
warmtewisselaars
brandstof- en smeerotiefitters
onker- en meerlieren
smeermiddelen
veri
plafonds
besturing lens- en boilastafshjiters 
uitrusting voor afvalbebandeling 
Cope Manne Board/Pofyrey 
afsluiters en appendages 
tuigage en meerdroden 
redding- en rescue boten 
stabilisers
sfagzijcompensatiesysteem

toUet units 
elektrische installatie

staatsietrap
centraal dronken systeem
waterbehandelingssysteem
air conditioning en verwarming
L&S tandwielkasten
werkluchtcompressor
spanker en drenching installaties
schroeven en dwarsschroeven
kombuisapparatuur
schilderwerk
no-no uitnjstfng
branddeuren
isolatie von occommodatie en
pmviandruimen
wanden en plafonds in kombuis
veifigheidsüitrusting
noodgeneratorset
ankers en kettingen
roeren en stuurmachines
kompensatoren en ophanging
uitlaatgassenleidingen
davits
alarm- en monitoring systeem 
vloeren
startluchtcompressoren
hulpmotoren
pompen en hydrofoor installatie
hoofdmotoren
sjorkommen
branddetectiesysteem
liften
Pletger control vdves 
vocuuminstatkitie toiletten en 
vuilwaterbehandekngsinstalkjtie 
marine escape systemen en reddmgvesten 
separatoren
therrmsche die installatie 
waterdichte deuren 
viinderkleppen

voorste machinekamer staan twee die
selgeneratorsets opgesteld

De vier achtcilinder Sulzer hoofdmoto
ren, type ZAL40S, hebben elk een ver
mogen van 5760 kW bij 510 tpm. Zij 
drijven via flexibele koppelingen en 
Lohmann & Stolterfoht tandwielkasten 
de verstelbare Kamewa schroeven aan. 
De high skew schroeven hebben vier 
bladen, een diameter van 4,80 m en 
maken 150 tpm.
Het totaal vermogen (MCR) is 23.040 
kW. Met een diensttoeslag van 15% en 
bij 85% MCR wordt een dienstsnelheid 
van 21,5 kn bereikt.

De twee ABB asgeneratoren worden via 
flexibele koppelingen en de tandwiel
kasten aangedreven door de achterste 
motoren. Zij hebben elk een vermogen 
van 2100 kW bij 1800 tpm en leveren 
draaistroom van 440 V, 60 Hz.
De dieselgeneratorsets bestaan elk uit 
een Stork Wartsila Diesel motor, type 
6SW280, en een ABB draaistroomgene- 
rator van 1250 kW bij 720 tpm, 440 V, 
60 Hz.

Op zee is in het algemeen alleen één as
generator in bedrijf, bij het manoeuvre
ren in de haven een asgenerator en de 
beide hulpsets en bij havenbedrijf al
leen de twee hulpsets.
De noodgeneratorset, opgesteld in de 
casing, achter de schoorsteen, bestaat 
uit een Caterpillar dieselmotor, type 
3406B DI-TA, en een Stamford genera
tor van 240 kW bij 1800 tpm, 440 V, 
60 Hz.

Voor verwarmingsdoeleinden is een 
thermische olie systeem, fabrikaat Wies
loch, geïnstalleerd, met economisers in 
de uitlaatgassenleidingen van de ach
terste hoofdmotoren, elk met een capa
citeit van 1250 kW, en een oliegestook- 
te ketel van 2325 kW. Het systeem dekt 
de totale warmtebehoefte van het 
schip, zowel in tanks en machinekamer, 
als in de accommodatie.

De machinecontroleruimte bevat de 
gebruikelijke uitrusting, waaronder de 
schakelborden en een Simac CSI alarm
en monitoringsysteem. De machineka
mers worden visueel bewaakt door een 
gesloten TV-systeem met acht 
camera's. De beelden worden gepre
senteerd op twee schermen in de con
troleruimte en desgewenst ook op een 
scherm op de brug.

In de voor de machinekamers gelegen 
pompkamer bevinden zich de hydro- 
foorinstallaties, de vacuüminstallatie 
voor de toiletten en de vuilwaterbehan- 
delingsinstallatie, alsmede de sprinkler
pomp.



Fig. 10. Lady Grego
ry's Restaurant (folo 
GN/vH).

Fig. 11. O'Reilly's 
Pub (toto GN/VH).

Overige uitrusting

Stuurgerei
De twee flaproeren worden bediend 
door Frydenbo/ draaivleugelstuurma- 
chines. Ter verhoging van de manoeu
vreerbaarheid zijn in het voorschip 
twee Kamewa dwarsschroeven aange
bracht.
De vierbladige verstelbare schroeven 
worden elk aangedreven door een elek
tromotor van 1500 kW bij 1200 tpm.

Stabilisers
De stabilisers zijn als op de Norbank: 
twee hydraulisch bewogen, wegklap- 
bare, rechthoekige vinnen, met een op
pervlak van 8,0 m2 elk.

Anker- en meergerei
Op het bovendek staan op het voor

D i v e r s e n

MIC naar Bibliotheek T U  Delft

Het Nederlands Maritiem Informatie Cen
trum (M IC) uit Rotterdam is óvengenomen 
door de Bibliotheek van de TU Delft (BTUD). 
De overname is het resultaat van een geza
menlijke inspanning van de Delftse universi
teitsbibliotheek en de faculteit Werktuig
bouwkunde en Maritieme Techniek met het 
Gemeentelijk Havenbedrijf van Rotterdam. 
De verhuizing van het MIC naar Delft zal 
voor 1 oktober worden gerealiseerd. De me
dewerkers van het centrum zullen hun taken 
vanuit Delft voortzetten.

schip twee gecombineerde anker/- 
meerlieren (elk met een kabelaring en 
twee trommels) en twee meerlieren (elk 
met één trommel en een verhaalkop), 
op het achterschip twee meerlieren (elk 
met twee trommels en een verhaal
kop).
Alle lieren zijn van het fabrikaat Bröhl en 
worden elektrisch aangedreven. De 
meerlieren zijn selftensioning en heb
ben een maximale trekkracht van 15 t 
bij 15 m/min.

Reddingmiddelen
Als reddingmiddelen zijn vier gedeelte
lijk gesloten Fassmer motorreddingbo
ten geplaatst, gebouwd van glasvezel 
versterkt kunststof en opgesteld onder 
Schat Davit zwaartekrachtdavits. De 
boten hebben een capaciteit van 150 
personen elk.

Het MIC biedt nautische en maritieme infor
matie aan uit een groot aantal nationale en 
internationale bronnen. Naast een gespecia
liseerde bibliotheek (ca. 11.000 boeken, na
slagwerken, rapporten en congres-procee- 
dings) en 400 lopende tijdschriftabonne
menten, biedt het MIC informatie via On
line databases: MARNA, SHIPDES en Ship 
Abstracts. MARNA en Ship Abstracts bevat
ten bibliografische referenties op het vlak van 
scheepvaarttechnologie en SHIPDES geeft al
lerlei scheepsbeschrijvingen. Tevens verzorgt 
het MIC een wekelijkse knipselkrant en geeft 
het 11 keer per jaar een literatuurverwijzings-

Verder zijn vier Viking 'marine escape 
systems' geïnstalleerd, elk bestaande uit 
een opblaasbare glijbaan met onderaan 
een opblaasbaar platform en acht op
blaasbare vlotten voor 50 personen elk 
(twee vlotten per container). Ook zijn 
twee Fassmer rescue boten geplaatst 
van het rigtd infiatable type, capaciteit 
6 personen elk. Ook deze boten zijn op
gesteld onder davits van de Schat Davit 
Company.

Brandbestrijding
Een gecombineerd branddetectie- en 
alarmsysteem van Thorn EMI bewaakt 
de machinekamers, alsmede de accom
modatie (in elke hut en in de salons 
enz.) en de autodekken.
In het systeem worden zowel hitte- als 
rook-detectoren toegepast.

Voor de beide machinekamers is een 
C 0 2 -installatie beschikbaar.
In de accommodatie is een sprinklersys
teem geïnstalleerd en boven de over
dekte autodekken een drenching- 
systeem in dezelfde uitvoering als op de 
Norbank.

Navigatie- en communicatie
apparatuur
Deze apparatuur is als gebruikelijk op 
dit soort schepen en voldoet aan de ei
sen voor GMDSS-gebied A2.

Teil slotte
Met de indienstneming van de Isle of 
Innisfree verhoogt de rederij de capaci
teit op de route aanzienlijk: er kunnen 
ongeveer 80% meer toeristen worden 
vervoerd en de vrachtcapaciteit wordt 
nagenoeg verdrievoudigd.

Door de inrichting van het schip en de 
service aan boord streeft de rederij er 
naar de passagiers 'te vertroetelen', zo
als in een recente brochure wordt ver
meld. De Isle of Innisfree zal moeten 
concurreren met de nieuwe HSS cata
maran van de Stena Line, die later dit 
jaar op dezelfde route in de vaart komt. 
Van der Giessen-de Noord hoopt dat 
de rederij in de toekomst nog een 
tweede schip bij de werf zal bestellen.

blad uit, Maritime Information Review.
Het MIC was een onderdeel van de Stichting 
Coördinatie Maritiem Onderzoek. Met in
gang van 1 juli 1995 wordt de Stichting ech
ter geleidelijk opgeheven. Omdat het minis
terie van Economische Zaken hierbij heeft 
besloten het MIC in stand te houden, zal het 
deze ontwikkeling de komende vijf jaar blij
ven steunen. Door de samenwerking van de 
BTUD met de faculteit Maritieme Techniek 
en het Rotterdamse havenbedrijf wordt het 
mogelijk de dienstverlening aan het bedrijfs
leven en de overheid uit te breiden en beter 
af te steunen.



ULSJjEIN

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

ULSTEIN BRATTVAAG A/S, Noorwegen 
ULSTEIN NORWINCH A/S, Noorwegen
lage druk en hoge druk hydraulische dekwerktuigen

ULSTEIN FRYDENB0 A/S, Noorwegen 
TENFJORD A/S, Noorwegen
electrisch-hydraulische stuurmachines

ULSTEIN BERGEN A/S, Noorwegen
dieselmotoren, gasmotoren, generator sets

ULSTEIN PROPELLER A/S, Noorwegen
verstelbare schroeven, z-drives, boegschroeven etc.

ULSTEIN MARINE ELECTRONICS A/S, Noorwegen
tankniveau- en inhoudsmeting, afstandsbedieningen, alarmeringssystemen

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

û
y

Daarnaast vertegenw oordigen wij:

HEINZ J. HINZE GMBH., Duitsland
flaproeren

AUK3A AUKRA INDUSTRIER A/S, Noorwegen
Abas dekkranen, visnetlieren

SCHOENROCK HYDRAULIK GMBH., Duitsland
hydraulische waterdichte schotdeuren

NORGEAR A/S, Noorwegen
tandwielkasten, speciaal voor maritieme toepassingen

MONGSTAD ENGINEERING A/S, Noorwegen
laad- en lossystemen, zijdeuren, liften, conveyors; 
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.

ULSTEIN
ULSTEIN REKAB B.V.

Koningsweg 21, 9731 AN Groningen. Tel.: 050 -425423 . Fax: 050-425588



S C H I  > P S W E R K T U I C K U N D E

The m/s Crown Jewel flexible 
mounting of the main and auxiliaiy 
diesel engines
Flexible m ounting of diesel engines In ships significantly reduces structure borne sound transmission. 
The m/s Crown Jewel, operated by Crow n Cruise Line of the U.S.A. and built by Union Naval de Levante of 
Spain, makes the best of this technique.

m/s Crown lewel
I  he four Wartsila Vasa 8R32 medium 

speed diesel engines, each with 3,280 
kW output, drive two Balino CP propel
lers through Geislinger flexible coup
lings and Renk Tacke twin input single

Th e  Crown Jewel Principal particulars

Length 
Breadth 
Draught 
Cross tonnage 
Main propulsion 
Auxiliary engines

Output main engines 
Output auxiliary engines 
Speed
Passenger capacity

164 m
22.5 m 
5.4 m 

20,0001 
4 x Wartsila Vasa 8R32 
2 x Wartsila Vasa 6R32 
2 x Wartsila Vasa 4R32

13,120 kW 
7,400 kW 
21 knots 

820

output reduction gears. The operation 
of the main engines is laid out for a 
speed range of 550 to 750 rpm, corre
sponding to a propeller speed range of 
128 to 175 rpm.
The auxiliary power is supplied by two 
6-cylinder and two 4-cylinder W a’tsil; 
Vasa 32 units with a total output of 
7,400 kW.
The well proven arrangement of rubber 
sandwich mountings in Vee configura
tion were chosen for flexible mounting 
of the main engines (Figure 1).
This arrangement gives the lowest na
tural frequency in the rolling mode of 
vibration, while maintaining sufficient 
stability in the event of excessive move
ment due to heavy seas. The arrange
ment, which consists of ten 
VRD35L147 main mounts and four

VRD35S050 end mounts, had the fol
lowing natural frequencies for the six 
degrees of freedom system according 
to the advance calculation:
- Longitudinal mode 3.82 Hz
- Transversal mode 7.29 Hz
- Vertical mode 7.14 Hz
- Rolling mode 3.79 Hz
- Pitching mode 7.23 Hz
- Yawing mode 7.63 Hz

Due to an unsymmetrical system, the 
modes indicated are coupled modes, 
not pure linear or rotational modes. 
The natural frequencies are grouped to 
fall between the low frequency excita
tions from the engine and the propel
ler. This is illustrated in the critical speed 
diagram in figure 2.
During the engine shop tests some of



Fig. I Mounting ar
rangement of the 
main engines.

Fig. 2. Critical speed 
diagram for the 
main engines.

the natural frequencies were detected 
by measurements:
- Longitudinal mode 3.6 Hz
- Rolling mode 3.8 Hz
- Pitching mode 7.2 Hz
-Yawing mode • 7.4 Hz

Critical Speed Diagram

Engine speed [rpm j

The efficiency of 
the flexible moun
ting arrangement 
is generally expres
sed as an insertion 
loss over the 
mounts. When the 
insertion loss is de
termined, usually 
by recording the 
vibration velocity 
above and below 
the mounts, the 
accuracy of the re
sult is depending 
to some extent on 
the mechanical 
impedance at the 
measuring points. 
This is illustrated in 
figure 3, where the 
results of the me
asurements from 
both shop test and 
sea trial are presen
ted. A somewhat 
different approach 
was chosen for 
flexible mounting 
of the auxiliary 
engines. Due to 
the fixed running 
speed, 720 rpm, 
the mounting sys
tem can be simpli
fied. The arrange
ment uses type 
VP81/ 4D moun
tings for both Vasa 
6R32 and Vasa 
4R32 sets. Again 
the deviations are 
very small.

Ftg.4. Mounting arrangement of the auxiliary engines.

Fig.5. Average insertion loss ol the auxiliary engine mountings.

The average insertion loss for the 
mountings in both types of sets is 
shown in figure 5.

Although the diesel engines are not the 
only excitation sources onboard a ship 
- the propeller and the reduction gear 
also contribute to the overall noise and 
vibration level - it is of great importance 
to reduce the structure borne sound 
from the engines. The arrangements 
for flexible mounting of the main and 
auxiliary diesel engines on the M/S

Crown Jewel proved successful. The re
corded insertion loss of 25 dB must, 
especially for the problematical low fre
quency bands, be considered extreme
ly good. This is confirmed by measure
ments taken at numerous points 
throughout the passenger cabins and 
public areas. These measurements 
show an average noise level of 45.2 dB 
(A) in the cabins and 55.2 dB (A) in the 
public areas The average vibration level 
is 1.5 mm/s.

The calculated and recorded natural frequencies

6R32 4R32

of the main engine 
mountings.

and recorded frequencies are obviously 
very small.

- Longitudinal mode 
-Transversal mode
- Vertical mode
- Rolling mode
- Yawing mode

2.94/2.6 Hz 
2.92/3.3 Hz 
5.15/5.4 Hz 
9.55/9.9 Hz 
4.74/4.75 Hz

3.66/3.3 Hz 
2.71/2.7 Hz 
5.35/5.6 Hz 
8.82/8.4 Hz 
3.97/4.0 Hz



Your ships and 
your company 

will, by the 1st of July 
I W!S, need an ISM 
Certilicale of Confor
mity. If you don't 
manage to obtain one 
we're afraid the con
sequences are not ex
actly pleasant Allow 
us to explain:

The international 
community wants to 
rid itself of environ
mentally unsafe ships 
and the shipping indu
stry agrees. That is why 
the ISM Code has been 
approved by the IMO, 
the ICF and the ISF.

What if you  
choose  

to neglect 
the ISM 

Certificate?
Well, the consequent 
ces are fairly simple.
Charterers will he re
luctant to offer any 
cargoes Insurance 
companies will either 
decline to insure your 
Meet or demand exor
bitant premiums.
Many flag states will
not allow your ship to enter their waters
Apart from that, you should be all right.

Th e  benefits are quite 
attractive, though

On the other hand, compliance with the 
ISM Code can result in lower running 
costs, fewer pollution spills, better 
trained and motivated crews, officers 
and management organisations and 
reduced insurance premiums. The bene
fits are not long-term pipe-dreams, 
either, but take effect surprisingly fast.

On Wednesday July 1st, 1998, 
will your ships be carrying any cargo?

ISM will change  
your com pany

Acquiring an ISM Certificate will un
doubtedly change the way you operate 
both your ships and your company. It 
entails clear-cut new policies, new lines 
of responsibility, communication and 
authority both ashore and onboard, re
allocation of resources, tailormade trai
ning schemes, large quantities of docu
mentation and perhaps new computer 
software.

Shipboard Management 
System s

The ISM Code requires that all special 
and critical operations onboard are 
documented to increase safety and pre
vent pollution. This includes operations 
such as maintenance, cargo handling, 
navigational and many others.

For many ship managers, the most 
lime consuming part of qualifying for 
the ISM  Certificate, is the implementa
tion of the planned maintenance system. 
This system is based on documentation 
on all important mechanical and elec-

trical equipment onboard, inventory of 
spare parts, and rules and recommenda
tions for maintaining all essential machi
nery and equipment according to classi
fication societies' rules.

The need for computerised Shipboard 
Management Systems to handle docu
mentation and reporting requirements is 
clear. Too bad there are so few good 
systems to choose from.

SpecTec is the world's  
No. 1 in Shipboard 

Management System s
Fortunately, there is an exception to the

rule: SpecTec has developed and instal
led more computerised Shipboard Man
agement Systems than any other sup
plier in the world. Nobody even comes 
close.

AMOS system s  
provide com plete fleet 

management

SpecTec offers the renowned AMOS 
systems for ship management. More 
than 2000 installations over the past 10 
years accounts for quality. In addition 
to offering tools to meet ISM require-

ments, SpecTec supplies 
software solutions for 
purchasing, accounting, 
loading and stability, 
voyage calculation and 
communication. SpecTec 
provides an unparalleled 
world-wide support and 
service network with 
wide experience in fleet 
implementations. We 
install your systems, 
build databases, train 
your people ashore and 
onboard and give full 
support 24 hours a day 

all over the world.

There is little 
tim e left

To implement all of the 
necessary changes in
herent in the ISM certi
fication process, inclu
ding the key maintenance 
system, you're looking at 
a typical timeframe of 
two years. The count
down has started

Might we suggest a 
prudent first step?

Contact SpecTec for 
the right tools for im

plementation of your ISM system.
Why choose anybody but the 

world's Number I?

SpecTec
u  vnj u ü v ü a ;

SpecTec BV. Laan der Verenigde Naties 40 
3314 DA Dordrecht The Netherlands 

Tel: +31 (0) 78 13 25 11 
Fax: +31 (0) 78 13 63 13

BARCELONA+34 3 4178799 .COPENHAGEN +45 45765847 • DORDRECHT +31 78 132511 «HONG KONG 852 8560380 • KIEL +49 431 672021 LA SPEZ IA +39 187 500931 ■ LIMASSOL 357 5 328234« MADRID+34 1 3456828 • MANCHESTER +44 161 888 2888 • MILTON K EY N ES+44 908 368034
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Ing. P.M. Pauw is 
Electrical Project 
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Veilig werken met elektrische 
installaties
Er Is, bij degenen die werkzaam  zijn In de maritiem e sector, onduidelijkheid over de eisen voor het veilig w e r
ken m et en aan elektrische installaties aan boord van schepen en het gebruik van elektrisch (hand)gereed- 
schap. Arbeid verricht -in Nederland op alle schepen in aanbouw of reparatie en alle in Nederland geregis
treerde zeeschepen vallen onder de ARBO-wet. Voorw at betreft de regels m et betrekking to t het veilig w e r
ken aan of m et elektrische installaties bestaat er echter een verschil tussen schepen in aanbouw of reparatie 
en 'varende' Nederlandse zeeschepen.

D i t  artikel gaat in op de relatie tussen 
de ARBO-wet en NEN 3140, voorzover 
dit te maken heeft met het veilig wer
ken aan en met elektrische installaties 
aan boord van zeeschepen.
Om de belangrijkheid van dit onder
werp te onderstrepen wordt daarnaast 
ingegaan op de gevaren die personen 
daarbij kunnen lopen.
Tenslotte wordt ingegaan op de huidi
ge situatie aan boord en de ontwikke
lingen -zowel nationaal als internatio
naal- op het gebied van de veiligheid 
van elektrische installaties aan boord 
van schepen.
In dit artikel wordt niet in detail inge
gaan op de feitelijke regels en voor
schriften. Het is wel de bedoeling om 
aan te geven dat er op dit punt duide
lijkheid moet komen, want helaas 
maakt elektriciteit jaarlijks nog vele 
slachtoffers. Het gaat dus om de veilig
heid van mensen.

Wetgeving
De veiligheid bij het verrichten van ar
beid op Nederlands grondgebied is ge
regeld in de "Arbeidsomstandigheden
wet" kortweg ARBO-wet. Vóór de in
werkingtreding van de ARBO-wet was 
het primair de verantwoordelijkheid 
van de werkgever om de werknemers 
te beschermen bij het verrichten van ar
beid.
Door de komst van de ARBO-wet wordt 
een gezamenlijke inspanning gevraagd 
om voor eenieder die arbeid verricht de 
gezondheid te beschermen, de veilig
heid te bevorderen en het welzijn na te 
streven.

Arbeidsomstandighedenbesluit
vervoerm iddelen
Schepen die in aanbouw of in reparatie 
zijn vallen al vanaf de invoering onder 
de ARBO-wet.
Voor vervoermiddelen was de regelge

ving en de feitelijke invoering echter 
niet goed in de wet geregeld.
Op 1 januari 1992 is het "Arbeidsom
standighedenbesluit vervoermiddelen" 
in werking getreden. (Koninklijk Besluit 
nr 745, dec.1991, ministeriële regeling 
ex artikel 2, derde lid ARBO-wet.) 
Hierdoor is meer duidelijkheid gescha
pen over het van toepassing zijn van de 
ARBO-wet voor vervoermiddelen, 
waaronder de zeescheepvaart.

ARBO-wet
De praktische invulling van de ARBO- 
wet en de nadere omschrijving ervan 
zijn vastgelegd in een aantal Neder
landse normen en ministeriële regelin
gen. Eén ervan is de NEN 3140 "Laag- 
spanningsinstallaties-Bepalingen voor 
veilige werkzaamheden, inspecties en 
onderhoud". In deze norm, die alleen 
van toepassing is op landinstallaties, 
wordt omschreven hoe en onder welke 
omstandigheden veilig gewerkt kan wor
den met en aan elektrische installaties.
In deze norm staan twee zaken cen
traal:
1 Veilig werken aan laagspanningsin

stallaties,
2 Periodieke controle van laagspan

ningsinstallaties.

Bij de toetsing van de ARBO-criteria, als 
het gaat om laagspanningsinstallaties, 
hanteert men voor de landinstallaties 
de NEN 3140. Deze norm is echter niet 
van toepassing op zeeschepen, die niet 
in aanbouw, onderhoud of reparatie 
zijn. Op dit punt bestaat dus voor zowel 
de werkgevers, werknemers maar óók 
voor de keurende instanties onduide
lijkheid.

Keuringen en toetsingen 
Deze keuringen en toetsingen worden 
uitgevoerd door de Arbeidsinspectie 
(Al) als het gaat om landinstallaties, de

Mijninspectie voor de offshore installa
ties en installaties die vallen onder het 
Mijnreglement, en de Scheepvaartin
spectie (SI) voor de zeescheepvaart en 
de binnenvaart.

Elektrische landinstallaties
Bij het beschouwen van de veiligheid 
van en het werken aan laagspannings
installaties in Nederland, zijn twee 
hoofdgroepen in de wet- en regelge
ving te onderscheiden.

1 Ontwerp- en uitvoeringsvoorschriften. 
De landelijke overheden (Elektrici- 
teitsbesluit, Mijnreglement, Veilig
heidsbesluit) stellen dat laagspan
ningsinstallaties moeten voldoen aan 
de NEN 1010 "Veiligheidsbepalin- 
gen voor laagspanningsinstallaties".

Voor speciale installaties, zoals bij
voorbeeld voor medische ruimten en 
ruimten met gasontploffingsgevaar 
zijn aanvullende installatievoorschrif
ten van kracht.

2 Gebruiks-, Onderhouds- en Inspectie- 
voorsch riffen.
De ARBO-wet schrijft onder andere 
voor dat elektrische installaties en ap
paraten veilig moeten zijn en dat er 
regelmatig controles op moeten 
plaatsvinden.
Gehanteerd wordt de NEN 3140 
"Laagspanningsinstallaties; Bepalin
gen voor veilige werkzaamheden, in
specties en onderhoud".

Deze norm bevat bepalingen voor:
a. werkzaamheden aan, in de onmid
dellijke nabijheid van of in de omge
ving van laagspanningsinstallaties;
b. het gebruik van elektrisch mate
rieel en leidingen;
c. inspectie van laagspanningsinstal
laties;



d. opleidingsniveaus van personen 
die aan of met elektrische installaties 
werken.

Deze NEN 3140 norm (2e druk) 
geeft, voorzover het laagspannings
installaties betreft, aan hoe en op 
welke wijze de principes van de AR- 
BO-wet behoren te worden toege
past op die plaatsen waar arbeid 
wordt verricht en de norm van 
kracht is.
In NEN 3140 zijn ook bepalingen op
genomen om alle gebruikte elektri
sche (hand)gereedschappen, machi
nes en toestellen en ook de (vaste) 
elektrische installaties regelmatig te 
controleren en te inspecteren.

Alle laagspanningsinstallaties op het 
land alsmede de installaties die vallen 
onder het Mijnreglement (waar onder 
offshore units op het Nederlands conti- 
nentaalplat) moeten voldoen aan NEN 
1010.
Installaties aan boord van schepen val
len daar niet onder.

De norm NEN 3140 is van toepassing 
op werkzaamheden aan en inspectie 
van installaties met:
a. een nominale wisselspanning van 

ten hoogste 1000 V tussen de fasen 
en 600 V tussen een van de fasen en 
aarde;

b. een nominale gelijkspanning van ten 
hoogste 1500 V tussen de polen en 
900 V tussen een van de polen en 
aarde.

Deze norm is onder andere niet van 
toepassing:
a. op werkzaamheden aan installaties 

van zeeschepen die niet in reparatie 
of onderhoud zijn;

b. op inspectie van installaties van zee
schepen.

In de 'Nederlandse' offshore wordt de 
ARBO-wet niet gehanteerd, doch het 
Mijnreglement gebruikt wel de NEN 
3140 voor de werkzaamheden aan en 
inspecties van de laagspanningsinstalla
ties.
Bij controles en inspecties van de elek
trische installaties op het land hanteren 
de Arbeidsinspectie of de gespeciali
seerde ARBO instituten de NEN 3140. 
Voor laagspanningsinstallaties op het 
land is gezien het bovenstaande de re
gelgeving goed geregeld en is de wet
geving op een praktische wijze om
schreven. De implementatie ervan ver
eist echter nog wel de nodige tijd.

Middenspanningsinstallaties 
Voor werkvoorschriften van midden
spanningsinstallaties is een norm in ont
wikkeling.

Er zijn in Nederland inmiddels een aan
tal inrichtingen waar personen die met 
of aan middenspanningsinstallaties 
moeten werken zich praktisch kunnen 
bekwamen.

Verantwoordelijkheden
Overeenkomstig de principes van de 
ARBO-wet kunnen personen afhankelijk 
van hun deskundigheid, belast worden 
met de verantwoordelijkheden voor de 
veiligheid van personen die deze des
kundigheid niet bezitten.
Elektrotechnici en andere personen die 
door hun opleiding geacht worden be
kend te zijn met de elektrotechnische 
installaties en de gevaren ervan, verrich
ten vaak werkzaamheden aan of in de 
nabijheid van de elektrotechnische in
stallaties.

Maar ook zij die niet of onvoldoende 
bekend zijn met de gevaren van elektri
citeit, zoals schilders, schoonmakers, 
machine bankwerkers en lassers moe
ten soms werkzaamheden verrichten, 
in de nabijheid van onder spanning 
staande installaties of delen, waarbij de 
kans op aanraking ervan aanwezig is. 
Dit kan in het ernstigste geval elektro- 
kutie tot gevolg hebben.

Werkzaamheden waarbij elektrische 
energie gebruikt wordt, moeten zonder 
gevaar kunnen plaatsvinden.
Personen die werkzaamheden verrich
ten aan elektrische installaties zijn in een 
aantal categorieën verdeeld.
Eenieder draagt, afhankelijk van zijn op
leiding of deskundigheid, bepaalde ver
antwoordelijkheden.

Randvoorwaarden
Om elektrotechnische werkzaamheden 
veilig te kunnen verrichten dienen de 
werknemers in voorkomende gevallen 
te beschikken over veilig gereedschap 
en hulpmiddelen. Materialen, die ge
bruikt worden in situaties wanneer er 
een kans is op elektrokutie of kortslui

ting, moeten zijn voorzien van een er
kend keurmerk.

Elektrische ongevallen ontstaan vaak 
door het gebruik van defect of ondeug
delijk elektrisch (hand)gereedschap, 
werktuigen of toestellen, waarbij 
meestal de aansluitleidingen (snoeren) 
beschadigd of defect zijn. Om die re
den voorzien de NEN 3140-voorschrif- 
ten in een periodieke controle op de 
veiligheid van dergelijke gereedschap
pen, verplaatsbare werktuigen, lastrans- 
formatoren, handlampen en dergelijke. 
Ook na iedere reparatie dient een 
dergelijke controle te worden uitge
voerd.
Verder worden in deze norm eisen be
schreven voor de toepassing van elek
trische installaties en het gebruik van 
elektrisch gereedschap en toestellen in 
specifieke situaties zoals bijvoorbeeld in 
vochtige omgeving, nauwe geleidende 
ruimten en ruimten met gasont
ploffingsgevaar.

De mens en elektriciteit
Enkele gegevens en feiten die 
betrekking hebben op de gevaren van 
elektriciteit.
De gevolgen van stroomdoorgang

door het menselijk lichaam kunnen 
worden verdeeld in de fysische en de 
fysiologische gevolgen. Enkele voor
beelden zijn:
Fysische gevolgen:

• inwendige verbrandingen,
• vochtverlies,
• verbranding door de lichtboog,
• verblinding door de lichtboog,
• huidverbrandingen.

Fysiologische gevolgen:
• spiersamentrekking of -verkramping,
• bloeddrukverhoging,
• hartfibrillatie (ernstige verstoring 

van het hartritme),
• hartstilstand.

(zie fig, 1)

Fig. 1. Elektrocardiogram en bloeddruk bij normale hartslag en hartfibrillatie.



Fig. 2. Relatie 
stroomsterkte en tijd 
en de gevolgen voor 
hel menselijk 
lichaam.
1 gewoon lijk geen 

invloed waar
neembaar;

2 gebied waarin 
spierverkramping 
kan optreden. 
Schrikreacties, bij 
hel aanraken van 
spanningvoerende, 
voorwerpen kun
nen vaak ernstig 
leisel veroorzaken;

3 in dit gebied is de 
kans op hartfibril- 
latie gering;

4 de kans op hart- 
librillotie neemt toe 
tot 50%;

5 de kans op hart- 
librillatie is groter 
dan 50%.
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Bepalend voor de gevolgen van de 
stroomdoorgang door het menselijk li
chaam is:
• de stroomsterkte en de tijd van 

stroomdoorgang,
• de stroomsoort en de frequentie,
• de lichaamsweerstand en de weg 

van de stroom door het lichaam.

In het algemeen kan men bij 50 en 60 
Hz netten het volgende waarnemen 
(zie fig. 2):
• van stromen met een waarde van 

<=0.5 mA is de invloed gewoonlijk 
niet waarneembaar;

• stroomsterkten van 0.5 tot 10 mA 
veroorzaken gewoonlijk geen adem
halingsmoeilijkheden of een spierver
kramping die het loslaten van het 
spanningsvoerend voorwerp zouden 
bemoeilijken;

• bij ca 10 mA ligt de grens waarbij 
spierverkramping kan optreden, zo
dat het loslaten van het spannings
voerend voorwerp niet meer plaats 
kan vinden;

• bij stroomsterkten >30 mA neemt de 
kans op gevolgen, zoals hartfibrilla- 
tie, toe. Hierbij maken de spieren, 
ook de hartspieren, ongecoördineer
de samentrekkingen.

Bepalend voor het optreden van hartfi- 
brillatie is de stroomdichtheid bij het 
hart.

Uit onderzoekingen is gebleken dat de 
qevoeligheid van de mens voor gelijk
stroom kleiner is dan voor wissel
stroom. Het grootste gevaar treedt op 
tussen 50 en 60 Hz. Een van de oorza
ken is gelegen in het verschijnsel dat 
stromen met een hogere frequentie 
een stroomweg zoeken langs de bui
tenkant van de 'geleider' (in dit geval 
dus het menselijk lichaam). Dit is het 
zogenaamde 'Skineffect'. Hierdoor 
wordt de stroomdoorgang door de 
hartstreek beperkt.
De tijdsduur van de stroomdoorgang 
door het menselijk lichaam is belangrijk

voor de gevolgen voor het lichaam, (zie 
fig. 3)
De grootte van de stroomdoorgang 
wordt bepaald door de aanwezige 
spanning en de weerstand van lichaam, 
alsmede de omgevingscondities (zie 
fig. 4).
Bepalende factoren zijn bijvoorbeeld.:
1 Lichaamsbouw (tenger of fors pos

tuur);
2 Aard van de opperhuid (dikke, dun

ne of eeltige huid, vochtig of droog);
3 Omstandigheden van contactplaat- 

sen (beschermingsmiddelen, vocht, 
contactmaterialen);

4 Stroomweg (welke weg kan de 
stroom volgen, hand-voet of hand
hand).

In fig. 5 is het verband weergegeven 
tussen de aanraakspanning (wissel- en 
gelijkspanning) als functie van de tijd. 
Indien men links van de lijnen blijft is de 
veiligheid gewaarborgd.
De gelijkspanningslijn is gebaseerd op

Fig. 3 Gevarenzone hartfibnllatie.
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een spanning zonder rimpel. Een rim
pel kan gezien worden als een wissel
spanning met een bepaalde frequentie 
waardoor de gevoeligheid voor het 
menselijk lichaam weer toeneemt.
Uit de grafiek is af te lezen dat bij een 
spanning die kleiner is dan 50 V onder 
normale omstandigheden geen gevaar 
optreedt, onafhankelijk van de tijd.
De gevaren van elektrische installaties 
zijn van tweeërlei aard, te weten:
• elektrokutie;
• kortsluiting.
Stroomdoorgang door het menselijk li
chaam kan elektrokutie veroorzaken, 
(zie boven)
Bij een kortsluiting, vooral wanneer de
ze optreedt op een plaats in de installa
tie waar de kortsluitstromen zeer hoog 
kunnen zijn, dus een zogenaamd 'sterk 
net', zal dit door een optredende vlam- 
boog leiden tot een grote warmteont
wikkeling. Gebeurt dit op het moment, 
dat in de onmiddellijke nabijheid werk
zaamheden worden verricht, dan is de 
kans op een ernstige verbranding van 
handen en gezicht, de ogen, zeer 
groot. Door deze verschijnselen en ge
varen bij het gebruik van elektrische 
energie zijn bij het gebruik van ver
plaatsbare elektrische toestellen en het 
werken aan en bij deze installaties een 
aantal veiligheidseisen gesteld (zie de 
genoemde normen en voorschriften).

Regels voor zeeschepen
Hoe is de veiligheid met betrekking tot 
de elektrische laagspanningsinstallaties 
aan boord van in Nederland geregis
treerde zeeschepen, die niet in aan
bouw of in reparatie zijn, geregeld en 
welke regels of normen zijn van toepas
sing?

hanfibnllaiie 
kan ontstaan

g a  o*  M  ^

aanrakingstijd



hg. 4. Uchaams- 
meerstand in relatie 
tot oanroakspan- 
ning. i

ïl
i•■r,8

a. Ontwerp- en installatierichtlijnen zijn 
omschreven in de regels van:
• de classificatie bureaus (LRS, BV en 
andere);
• de SOLAS (gebaseerd op de IMO 
resoluties);
• de Schepenwet (met bijbehorende 
Bekendmakingen aan de Scheep
vaart en de Bijlagen).

aunraakspanning i

de verantwoordelijkheden en be
voegdheden van de diverse perso
nen. Ook de opleidings- en erva
ringsniveaus van de betreffende per
sonen worden tamelijk concreet om
schreven.
Tevens worden er diverse voedings
systemen genoemd die op schepen 
niet toegepast worden.

worden gehouden;
3 Verplaatsbare elektrische uitrustingen 

voor werkzaamheden in nauwe 
ruimten;

4 Elektrische lastransformatoren,
ad 1 Verplaatsbare elektrische uitrustin
gen 'algemeen':

Voorbeelden zijn dompelpomp, ho- 
gedruk spuit, kleppen slijpmachine, 
lastransformator of lasgelijkrichter. 
Normaal gesproken wordt het appa
raat, waarin zich de actieve elektri
sche delen in bevinden, niet in de 
hand gehouden tijdens het gebruik 
ervan.
De installatie-eisen hiervoor zijn: 
Onbeschermde metalen delen, die 
niet zijn bestemd om onder span
ning te staan, doch tengevolge van 
een defect onder spanning kunnen 
geraken, moeten zijn geaard, tenzij 
ze worden:
gevoed met een spanning niet hoger 
dan 50 V gelijk- of wisselspanning 
tussen de geleiders; of 
gevoed met een spanning niet hoger 
dan 250 V, verkregen van een be- 
schermingstransformator waarop 
slechts een verbruiker is aangesloten; 
of zijn geconstrueerd volgens het 
principe van dubbele isolatie.

In deze regels wordt, voor de uitvoe
ring van elektrotechnische installa
ties, verwezen naar de internationale 
normen (cq richtlijnen) van IEC (In
ternational Electrotechnical Commis
sion). Het betreft hier IEC 92-publika- 
ties:
"Elektrische installaties aan boord 
van schepen" (In Nederland aan
vaard door NNI/NEC onder NEN 10
092).
Hierin worden de elektrotechnische 
aspecten en randvoorwaarden nader 
beschreven.
Op internationaal niveau worden de
ze publikaties constant getoetst op 
hun toepasbaarheid en Dijgewerkt 
naar de stand van de techniek,

b. Werkzaamheden aan en inspecties 
van elektrische laagspanningsinstalla
ties:
In z'n algemeenheid is ook hier de 
ARBO-wet van toepassing doch ge
zien het bovenstaande is de NEN 
3140 niet van toepassing op zee
schepen.
Welke criteria de controlerende of in
specterende instanties (Arbeidsin
spectie of Scheepvaartinspectie) stel
len is nog niet bekend.
Omdat de NEN 3140 duidelijk gere
lateerd is aan de NEN 1010 moet ge
constateerd worden dat de NEN 
3140 ook niet zomaar geschikt is om 
van toepassing te verklaren op de 
Nederlandse zeeschepen. Zo worden 
een aantal concrete eisen gesteld aan

Op internationaal niveau (IEC) is een 
publikatie, vergelijkbaar met NEN 
3140, in voorbereiding.
De eerste ontwerpnormen circuleren 
onder de nationale comités (in Ne
derland NEC TC 18) voor kritiek.

Concrete veiligheidscriteria in de 
scheepvaartregels?
Allereerst volgt hierna een omschrijving 
van welke spanningen onder welke 
omstandigheden als veilig kunnen wor
den beschouwd.
Daarnaast worden beschermingsmaat
regelen omschreven zoals bijvoorbeeld 
plaatsing van werkschakelaars en schei- 
dingstransformatoren, installatie van 
aardlekbeveiligingstoestellen en aardin
gen.
Ook komt in detail onder de aandacht 
welke omhullingen in welke omstan
digheden mogen worden gebruikt 
voor de plaatsing van elektrisch mate
rieel.

Elektrisch verplaatsbaar cq 
handgereedschap
Omdat er onduidelijkheid blijkt te be
staan over het gebruik van elektrisch 
verplaatsbaar cq handgereedschap 
wordt hierop nader ingegaan.

Vier groepen zijn te onderscheiden:
1 Verplaatsbare elektrische uitrustingen 

'algemeen';
2 Verplaatsbare elektrische uitrustingen 

die tijdens het gebruik in de hand

Praktisch betekent dit dat bijvoor
beeld een hogedruk spuit of een ver
plaatsbare lasmachine, die meestal 
niet leverbaar zijn in een 50 V of dub
bel geïsoleerde uitvoering en waar
voor ook geen scheidingstransforma- 
toren van voldoend vermogen aan 
boord geïnstalleerd zijn, worden dan 
aangesloten op een wandcontact
doos met beschermingscontact, de

Fig. 5. Gevarenzone met betrekking tot span
ning en tijdsduur van blootstelling.
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zogenaamde randaarde. Bij voorkeur 
een CEE-form type. Het elektrisch ap
paraat is via de verplaatsbare leiding 
en de aardcontactpen verbonden 
met de scheepsconstructie. Dit is dus 
de veiligheidsaarding.
De deugdelijkheid van deze veilig
heidsaarding dient regelmatig ge
controleerd te worden. Tevens moet 
men voorkomen dat het apparaat in 
de hand wordt genomen of wordt 
getransporteerd wanneer deze nog 
verbonden is met het elektrisch net. 

ad 2 Verplaatsbare elektrische uitrustin
gen die tijdens het gebruik in de hand 
worden gehouden.

Voorbeelden zijn boormachines en 
looplampen.

Installatie eisen hiervoor zijn:
• Bij voorkeur geconstrueerd volgens 

het principe van dubbele isolatie. 
Indien dit niet het geval is mag in 
vochtige ruimten en aan dek de voe
dingsspanning niet hoger zijn dan 50 
V gelijk- of wisselspanning.
Deze spanning mag worden ver
hoogd tot ten hoogste 250 V, onder 
voorwaarde dat deze spanning 
wordt verkregen door middel van 
een beschermingstransformator waar
op slechts één verbruiker is aangeslo
ten.

• De elektrische voedingsbron bestaat 
uit een ingebouwde accu batterij.

FRAMEWALK, FOR 
EASIER INSPECTION 
OF CARGOHOLDS...
A  system o f ladders designed specifically 

to enable close inspection of frames in bulk 

carriers.

This system can be used by gearless bulk 

carriers, is totally independent of all ship 

services and facilities and can be quickly 

and conveniently operated without the 

need for specialist skills or training.

•This equipment complies with all current 

Classification Society and Intercargo 

recommendations and International 
Maritime Organisation (I.M .O.) resolution 

A713 (17) dated 6th November 1991

Sim ply ring, fax or w rite  us for our 
extensive catalogue.

"J
«
Willem Pot
marine stockists since 189')

Postal address: P.0 Box 29102, 3001 GC Rotterdam, The Netherlands 
Main office: Stationsplein 45, Phone +3110| 104331277, Fax +31 (0] 104130304, Telex 22496

ad 3 Verplaatsbare elektrische uitrustin
gen voor werkzaamheden in nauwe 
ruimten.

Voor werkzaamheden in nauwe 
ruimten zoals, ketels, tanks en derge
lijke mag de voedingsspanning in 
geen geval hoger zijn dan 50 V gelijk- 
of wisselspanning tussen de gelei
ders.

ad 4 Elektrische lastransformatoren 
Bij lastransformatoren zijn aanvullen
de eisen gesteld aan de secundaire 
zijde van de transformator (de laszij- 
de).
Volgens de bekendmaking aan de 
scheepvaart nr.123/1977 dienen las
transformatoren te zijn voorzien van:

• Apparatuur ter verlaging van de nul- 
lastspanning tot een waarde van ten 
hoogste 42 V, dan wel van een type 
zijn waarvan de secundaire spanning 
bij nullast ten hoogste 42 V be
draagt.

• Lastransformatoren moeten zijn 
voorzien van een voltmeter of andere 
controle inrichting, aangesloten aan 
de secundaire zijde van de transfor
mator, waarmede de met de las- 
werkzaamheden belaste persoon bij 
aanvang van het werk kan vaststellen 
dat de voorgeschreven verlaagde 
nullastspanning binnen de gegeven 
tijd (0.5 sec) na het inschakelen van 
de transformator of het verbreken

van de vlamboog wordt be
reikt.
Het gebruik van transforma
toren, waarbij de secundaire 
spanning wordt verkregen 
door een aftakking in de pri
maire wikkeling, (spaartrans- 
formatoren) voor het verkrij
gen van de verlaagde voe
dingsspanning 50 of 220 V is 
niet toegestaan.

Diversen
Enkele andere zaken die het 
veilig werken met en aan 
elektrisch materieel kunnen 
vergroten en gerekend mo
gen worden onder goed 
vakmanschap of zeeman
schap:
1 Gebruik alleen gereed

schappen die voor dat 
specifieke doel bestemd 
zijn,

2 Gebruik geen beschadigd 
gereedschap,

3 Zorg dat er zich geen 
aardsluitingen in het net 
bevinden,

4  Controleer regelmatig de 
elektrische leidingen (incl. 
verlengsnoeren, kabelhas
pels en de contactstoppen 
(zogenaamde stekkers)) 
op beschadigingen.

5 Gebruik goedgekeurd geïsoleerd ge
reedschap.

Conclusie
De veiligheidsaspecten voor de laag
spanningsinstallaties op het land, dus 
ook voor schepen in aanbouw of in re
paratie, zijn in detail omschreven in een 
Nederlandse norm (NEN 3140).
Hoewel de implementatie ervan voor 
de gebruiker de nodige inspanning 
vraagt, zal het zeker op termijn bijdra
gen tot een verhoging van de veilig
heid en een vermindering van ongeval
len.
Voor de varende zeeschepen is in alge
mene zin omschreven welke veilig
heidsmaatregelen genomen moeten 
worden maar helaas ontbreken voor de 
ontwerpers, keurende instanties en ge
bruikers regels a la de NEN 3140. 
Hierdoor worden de veiligheidsmaatre
gelen niet uniform geïnterpreteerd 
waardoor de nodige misverstanden 
ontstaan.
Het zal dus nodig zijn dat internatio
naal, maar zeker ook nationaal, de vei
ligheidsvoorschriften voor het werken 
met en aan elektrische installaties nader 
worden uitgewerkt. Dit is des te be- 
langrijker gezien het gemis van de spe
cifieke elektrotechnische kennis bij de 
zeevarenden.
Ook zal bij de maritieme opleidingen 
en trainingen meer aandacht besteed 
moeten worden aan deze veiligheidsas
pecten.
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SERCEL NR 230 
ONTVANGER:

ZONDER GYRO KOMPAS PERFECT OP KOERS 
EN NAUWKEURIGE POSITIEBEPALING
De Sercel NR 230 ontvanger maakt een exacte koers 
en een zeer nauwkeurige positiebepaling van schepen 
mogelijk. Doordat alle scheepsbewegingen worden 
gesignaleerd, is precieze uitvoering van 
onderwatermetingen zonder probleem te realiseren.
Ook roll en pitch worden gemeten.
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Steek maar van wal voor complete documentatie.

Ongeacht het weertype...

...m et Hemen & Hopm an heerst e r binnen een koiufurtnbel klimaat

M O D E R N E  S Y S TEM EN  

V O O R  O .A . 

C EN TR ALE V E R W A R M IN G  

A IR C O N D IT IO N IN G  

B R A N D B E V E IL IG IN G  

V E R H U U R  C V  A P P A R A TU U R

Koud. heet, m l of droog weer Ons klimaat blijft onvoorspelbaar 
Toch moei er binnen, waar geleefd en gewerkt wordt, een aangenaam 
klimaai heersen. Heinen &  Hopman Fngineenng B .V  heeft alles in 
huis voor een opiimale klimaatbeheersing. Met gedegen advies en een 

perfecte service bent u verzekerd van een goed k lim ial tol ver in 2000!

HilNEN A HOPMAN Hciici t  U d i i u i ; i
ENGINEERING B.V.

Zuidwank 45, Postbus 9, 3750 G A  Spakenburg, Tel. 03499-03014, Fax 03499-07078

H 4 $ %
Breko is een veelzijdigbedrijf dat gespecialiseerd 
is in het repareren en bouwen van 
schepen voor binnenvaart en kustvaart. Gunstig 
gelegen aan de druk bevaren Merwede tussen 
de wereldhaven Rotterdam en het achterland 

_ worden alle aktiviteiten 
gecoördineerd vanuit 
Papendrecht.
De aktiviteiten van Breko 
beslaan een breed terrein 
Zo heeft Breko niet alleen 
on het gebied van 
produktie installatie en 

onderhoud, maar zeker ook als het gaat om 
adviseren, ontwerpen *n engineering een enor
me hoeveelheid 
ervaring in huis 
Voor diverse 
opdrachtgevers 
werden er de 
afgelopen jaren 
uiteenlopende 
scheper
gebouwd, waar- 
□ndei dmge 
ladmgschepen en 
geavanceerde chemidiêntankers. Breko streelt van 

ontwerp tot realisatie naar 
eersteklas kwaliteit tegen 
concurrerende prijzen 
Dat het bij Breko draait om 
efficiensea zult u merken 
zodra u met Breko in zee gaat

SHIPBUILDING 
AND REPAIRS

BREKO
Postbus 6 * 3350 AA Papendrecht • Holland • Tel>31 (78) 154 998 • Fax ♦31(078) 410 859



K N M I d o o r  <i H u r g e r t

C er rit Burgen werkt 
als onderzoeker bij 
de afdeling Oceano- 
graHsch Onderzoek 
van het KNMI

Ftg. 1. Correlatie 
tussen jaargemiddel
de luchtdrukatwijkin- 
gen in Darwin en de 
rest van de wereld. 
De kaart laat het 
patroon van lucht- 
drukalwijkingen tij
dens El Nifio zien.

El Nirïo: niet meer wat 't geweest is?
De laatste El Nino -  de opw arm ing van de equatoriale Pacific die gepaard gaat m et abnorm aal weer In allerlei 
plaatsen op de wereld -  lijkt voorbij. Afgelopen zom er en herfst w erd een opleving voorzien, en inderdaad 
was er afgelopen december sprake van een typisch El Nino patroon. M aar onverwacht snel Is dat nu afgelo
pen.

E l  Nino is een onregelmatige, om de 
paar jaar terugkerende toestand van 
het klimaat en d< atmosfeer in de tropi
sche Pacific. Karakteristiek voor El Nino 
is warmer dan normaal zeewater rond 
de equator in de oostelijke helft van de 
Pacific en een lager dan normaal druk 
verschil tussen Tahiti en Darwin in de 
westelijke helft. Grote delen van de aar
de ondervinden de gevolgen van deze 
toestand. El Nino is wereldwijd gezien 
de voornaamste bron van veranderlijk
heid van het klimaat van jaar tot jaar 
(ziefig. 1).
De oorzaken van El Nirïo liggen in de 
wederzijdse beïnvloeding van atmos
feer en oceaan. De wind veroorzaakt ni
veau verschillen en stromingen in de 
oceaan. Die beïnvloeden de tempera
tuur van het oceaanwater. De zeewa- 
tertemperatuur heeft invloed op de at
mosfeer: een hoge zeewatertempera- 
tuur gaat samen met een lage lucht
druk en grotere temperatuur verschillen 
veroorzaken grotere druk verschillen en 
winden. Zo heeft ook het luchtdrukver
schil tussen Tahiti en Darwin te maken 
met de zeewatertemperatuur van het

gebied rond de equator in de Pacific. 
Normaal is het in het westen van de Pa
cific warm, met zeewatertemperaturen 
van rond de 30 graden, warm genoeg 
voor de vorming van tropische buien 
en opstijgende lucht. In het oosten is 
het koeler, rond de 25 graden, droog, 
met hooguit wat laaghangende bewol
king. De oostelijke passaatwinden, die 
langs de equator waaien van het koele 
naar het warme water, en de zuidoos
ten winden langs de kust van Peru 
brengen het oppervlakte water in be
weging. Door de rotatie van de aarde 
worden deze stromingen van de 
equator en van de kust afgebogen. Het 
uit elkaar gedreven oppervlakte water 
wordt door upwelling aangevuld met 
koud water van onderen. Omdat de 
winden het oppervlakte water in het 
westen opstuwen, ligt de thermoklien, 
de laag in de oceaan tussen het opper
vlakte water en het koude water uit de 
diepte, in het westen veel dieper dan in 
het oosten. En daardoor weer is het af
koelende effect van upwelling in het 
oosten veel groter dan in het westen. 
Bewegingen en golven van de ther

moklien spelen een belangrijke rol te 
spelen bij El Nino.
Tijdens een El Nino nemen de passaat
winden in de westelijke helft van de Pa
cific in sterkte af, wat tot uitdrukking 
komt in een afgenomen luchtdrukver
schil tussen Tahiti en Darwin. Deze 
zwakkere winden hebben minder up
welling en een minder scheve thermo
klien tot gevolg. Ook wordt het opper
vlaktewater minder opgestuwd in de 
westelijke helft. Door dit alles wordt het 
zeewater in het oosten warmer dan 
normaal. Hierdoor neemt het tempera
tuurverschil tussen oost en west aan het 
oppervlak af, waardoor de passaatwin
den nog zwakker worden en het proces 
zich zelf kan versterken tot een vol
groeide El Nino. Daarna neemt het ver
schijnsel dan weer af. Het einde van een 
El Nirïo heeft er mee te maken dat sig
nalen met een vertraging door de oce
aan worden doorgegeven en dat bo
vendien een bult in de thermoklien als 
een kuil aan de westelijke rand kan wor
den teruggekaatst. Typisch doen signa
len er tussen de twee maanden en twee 
jaar over om de Pacific over te steken.

DARWIN

FASTER
ISLAND



Rg. 2. Nino3 en SOI indices. Gedurende een £I Niho ts de Nino3 index meestal hoog en de SOI in
dex meestal laag. De Nino3 index is de afwijking van de gemiddelde zeewateroppervtaktetempera- 
tuur in Ketvin van het gebied tussen 5 S en SN en tussen ISOWen 90W in de oostelijke equatoriale 
Pacific. De SOI index is het genormaliseerde drukverschil tussen Tahiti en Datwin.
Indices zoals berekend door het National Meteorological Center (USA).

Het tegenovergestelde van een El Nino 
bestaat ook: sterkere passaatwinden en 
koudere zeewatertemperaturen dan 
normaal. Zo'n toestand wordt wel een 
La Niha genoemd. Het atmosfeer-oce- 
aan systeem is niet vaak in de 'gemid
delde' toestand, want sterkere en zwak
kere El Nirïo's en La Nina's wisselen el
kaar voortdurend af, zoals golven op 
het water.
Samen met de temperatuur van het 
zeewater verandert ook het neerslagpa- 
troon in de Pacific, omdat neerslag 
sterk met zeewater temperatuur sa
menhangt: tijdens een El Niho schuift 
het regengebied rond Nieuw-Cuinea 
op naar het warme water wat nu ooste
lijker ligt, wat bijvoorbeeld in Australië 
tot ernstige droogtes en bosbranden 
kan leiden, en tot enorme regenval op 
sommige eilandjes midden in de Stille 
Oceaan. Tropische orkanen ontstaan al
leen maar in gebieden waar de zee wa
tertemperatuur hoger dan 28 graden 
is. Tijdens een El Nino kunnen nu ook 
tropische orkanen ontstaan in een ge
bied wat daar normaal te koud voor is. 
Bij de kust komt door upwelling voedsel
rijk water naar boven, en veranderin
gen in de mate upwelling hebben grote 
konsekwenties voor de visvangst. 
Golven in de thermoklien die vanuit het

westen de kust van Zuid-Amerika berei
ken, kunnen zich langs die kust naar het 
Noorden en Zuiden verspreiden. Dit 
heeft gevolgen voor de visvangst tot de 
kust van Californië.

Maar de voornaamste invloed van El 
Nino buiten de tropische Pacific gaat 
via de atmosferische 'teleconnecties'. 
Door het opschuiven van het regenge
bied boven Indonesië worden ook de 
andere regengebieden boven de tro
pen beïnvloed. Zo hangt bijvoorbeeld 
de maisoogst in Zimbabwe samen met 
El Nino. Een andere samenhang gaat 
via een serie van hoge en lage drukge- 
bieden tussen de equator en Amerika. 
Daardoor gaat El Nino vaak gepaard 
met zachte winters in Canada en natte 
winters in het zuiden van de Verenigde 
Staten. De invloed strekt zich zelfs 
enigszins uit tot warmere winters op 
het Iberisch schiereiland. Dit jaar zijn de 
wereldkampioenschappen ski in de 
Siërra Nevada in Spanje inderdaad niet 
doorgegaan.

Vroeger werd het optreden van een El 
Nino alleen maar achteraf vastgesteld, 
als klimatologen dan pas het karakteris
tiek patroon ontdekten in al de waarne
mingen die vaak met maanden of jaren

vertraging waren binnengekomen. Te
genwoordig is dat anders: satellieten 
meten de zeewatertemperatuur en het 
zeewatemiveau, scheepswaamemin- 
gen worden praktisch real-time ingeza
meld en verwerkt, en een speciaal net
werk van boeien in het minder druk be
varen gebied rond de equator houdt de 
oppervlakte winden en de temperatuur 
van de bovenste lagen van de oceaan 
in de gaten. Door dit alles kan men El 
Nino nu praktisch real-time volgen. 
Ook zijn de huidige modellen van El 
Nino in staat iets te zeggen over de te 
verwachten ontwikkeling voor een pe
riode van ruwweg een half jaar tot een 
jaar vooruit. In sommige landen waar El 
Nino een grote impact heeft zoals Peru, 
Brazilië en Australië wordt hier al ge
bruik van gemaakt. Het National Mete
orological Center (NM C) in de Verenig
de Staten verspreidt regelmatig bulle
tins met El Nino informatie.

De afgelopen vijf jaar lijkt het karakter 
van El Nino wat veranderd. Waren er in 
de jaren tachtig een paar duidelijke en 
sterke El Nino's afgewisseld met La 
Nina's (de tegenovergestelde toe
stand), in de jaren negentig is er een 
aarzeling van telkens een beginnende 
El Nino, die dan weer terugvalt, en dan 
weer opkomt, men zou dit zowel als 
een lange als een serie korte episodes 
kunnen zien. Sinds februari 1991 was 
het drukverschil tussen Tahiti en Darwin 
lager dan het langdurig gemiddelde. 
Pas afgelopen maart, na vier jaar, is daar 
een einde aan gekomen, tegelijk met 
een vrij abrupt einde van de laatste El 
Nino opleving die afgelopen december 
zijn hoogtepunt bereikte.
Nadere bestudering van het patroon 
van de zeewatertemperatuur leert dat 
daarmee iets aan de hand is. In een 
hoefijzervormig gebied rondom het ge
bied waar gewoonlijk de zeewater tem
peratuur variaties het grootst zijn, is het 
water de afgelopen tien jaar geleidelijk 
wat warmer geworden. De achter
grond waartegen El Niho zich afspeelt 
verandert als het ware. Dit zal vermoe
delijk de teleconnecties beïnvloeden.

De afgelopen tien, vijftien jaar was het 
centrale probleem in het El Nino onder
zoek hoe de atmosfeer en de oceaan op 
elkaar ingrijpen en of het verschijnsel 
voorspelbaar was. Nu ziet men dat het 
verschijnsel langzaam van karakter ver
andert. Nadere bestudering van oude 
gegevens heeft geleerd dat dit vroeger 
ook wel eens is gebeurd. Of de huidige 
verandering aan 'natuurlijke' oorzaken 
of aan het broeikaseffect moet worden 
toegeschreven en hoezeer El Niho ver
der zal kunnen veranderen, dat zijn nu 
nog open vragen die het onderzoek de 
komende jaren zullen domineren.

Fig. 3. SST anomalie december 1994. Afwijking van de zeewoteroppervloktetemperaluur van de
cember 1994 ten opzichte het gemiddelde over het tijdvak 1950- 1979. Duidelijk zichtbaar is het 
El Niho patroon rond de equator in de centrale en oostelijke PaciTic. Analyse van satelliet en opper
vlakte waarnemingen door het National Meteorologial Center (USA).
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Een nieuwe publicatie met boven
staande titel vervangt de Merchant 
Shipbuilding Returns, die tot en met 
het laatste kwartaal van vorig jaar wer
den gepubliceerd.

Belangrijke verschillen tussen de twee 
publicaties zijn dat de World Shipbuil
ding Statistics ook gegevens bevat in 
egt (compensated gross tons) en dat 
de onderverdeling naar scheepstypen 
is verfijnd (zie tabel 3 en 4 later in dit 
artikel). Ook de opzet en de indeling 
van de tabellen zijn gewijzigd.

De nieuwe indeling volgt hieronder. 
Tabel 1 geelt per land de omvang van 
de orderportefeuille in aantal schepen, 
gt en egt, met een uitsplitsing naar 
'cargo carrying ships' (met tevens ver
melding van dwt) en 'ships of miscel
laneous activities'.
Tabel 2 geeft per land wederom de 
omvang van de orderportefeuille, 
maar nu opgesplitst naar jaar van op
levering: 199S, 1996 en 1997 of later. 
Tabel 3 geeft per land de cijfers in aan
tal schepen, gt en egt voor in aan
bouw, voor begin bouw, voor opleve
ringen en voor nieuwe opdrachten. 
Tabel 4 geeft voor de belangrijkste lan
den, en per land uitgesplitst naar 
scheepstype, de cijfers voor orderpor
tefeuille, opleveringen en nieuwe op
drachten. Bij de scheepstypen zijn 
echter de bedrijfsvaartuigen, de 'ships 
of miscellaneous activities', niet opge
nomen.
Tabel 5 geeh dezelfde cijfers, maar nu 
eerst gerangschikt naar scheepstype 
en dan per land.
Tabel 6 geeft per scherpst-,-pe de tota
len, die vervolgens worden uitgesplitst 
naar jaar van oplevering, als in tabel 2. 
Tabel 7 geelt per scheepstype de cij
fers voor schepen in aanbouw, begin 
bouw, opleveringen en nieuwe op
drachten.
Tabel 8 geeft wederom een overzicht 
per scheepstype, nu per type onder
verdeeld naar grootte in dwt; dit voor 
de totale orderportefeuille, opleverin
gen en nieuwe opdrachten.
Tabel 9 tenslotte geeft voor de belang
rijkst cargo carrying scheepstypen een 
vergelijking met de vijf voorgaande ja
ren voor orderportefeuille, opleverin
gen en nieuwe opdrachten.

Aan deze tabellen ontlenen wij de vol
gende cijfers voor het eerste kwartaal 
van 1995.
De omvang van het wereldorder- 
boek nam met 742.988 gt af tot 
45.048.517 gt (29.864.536 egt). Het 
aantal schepen is echter 26 stuks gro
ter dan in het voorgaande kwartaal.

Tabel I. Orderportefeuille per 31 maart 1995 voorde voornaamste scheepsbouwenden 
(in aantallen schepen, gross tonnage en compensated gross tonnage).

Totaal in opdracht 
per 31 -03-1995

gt egt

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

gt

japan 468 13.788.438 7.720.964 - 23 - 869.132
Zuid Korea 262 12.812.877 6.174.134 + 21 + 576.303
Duitsland 116 1.858.586 1.825.627 + 15 + 155.981
China 104 1.778.952 1.169.458 - 7 - 131.225
Polen 95 1.501.652 1.175.322 + 13 + 221.304
Roemenië 95 1.401.695 957.629 + 6 + 14.600
Italië 60 1.220.931 1.196.823 + 4 + 24.660
Finland 22 1.172.210 1.340.877 + 2 + 159.369
Spanje 84 971.180 695.054 - 11 + 25.943
Oekraine 46 959.449 732.809 + 5 - 58.882
Taiwan 24 857.000 473.325 - 7 - 396.610
Brazilië 36 795.492 515.383 - 1 - 23.606
Rusland 135 787.307 898.885 - 3 + 13.085
Denemarken 37 764.857 463.288 - 6 - 441.515
Frankrijk 19 660.617 740.916 + 3 - 76.878
Kroatië 25 641.505 469.566 + 1 + 12.586
U.K 33 459.242 229.966 - 1 - 16.505
Turkije 42 386.607 299.176 + 1 + 7.285
Noorwegen 50 318.307 386.496 + 5 - 37.306
Singapore 39 281.974 308.192 - 12 - 41.324
Nederland 131 274.037 409.790 + 3 - 27.752

Wereld 2342 45.048.517 29.864.536 +26- 742.988

egt

p.m.

Tahiti 2. Door de voornaamste scheepsbouwlanden in het Ie  kwartaal van 1995 opgeleverde schepen en ont
vangen opdrachten (in aantallen schepen, gross tonnage en compensated grosstonnage).

Opgeleverde schepen

gt egt

Nieuwe opdrachten 

gt egt

|apan 163 2.700.472 1.619.912 189 1.875.752 1.310.134
Zuid Korea 41 1.715.620 792.655 66 2.365.273 1.254.084
Duitsland 16 113.851 119.867 38 354.326 366.041
China 5 64.518 42.450 10 170.742 122.515
Polen 5 88.884 67.048 25 374.470 297.367
Roemenië 1 1.600 3.680 5 10.450 16.640
Italië 4 66.280 41.355 13 175.180 175.830
Finland 0 0 3 178.734 268.102
Spanje 11 67.168 34.300 10 265.058 119.702
Oekraine 4 98.499 69.783 13 124.477 134.954
Taiwan 4 232.736 95.894 2 110.700 41.070
Brazilië 0 0 0 2 76.800 38.400
Rusland 0 0 0 0 0 0
Denemarken 7 433.555 146.134 2 5.900 10.495
Frankrijk 1 86.205 64.654 5 66.506 55.330
Kroatië 0 0 0 0 0 0
U.K 1 1.554 2.875 2 3.350 7.200
Turkije 1 132 660 5 10.230 15.750
Noorwegen 5 18.095 30.016 20 59.306 102.170
Singapore 7 17.914 30.753 3 10.150 16.900
Nederland 10 26.630 44.023 19 15.835 28.130

Wereld 308 5.763.808 3.271.119 516 6.456.037 4.632.052



Bijna de helft van de tonnage, 46%, 
moet nog dit jaar worden opgeleverd, 
42% in 1996 en 12% in 1997 of later 
Er werden in de gehele wereld 108 
schepen met in totaal 5.763.808 gt 
(3.271.119 egt) opgeleverd, 26 sche
pen en 2.079.807 gt meer dan in het 
voorgaande kwartaal.
Er werden 516 nieuwe opdrachten ge
meld, met in totaal 6.456.037 gt 
(4.632.052 egt). Dit is iets minder dan 
in het voorgaande kwartaal, toen circa 
7,1 miljoen gt werd geboekt.

De cijfers voor de Top 20' scheeps- 
bouwlanden plus Nederland worden 
in de tabellen 1 en 2 gegeven.

Opvallend is dat Zuid Korea zijn ach
terstand op japan belangrijk kon ver
kleinen: het land ging ruim 576.000 
gt vooruit, japan bijna 870.000 gt 
achteruit. Andere landen die hun posi
tie aanmerkelijk (met meer dan 
100.000 gt) konden verbeteren zijn 
Polen, Finland en Duitsland. Verliezers 
waren, behalve japan, vooral Dene
marken en verder Taiwan en China.

De tabel 3 en 4 geven de cijfers voor 
de verschillende scheepstypen, zoals 
die thans door Lloyd's Register wor
den onderscheiden.
Door de gewijzigde indeling is een 
vergelijking met het voorgaande 
kwartaal minder zinvol. .

Nederland
Ons land neemt met 274.037 gt op 
de wereldranglijst de 21 e plaats in, net 
als in het vorige kwartaal. Naar egt ge
meten staat Nederland met 409.790 
op de 17e plaats. 90% van het aantal 
schepen, 69% van de gt en 74% van 
de egt moei noo dit jaar worden op
geleverd, de rest in 1996. Volgens de 
cijfers van LR zijn er nog geen orders 
voor 1997 of later geboekt.
Voor een onderverdeling van de Ne
derlandse orderportefeuille naar 
scheepstype, zie tabel 3.

De omvang van de orderportefeuille 
liep iets terug, mede doordat de 
nieuw geboekte tonnage bescheiden 
was. Toch staat ons land wat nieuwe 
opdrachten betreft op de 18e plaats 
(zowel in gt als in egt).
Naar opgeleverde tonnage neemt Ne
derland de 12e plaats in, als in het vo
rige kwartaal en naar egt zelfs de 9e 
plaats.

Tabel 5 geeft voor ons land nadere de
tails van opleveringen en nieuwe or
ders. Een nadere uitsplitsing van de 
voor ons land zo belangrijke categorie 
bedrijfsvaartuigen is helaas niet moge
lijk.

De gegevens over de registratie van de 
schepen zijn niet meer in de tabellen 
van LR opgenomen, zodat geen cijfers 
meer kunnen worden gegeven over 
de schepen die voor Nederlandse re
kening in aanbouw zijn.

Tabel 3. Orderportefeuille per 31 maart 1995 voor de wereld en voor Nederland, anderverdeeki naarde voornaamste 
scheepstypen fm aantallen schepen, gross tonnage en compensated grass tonnage)

Wereldofderboek Orderboek Nederland
per 31-03-1995 per 31-03-1995

gi cqt gt egt

Vloeibaar gastankers 56 2.410.614 1.970.607
Chemicaliën tankers 123 1.663.891 1.539.981 3 9.200 14.720
Olietankers 261 12.367.869 5.441.126
Overige tankschepen 3 12.650 20.240

Droge bulkschepen 418 14,932.231 7.132.131 1 15.000 10.500
Droge bulk/olieschepen 3 195.000 97.500
Droge bulk zelflossend 3 42.700 28.320
Droge bulk, overig 16 438.284 292.211

Vrachtschepen 379 1.781.585 2.157.231 28 98.975 141.672
Pass./vrachtschepen 3 26.201 36.571
Containerschepen 288 7.334.387 5.563.185 6 41.200 52.040
Roeischepen 15 148.580 199.845
Ro-ro vrachtschepen 51 876.494 665.902 2 14.600 5.330
Pass./ro-ro vrachtsch. 65 721.104 803.993 3 53.000 55.200
Passagiersschepen 111 1.644.692 2.682.185
Overige droge lading 1 6.000 11.100 1 6.000 11.100

Subtotaal 1796 44.602.282 28.642.128 44 237.975 300.562

Visserij, vangschepen 268 1 34.909 415.672)
Visserij, overig 13 15.955 34.275)
Offshore, bevoorrading 36 44.771 130.076)
Offshore, overig 2 2.260 7.700)
Research 19 64.346 134.550) geen gegevens
Slepen/duwen 167 49.811 242.395)
Baggeren 9 30.016 64.064)
Overig 32 104.167 193.676)

Subtotaal 546 446.235 1.222.408 87 36.062 109.228

Totaal 2342 45.048.517 29.864.536 131 274.037 409.790

Tabel 4. In het Ie  kwartaal van 1995 opgeleverde schepen en ontvangen opdrachten per scheepstype 
(in aantallen schepen, gross tonnage en compensated gross tonnage).

Opgeleverde schepen Nieuwe opdrachten

gt egt gt egt

Vloeibaar gastankers 4 95.052 78.971 6 15.966 30.503
Chemicaliën tan kers 13 32.787 56.053 38 364.687 361.156
Olietankers 35 1.525.365 581.973 39 875.403 478.369
Overige tankschepen 2 1.466 3.326 5 14.096 23.566

Droge bulkschepen 70 2.784.430 1.313.901 69 2.634.609 1.171.477
Droge bulk/olieschepen 0 0 0 1 65.000 32.500
Droge bulk zelflossend 0 0 0 0 0 0
Droge bulk, overig 2 1.698 2.716 5 115.890 77.679
Vrachtschepen 52 183.941 237.904 88 231.335 304.065
Pass./vrachtschepen 0 0 0 0 0 0
Containerschepen 26 635.974 483.101 79 1.348.288 1.098.871
Koelschepen 4 19.566 31.378 0 0 0
Ro-ro vrachtschepen 13 401.769 262.219 18 399.376 270.438
Pass./ro-ro vrachtsch. 11 34.386 56.819 5 9.869 19.768
Passagiersschepen 1 2 6.741 30.846 25 272.993 451.656
Overige droge lading 1 1.500 2.775 0 0 0

Subtotaal 245 5.724.655 3.141.982 378 6.347.542 4.320.048

Visserij, vangschepen 30 19.366 62.158 67 68.607 173.464
Visserij, overig 5 1.731 8.655 5 1.296 6.480
Offshore, bevoorrading 1 3.052 6.104 8 20.650 50.360
Offshore, overig 0 0 0 2 2.260 7.700
Research 0 0 0 1 220 1.100
Slepen/duwen 19 4.277 21.385 46 9.014 45.070
Baggeren 1 7.000 14.000 2 2.850 9.840
Overig 7 3.727 16.835 7 3.598 17.990

Subtotaal 63 39.153 129.137 138 108.495 312.004

Totaal 308 5.763.808 3.271.119 516 6.456.037 4.632.052



Tabel 5. Door Nederland in het Ie  kwartaal van 1995 opgeleverde schepen en ontvangen opdrachten 
(in aantallen schepen, grass tonnage en compensated gross tonnage).

Opgeleverde schep' i Ontvangen opdrachten

gt egt gt egt

Vrachtschapen 5 17.588 23.938 2 5.415 7.310
Containerschepen 0 0 0 2 8.200 9.840
Pass./ro-ro vrachtsch. 1 1.500 3.375 0 0 0
Bedrijf5vaartuigen 4 7.542 16.710 15 2.220 10.980

Totaal 10 26.630 44.023 19 15.835 28.130

Seminar "Precisie plaatsbepaling 
m et DCPS in Nederland"
Op 17 maart j.l. hebben drie organisa
ties te weten het Nederlands Instituut 
voor Navigatie, de Hydrographic So
ciety Benelux Branch en het Neder
lands Genootschap voor Geodesie te 
Rotterdam een gemeenschappelijk se
minar georganiseerd over "Precisie- 
plaatsbepaling met DGPS in Neder
land". De dagvoorzitter, Prof.ir. |.A. 
Spaans, voorzitter van het Nederlands 
Instituut voor Navigatie, noemde dit 
seminar een historische gebeurtenis. 
De reden hiervoor is duidelijk: de navi
gatie- en plaatsbepalingssystemen die
nen uil economisch oogpunt steeds 
meer te voldoen aan de eis van 'inter
operability', dat wil zeggen voldoen 
aan de eisen van verschillende gebrui
kersgroepen. Het Amerikaanse GPS- 
systeem voldoet aan deze eis, de afge
leide DGPS-diensten zijn echter veelal 
op specifieke gebruikersgroepen ge
richt. Het doel van dit seminar is onder 
meer de diverse gebruikersgroepen 
van eikaars diensten en netwerken op 
de hoogte te stellen. (D)GPS wordt 
toegepast in de maritieme navigatie, 
luchtvaartnavigatie, offshore surveying 
en geodetische toepassingen op land. 
Voor een aantal kritische fasen in de 
navigatie voldoet het systeem (nog) 
niet aan de gestelde eisen. Door de in
voering van het Global Navigation Sa- 
telite System (GNSS) in de volgende 
eeuw waarvan GPS een onderdeel 
kan vormen èn door integratie van de 
uitlezingen van boordsystemen en ex
terne signaaluitlezingen zal DGNSS in 
de toekomst ook een belangrijk ele
ment vormen voor de navigatie-in- 
frastructuur in kritische fasen.

De ongeveer 300 bezoekers van het 
seminar hebben met veel belangstel
ling geluisterd naar de volgende lezin
gen:

• Inleiding DCPS Prof.dr.ir. P.J.G. Teu- 
nissen, TU-Delft, Faculteit Geodesie.

• Signaalintegriteit van (D)CPS Prof. 
dr.ir. D. van Willigen TU-Delft, Facul
teit Electrotechniek

• Signaalinterferentie in CPS ontvangers 
Ir.D.J. Moelker, TU-Delft, Faculteit 
Electrotechniex

• Aktiet CPS Referentie Systeem voor

Nederland Ir.M.Holman, Meetkun
dige dienst, RWS 

Na de lunchpauze verzorgde het be
drijfsleven de lezingen:
• Starfix DGPS Services O.Oerpen Fu- 

gro Norway
• DGPS correcties via FM radio 2 

Ir.H.H. Schuringa, GeoMeticus b.v.
• Kwaliteitsindicatoren voor Local Area 

DGPS netwerken Ir.D. Schelpstra, 
QPS B.V.

In de expositieruimte had het bedrijfs
leven, die dit seminar sponsorde, 
stands ingericht alwaar de bezoekers 
zich op de hoogte konden stellen ven 
de specifieke apparatuur en de laatste 
technische ontwikkelingen.
Bezoekers, de drie organisaties en de 
sponsors kunnen terugzien op een in
teressant en geslaagd seminar.

W EM T-Conference
Van woensdag 17 mei tot en met vrij
dag 19 mei is de 10e WEMT Confe
rence gehouden in Kopenhagen. 
WEMT is een afkorting van: West-Eu- 
ropean Confederation of Maritime 
Technology Societies.
De Confederation wordt dit jaar voor 
de Nederlandse wet als Stichting op
gericht met nieuwe Statuten. De doel
stelling is om de wetenschappelijke 
ontwikkeling van de maritieme tech
niek in al zijn vertakkingen in West Eu
ropa te bevorderen.
Dit doel moet worden bereikt door:
a. het makkelijker maken van het uit

wisselen van ideeën en informatie 
tussen de deelnemende verenigin
gen en in het bijzonder door het 
organiseren van Conferenties elke 
drie jaar.

b. Steunend op experts vanuit de 
deelnemende verenigingen, advies 
en steun geven aan internationale 
organisaties.

Het onderwerp van deze conferentie 
was: "Ship safety and Protection of the 
Environment from a technical point of 
view" en was georganiseerd door de 
Deense "Society of Naval Architects 
and Marine Engineering". Het thema 
van de conferentie werd belicht door 
sprekers en 'responders' van velerlei 
specialiteiten uit de maritieme ge
meenschap.
Het programma van de conferentie 
bevatte 10 'sessions' waarvan de eer

ste en de laatste de rol van de "Inter
national Maritime Organisation" 
(IMO) en de Europese Unie in de toe
komstige wetgeving op maritiem ge
bied duidelijk maakte.
De belangrijke rol van deze twee orga
nisaties werd benadrukt door de ope
ning speech van Mr. W  A. O'Neil de 
secretaris-generaal van de IMO en de 
afsluiting door Mr. M.J. Dudding DG- 
VII van de Europese Unie.
De conferentie bestond uit 8 sessies 
waarin de diverse aspecten van het 
thema werden behandeld. In elke ses
sie traden een spreker en twee 
'responders' op. De bedoeling van de 
responders was om de mening van de 
spreker te bediscussiëren en mogelijk 
een ander gezichtspunt te presente
ren. Er was tevens ruim tijd voor dis
cussie. Een samenvatting van de be
langrijkste onderwerpen:
Mr. WA. O'Neil benadrukte in zijn 
openingsspeech het belang van de 
conferentie door een aantal kritieke 
punten naar voren te brengen die 
moeten worden opgelost alvorens een 
redelijk peil van veiligheid en bescher
ming van het milieu is bereikt.
Een paar van die problemen zijn:
- de leeftijd van de zeegaande vloot;
- ontwerpgebreken;
- slecht onderhoud;
- de kwaliteit van de bemanning met 

betrekking tot:
• gebrek aan vorming;
• gebrek aan training;
• gebrek aan motivatie;
• gebrek aan toewijding.

De genoemde gebreken kunnen al lei
den tot de maar al te bekende gevol
gen, zoals:
- slachtoffers en olie-verontreiniging 

gedurende tankeroperaties;
- slachtoffers in onaanvaardbare hoe

veelheden in bulkcarrier, ro/ro- en 
ferry operaties.

De doelstelling van de IMO in dit op
zicht is: "safer ships in cleaner seas". 
Mr.Pander, de voorzitter van Het IMO- 
panel of Experts, presenteerde de aan
bevelingen die zijn Panel voorstelt 
naar aanleiding van de recente ferry- 
ongelukken. Het rapport beveelt de 
volgende verbeteringen aan met be
trekking tot de veiligheid:
- een kritisch onderzoek van het ont

werp;

- een kritisch onderzoek tijdens de 
bouw,

- verbeter het management op de 
wal en op zee;

- verbeter het onderhoud van het 
schip en de installatie;

- verbeter de training van de beman
ning.

Maar bovenal:
- ontwikkel een "safety culture" voor 

schepen en andere drijvende instal
laties op zee.

De heer Bergmeijer, de voorzitter van 
het "Maritime Environment Policy 
Committee" (MEPC) beschreef de 
taak en de organisatie van de IMO en 
meer specifiek, die van de MEPC.
Hij benadrukte het feit dat maar al te 
vaak de aanbevelingen van de IMO 
niet volledig worden uitgevoerd door 
de betrokken partijen.
Deze partijen zijn: vlaggestaten, 'port
control' staten, scheepseigenaren, 
klassificatiebureaus, verzekeraars en 
charterers. De volgende presentaties 
stonden verder op het programma:
• Prevention of accidents manoeu

vring simulation and crew training.
• Damage stability rules in relation to 

ship design.
• Fire protection and life saving at sea.
• Collision and grounding mechanics.
• Oil spill prevention with new ship ty

pes.
• Reduced exhaust emission with new 

engine types and new exhaust gas 
cleaning systems.

• Noise and vibration control.
• International Safety Management 

(ISM).
• Human management of the safe 

vessel.
De conferentie ging gepaard met het 
nodige sociale gebeuren. Naast de 
'ice-breaking part/ waren er een ont
vangst ten stadhuize en een 'gala din
ner" georganiseerd.
Het onderwerp "Ship safety and Pro
tection of the Environment" heeft van 
velen de ogen geopend voor een 
nieuwe ontwikkeling die toch vaak als 
oninteressant en lastig voor het dage
lijks werk wordt afgedaan.
Aangetoond is dat veel verlies van 
mensenlevens en geld voorkomen kan 
worden door zich van voren te verdie
pen in wat er allemaal kan gebeuren. 
De leden van de NVTS die aanwezig 
waren onder andere de heer Den 
Arend, voorzitter van onze jubileum 
commissie, hebben zich terdege op 
de hoogte gesteld van de zaken die 
geregeld moeten worden voor de 
WEMT conference die in 1998 door 
de NVTS wordt georganiseerd ter ge
legenheid van de viering van het 100- 
jarig bestaan. Er is sterk op aangedron
gen om als onderwerp van deze con
ferentie wederom "Ship Safety" te ne
men en op deze manier de WEMT ook 
in de toekomst als 'gelegenheidsge
ver' op te laten treden. Men vindt het 
van groot belang dat er een forum is 
waarop ideeën en regels op dit gebied 
op een wat informele wijze in discussie 
kunnen worden gebracht.
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SWZ 95-08-01
Accidental collision for offshore 
platforms : influence from  wave- 
induced motion of drifting ships
Fylling, 1.1.
NAV: int. symposium on ship and ship
ping research (075327), 199410,1/32, 
pg-1, nrpg-11, gr-3, ta-2, dr-4, ENC 
Impacts from drifting supply boats or 
other ships are of concern when de
signing offshore platforms. The struc
tures are designed to withstand im
pact energies up to level as governed 
by ship size and drift velocities. Vulne
rable parts of the structure, such as 
marine risers, may be protected by 
tendering structures. The vertical ex
tension of tendering structures should 
depend on the size of drifting ships to 
be considered, and on the wave-indu
ced motions of the ship. How to pre
dict contact velocities and contact 
point locations are thus essential in de
termining design criteria for accidental 
load conditions. Design criteria in 
terms of frequency of exceedance of 
limit levels are discussed. In particular 
it is shown that using established crite
ria concepts, such as most probable 
largest maxima of wave induced re
sponses, can give over-cbnservative 
results. 0630321; 0211430

SWZ 95-08-02
On the application of diesel-elec- 
trlc propulsion to a refrigerated 
cargo vessel
Benvenuto, C.; Fracchia, M .; Podenza- 
na-Bonvino, C.; Torti, F.
NAV: int. symposium on ship and 
shipping research (075327), 199410, 
1/29, pg-1, nrpg-15, ta-6, dr-6, ENC 
The purpose of this paper is to verify, 
from a technical point of view, the po
tential advantages of a diesel-electric 
propulsion and power plant applied to 
a refrigerated cargo vessel, that is to a 
merchant ship where traditionally a 
geared diesel installation is the usual 
choice among ship owners. The study 
is justified because this type of ship is 
characterized, like the modern cruise 
vessels, by a large demand for electric 
power and a highly varying load profi
le. A careful consideration of all modes 
of operation makes it possible to defi
ne the optimum choice of the number 
and power level of the main engines 
and generators. 0160141

SWZ 95-08-03
O ptim um  design and safety con
ditions evaluation for ship pro
pulsion electrical drives
Bertini, S.; Fracchia, M.; Mariscottt, A. 
NAV: inL symposium on ship and ship
ping research (075327), 199410,1/28, 
pg-1, nrpg-15, gr-16, ta-1, dr-4, ENC 
Electrical propulsion is nowadays 
mainly used as drive for large cruise

L I T E R A T U U R

ships, icebreakers and special purpose 
vessels. Electrical propulsion gives bet
ter dynamic performances with higher 
prime mover efficiency. Another ad
vantage which electrical propulsion 
offers to ship designers is the relative 
freedom to locate the prime movers 
and power electronic converters with
in the ship structure, obtaining the 
best location in terms of space saving 
and safety, ensuring a higher comfort. 
Electrical propulsion can be utilized 
also for other operating conditions, for 
example cargo handling when the ship 
is in harbour. The possibility to adopt 
diesel electrical propulsion systems in 
merchant vessels depends on the cor
rect evaluation and choice of the elec
trical drive in terms of weight, size, cost 
and reliability. 0160140; 0160300

SWZ 95-08-04
Mooring-induced dam ping
Webster, W.C.
Ocean Engineering (002350), 199505, 
22/6, pg-571, nrpg-21, gr-29, dr-4, 
ENC
The research reported in this paper is 
aimed specifically at the determination 
of the absorption of energy by a 
mooring system from an offshore plat
form as a result of its motion. This 
transfer of energy represents a 'moor
ing-induced damping' and can be im
portant for ship-like platforms in two 
situations, where the inherent dam
ping from other sources is slight. 
These are roll motions during opera
tions and surge motions of single
point moored platforms in survival 
conditions. Results of parametric stu
dies based on a non-linear mooring 
dynamics simulation are presented for 
damping induced by horizontal mo
tions (surge, sway and yaw) and verti
cal motions (heave, roll and pitch). 
The results include variations in pre
tension, amplitude, frequency, scope, 
stiffness, drag coefficient and current. 
0630600

SWZ 95-08-05
An alternative approach to deter
mine a vessel's centre of gravity: 
the center of buoyancy method
Wilczynski, V.; Diehl, W.J.
Ocean Engineering (002350), 199505, 
22/6, pg-563, nrpg-8, gr-1, dr-4, ENC 
The location of a ship's vertical center 
of gravity (KG) is an important meas
urement needed to estimate the initial 
stability of a vessel. Traditionally, this 
measurement is obtained by determin
ing the metacentric height (CM) using 
results from the inclining experiment. 
Such an approach is valid only for hull 
forms that are inclined to a small angle 
such that the metacenter remains sta
tionary, This paper documents an 
alternative method for finding KG,

called the center of buoyancy (CoB) 
method, which is based on the location 
of the centroid of the displaced volu
me. While the centre of buoyancy me
thod is valid for all ships, it is especially 
suited for vessels of unusual form. For 
such vessels, the location of the meta
center may change significantly at 
small angles of inclination, thereby 
making the conventional inclining 
reduction inaccurate. This paper ad
dresses the need for the center of 
buoyancy method and details the steps 
required for its application. 0150300

SWZ 95-08-06
An energy saving apparatus
Yamano, T.; Yamashita, V. Iwasaki,
Y.; Taguchi, K.
loumal of the Kansai Society of Naval 
Architects (001495), 199503/223, 
pg-1, nrpg-11, gr-13, ta-3, dr-5, ph-2, 
ENC
Rotational flows exist in the propeller 
slip stream of all ships. If any method is 
developed that can recover the rota
tional flows (energy loss) efficiently, it 
will surely contribute to the energy 
saving ol ships. The authors have ma
de efforts to develop a practical appa
ratus for this purpose and finally deve
loped the Kawasaki RBS-F (Kawasaki 
Rudder Bulb System with Fins). This 
paper describes the development of 
RBS-F and its application to full scale 
ships. 0160710

SWZ 95-08-07
A  study on life assessment for 
ships and offshore structures
Em/, H.; Kumano, A.;Arima, T.; Yuasa, 
M.; Yamamoto, N.; Umlno, M.
SNAME annual meeting (003340), 
199412, 31, pg-145, nrpg-14, gr-15, 
ta-11, dr-6, ph-3, ENC 
There is a pressing need today aiming 
at a longer service life by evaluating 
the durability of ships such as LNC car
riers, double hulled VLCCs and offsho
re structures. Moreover, a formal as
sessment of their durability is 
indispensable for a life extension plan 
of existing ships. Under these circum
stances, the authors have studied a to
tal life assessment system which con
sists of condition survey/assessment 
format, life prediction technique and 
availability assessment method. 
0240241; 0620116

SWZ 95-08-08
Utilization of genetic algorithm  
for optim izing the design of ship 
hull structures
Okada, T.; Neki, I.
SNAME annual meeting (003340), 
199412, 31, pg-71, nrpg-13, gr-8, 
ta-3, dr-4, ENC
The conventional design-spiral ap
proach to basic ship design is replaced
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by a genetic algorithm in which con
vergence toward target value is 
sought of an object function to optim
ize globally a broad combination of 
key design variables including the 
principal hull dimensions, general ar
rangement and material steel grades, 
as well as the frame and stiffener spac- 
ings and scantlings. The algorithm is 
trially applied first to minimizing the 
weight of a hatch cover. It is found 
through an exercise that the best ver
sion of the algorithm is that which lays 
weight on searching the immediate 
vincinity ol designs that promise high 
performance. The refined version is 
then applied to optimizing the design 
of a double hull tanker, with 40 inde
pendent variables adopted for global 
optimization. It is shown that, with ap
propriate formulation of the object 
function and of the constraints, accu
rate design optimization is obtainable 
already at the initial planning stage of 
hull design. 0120212; 0120300

SWZ 95-08-09
Why more port states are nailing ships 
and naming names Blenkey, N.
Marine Log (001880), 199504,
100/4, pg-17, nrpg-5, gr-7, dr-1, ENC 
Besides inspecting more visiting ships, 
port states are coordinating their ef
forts and naming the ships they de
tain, thpir owners, their flags and their 
classification societies. 0430153

SWZ 95-08-10
The medium  speed diesel and 
waterjet propulsion
Hunt, Ft. C.
RINA conf erence(076875), 199412/5, 
pg-1, nrpg-6, gr-6, dr-2, ENC 
The complementary characterisitics of 
waterjets and the medium speed die
sel engine for large catamaran fast fer
ry applications are described, in parti
cular the Ruston 16RK270 engine. 
0160145.
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P R O D U K T I N F O

Flood prevention doors

Kvaemer Ships Equipment AB of 
Gothenburg, the cargo access equip
ment specialists within Norway's Kva
emer Ships Equipment a.s. Group, has 
secured the contract to design and 
supply a prototype main deck flood 
prevention door to the world's largest 
passenger ferry, the 59,914grt "Silja 
Europa", operating on the Turku 
Stockholm run.
The order has been placed by Silja Line 
and is in advance of anticipated regu
lation by Nordic Maritime Authorities 
to reduce the possibility of water on 
the main deck causing a ro-ro to capsi
ze.
The aim of a flood prevention door is 
to limit the extent of the flooded area, 
and the subsequent free surface effect, 
in the event of an accident and at the 
same time not obstruct vehicle deck 
access during cargo handling opera
tions.
Being less than 1 m wide when fully 
opened, the flood prevention doors 
result in a minimal loss of cargo capa
city.
Initially, Silja will gain operational ex
perience with this prototype door, 
which, as it will be installed on the 
main deck portside only, will not, 
in itself, be able to provide full water
tight integrity.
In all, it is estimated that at least 50 
Baltic ferries will require this type of 
modification if new regulations are im
plemented for sub-compartment divi
sion on the main deck.
The hemicyclic prototype door is hin
ged at the ship's side and can swing 
through a 180 arc by means of direct 
acting cylinders. Alternatively, an op
tional rack and pinion activation sys
tem can be specified. To free the lower 
watertight packing seal, the door must 
first lifted 100 mm before it can be 
swung either forward or aft depen
ding on the loading/discharge cycle, 
to stow against the ship's side.
The outer end of the 9.4 m long hing
ed bulkhead is fitted with a 3.5 m slid
ing panel to enable one lane of vehi
cles to pass through it when the main 
door is shut. In operation, the door will

be closed once a block of vehicles 
have been loaded ahead/astem of it 
and opened in front of the next block 
of vehicles for discharge.
As hanging car decks are fitted above 
the main deck on this ferry, the door is 
2.1 m ’high and not watertight be
tween the top and the portable 
tweendeck. As no regulations yet exist 
regarding the design and construction 
of flood prevention doors, the door is 
suitably strengthened to resist a water 
head to its full height.
Kvaemer Ships Equipment AB has also 
developed a number of alternative 
flood prevention barrier to suit most 
types of ro-ro ship layouts. These in
clude top stowed designs, a sliding 
link horizontal bulkhead and a vertical 
curtain door. Work is also underway 
on side stowing curtain design as well. 
The top stowed design is available in 
two configurations with either a solid 
panel top hinge design or a three pa
nel shutter system which is wire opera
ted and folds upwards to stow flush 
against the deckhead. Due to the 
compact folding procedure, this latter 
system can be suspended above the 
main deck and pass through a small 
700 mm gap in the hanging car decks 
to seal with the main deck below.
The top hinged design suits vessels 
not fitted with hanging car decks abo
ve the main deck.
Kvaemer Ships Equipment AB has also 
developed two other sliding doors, 
one of which stows against the ship's 
side while the other operates vertically. 
The former system comprises three or 
more panels which run in a transversal 
track on the main deck which is slight
ly radiused at the ship's side over ap
proximately one vehicle lane to turn 
the panels when stowing or closing. 
The shutter door comprises a number 
of aluminum profiles which interlink to 
enable the sectors to concertina to
gether in the stowed position under 
the deckhead. In the closed position, 
the sections present a corrugated pro
file which are dimensioned for the 
maximum possible water pressure in 
the event of flooding on one side. 
While many solutions have been advo-

cated, main deck water restraining 
doors appear the most practical, easy 
to operate and cost effective answer 
yet proposed.
For information:
Kvaemer Ships Equipment AB, 
Kilsgatan 4, S-411 04 Gothenburg, 
Sweden
Tel: +46 31 807 900 Fax: *46 31 157 
562

Nieuw; 3D-indusbial survey sta

tion

Recent werd door Sokkia als opvolger 
van de NET2 het nieuwste industriële 
3D station, de NET2B geïntroduceerd. 
Net als zijn voorganger wordt voor het 
meten van afstanden met dit instru
ment gebruik gemaakt van zelfkle
vend reflecterend tape. De nauwkeu
righeid die hierbij gehaald wordt is 
verhoogd tot ± (0.8 mm + 1 ppm), 
zelfs onder een invalshoek tol 45’!
De NET2B kan uitgebreid worden met 
de control terminal SDR4C en de LINK 
NET2 WINDOWS-based software. 
Hiermee wordt de gebruiker alle facili
teiten geboden om op basis van de 
NET2B metingen allerlei mogelijke 
ruimtelijke berekeningen, transforma
ties en analyses uit te voeren. Boven
genoemde eigenschappen maken dit 
systeem bijzonder geschikt voor in
dustriële 3D-metingen. Het geheel is 
bovendien door één man te bedienen. 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van 
het speciale prisma CPS1 2, kan de 
NET2B ook ingezet worden voor land
meetkundige toepassingen waar een 
hoge afstand nauwkeurigheid vereist 
wordt: ± (2 mm + 2 ppm). De maxi
male ondubbelzinnige weergave voor

3D-induitrial Survey Station

afstandmetingen met de NET2B be
draagt hierbij 999.9999 m.
Dit alles maakt de NET2B tot een 3D- 
station dat inzetbaar is voor alle soor
ten metingen waar de hoogste nauw
keurigheid vereist is, ol het nu een ma
chine betreft of de hoofdgrondslag 
van een geodetisch netwerk.
Vraag voor meer informatie naar de 
uitgebreide brochure.
SOKKIA B V
P.O. Box 1292 1300 BG Almere 
Tel: 036 5322880

Plunjerpompen voor open syste

men

De P6W serie plunjerpompen met va
riabele opbrengst en een slagvolume 
van 98 cmVomw. is uitgebreid met 
de serie P7W met een slagvolume van 
119 cmJ/omw. en de P8W met een 
slagvolume van 131 cm!/omw.
De P6W en P7W hebben een continue 
werkdruk van 350 bar, 420 bar inter
mitterend, De P8W geeft 250 bar con
tinue werkdruk.
Tevens bestaat voor de gehele serie nu 
de mogelijkheid de pompen in tan
dem en/of met andere aangebouwde 
pompen uit te voeren, zoals schotten- 
pompen en tandwielpompen.
Het programma besturingen bestaat 
nu uit mechanische, hydraulische en 
elektrische verstellingen al of niet in 
combinatie met een drukcompensa- 
tor, load sense regeling of vermogens 
begrenzingsregeling. De serie P*W 
Dlunjerpompen is bedoeld voor veler
lei toepassingen in industriële-, 
scheepvaart- en mobiele systemen. 
Denison Hydraulics B.V.
Tel: 078-179900
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P L E V E R I N G E N d o o r  F . K o k

Jetveren Amsterdam
De tijd dat achter het Amsterdamse Centraal Station de ponten statig heen en weer gleden tussen het station 
en de Buiksloterweg in Amsterdam Noord Is voorgoed voorbi|. Op 26 |uni stelde het Gemeentevervoerbedrijf 
Amsterdam drie nieuwe jetveren in gebruik (fig. 1), die sneller, comfortabeler en zuiniger zijn dan de oude 
ponten. Zij dragen de namen Ijveer 40, 41 en 42.

Fig. 1. Ijveer 42 
(foto SWZ/K). W e  veren zijn ontworpen door Bu

reau voor Scheepsbouw Ir. P.H. de 
Groot B.V. te Bloemendaal en zijn ge
bouwd door Scheepswerf Jac. den 
Breejen B.V. te Hardinxveld-Giessen- 
dam. Het concept is sterk afwijkend van 
dat van de vroegere ponten. Die waren 
ook geschikt voor personenauto's, bus
sen en vrachtwagens en laadden en los
ten over de einden. De nieuwe veren 
zijn alleen geschikt voor voetgangers en 
(bromfietsers, alsmede voor driewielers 
('Vespa cars') en het laden en lossen ge
beurt over de zijden, waarbij het door- 
stroomprincipe wel is gehandhaafd. In 
verband met dit gewijzigde concept 
zijn de steigers aan beide zijden van het 
Ij geheel vernieuwd en aangepast aan 
de afmetingen van de veren.
Per overvaart kunnen 300 passagiers 
worden vervoerd, waarbij is uitgegaan

van ongeveer 120 voetgangers, 135 
fietsers en 45 bromfietsers. Overdag 
wordt met twee veren elke vijf minuten 
een afvaart in beide richtingen gebo
den, zodat per uur in elke richting 3600 
passagiers kunnen worden overgezet, 
's Nachts wordt met één veer gevaren, 
met een dienovereenkomstige reductie 
van afvaartfrequentie en capaciteit.
Het Ij is achter het CS nog geen 300 m 
breed. Zoals nagenoeg alle veren voor 
korte trajecten zijn de nieuwe schepen 
als dubbeleinders uitgevoerd. De over
steek vergt drie minuten, zodat voor la
den en lossen twee minuten beschik
baar zijn. Dit krappe tijdschema vereist 
een zeer betrouwbare installatie. Bo
vendien maken het drukke scheep
vaartverkeer dat doorkruist moet wor
den, veelvuldig voorkomende harde zij
winden en het binnenvaren van de

nauwe fuiken (fig. 2) een uitermate 
goede manoeuvreerbaarheid noodza
kelijk. Daarom is gekozen voor een uit
voering met twee roerpropellers, één 
voor en één achter, en voor een dubbel 
uitgevoerde diesel-elektrische machine- 
installatie, die over aparte machineka
mers is verdeeld. Met deze installatie 
kan een dienstsnelheid van 13 km/h 
worden bereikt.

De hoofdafmetingen van de veren zijn:
Lengte o.a.
Lengte l.l.
Breedte o.a. 
Breedte mal 
Holte hoofddek 
Holte bovendek 
Ontwerpdiepgang 
Draagvermogen 
Diepgang max.

28,60 m. 
26,50 m. 
9,00 m. 
8,70 m. 
2,75 m. 
5,35 m. 
1,50 m.

38 t. 
1,66 m.



fig. 2. De luiken zijn 
slechts 5 cm breder 
dan de schepen 
(foto SWZ/K).

De hoogte van de steigers is gebaseerd 
op de ontwerpdiepgang. Diepgangs- 
verschillen ten gevolge van laden en 
lossen worden door de landingsklep- 
pen opgevangen. Het verbruik van 
brandstof en andere consumables 
wordt gecompenseerd door ballasten. 
Hoewel het Ij een afgesloten vaarwater 
is, kan het peil er variëren tussen -0,32 
en -0,48 m NAP. Naarmate de water
stand hoger is, wordt de diepgang 
door ballasten overeenkomstig ver
groot, tot maximaal 1,66 m.
Het hoofddek is het passagiersdek 
(fig. 3). De passagiers worden tegen

ongunstige weersomstandigheden be
schermd door een grotendeels geslo
ten bovenbouw over de gehele lengte 
van het schip. Alleen het voorste deel 
van het schip, ongeveer een kwart van 
de lengte, is niet geheel gesloten om
dat dit bestemd is voor bromfietsen en 
Vespa cars. Voor het afvoeren van de 
uitlaatgassen van deze voertuigen zijn 
hier in plaats van ramen, zoals in de rest 
van de bovenbouw, aluminium roos
ters aangebracht.
De gesloten passagiersruimte is voor
zien van 30 zitplaatsen en heeft mecha
nische ventilatie. Voor minder valide 
passagiers zijn de voorzieningen in 
overeenstemming met de aanbevelin
gen uit 'Geboden Toegang'. De inrich
ting van de passagiersruimten is 'vandal 
proof'.
Tussen het bromfietsgedeelte en de rest 
van de passagiersruimte is een ver
plaatsbaar schot aangebracht van alu
minium constructie en voorzien van ra
men en een schuifdeur. Deze laatste 
wordt met hand geopend en gesloten, 
maar het slot wordt van het stuurhuis 
uit bediend. In noodgevallen kan de 
deur echter ter plaatse worden ontslo
ten.

De passagiers komen aan boord en ver
laten het schip via elektrisch bediende 
dubbele schuifdeuren, vier aan elke zij
de. De deuren hebben een vrije door
gang van 2 m en worden van het stuur
huis uit geopend en gesloten.

Bij elke deur bevindt zich een hydrau
lisch bewogen landingsklep met een 
lengte van circa 1,10 m (fig. 5). De lan- 
dingskleppen hebben een gesloten alu
minium constructie en worden even
eens van het stuurhuis uit bediend.
Voor de bediening van deuren en lan- 
dingskleppen is in de lessenaar in het 
stuurhuis een paneel ingebouwd met 
een mimic diagram, een PLC, twee stel 
drukknoppen 'open/dicht' voor de 
deuren (één stel voor alle deuren aan 
één zijde) en signaallampjes voor 'deu
ren niet gesloten' en 'landingskleppen 
niet in bovenste positie' (voor elke deur 
en elke landingsklep een apart lampje). 
Een en ander is zo ingesteld, dat een 
deur pas open gaat als de bijbehorende 
landingsklep op de steiger rust en dat 
een deur pas dicht gaat als de landings
klep bijna geheel omhoog is, zodat pas
sagiers niet tussen landingsklep en deur 
beklemd kunnen raken.

UPPERDECK

fig. 4. Algemeen 
plan van de Ijveren 
(BvS).



fig. 3. Passagiers
ruimte (foto 
SWZ/K).

Onder het hoofddek wordt de romp 
door zes waterdichte schotten in zeven 
compartimenten onderverdeeld:
• compartimenten 1 en 7 zijn droge 

piektanks;
• compartimenten 2 en 6 bevatten de 

roerpropellers met hun aandrijfmo- 
tor;

• compartimenten 3 en 5 zijn de ma
chinekamers, waar de dieselgenera
torsets en de hoofdschakelborden 
staan opgesteld;

• compartiment 4 heeft in de zijden 
tanks voor brandstof (2 x 5  m3) en 
voor waterballast (2 x 20 m3); in het 
middengedeelte bevinden zich losse

tanks voor drinkwater, smeerolie, vui
le olie en koelvloeistof en verder kas
ten en rekken voor het opbergen van 
inventaris.

De compartimenten 2 t/m 6 zijn door 
vier waterdichte deuren onderling ver
bonden. De compartimenten 2, 3, 5 en 
6 hebben verder elk een vluchtkoker 
naar de passagiersruimte. Comparti
ment 4 is bereikbaar via een centraal, 
gesloten trappenhuis in de passagiers
ruimte, dat ook toegang geeft tot de 
op het bovendek gelegen technische 
ruimte en het daarboven gelegen 
stuurhuis. In de technische ruimte zijn 
onder andere de acculader, gyrotol en 
apparatuur van het gesloten TV sys
teem ondergebracht.

De nieuwe veren worden door èen 
man gevaren. In het stuurhuis zijn daai 
toe alle bedieningen en alarmen voor 
het gehele scheepsbedrijf onderge
bracht. Verder omvat de uitrusting on
der andere een Sperry rivierradar, VHF 
radio, mobilofoon, een omroepinstalla
tie (public address system) en een ge
sloten TV-systeem, met twee camera's 
in de passagiersruimte en vier camera's 
buitenboord, op de hoeken van het bo-

Fig. S . De kmdingsklep gaat omlaag; de deuren 
zijn nog dicht (foto SWZ/K),

vendek, die zicht geven op de steigers 
en de landingskleppen.

Machine-installatie
Voor de voortstuwing zijn oorspronke
lijk pompjets overwogen, vandaar de 
aanduiding 'jetveren'. Uiteindelijk is de 
keus echter op roerpropellers gevallen
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Fig. 6. Fer\ hydrau
lisch bewogen pal 
fixeert het veer in de 
luik (toto SWZ/K).

Fig. 7. Gezicht op het 
bovendek, met an- 
kerlier, vlotten en 
schijnlichten (foto 
SWZ/K).

omdat deze beter in staat zijn het schip 
te versnellen en af te remmen, wat van 
belang is in verband met de korte duur 
van de oversteek. De benaming jetve- 
ren is dus eigenlijk achterhaald, maar 
zal bij het publiek wel altijd blijven be
staan.
De beide voortstuwers van Holland 
Roer Propeller, type HRP 210-50, heb
ben elk een niet verstelbare vierbladige 
schroef in een straalbuis. De schroeven 
hebben een diameter van 650 mm en 
maken 700-750 tpm. Zij worden elk 
aangedreven door een asynchrone 
draaistroommotor, fabrikaat ABB, met 
een nominaal vermogen van 80 kW bij 
1800 tpm. De snelheid wordt geregeld 
door middel van een frequentie omvor
mer.
De twee dieselgeneratorsets bestaan elk 
uit een DAF dieselmotor, type NT 133 
A(G), met een vermogen van 100 kW 
bij 1900 tpm, en een van Kaick draai- 
stroomgenerator van nominaal 140 
kVA bij 1900 tpm, 400 V. De dieselge
neratorsets staan opgesteld in geluid
dempende omkastingen.
De voortstuwingsinstallaties in de com
partimenten 2-3 respectievelijk 5-6 zijn 
geheel onafhankelijk van elkaar, maar 
de beide hoofdschakelborden kunnen 
wel worden gekoppeld, zodat bij het 
uitvallen van een dieselmotor toch bei
de voortstuwingsmotoren van stroom 
kunnen worden voorzien.
De elektrische voortstuwing en regeling 
alsmede de gehele elektrische installatie 
zijn geleverd door Bakker Sliedrecht.
De beide diesels zijn elk voorzien van 
een PTO voor het aandrijven van een 
hydraulische unit. Elk daarvan dient aan

het eigen einde 
van het schip voor 
het sturen met de 
roerpropeller 
(180' in vier se
conden), het be
wegen van de lan- 
dingskleppen en 
het bedienen van 
het meergerei. De 
systemen vóór en 
achter zijn onaf
hankelijk van el
kaar, maar kunnen 

bij het uitvallen van een diesel met el
kaar worden verbonden door een kop
pelleiding met een afsluiter die van het 
stuurhuis uit wordt bediend.

De dieselmotoren worden aekoeld 
door middel van kielkoeling, waarbij 
het systeem is gevuld met een speciale, 
corrosiewerende antivries koelvloeistof. 
De afvalwarmte in het koelwater wordt 
gebruikt voor verwarming van het 
schip door middel van warmwaterra- 
diatoren in de compartimenten 2 t/m 
6, de technische ruimte en het stuur
huis. In de koelwatercircuits zijn daartoe 
warmtewisselaars ingebouwd. Boven
dien zijn elektrische heaters beschikbaar 
om het water van de CV installatie te 
verwarmen in het geval dat de diesels 
buiten bedrijf zijn.

In elk van de compartimenten 3 en 5 is 
een ballast/lens/dekwaspomp geïnstal
leerd met een capaciteit van 15 m3/h 
bij 2,5 bar respectievelijk 20 m3/h bij 1 
bar. Behalve ter plaatse kunnen de 
pompen ook van het stuurhuis uit wor
den gestart en gestopt, zodat het bal- 
lasten/ontballasten geheel van daar uit 
kan worden geregeld.

In de compartimenten 2 t/m 6 is een 
Ajax brand- en rookdetectiesysteem 
geïnstalleerd, met signalering in het 
stuurhuis en akoestische en visuele alar
mering in de compartimenten. Het 
hoofddek is in de compartimenten 3 en 
5 geïsoleerd (A30) met 40 mm steen
wol afgedekt met glasvezeldoek en ge
perforeerde staalplaat.
Veel aandacht is besteed aan de onder

houdbaarheid van 
de installatie. Zo
nodig kan een 
roerpropellerunit 
of een dieselgene
ratorset in zes uren 
worden vervan
gen. Hiertoe zijn in 
het hoofddek flush 
luiken aange
bracht. Recht
daarboven bevin
den zich OD het 
bovendek even

grote, wegneembare kunststof schijn
lichten.

Verdere gegevens
De schepen zijn gebouwd van staal, 
met dwarsspanten in de romp en 
langsspanten onder hoofddek en bo
vendek. De dekbeplating op het hoofd
dek is van tranenplaat.
Ter plaatse van de dwarsschotten in de 
romp wordt het bovendek door stutten 
ondersteund. Enkele van de stutten die
nen tevens als ventilatiekanalen voor 
compartiment 4 (natuurlijke ventilatie). 
Ter hoogte van het hoofddek is rond
om het schip een berghout aange
bracht van de kunststof Hakorit, 200 x 
140 mm, aat met stalen pennen tussen 
twee horizontale strippen is bevestigd.

In verband met de afmetingen van de 
fuiken was de werf gebonden aan nau
we toleranties voor de lengte en de 
breedte van het schip. De toegestane 
afwijkingen waren slechts ± 2 cm.
Om het schip in de fuik te fixeren is aan 
één zijde, op exact de halve scheeps
lengte, een hydraulisch bewogen pal 
aangebracht, die in een verticale sleuf 
in de steigerconstructie wordt geduwd 
(fig. 6). Bediening van de pal gebeurt 
van het stuurhuis uit.

Hoewel het schip in normaal bedrijf niet 
behoeft te ankeren, is aan beide zijden 
een Poolanker van 280 kg aanwezig, 
bevestigd aan een staaldraad. De an- 
kerdraden lopen verticaal naar schijven 
aan de einden van het bovendek en 
van daar horizontaal naar de op dat dek 
opgestelde ankerlieren (fig. 7). Deze 
zijn van het fabrikaat Emcé en worden 
hydraulisch aangedreven. De lieren 
worden, elk afzonderlijk, van het stuur
huis uit bediend bij het voor anker 
gaan. Bij het thuishieuwen van de an
kers worden de lieren ter plaatse met 
de hand bediend.

Als reddingmiddelen zijn op het boven
dek 20 vlotten voor elk 16 personen ge
plaatst. In geval van een calamiteit kun
nen de vlotten vrij opdrijven.

Met de bouw van de veren was een be
drag van ongeveer ƒ  8 miljoen ge
moeid. Door de eenmansbediening en 
doordat het geïnstalleerde vermogen 
slechts ongeveer eenderde is van dat 
van de oude ponten, verwacht het GVB 
een besparing van circa ƒ  800.000 per 
jaar.
Voor een efficiënte bedrijfsvoering be
schikt het GVB over een data manage
ment system, dat gevoed wordt met 
gegevens van een aan boord van de ve
ren geplaatst data acquisition systeem. 
De gegevens worden radiografisch 
overgebracht.



Wat kunt u betekenen voor 
de veiligheid van de scheepvaart?
De Scheepvaartinspectie maakt deel 
u it van het D irectoraat-Generaal 
Scheepvaart en M aritiem e Zaken van 
het M in is te rie  van Verkeer en 
Waterstaat.
De Scheepvaartinspectie is belast m et 
het toezicht op de naleving van de 
voorschriften voor de zeescheepvaart 
welke betrekking hebben op de 
nautische en technische ve iligheid  en 
m ilieuvriende lijkhe id  van zee
schepen, alsmede op de samen
ste lling en de arbeids- .en lee f
omstandigheden der bemanning.
De Scheepvaartinspectie heeft haar 
hoofdkantoor te Rotterdam.

Voor deze werkzaamheden zoeken wij 
ten behoeve van de binnendienst een 
scheepsbouwkundig

expert v / m bij de 
Scheepvaartinspectie
Het werkterrein zal voornamelijk 
bestaan uit het toetsen van ontwerpen 
van zeeschepen.
Hierbij wordt gecontroleerd of de 
constructie, de veiligheid, de milieu
aspecten, de woon- en werkom
standigheden, voldoen aan de

gestelde normen. Voorts wordt er 
toezicht gehouden op reparaties, 
nieuwbouw en verbouw van schepen.

Wat wij vragen en bieden

Voor de functie van expert 
vragen wij een afgeronde HTS- 
opleiding (Scheepsbouw).
Kandidaten dienen een ruime 
scheepsbouwkundige bedrijfservaring 
te bezitten, waarvan ten minste enige 
jaren teken kamerervaring.
Tevens dient de kandidaat belang
stelling te hebben voor regelgeving op 
maritiem gebied.
Een goede uitdrukkingsvaardigheid, 
zowel in het Nederlands als in een of 
meer moderne talen, waaronder 
minimaal Engels, is van belang, 
evenals een flexibele houding en 
belangstelling voor aspecten buiten 
het primaire vak. Een grote mate van 
zelfstandigheid is onontbeerlijk.

De Scheepvaartinspectie biedt u een 
interessant werkgebied met carrière
perspectief, waarbij doorstroming 
mogelijk is.

Het salaris van een expert bedraagt 
maximaal ƒ  5.971,- bruto per maand,

exclusief 8 %  vakantietoelage. 
Salarisbepaling is afhankelijk van 
opleiding, leeftijd en ervaring.
Een psychologisch onderzoek kan deel 
uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie

Nadere inlichtingen worden 
verstrekt door de heer P. Dessens, plv. 
hoofd afdeling Koopvaardij, telefoon 
(010)266 8613.

Belangstelling?

Uw schriftelijke sollicitatie - met 
c.v. - kunt u, binnen veertien dagen en 
onder vermelding van vacature
nummer 95/001, richten aan de 
afdeling Personeelszaken 
Scheepvaartinspectie, Postbus 8634, 
3009 AP Rotterdam.

Het m in isterie  voert een vrouw 
vriende lijk  personeelsbeleid.
B ij gebleken geschiktheid genieten 
vrouw elijke  kandidaten dan ook de 
voorkeur.

Acquisitie voor deze functie en/of met deze 
advertentie stellen wij niet op prijs.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Scheepvaart en M aritiem e Zaken
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A A LB O R G  CISERV  
R O TTER D AM  B.V.

Your service station in the Rotterdam area providing around the clock service with qualified 
engineers, boilermakers, mechanics and travelling squads.

- design and manufacture of "Aalborg" marine and industrial boilers
- design and manufacture of "Vesta" incinerators and heat exchangers
- design and manufacture of KB burners
- portable steam boilers
- worldwide spare parts service
- worldwide service network
- workshop facilities

Adm. de Ruyterstraat 31 
3115 HA Schiedam 
Holland

Phone: +31 (0)10 4265922 
Telex: 27467 aalbo nl 
Telefax: +31 (0)10 4263773

M ember of

A a lb o r g  C is e r v I n tern atio nal
-Ihe total worldwide service concept-

Ruim SIK) exposanten hebben royaal 'de liifel" voor 
ii gedekt. Welkom op de wederom grotere beurs lilektro- 
loehniek '95. U vitull er een meer dan representatie! aan
bod uit de hele wereld. I>è gelegenheid om in één da# 
een eompleol overzicht Ie krijgen van alle relevante ont
wikkelingen. Met produklprcsentaties, nieuws, innova
tieve pleinen, inkooplezingen. Kortom de actuele stand 
van zaken op het gebied van Elektrotechniek.

Elektrotechniek '95 is daarmee hét toonaangevende 
br.inche-evenemenl dat u niet m.ig missen.

Noteer de beursdata in uw agenda. De vakbeurs 
Securily '95 vindt gelijktijdig plaats, l'w  toegangsbadge 
geldt voor een bezoek aan lu ide beurzen.

Iididiliinjni' Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, 
Postbus 8500, 3503 RM Utrecht, Telefoon: 030 955 560, 
Fax: 030 940 379.

Vakbeurs Elektrotechniek '9 5  
2 t/m 6 oktober
Dagelijks van 9.30-17.30 uur

JAARBEURS
UTRECHT/HOLLAND

EXPOSANTENVERENIGING
E L E K T R O T E C H N I E K



Vereniging “Comelis Douwes” in een nieuw pak!

Een historisch moment

Op vrijdag 9 juni j.l. was een beperkt 
aantal genodigden in besloten zitting 
bijeen in de sfeervolle Van Speijkzaal 
van het Koninklijk Instituut voor de 
Marine te Den Helder (en onder het 
toeziend oog van Luitenant-Admiraal 
Michiel Adriaenszoon de Ruyter) om 
een voor maritiem Nederland uiterst 
belangrijke gebeurtenis luister bij te 
zetten.

Op die dag vond namelijk de onderte
kening plaats van een samenwerkings
overeenkomst tussen het K.I.M. en de 
Hogeschool van Amsterdam.

Door het aangaan van deze samen
werkingsovereenkomst wordt de Ver
eniging "Comelis Douwes" nieuw le
ven ingeblazen. Deze 'vereeniging' 
werd in 1918 te Amsterdam opgericht 
met als doelstelling het opleiden van 
leraren voor de nautische vakken in 
het zeevaartonderwijs. De opleiding 
verzorgde tot op heden deeltijdoplei
dingen in het hoger nautisch onder
wijs met een cursusduur van vijf jaar. 
Sinds 1 januari 1994 maakt de oplei
ding deel uit van de afdeling Maritie

me Techniek en Petroleum- en Gas
technologie van de Hogeschool van 
Amsterdam met lokaties respectievelijk 
in Amsterdam en in Den Helder.

Het grote belang van deze opleidin
gen voor het hoger nautisch onder
wijs, maakte het in samenhang met 
maatschappelijke ontwikkelingen ge
wenst om vorm en inhoud van het on
derwijs te herstructureren. In een ver
nieuwde opzet wordt uitgegaan van 
een uit modulen opgebouwd onder
wijsaanbod. Doelstelling is het verkrij
gen van deskundigheid binnen het 
scala van nautisch-technische vakken. 
Door het aangaan van de samenwer
kingsovereenkomst is het mogelijk om 
de modulen te volgen bij de Hoge
school van Amsterdam, het K.I.M. 
en/of de Universiteit van Nottingham.

Zeer onlangs ondertekenden verte
genwoordigers van The University of 
Nottingham (Institute of Engineering 
Surveying and Space Geodesy) en het 
K.I.M. een 'Memorandum of Under
standing' met als doelstelling "to allow 
students from the RNNC (K.I.M.) to 
gain an MSc in Navigation Technolo
gy from The University".

Het volgen van een groter aantal mo
dulen, gekoppeld aan het vervaardi
gen en verdedigen van een afstudeer
verslag, leidt tot het verkrijgen van een 
Master of Science-degree.

Voor de Hogeschool van Amsterdam 
werd de samenwerkingsovereen
komst getekend door de voorzitter 
van het College van Bestuur, de heer 
S. Korteweg; voor het K.I.M. door de 
vlagofficier belast met de officiersvor- 
ming, commandeur drs. G. M. W. Ac
da.

In zijn welkom benadrukte de heer Ac
da dat, waar het aantal aanwezigen 
klein, het belang daarentegen des te

groter is. De samenwerking, waaraan 
de beide instellingen vanaf heden 
'vastzitten' en waarin aan beide zijden 
veel vertrouwen bestaat, is een kroon 
op het werk van Prof. J. A. Spaans, die 
als Hoogleraar Nautische Weten
schappen aan het K.I.M. verbonden is. 
Met dit feit is géén eindpunt bereikt. 
Integendeel. Niet uitgesloten wordt 
dat deze ontwikkeling voor partijen 
een stimulans en basis zal blijken te 
zijn voor verdergaande vormen van 
samenwerking die er toe bijdragen dat 
internationaal uniek en kwalitatief 
hoogstaand nautisch > mderwijs, in ie
der geval voor Nederland, niet alleen 
behouden blijft maar ook bevorderd 
wordt.

Het onderwijsaanbod van de Hogeschool van Amsterdam en Koninklijk
Instituut voor de marine ziet er thans als volgt uit:

Amsterdam: scheepswerktuigkunde, hydrografie, beladen/stabiliteit,
luchtvaartnavigatie, meet- en regeltechniek/automatise
ring

Den Helder: zeescheepvaart en veiligheid, manoeuvreren met practica
aan boord (en gebruik van de brugsimulator), reisvoorbe- 
reiding en vaarreglementen (inclusief radar- en brugsimu
lator), stabiliteit van schepen, numerieke methoden, auto
matische verwerking van navigatiedata.



Chevron

multac
Chevron is één van 's werelds grootste oliemaatschappijen. W ereldw ijd werken er ruim  42.0(10 mensen. In Rotterdam  is het 
centrale laboratorium  gevestigd, waar circa K0 personen werkzaam zijn. M en houdt zich bezig met het ontw ikkelen van 
toevoegingen voor smeeroliën en brandstofkeu. I)e  “ M arine Teclm ical Service C rou p " geeft o.a. wereldw ijde ondersteuning 
aan de verkooporganisatie van Chevron International O il Com pany. In verband met pensionering van de huidige engiiieer 
komen w ij graag in contact met kandidaten voor de functie:

Marine Engineer
De functie: U w  profiel:

— Ervaring  als hoofd- o f eerste scheepswerktuigkundige op 
m oderne schepen, gebouwd na I S>S5 en uitgerust met 
dieselhoofdm otoren van 8000 k W  o f meer.
Kandidaten met vergelijkbare ervaring komen ook in 
aanmerking.

— Sterke serviceverlenende instelling bezitten.
— bereid zijn tot regelmatig reizen, zowel binnen als buiten 

Europa.
— beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
— Affin iteit met com puterapplicaties.
— Representatieve persoonlijkheid.
— Leeftijd 35-45 jaar.

U w  schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: M ultec W erving  &  Selectie, t.a.v. de heer mg. C .G .M . Kamsteeg, Spoorlaan 438, 
5038 C l I I ilbnrg, tel. Ot.3-44 on 77. U w  C .V . ontvangen w ij graag zowel in het Nederlands als in het Engels.

— Technisch ondersteunen van de sales-engineers.
— Maken van smeerkaarten voor schepen.
— U itvocren en begeleiden van praktijktesten.
— Laten analyseren van olicm onsters en bepalen o f deze nog 

geschikt zip) voor verder gebruik.
— Regelm atig m otorenfabrikanten bezoeken om goedkeuring 

te verkrijgen voor de produkten.
— (leven  en bijwonen van seminars.
— Technische bijdrage leveren aan produktpublicaties.

Lip» is 's-werelds grootste producent van installaties voor scheepsvoortstuwing.
De hoofdvestiging is gevestigd te Drunen met ca. 500 medewerkers.
Hier worden vaste- en verstelbare schroeven, thrusters en waterjets, alsmede geavanceerde scheepsbesturings- 
syslemen vervaardigd.
Daartoe staat moderne computerapparatuur voor het ontwerpen en vervaardigen van schroeven voor iedere 
tonpassing en afmeting ter beschikking
Lips voert een offensief beleid teneinde haar huidige positie van 'Leaders in Propeller Systems" vast te houden en 
verder uit te bouwen.

Ter versterking van de afdeling Verkoop & Techniek zoeken wij een:

PROJECTLEIDER SCHEEPSVOORTSTUWINGEN
De aan te stellen kandidaat draagt de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van opdrachten voor verstelbare-, 
vaste- en dwarsschroeven
Dit betreft technische activiteiten op het gebied van werktuigbouwkundige, hydrodynamische en regeltechnische 
aspecten, die er op gericht zijn het voortstuwingssysteem volwaardig te laten functioneren binnen het totaalkader 
van het schip. Dit binnen een gestelde doorlooptijd met inachtname van technische, commerciële en juridische 
eisen
Voor een goed vervullen van de lunctie vragen wij:
- TU-maritieme techniek met afstudeerrichting maritieme werktuigkunde
- Vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in de moderne talen.
- Goede contactuele eigenschappen, overwicht, overtuiglnaskracht en commerciële instelling.
- Een doortastende en analytische instelling leidend tot optimale keuzes van het ontwerp met afweging van de 

betrouwbaarheid de kosten en de wensen van de klant
- Minimaal vier jaar werkervaring op technisch niveau.
- Leeftijdsindicatie 25 - 35 jaar.

Het spreekt vanzell dat Lips de nieuwe medewerker in een ruime inwerkperiode zal opleiden in het specialisme van 
onze produkten
Wilt u uw sollicitatie met C.V. richten aan Lips B.V., Postbus 6. 5150 BB Drunen. Afdeling personeelszaken t.a.v. 
de heer P. Koevoets

Ups B V. 
Personeelszaken 
°ostbus 6 
5150 BB Drunen

LIPS
Le a d e rs  in P ro p e lle r S yste m s
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W i n  e e n  l i d  v o o r  d e  N V T S

Wanneer u dit blad leest, bent u waarscminlijk lid van de NVTS; indien niet 
dan bent u geïnteresseerd in maritiem-technische zaken.
In het eerste geval zijn er in uw omgeving ongetwijfeld andere mensen die in 
aanmerking komen om lid te worden.
In het tweede geval willen wij u graag informatie verstrekken over onze Ver
eniging.

In beide gevallen kunt u onderitaande strook Invullen en in 
gefrankeerde enveloppe sturen naar

Secretariaat NVTS, Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam.
Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk hel nodige informatiemateriaal.

Vereniging van Technici op scheepvaartgebied,
Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rottcdam

Ondergetekende: ____________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________

Postcode en plaats: ___________________________________________________

Telefoon:____________________________________________________________

is geïnteresseerd in de doelstellingen en evenementen van de NVTS en wenst:

NEDERLANDSE 
VERENIGING  

V A N  TECHNICI 
OP SCHEEPVAART 

GEBIED

Netherlands Society 
of Maritime 
Technology

M E D E D E L I N G E N

Ontmoetingsdag Maritime 

Techniek

De tweejaarlijkse Maritieme Ontmoe
tingsdag, georganiseerd door de 
NVTS zal deze maal plaats vinden op 
donderdag 16 November 1995 gedu
rende de Europorttentoonstelling te 
Amsterdam. De Ontmoetingsdag is 
bedoeld om mensen met belangstel
ling voor maritieme techniek, maar 
speciaal jongeren die al voor deze stu
dierichting hebben gekozen, in con
tact te brengen met de leden van on
ze Vereniging en zo deze belangstel
ling verder aan te wakkeren. Het the
ma van deze dag zal zijn de verande
ringen die hebben plaats gevonden 
door de opheffing van de Stichting 
Coördinatie Maritiem Onderzoek 
(CMO).
Na de opening van de voorzitter zul
len er enige inleidingen worden ge
houden over de organisatie die de 
plaats van het CMO gaat overnemen, 
het Nederlands Instituut voor Mari
tiem Onderzoek (NIM).
Vervolgens worden 2 studieprijzen 
voor de TU Delft uitgereikt, waarna 
een aperitief en de lunch worden ge
bruikt. 's Middags is er gelegenheid 
om de Europorttentoonstelling (en de 
NVTS-stand!) te bezoeken.
Leg deze dag nu reeds vast in uw 
agenda en bezoek onze Ontmoetings
dag. Nadere informatie zal u worden 
toegezonden. De maritieme opleidin
gen worden eveneens verder geïnfor
meerd.

Nieuwe Statuten

De nieuwe Statuten zijn wat de NVTS 
betreft gereed. Momenteel worden ze 
klaargemaakt voor de notaris. Vervol
gens kunnen ze worden gedrukt en 
worden ze aan alle leden toegezon
den.

Ledenlijst

De ledenlijst zal ook een gedaantever
wisseling ondergaan. De bedoeling is 
dat deze beter bruikbaar wordt voor 
de leden. Er zal met medewerking van 
de leden meer informatie worden op
genomen zodat het onderlinge con
tact wordt bevorderd. Voor verdere in
formatie, zie het inlegvel in dit num
mer.

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 pij het al
gemeen secretariaat in Rotterdam (tel. 
010-4361042, fax 4364980).

J. Veldhuis

Op 11 april is te Ede overleden de heer 
J. Veldhuis, oud-Hoofd Commerciële 
Afdeling Reparatie Boele's Scheeps
werven.

De heer Veldhuis was 45 jaar lid van 
de NVTS en zijn leeftijd was bijna 76 
jaar.

Ing. L 0 . Jonker

Te Schiedam is op 14 juni overleden 
ing. L.O. Jonker, Oud-Principal Ship 
Surveyor, Lloyd's Register of Shipping. 
De heer Jonker was 74 jaar en 45 jaar 
lid van de NVTS.

O hierover informatie 

O zich aan te melden als lid

B A L L O T A G E

Voorgestetó voor het 

BELANGSTELLEND LIDMAAT

SCHAP

J.P.A. Veldhoen
Hoofd Inkoop Centraal Staal B.V., 
Groningen
Asserstraat 7,9461 GA Gieten 
Voorgesteld door A.A. van der Bles 
Afdeling Groningen

Voorgesteld voor het 

JUNIOR LIDMAATSCHAP

P.T. Burema

Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Haarlem
Van Leeuwenhoeksingel 39a,
2611 AC Delft
Voorgesteld door M. Huisman 
Afdeling Amsterdam

Gepasseerd voor het 

GEWOON LIDMAATSCHAP

J. Brasser 
H.G. Genetsen 
Ir.J. Roodenburg 
Drs.J. Scholten 
Ing. P. Van Slooten

R I A MIN  M E M

UDEMA MARITIME B.V

Voor het uitzenden, detacheren, werven & selecteren van

“  ZEEVAREND PERSONEEL
UDEMA Harlingen; tel 05178-16674, fax 05178-15824, telex 46807 udema nl



A G E N D A

N a t i o n a a l

HS-M aritiem
9 september
Op zaterdag 9 september vindt in 
Hoogezand-Sappemeer een groot
scheepse maritieme dag plaats onder 
de noemer HS-Maritiem.
Centraal tijdens deze dag staan de 
scheepsbouw in Hoogezand-Sappe- 
meer en alles wat daarmee verband 
houdt. HS-Maritiem omvat een dag 
met een uitgebreid scala aan activitei
ten, bestemd voor een groot publiek.

De volgende activiteiten vinden 
plaats:
• twee tewaterlatingen bij scheeps

werf Bodewes Volharding en 
Scheepswerf Bijlholt;

• open huizen, tentoonstellingen en 
bezichtigingen bij Bodewes Scheeps
werven, Pattje Shipyards en scheeps
werf Ferus Smit met verschillende 
thema's, zoals "Een carrière in de 
scheepsbouw" en "Communicatie 
en navigatie in de scheepvaart";

• diverse demonstraties, zeilwedstrij
den en evenementen in, op en rond 
het water van het Nieuwe Winscho- 
terdiep en het Foxholstermeer;

• op 9 september vindt ook de Lande
lijke Open Monumentendaq plaats 
en In samenwerking met het plaatse
lijke comité wordt een speciale ten
toonstelling over de rijke historie van 
de scheepsbouw georganiseerd

Contact: Stichting Hoogezand-Sappe
meer Maritiem
Postbus 75, 9600 AB Hoogezand 
Tel: 05980 73776, Fax: 05980 73839

Intermodal
24-26 september te Amsterdam 
Contact: IIR Exibitions Ltd, 2nd Floor, 
Market Towers

1 Nine Elms Lane, London SW8 5NQ, 
UK
Tel: 44 171 3443800, Fax: 44 171 
3443855

I n t e r n a t i o n a a l

Met dank aan het Maritiem Informatie 
Centrum

September 1995

7-8 Edinburgh, Scotland 
The Impact of an Oil Spill In tu r
bulent waters
Contact: The Braer, The Royal Society 
of Edinbrgh
22-24 George Street, Edinburg EH2 
2PQ, Scotland 
Tel: 0131 2256057,
Fax: 01 31 2256277

18-19 Durban, RSA 
Shipping Challenges and O ppor
tunities In the new South Africa
Contact: |ohn R. Woolley/Carole Parr
Lloyd's of London Press
One Singer Street, London EC2A 4LQ,
UK
Tel: 44 171 2501500, Fax: 44 171 
2539907

21-22 London, UK 
W hat's new  In voyage charter
parties
Contact: Phillippa Hartnall/Linda
McKay
Tel: 44 171 6374383

25-27 Nicosia, Cyprus 
M aritim e Cyprus 1995
Contact: Maritime Cyprus 1995, De
partment of Merchant Shipping, 
P.O.Box 6193, Limassol CY 3305, 
Cyprus
Tel: 357 5 330320, Fax:357 5 330264

26-27 London, UK
The |ack Up Platform; design,
construction and operation
Contact: The Secretary, Ocean Engi
neering Research 
Centre, City University, London 
Tel: 44 171 4778140,
Fax: 44 1 71 4778570

29 Lyngby, Denmark 
Dam age Stability of Ships
WEGEMT Secretariat,The Marine
Technology Directorate Ltd
19 Buckingham Street, London
WC2N 6EF
Tel: 44 171 3210674,
Fax: 44 171 9304323

Oktober 1995

3-5 Westin Stamford, Singapore 
Container M anagem ent Confe
rence
Contact: Baltic Conventions, The Bal
tic Centre,
Great West Road, Brentford TW8 9BU, 
UK.
Tel: 44 181 8472446,
Fax:44 181 5698688

6 London, UK
M arine Electrical Propulsion, the  
effective solution?
Contact: The Institute of Marine Engi
neers
The Memorial Building, 76 Mark Lane, 
London EC3R 7|N, UK 
Fax: 44 171 4881854

12-13 Manilla, Philippines
1st LSM M anning ft Training
Conference
Contact: Uoyd's of London Press, 
Conference Department 
One Singer Street London EC2A 4LQ, 
UK
Tel: 44 1 71 6272708

D i v e r s e n

Studenten verenigen zich

Sinds kort wordt er achter de scher
men door een vijftal studenten 
Scheepsbouwkunde en Maritieme 
Techniek, respectievelijk van de HTS 
Rotterdam, HTS Haarlem en de TU 
Delft, afdeling Maritieme Techniek, 
hard gewerkt. Dit vijftal is bezig een 
stichting in het leven te roepen, die als 
doel heeft het promoten van de stu
dierichting scheepsbouwkunde op alle 
niveaus, te weten MTS, HTS en Tech
nische Universiteit en het bevorderen 
van de onderlinge contacten tussen 
de verschillende studenten.
De naam van deze stichting in oprich
ting (bij het ter perse gaan van dit blad

is de stichting rond) wordt "Unie van 
Scheepsbouw Studenten" (U.S.S.) en 
heeft als eerste grote activiteit een 
deelname aan SAIL '95 gepland. Tij
dens SAIL probeert ze zich te presen
teren op de Infomarkt met een stand. 
Hier wordt overdag het publiek uitge
legd wat Scheepsbouwkunde/Mari- 
tieme Techniek in houdt, waar men 
het kan studeren en tevens krijgt het 
publiek een beeld van de studenten, 
hun studies en een klein stukje van de 
maritieme wereld.
De avonden worden gevuld met acti
viteiten in het basiskamp. Dat bestaat 
uit een moederschip dat ligt bij Ship- 
dock te Amsterdam en tevens dient 
als coördinatiecentrum voor de stand

overdag. Als voorlopige avondactivitei- 
ten zijn onder andere gepland: geza
menlijk eten, een barbecue en water
fiets- en/of sloeproeiwedstrijden.
Het bestuur van de stichting zal gaan 
bestaan uit:
• Ton de Glas, TU Delft Voorzitter
• Suze Maclaine Pont HTS Haarlem, 

Secr./vice voorzitter
• Pascal Klooster, TU Delft. Penning

meester
• Gerard Petersen, HTS Haarlem, 

Comm. Voorlichting
• Raymond Baljeu, HTS Rotterdam, 

Comm. Integratie

Dit vijftal gaat spoedig aan de slag om 
de benodigde gelden bijeen te halen.

12-13 Vienna, Austria
Ports, sea and river shipping In
the form er Soviet Union
Contact: Undsay Greatbach, Business 
Seminars International Ltd.
London, UK
Tel: 44 171 4903774,
Fax: 44 1 71 6272708

1617 Hong Kong 
6th International LSM Ship M a
nagem ent Conference
Contact: Lloyd's of London Press, 
Conference Department 
One Singer Street, London EC2A 4LQ, 
UK
Tel: 44 171 6272708

18-20 Port of Odessa, Ukraine 
Odessa 200: International Ship
ping Exibition and Conference
Contact: Dolphin Exibitions Ltd 
112 High Street, Bildeston, Suffolk IP7 
7EB, UK
Tel: 44 449 741801 
Fax: 44 449 741628

24-25 London, UK 
New building 2000: the role of 
the naval architect in ship and 
offshore projects
Contact: Conference Department,
Rina Ltd,
10 Upper Belgrave Street, London
SW1X 8BQ, UK
Tel: 44 1 71 2354622,
Fax: 44 171 2456959

30/10-1 /11 Rio de janeiro, Brazil 
Deep Offshore Technology
Contact: Frances Leon, 92038 Paris La 
Défense Cedex-France 
Tel: 33(1)47176197,
Fax: 33(1)47176210

Wij hopen dan ook dat de gehele ma
ritieme wereld het nut van dit samen
werkingsverband inziet en het steunt.

Namens de stichting in oprichting,

Ton de Glas.



M i d d a g s y m p o s i u m

Concurrentiepositie maritieme 
sector
Op woensdagmiddag 4 oktober 1995 
zal op de Technische Universiteit Delft 
een symposium worden gehouden, 
waar de invloed van de "Europese 
Richtlijnen op de concurrentiepositie 
van de maritieme sector" aan de orde 
wordt gesteld.

Het middagsymposium wordt geor
ganiseerd in samenwerking met de 
HISWA, VNSI, V&W en het NNI.

W aarom  dit symposium ?
In toenemende mate komen er in het 
kader van de Europese regelgeving 
Europese Richtlijnen en andere bepa
lingen die van invloed zijn op maritie
me sectoren zoals scheepvaart en ple
ziervaart. De Richtlijnen verwijzen 
veelal naar Europese normen en heb
ben daarmee invloed op de concur
rentiepositie van de Nederlandse be
drijven in de maritieme sector.
De eerste signalen daarvan zijn de Richt
lijnen voor de jachtbouw. Duitsland wil 
zijn stempel drukken op de binnenvaart 
en heeft dit onderwerp naar zich toege
trokken. Op dit moment wordt gewerkt 
aan de ontwerptekst van de Richtlijn 
"Scheepsuitrustingen". Het tijdig op de 
hoogte zijn van de ontwikkelingen geeft 
een 'voorkennis' die voor de concurren
tiepositie van deze branches van strate
gisch belang kan zijn.
Het is dus van belang invloed uit te oe
fenen op de totstandkoming van de 
inhoud van de Richtlijnen en de Euro
pese normen.

Program ma
Het symposium belicht de effecten 
van de Richtlijnen die in Brussel ont

staan. De heer Mulder, sinds 1 juli se
cretaris van de Bestuursraad van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
houdt een voordracht over de nood
zaak tot het opstellen van Richtlijnen. 
De heer Marijnen van de HISWA geeft 
praktijk voorbeelden vanuit de jacht
bouw naar aanleiding van het in wer
king treden van de Richtlijn Plezier
vaartuigen. De mogelijke effecten van 
de diverse Richtlijnen voor de Binnen
vaart worden besproken door de heer 
Huigen van het NNI en professor 
Hengst van de TU-Delft geeft een uit
eenzetting van de diverse internatio
nale partijen die betrokken zijn bij het 
opstellen van Richtlijnen en de daar
aan verwante normen. De middag 
wordt afgesloten met een forumdis
cussie, waaraan vertegenwoordigers 
van verschillende belanghebbende or
ganisaties deelnemen.

Aanmelding
De kosten voor deelname aan dit sym
posium bedragen ƒ  75,— (incl. BTW) 
per persoon. Aanmelding geschiedt 
schriftelijk en door voor 15 september 
1995 het verschuldigde bedrag over te 
maken op Postbanknummer 460175 
of Bankrekening 46.99.18.799 ten na
me van Prof.ir. S. Hengst, Mekelweg 2, 
Delft, onder vermelding van "Sympo
sium Europese Richtlijnen maritieme 
sector" en de naam van de deelne- 
mer(s).

Inlichtingen
Voor verdere informatie over het sym
posium, of indien u een programma 
wilt aanvragen, kunt u contact opne
men met mevrouw A. Nieuwland-Job- 
se, Faculteit Werktuigbouwkunde en 
Maritieme Techniek, TU Delft, Mekel
weg 2, 2628 CD Delft, tel. 015 
783882, fax. 015 784264.

L i j s t A d v e r t e e r d e r s

Aalborg Ciserv Rotterdam 50
Aquanav 35
Barkmeijer Stroobos b.v. 42
Bodewes Scheepswerven 4-omslag
Breko b.v. 35
Centraal Staal b.v. 42
G.B. Diving 4
Heinen en Hopman b.v. 35
Hogeschool Amsterdam 4
jaarbeurs, Kon. Ned. 50
Ups Drunen b.v. 52
Lowland Int. n.v. 2-omslag
Multec Werving is Selectie 52
Ned. Maritiem Inf. Centrum 42
New Sulzer Diesel 3-omslag
Pattje Shipyards 4
Petersen, Ing. F.C. 42
Willem Pot N.V. 34
R & H Systems 8
Scheepvaart Inspectie 49
Spectec B.V. 28 + 29
Thofex b.v. 44
Tille Scheepsbouw 44
Udema Maritime b.v. 53
Uittenbogaart b.v. 44
Ulstein Rekab b.v. 25
Vogelenzang de jong Elektrotechn. 44

Tijdschema

Het programma is als volgt:

14.00 uur Ontvangst en inschrijving

15.00 uur Opening door dagvoorzitter Mr. M.|. Schouten
(Directeur VNSI)

15.05 uur Bedoeling en effect van de Europese Richtliin Scheeps
uitrustingen "Marine Equipment" 
spreker: Mr. P. R. Mulder
(Tot 1 juli 1995: Verkeersattaché bij de Nederlandse 
permanente vertegenwoordiging bij de EU in Brussel.
Na 1 juli Secretaris Bestuursraad VEtW)

15.25 uur Effect van de Richtlijn "Pleziervaartuigen"
Praktijk-voorbeeld vanuit de jachtbouw 
spreker: Mr. D.P. Marijnen 
(Projectleider ERP, HISWA)

15.45 uur Pauze

16.05 uur Effect van de richtlijnen voor de Binnenvaart
spreker: R.T. Huigen
(Senior Standardization Consultant, NNI)

16.25 uur Wie "speelt het spel", en met wie ?
spreker: Prof.ir. S. Hengst
(Hoogleraar Scheepsbouwkunde, TU-Delft)

16.46 uur Forum-discussie
onder leiding van: Mr. M.|. Schouten 
panelleden: Mulder, Marijnen, Hengst,
Van Elk (NNI), Hartsemo (De Schelde)

17.15 uur Samenvatting/slotwoord door Mr. M.|. Schouten (VNSI)
Aperitief

Plaats:
Zaal A van de faculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek,
TU Delft, Mekelweg 2, Delft.

i v e r  s e n

Oproep
Het Verwey-|onker Instituut is bezig 
met een onderzoek naar de be
hoefte aan voorzieningen voor ou
deren (en hun partners) die vroe
ger werkzaam zijn geweest in de 
scheepvaart of hun partners, zoals 
in de zeescheepvaart, in de visserij 
of bij de Koninklijke Marine.
In het kader hiervan zouden wij 
graag gesprekken willen voeren 
met oud-zeevarenden die 65 jaar 
of ouder zijn of hun partners.
Wilt u meewerken aan het onder
zoek dan kunt u ons telefonisch of 
schriftelijk benaderen. Wij komen 
dan bij u thuis voor een gesprek, 
nadat we een afspraak met u heb
ben gemaakt.

Ons telefoonnummer is: 
030-300799; u kunt vragen naar 
Riki van Overbeek, Norbert Broe- 
nink of Wendy Lodewijkx.

Ook kunt u ons een briefje sturen; 
ons adres is:
Verwey-|onker Instituut,
Kromme Nieuwegracht 6,
351 2 HG Utrecht.
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■ Apparatuur voor navigatie en 
communicatie
INA, Int. Navigatie Apparaten BV 
Wijnhaven 42, 3011 WS Rotterdam 
Tel. 010-4038711 
Fax 010-4330831

■ Automatisering

■ Beladingscomputers

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

■ Communicatie Ct 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 
Tei. 010-4281222
r>v nm

■ Constructie- en Machinebouw

■ Dleselmotoren- 
Onderhoudsapparatuur
Thofex B.V,/Chris Marine A.8. 
Coudsesingel 65, 3031 EE Rotterdam 
Tel. 010-4120290 
Fax 010-4135469

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

■ Electrotechniek 
Vogelenzang De jong 
Parallelweg 13, Krimpen a/d l|ssel 
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- 
inrichtlngen
THOFEX B.V.
Goudsesingel 65 
3031 EE Rotterdam 
Tel. 010 -4120290 
Fax 010-41 35469

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

■ Nautische Vertalingen
RVft T o rh rm rh  V/ortaalhi irn

Dalerveen 24
1507 MA Zaandam
Tel. 075 -156569, Fax 311892
Semafoon: 06 - 58319535

■ Oliemist/Rookdetectie 
GRAVINER
THIM B.V.
Ungerplein 17, 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 8t 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

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

ir®  lU fcf i 1 C II  IC I M J I y u i  n ^ t i o b  v t A t i

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

■ Transportontwerp & Consulting 
Naval Architects R&D
Marine Consultants, Heavy Lift 
Calculus Transport Engineering 
Dirk Langenstraat 38 
2611 HX Delft 
Tel. 015-125409

■ Turbochargers
ABB Turbocharger B.V.
Marten Meesweg 5,
3068 AV Rotterdam 
Tel. 010-407 88 85 
Fax 010-421 20 07

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

IN  *• VU", I \  t h  i r\j * fci t i  n y i l  i y  v u i l

Technici op Scheepvaartgebied 
Mathenesseriaan 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

Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting 
Wijnhaven 65b 
3011 W| Rotterdam 
tel. 010-4146191

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

W A A R EQZ3L L E  A D R E S S E N

Maritiem Research Instituut 
Nederland
Postbus 28, 6700 AA Wageningen 
Tel. 08370-93911, Fax 93245
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Dependable power for your ships

ZA40S 
medium-speed 

engines 
3600-12960 kW

S20
medium-speed 
engines 
46 0 -1 4 4 0  kW

New Sulzer Diesel Nederland B.V.
Keurmeesterstraat 21
PO Box 448 T e l.:+31  (0 )1 8  04 16 133
NL-2980 AK RIDDERKERK Fax. +31 (0) 18 04 18 329

RTA-series
low-speed
engines
1480-65880

Dew 5ulzer Diesel Ltd 
PO Box 414 
CH-8401 Winterthur 
Switzerland
Telephone: (052) 262 49 22 
TBlex: 896 659 NSDL CH 

: (052)212 49 17



Quality and flexibility from the best basis for continuety. Bodewes' Scheepswerven B.V. 
have been proof of this since 1812. The knowledge, experience, the well-oiled organization and 

100 skilled and motivated workers ensure that the ships built meet the strictest 
standards, both technically and economically.

The innovative nature of the shipyard is also apparent from the continuous development 
of ships for new market segments. At Bodewes you talk directly with those responsible 

and you may be sure that an honest man's word is his bond. This direct approach 
ensures a pleasing clarity right from the start.

PRINCIPAL DIMENSIONS:
Length o.a. 89.90 m MAIN ENGINE: SWD 6 SW 280
Length b.p.p. 84.37 m 1840 kW/900 rpm.
Breadth mid. 13.20 m Dutch Shipping Inspectorate.
Depth mid. 7.30 m Class: BUREAU VERITAS
Draft base 5.74 m I 3/3 E
Deadweight 4300 t Cargo/Containership Deep Sea
Hold capacity 204800 eft. MACH, A U T - M S
Containers 194 TEU Ice Class 1 D
Trial speed 12.5 kn.

P.O. Box 32, 9600 AA 
Werfkade 22, 9601 LG Hoogezand, Netherlands 

Phone: 31.5980.93131, Fax: 31.5980.99609


