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Vergeten schepen

Tankers, bulkers en containerschepen 
ontvangen het leeuwedeel van de aan
dacht van maritieme onderzoekers. 
Ook deelmarkten als de offshore en de 
chemicaliën-, gas- en koelvaart mogen 
zich verheugen in een flinke belangstel
ling. Experts en advocaten onderzoe
ken alle details van rampschepen als de 
"Estonia" en "Exxon Valdez". Een ver
geten groep is die van de multi-purpo
se schepen. Het journal de la Marine 
Marchande heeft onlangs deze groep 
onder de loep genomen. Het tijdschrift 
maakt daarbij onderscheid tussen de 
oude tussendekschepen, zoals de zoge
noemde Liberty-vervangers van de ja
ren zeventig en de nieuwe, container- 
vriendelijke multipurpose schepten. Ge
keken is naar schepen groter dan
10.000 dwt met een capaciteit van 
meer dan 250 teu. Van de eerste groep 
zouden er nog 1028 schepen zijn, 
waarvan 61,5% reeds 15 jaar of ouder 
is en slechts 2%  vijf jaar of jonger. Ver
reweg de meeste hebben een dead
weight tussen 10/20.000 ton en kun
nen slechts 250/500 teu vervoeren. Af
hankelijk van hun capaciteit en ouder
dom ontvangen deze schepten thans ti
mecharter-huren van J7500 tot
510.000 per dag. Van de totale dead
weight van 17,4 mln ton is 16,5% on
der Griekse en 7,5% onder Chinese 
controle. Daarna volgen Rusland, 
Hongkong, de gezamenlijke Arabische 
landen, Duitsland-en Kroatië. Neder
land staat op de 20ste plaats met 11 
schepen, waarvan negen van Vroon. 
De grootste reders zijn het Chinese 
Cosco, de Arabische UASC, Black Sea 
Shipping uit de Oekraine, Shipping 
Corporation of India en de Baltic Ship
ping Company. Dank zij de grote

Griekse vloot hebben toch de EU-reders 
met 4,9 mln dwt (28%) het grootste 
aandeel in de wereldvloot. Opvallend is 
hoeveel schepen van destijds bekende 
series nog in de vaart zijn. Van de 49 
Duitse Liberties, gebouwd in de jaren 
1968/76, varen er nog 36; van de even
eens Duitse 36-L (1970-80) 42 van de 
51. Alle 34 in Japan gebouwde schepjen 
van het typie Freedom MK.II (1978/85) 
bestaan nog steeds. Alleen van het 
Oostduitse Ozean-typ>e is minder dan 
de helft nog in de vaart. Een deel van 
de 40 gebouwde Ozean-schepen had 
evenwel een capaciteit van slechts 136 
teu. Dat is niet meer interessant voor 
bevrachters zoals lijnvaartreders met 
conventionele diensten die thans toch 
een flinke teu-capaciteit verlangen.
Een geheel ander beeld biedt de mo
derne vloot van slechts 130 schepen 
met 2,2 mln dwt. Daarvan is bijna de 
helft gebouwd na 1989. Eveneens on
geveer de helft heeft een draagvermo
gen van 10/15.000 ton, terwijl bij de 
oudere tussendekkers het accent ligt op 
de 15/20.000 tonners. Daarentegen 
hebben praktisch alle moderne sche
pen een containercapaciteit van meer 
dan 500 teu, enkele van 20/25.000 
dwt zelfs van meer dan 1500 teu. Zwa
re spieren ontbreken, zulks in tegenstel
ling tot vele oude tussendekkers die 
daardoor geschikter zijn voor projectla- 
ding. Met 19 van de 21 Nederlandse 
scheppen is Spliethoff de grootste reder 
ter wereld van het moderne typje. Duit
se reders, waaronder Egon Oldendorff 
en Claus Peter Offen, hebben evenwel 
met 24 schepien de grootste vloot. Op 
de derde plaats komt japan met 9 sche
pen, gevolgd door Polen, Oekraine en 
Griekenland. Aan te nemen is, dat de

meeste van deze schepien voorzien zijn 
van een tussendek. Er zijn immers tot 
dusverre maar weinig reders die het 
voorbeeld van Spliethoff hebben ge
volgd door verwijderbare tussendekken 
te installeren die tevens dienst kunnen 
doen als tussenschot. Naast de traditio
nele ladingen als graan, fosfaat, hout, 
staal, suiker, enz. zijn deze schepien zeer 
geschikt voor het vervoer van contai
ners.

Oud, maar toch veilig
Dat er nog zoveel oude tussendekkers 
zijn, duidt er op dat het een veilig 
scheepstype is. Het zijn goed gebouw
de schepen die tegen een stootje kun
nen en nauwelijks ladingen vervoeren 
als erts en steenkolen, waarbij scheuren 
in de romp en schade in de ruimen 
kunnen voorkomen. Maar de meeste 
varen ongetwijfeld met 'goedkope' be
manningen die vaak worden afgeschil
derd als onvoldoende bekwaam. Die 
kunnen dan toch wel met zo'n tussen- 
dekker veilig varen, zelfs al benadruk
ken verzekeraars dat de meeste onge
vallen gebeuren met schepien ouder 
dan 15 jaar. Die vergeten evenwel daar
bij aan te geven dat het vooral schepen 
zijn van meer dan 20 jaar en dat het 
beeld in zekere mate vertekend kan 
worden omdat het overwegend kleine 
schepen zijn. Er vallen vele, vaak zeer 
oude vrachtvaardertjes van enkele dui
zenden tonnen onder. Van de 79 in 
1992 gepubliceerde ongevallen met 
vrachtschepen vanaf 500 brt, zoals op> 
genomen in Maritiem /oumaal 94, be
trof het in 64 van de gevallen schepen 
kleiner dan 5000 brt. Daarvan was ruim



de helft reeds twintig jaar of ouder, 
waarvan weer de helft zelfs ouder dan 
25 jaar. Een overeenkomstig beeld was 
er in 1991. Ook deze vloot van oude en 
kleine vrachtvaarders, vaak geregis
treerd onder gelegenheidsvlag of in 
een ontwikkelingsland, behoort tot een 
vergeten groep. Zij komen zelden in 
Noordeuropese havens en ontsnappen 
zo aan de tentakels van de havenstaat- 
controle. Sommige zullen onverzekerd 
varen. De schadepost bij totaal verlies 
van wel verzekerde schepen kan voor 
de rompverzekeraars relatief gering 
zijn, zodat ook zij er niet veel aandacht 
aan geven. In West-Europa is er alleen 
een aantal onder Griekse vlag, maar 
Griekse reders zijn niet zo belust op pu
bliciteit.
Ook tot een vergeten groep, behalve 
bij liefhebbers van oude schepen, be
hoort de beroemde paragraaf-kustvaar- 
der van 499 brt, eens het paradepaard
je van de Nederlandse kustvaart. Een 
aantal van deze schepen is nog in de 
vaart in streken als de Levant, Caribisch 
gebied en Afrikaanse kust. Enkele jaren 
terug is nog geopperd zo'n typische 
499 tonner aan te kopen als museum
schip. Men vertimmert hier wel voor 
miljoenen aan oude zeilschepen, maar 
voor het bewaren van een representa
tieve, veertig tot zestig jaar oude kust
vaarder is er helaas tot dusverre weinig 
belangstelling. Binnen afzienbare tijd 
zullen zij allen gesloopt zijn.

Bijna vergeten
De capaciteit van de cellulaire contai- 
nervloot nam van eind 1992 tot eind 
1994 met ruim 20% toe tot 2,5 mln 
teu. Bovendien was er in november 
1994 nog 510.000 teu in bestelling. 
Daarvan bestaat 62% uit schepen gro
ter dan 3500 teu die ongetwijfeld allen 
voor de oost/west trajecten bestemd 
zijn. Deze trajecten krijgen dan ook 
ruimschoots aandacht. Bij velen raakten 
evenwel de noord/zuid trajecten min of 
meer in het vergeetboek. Daar waren 
minder spectaculaire ontwikkelingen 
gaande. Terecht heeft het onderzoeks
bureau Drewry met een recente studie 
over deze trajecten de balans weer eni
germate rechtgetrokken. De 
noord/zuid containerdiensten vervoer
den in 1994 7,8 mln teu, overeenko
mend met 18,5% van het wereldver- 
voer van containers. Bovendien vinden 
er de laatste tijd grote veranderingen 
plaats. Grote reders op de oost/west 
routes als Sea-Land, Maersk en Ever
green penetreren namelijk steeds meer 
in de noord/zuid trajecten. Daardoor 
kunnen zij meer overscheeplading aan
trekken voor hun Mega-schepen die 
oost/west varen. Zij gaan er ook vanuit 
dat de beschikbare koek steeds groter 
wordt, met name in Zuid-Amerika. De

afgelopen jaren is er daar immers een 
economisch herstel, waardoor meer la
ding beschikbaar komt. Verder worden 
enkele Zuidamerikaanse staatsvloten 
geprivatiseerd met gelijktijdige versoe
peling van de voorschriften voor la- 
dingreservering voor de nationale vlag. 
De nieuwkomers vergroten toch de 
concurrentie, waardoor volgens Drew
ry de tarieven tussen de oostkust van 
Zuid-Amerika en Europa met 40% zijn 
gedaald sinds 1990. Voor andere trajec
ten zoals westkust Zuid-Amerika/Euro- 
pa en Oost Azië/Zuid-Afrika, bedroeg 
de daling ongeveer 20%.
Vooral voor Nedlloyd is het van belang 
het antwoord te weten op Drewry's on
beantwoorde vraag: "Will global car
riers destroy the (north/south) mar
ket?''. Ntdlloyd is namelijk de grootste

reder op deze markt met een gestelde 
capaciteit van ongeveer 550.000 teu. 
Daarna volgen MSC en Maersk, elk met 
ca. 450.000 teu, en SDV en P&O met 
elk rond de 350.000 teu. Een reder als 
P&O is evenwel sterk geconcentreerd 
op de diensten vanaf Australië waar 
(nog) een zekere stabiliteit heerst. An
dere belangrijke noord/zuid reders wa
ren eind 1994 Sea-Land, Contschip, 
Mitsui-OSK, Hamburg-Süd en CGM.

Nog niet vergeten
Tenslotte zijn er de oude tankers, die ie
dereen graag wil vergeten omdat de 
meeste daarvan geacht worden een ge
vaar voor het milieu te zijn. Maar met 
een nog steeds verouderende tanker- 
vloot zal dat toch geruime tijd in beslag 
nemen. Vorig jaar was 123 mln dwt of 
58% van de tankervloot vanaf 80.000 
dwt reeds 15 jaar of ouder. Het Order
bestand was midden 1995 slechts een 
kleine 20 mln dwt. Dat is niet eens vol

doende om alle 37 mln dwt die reeds 
ouder is dan 20 jaar, binnen afzienbare 
tijd te vervangen. Zelfs in OPA-land, de 
Verenigde Staten, nam het aandeel van 
tankers ouder dan 20 jaar in de aanvoer 
van ruwe olie toe van ongeveer 4%  in 
1990 tot ruim 11% in 1994. Toch is er 
een duidelijke tendens in de VS zo veel 
mogelijk nieuwe schepen te gebruiken. 
Het aandeel van tankers ouder dan 20 
jaar in de wereldvloot is namelijk bijna 
18%. Van de Amerikaanse olie-import 
ging verder 31% met nieuwe tankers 
tot vijf jaar oud, terwijl het aandeel van 
dit segment in de wereldvloot slechts 
25% is. De VS slaagde er dus wel in het 
probleem van de oude tankers ten dele 
te verschuiven naar de rest van de we
reld.
Gelukkig neemt het aantal tanker-onge-

vallen met grote olieverontreiniging af. 
Van de 3,3 mln ton olie die in 1981 in 
zee terecht kwam, was 400.000 ton of 
12% een gevolg van ongelukken met 
tankers en 700.000 ton van operatione
le lozingen door tankers (lozing vanaf 
het land had toen het veel hogere aan
deel van 30%). In 1991 waren die hoe
veelheden volgens IMO afgenomen tot 
resp. 114.000 en 158.000 ton. De acci
dentele lozingen bedroegen in dat jaar 
nog geen 0,007% van de totaal ver
voerde hoeveelheid olie tegenover bijna 
0,03% in 1981. Het lijkt haast onmoge
lijk dat cijfer van 114.000 ton veel meer 
omlaag te brengen. Ongelukken zullen 
immers blijven voorkomen. Je kan je 
dan ook afvragen waarom de tankerre- 
ders miljarden dollars moeten investe
ren in nog veiliger schepen, dit te meer 
daar lang niet alle lozingen ernstige 
schade aan het milieu veroorzaken.
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p d r a c h t e n

Ierse opdracht voor van der Gies- 

sen-de Noord

Van der Giessen-de Noord heeft van 
Irish Ferries te Dublin opnieuw op
dracht voor de bouw van een ro-ro 
veerboot gekregen. Het schip wordt 
groter dan de Isle of Innisfree, die eer
der dit jaar aan dezelfde rederij werd 
opgeleverd (SWZ 7/8-1995, blz. 16) 
en krijgt een grotere passagiersaccom- 
modatie: 2200 tegenover 1650 op de 
Isle of Innisfree,
De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a. 182,50 m.
Lengte I I. 169,05 m.
Breedte mal 27,80 m.
Holte bovendek 15,20m.
Holte hoofddek 9,40 m.
Ontwerpdiepgang 5,80 m.
Draagvermogen S5001.
De opstellengle voor trailers wordt 
2060 m, verdeeld over twee dekken. 
Voor personenauto's is op hijsbare 
autodekken 830 m opstellengte be
schikbaar. Het schip krijgt zowel een 
hekdeur als een boegdeur.
Voor de passagiers komen er 49 vier- 
persoons hutten en diverse salons en 
restaurants, met in totaal 2350 zit
plaatsen.
Vier dieselmotoren van elk S760 kW 
(MCR) bij 510 tpm, drijven twee ver
stelbare schroeven aan en geven het 
schip op de ontwerpdiepgang en bij 
85% MCR een proeftochtsnelheid van
21,5 kn.
Het elektrisch vermogen wordt gele
verd door twee asgeneratoren van elk 
1090 kW, drie hulpsets van elk 1160 
kW en een noodset van 370 kW.
Hel schip wordt verder van vinstabili- 
satoren voorzien (elk 11 mJ) en van 
twee dwarsschroeven in het voor
schip, elk van 2600 kW.
De oplevering is gepland voor begin 
1997.

boosterpompen aan dek. De eerste 
wordt aangedreven door twee, in tan
dem geplaatste Caterpillar dieselmoto
ren van elk 876 kW bij 1600 tpm via 
een bij het draaipunt van de ladder op
gestelde speciale kantelbare tandwiel
kast. De boosterpompen worden elk 
aangedreven door een Caterpillar die
selmotor van 3700 kW bij 1000 tpm. 
Het snijgereedschap wordt aangedre
ven door een elektromotor van 1000 
kW die via een tandwielkast de cutter of 
het wiel een rotatiesnelheid van onge
veer 12 tpm geeft. Ook de zwaailieren 
en de ladderlier worden elektrisch aan
gedreven. Het elektrisch vermogen 
wordt opgewekt door een generatorset 
met een Caterpillar dieselmotor van 
2530 kW bij 900 tpm. Verder wordt een 
havenset geplaatst met een Caterpillar 
dieselmotor van 155 kW bij 1800 tpm. 
De twee spuds worden hydraulisch 
bediend.
Zowel de diesels van de pompen als de 
elektrische en de hydraulische installa
ties worden op afstand door één man 
van het bedieningshuis uit bediend. 
Het gehele bedrijf is in hoge mate ge
automatiseerd en gecomputeriseerd. 
De afmetingen van de zuiger zijn: 
Lengte o.a.
(ladder omhoog) circa 95,85 m. 
Lengte ponton 76,00 m.
Breedte ponton 17,00m.
Holte ponton 4,75 m.
Diepgang gemiddeld 3,25 m.
Maximale baggerdiepte 27 m.
Diameter zuigbuis 900 mm.
Diameter persbuis 850 mm.
Er is aan boord dag- en nachtaccom- 
modatie voor 16 personen.
De oplevering van de zuiger is ge
pland voor oktober 1996.

Rambiz

Huisman Itrec in Rotterdam heeft op
dracht gekregen voor de constructie 
van een hefschip dat zal worden inge-

Koreaanse order voor IHC

IHC Holland gaat in Sliedrecht een 
cutter/wielzuiger bouwen voor de 
Samsung Construction Cumpany in 
Zuid-Korea.
De zuiger wordt uitgerust met een on- 
derwaterpomp op de ladder en twee

zet bij de bouw van de nieuwe, 13 km 
lange Vasco da Gama brug over de 
Taag bij Lissabon. De bouw van de 
brug, die een investering vergt van bij
na 2 miljard gulden, is na de aanleg 
van de Kanaaltunnel momenteel het 
grootste civiele transportproject dat in 
Europa wordt uitgevoerd.

Artist 's impression van de Rambiz aan het werk bij de nieuwe brug.

Hoofdaannemer van het project is de 
Agrupamento Complementor de 
Empresas, Tagus Bridge (ACE). Dit 
consortium heeft het zware installatie- 
werk, onder andere het plaatsen van 
150 brugliggers met een lengte van 
80 m en een gewicht van 2200 t per 
stuk, uitbesteed aan de Belgisch-Ne- 
derlandse combinatie Scaldis Salvage 
& Marine Contractors uit Antwerpen 
en de zwaartransportondememing 
Van Seumeren uit De Meern. Deze 
combinatie heeft op zijn beurt de con
structie van het benodigde hefschip 
opgedragen aan Huisman Itrec.
Het schip zal worden opgebouwd uit 
twee bestaande Scaldis-zwarelading- 
pontons, de Ram en de Bizon (van
daar de naam Rambiz) en een door 
Huisman Itrec te vervaardigen pon
tonvormig verbindingsstuk. De resul
terende catamaran vormt een stabiel 
hijsplatform, met een lengte van 7b m 
en een breedte van 67 m. Het wordt 
voorzien van twee nieuwe, eveneens 
door Huisman Itrec te bouwen kranen 
van elk 15001, met 82 m lange kraan- 
armen en een hijshoogte van 54 m. 
Verder worden vier speciale voortstu- 
wingsunits aeinstalleerd, waarmee 
nauwkeurig manoeuvreren mogelijk 
is, alsmede een geavanceerd acht- 
punts meetsysteem.
Oplevering van de Rambiz is gepland 
voor januari 1996.

p l e v e r i n g e n

Hr.Ms. Van Speijk

In Vlissingen is op 7 september Hr.Ms. 
Van Speijk in dienst gesteld, direct na
dat het schip door de Koninklijke 
Schelde Groep aan de Koninklijke Ma
rine was overgedagen. Het is het laat
ste schip van een serie van acht M-fre- 
gatten die de werf voor de Koninklijke 
Marine heeft gebouwd. Het eerste 
schip, Hr.Ms. Karei Doorman, naam

gever van deze klasse, werd in 1991 
opgeleverd.
Gegevens over de M-fregatten zijn ge
publiceerd in Schip en Werf, 1988, nr. 
6, blz. 114, SWZ 4-91, blz. 197 (roer- 
rolstabilisatiesysteem); SWZ 9-93, blz. 
364 (machine-installatie), SWZ 4-94, 
blz. 166 (elektrische installatie) en 
SWZ 1 -95, blz. 7 (integrated monitor 
and control System).

Fairioad

W C Ysselwerf heeft op 22 september 
het zwareladingschip Fairioad, bouw- 
nummer 263, opgeleverd. Het is het 
tweede van drie gelijke schepen die 
W C bouwt voor jumbo Navigation op 
Curaçao. Kahn Scheepvaart B.V. in Rot
terdam heeft de schepen in beheer.
Het eerste schip, de Jumbo Spirit, staat 
beschreven in SWZ 6-95, blz. 15.

Homerito en Surubi

Delta Shipyard in Sliedrecht heeft on
langs twee snelle schepen van het 
nieuwe type DeltaSpeed 1600 opgele
verd aan het Belgische baggerbedrijf 
jan de Nul, dat de schepen in eerste 
instantie inzet op een omvangrijk bag- 
gerproject in Argentinië.
In de recordtijd van ongeveer drie 
maanden werd dit type ontwikkeld en 
werden de beide casco's gebouwd, 
geïnstalleerd en afgewerkt.
De schepen zijn de sounding launch 
Homerito en de crew launch Surubi. 
Zij hebben de volgende afmetingen: 
Lengte o.a. 16,40 m.
Breedte o.a. 4,70 m.
Holte 2,40 m.
Diepgang 1,40 m.
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 
twee Caterpillar dieselmotoren, type 
3412 C-DITA, van elk 500 kW bij 1800 
tpm, die elk een Ups verstelbare 
schroef aandrijven. Met deze installatie 
wordt een snelheid van 21,5 kn be
reikt.



Om deze snelheid te realiseren is alles 
gedaan om gewicht te besparen. Zo 
werden bijvoorbeeld speciale lichtge
wicht stoelen in Australië besteld.
De schepen zijn geklasseerd door Bu
reau Veritas met de notatie I 3/3 E + 
Seagoing Launch (Panama).
Het type DSP 1600 is een belangrijke 
uitbreiding van de range van medium 
en high speed launches die de werf 
ontwerpt en bouwt en waarmee het 
bedrijf een goede, internationale repu
tatie heeft verworven. Ook met andere 
scheepstypen is de werf actief. On
langs werden opdrachten verkregen 
voor zeegaande sleepboten, kleine ha
vensleepboten en veerponten van op
drachtgevers in binnen- en buitenland.

De gegevens van de zuiger zijn:
Lengte o.a. 72,00 m.
Lengte ponton 5 7,00 m.
Breedte ponton 18,00 m.
Holte ponton 4,25 m.
Diepgang 2,50/2,70 m.
Maximale zurgdiepte 16 m.
Diameter zuigbuis 800 mm.
Diameter persbuis 750 mm.
Er is een totaal vermogen van 7964 
kW geïnstalleerd, dat als volgt is ver
deeld:
• een 4200 kW, 1000 tpm dieselmo
tor drijft de binnenboord geplaatste 
baggerpomp aan via een tandwielkast 
met drie snelheden;
• een 3200 kW, 1000 tpm dieselmo
tor met generator levert stroom voor 
de aandrijving de cutter (1100 kW),

De Homerito en op de voorgrond de Sunjbi.

Abu Al Abyadh

IHC Holland in Sliedrecht heeft op 
15 oktober de cutterzuiger Abu Al 
Abvadh opgeleverd aan de National 
Marine Dredging Company (NMDC) 
in Abu Dhabi.
Het ontwerp van de zuiger is in be
langrijke mate bepaald door het eerste 
project waarop hij zal worden ingezet: 
het maken van een 50 m brede en 3 
m diepe vaargeul naar het eiland Abu 
Al Abyadh, alsmede het vergroten van 
het eiland met de opgebaggerde spe
cie, eerst uit de vaargeul, later van el
ders. Het is de bedoeling het eiland 
geschikt te maken voor toerisme.
De zuiger moet dus op ondiep water 
kunnen werken en op geringe diepte, 
3 m, kunnen baggeren. Bovendien 
werd geëist dat de gehele breedte van 
het kanaal in één 'swing' kan worden 
bestreken.
De klimatologische omstandigheden 
in het werkgebied van NMDC, tempe
raturen tot 55’C bij 95% relatieve 
vochtigheid, zeer zout en zeer warm 
(41'Q  zeewater en zandstormen, stel
len hoge eisen aan onder andere de 
corrosiebestendigheid van de toe te 
passen uitrusting en materialen.

Het oversiogmalerieel op weg noor Brazilië (totrv fotobureau Ben Wind).

ten en nog drie vaartuigen ten hehot 
ve van het afmeren van gastankers bij 
de nieuwe LNC-terminal bij Ras Laffan 
in Qatar, die eind 1996 in gebruik zal 
worden genomen. Het contract heeft 
een waarde van ruim 50 miljoen US 
dollars en een looptijd van 10 jaar, 
met de mogelijkheid van verlenging. 
De boten, ontworpen door Wijsmuller 
Engineering, krijgen de volgende af
metingen:
Lengte o.a. 33,60 m.
Breedte mal 10,80 m.
Holte 5,60m.
Diepgang 4,50 m.
Het voordek is zodanig verhoogd, dat 
de sleepdraad op de juiste hoogte kan 
worden vastgemaakt op de bolder die 
verzonken in de zijde van de gastan
kers is aangebracht.
De boten worden voortgestuwd door

twee Lips roerpropellers achter, die ie
der worden aangedreven door een 
SKL dieselmotor, type 8 VD 29/24 AL- 
2, met een vermogen van 1720 kW. 
De paaltrek vooruit zal 55 t bedragen, 
achteruit 50 t en de vrijvarende snel
heid 12,5 kn.
Iedere boot wordt uitgerust met twee 
sleeplieren elk met een trekkracht van 
35 t en een houdkracht van 135 L als
mede met een geavanceerde brand- 
blusinstallatie en met apparatuur om 
milieuvervuiling te bestrijden.

In Brazilië neemt Wijsmuller deel in 
een overslagproject in de haven van 
Paranagua. Deze haven, de tweede 
van Brazilië, behandelt een groot deel 
van de Braziliaanse export van agri
bulk, maar heeft te kampen met lange 
wachttijden Om die te bestrijden wer-

Zijaanzicht van de ileepboten voor Qatar

de op de ladder gemonteerde onder
water baggerpomp (1100 kW), de 
zwaailieren en de ladderlier, alsmede 
voor het boordnet;
• een 370 kVA, 1500 tpm dieselgene
ratorset zorgt voor de totale stroom
voorziening wanneer onderhoud 
moet worden verricht, bijvoorbeeld 
aan de cutter of aan de pompen;
• een 194 kVA, 1500 tpm haven/- 
noodaggregaat.
Het schip is vergaand geautomati
seerd. Er is dagaccommodatie voor 18 
personen.

R e d e r i j n i e u w s

Wijsmuller breidt activiteiten uit 

naar Qatar en Brazilië

Manwijs, een samenwerkingsverband 
van Wijsmuller International Towage 
B.V. in Ijmuiden en Mansal Offshore 
W .LL  in Qatar, heeft bij Jaya Ship
yards in Singapore vier terminal sleep
boten besteld.
De opdracht vloeit voort uit een con
tract tussen Manwijs en de Qatar Ge
neral Petroleum Company voor het le
veren en exploiteren van deze vier bo-



ken drie Nederlandse bedrijven samen 
met het Braziliaanse havenbedrijf Flu- 
trans Tenminais Maritimos in een over- 
slagproject in de nabij gelegen haven 
van Antonina. Daar worden de bulk
goederen (vooral sojabonen) met 
vrachtwagens (later ook met treinen) 
aangevoerd en overgeslagen in duw
bakken die vervolgens naar de anker
plaats worden gevaren, waar twee 
drijvende grijperkranen van 32 respec
tievelijk 16 t en een elevator met een 
capaciteit van 1000 t/h de overslag in 
zeeschepen verzorgen. Bij importgoe- 
deren (onder andere tarwe, kunst
mest, kolen en zout) is de volgorde 
omgekeerd.
De Nederlandse partners in het pro
ject zijn:
• Shipmair BV. in Rotterdam, dat 
met grote regelmaat schepen be

vracht tussen Zuid-Amerika en Europa 
en dat is gebaat bij minder congestie 
in de aflaad havens
• European Bulk Services (EBS), een 
dochter van HES Beheer in Rotterdam. 
EBS brengt de overslagapparatuur en 
stuwadoorskennis in.
• Wijsmuller International Towage in 
IJmuiden is betrokken bij de sleep- en 
duwactiviteiten ten behoeve van Flu- 
trans (die de operationele uitvoering 
verzorgt), levert daarvoor de sleepbo
ten Elly en Marten, acht duwbakken en 
het communicatievaartuig Divari en 
draagt verder de nodige logistieke en 
operationele kennis en ervaring over. 
De twee sleepboten zijn door Wijsmul
ler speciaal voor dit project aange
kocht.
De Elly is in 1989 door Damen Ship
yards gebouwd, is ruim 16 m lang en

6,5 m breed en is uitgerust met twee 
Caterpillar motoren van elk ongeveer 
400 kW.
De Marten is in 1976 door Scheeps
werf Stapel in Spaamdam gebouwd, 
heeft een lengte van ruim 25 m, een 
breedte van 9,5 m en wordt voortge
stuwd door twee Caterpillar motoren 
van elk ongeveer 630 kW.
De Divari is in 1982 door Mulder Ei Rij
ke in Ijmuiden gebouwd, L x 8 = 
10,40 x 3,65, en is eveneens van twee 
Caterpillar motoren voorzien, elk met 
een vermogen van 155 kW.
Het zwareladingschip Sea Swift is op 
10 september met het overslagmate- 
rieel aan boord uit Rotterdam vertrok
ken (zie foto). Marman, een Wijsmul
ler dochter, heeft bij het transport be
middeld. Naar verwachting zou het 
project eind oktober de operationele

fase ingaan en zullen dan de wachttij
den van meer dan drie weken worden 
gereduceerd tol 4 a 5 dagen.

R e c t i f i c a t i e

Opdracht Seatrade

In ons septembernummer werd 
in deze rubriek melding ge
maakt van de opdracht van Se- 
atrade aan een Indonesische 
werf voor vier koelschepen. De
ze gaan gekoelde en diepgevro
ren lading vervoeren, het laatste 
niet tot 25', als werd vermeld, 
maar uiteraard tot minus 25'C
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Troost
Chemical & Industrial Cleaning b.v.

is gespecialiseerd in:
-  het stralen met Hogedrukwater- 

technieken (hydrojetten) tot 2000 
bar van ballasttanks, ladingtanks, 
ruimen, dekken en de scheepshuid.

-  het wassen/ontvetten met warm
water tot 90°C van autodekken.

-  opvang en zuivering van het spuit
water middels een mobiele 
zuivering tot 20 m3per uur.

-  afvoer van afvalstoffen.

Troost Chem ical and Industria l C leaning B.V.

m
Ring 627-6354 
3195 XM Pernis 
Postbus 682 
3195 ZH Pernis 
Telefoon 010-2311888 
Telefax 010 -4723345

T L M  M A R IN E
Lubricant Containing Bearings 
of Reinforced Synthetic Composite
Low maintenance bearings for ship equipment on deck 
as well as for rudders, stabilisers and water lubricated 
stemtubes.
- Non toxic, asbestos free, easy to fit
- Classification Society approved
- Has been well proven for over 25 years

R u s a k  + S h a m b a n  B .V .
Postbus 9456. 3007 A L  Rotterdam  
T e l. 010 - 4793655 
Fax 010 - 4793560
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De nieuwe SW38;
U vaart er wel bij

en het milieu ook
De Stork-Wartsila 38 is een medium 
speed (600 tpm), viertakt dieselmotor, 
die zijn toepassing vindt in de voortstu
wing van een grote verscheidenheid 
scheepstypen. Met is een betrouwbare 
motor die hoge prestaties levert.
De afmetingen zijn tot een minimum 
teruggebracht: de SW38 is de kortste 
en laagste motor in de 400 mm boring 
klasse. Dit zijn belangrijke kenmerken 
om uw laadruim te vergroten en de 
machinekamer te verkleinen.
Dankzij een geavanceerd brandstof-

systeem is de verbranding geoptimali
seerd, waardoor zowel het brandstof
verbruik als de emissie zijn verlaagd.
U zult ervaren dat de SW38 voldoet aan 
de strikte, bedrijfseconomische eisen 
van onze tijd. Kn door minder en scho
nere uitlaatgassen vaart ook het milieu 
er wel bij.

De SW38, uw pasklare oplossing voor 
hedendaagse scheepsvoortstuwing.

Bel ons voor meer informatie.

STORK-WARTSILA i M l L
Stork-Wartsila Diesel B.V. Postbus 10608 8000 GB Zwolle Tel.: 038-253253



Recente ontwikkelingen van 
scheepsdieselmotoren
In het Europortnum m er van novem ber 1993 is in d it blad reeds een 
soortgeli|k artikel verschenen m et bovenstaande titel. In dit num m er 
zal nu w orden ingegaan op ontwikkelingen welke sindsdien hebben  
plaats gevonden op het gebied van scheepsdieselmotoren.

Inleiding
In die periode zijn diverse nieuwe typen 
op de markt gekomen ter vervanging 
van typen welke het eind van hun ont- 
wikkelingscyclus hebben bereikt. An
derzijds zijn er nieuwe typen versche
nen welke inhaken op specifieke vragen 
uit de markt. Wat dit laatste betreft is als 
markant voorbeeld te noemen de aan
kondiging van MAN B&W en New Sul- 
zer Diesel in het begin van dit jaar, van 
de ontwikkeling van resp. de K98MC-C 
en RTA96C. Genoemde motortypen, 
met een grotere boring dan de laatste 
tijd gebruikelijk was, zijn bestemd voor 
de nieuwe generatie van container
schepen met een capaciteit van 5000
7000 TEU en een dienstsnelheid van ca 
25 kn. Voor 12 cilinder uitvoeringen 
zijn dan vermogens van resp. 68.520 
kW en 65.880 kW beschikbaar.
Aan de andere zijde van het motoren
veld is als een opmerkelijke ontwikke
ling te zien, het type 200 van WarNla 
SACM, dat eigenschappen van een 
high speed en medium speed motor 
combineert en daardoor in staat zal zijn 
in specifieke markten te penetreren.
Als voorbeeld van een vervangend 
nieuw type is te noemen de medium 
speed motor W26 van Stork Waitsila 
Diesel. Deze is bedoeld als opvolger van 
de SW280. Het is verheugend te con
stateren, dat in ons land een dergelijke 
ontwikkeling plaats vindt.

Fig. 1. IMO voorstel voor het toehatbaar niveau NOx

Opvallend bij de introductie van nieu
we motortypen, is de aandacht welke 
gewijd wordt aan milieu-eisen dan wel 
toekomstig te stellen milieu-eisen. Dit 
betreft in het bijzonder de emissie van 
NOx . Thans ligt er een voorstel bij IMO 
omtrent toelaatbare emissies zoals 
weergegeven in fig.T.
In dit voorstel wordt met name reke
ning gehouden met het motortoeren- 
tal. Lagere toerentallen begunstigen de 
NOx-vorming vanwege de langere ver- 
brandingstijd. Echter, de absolute tem
peratuur en de partiële drukken van de 
in de verbrandingskamer aanwezige 
gassen bepalen in hoge mate de NOx - 
vorming. Met deze aspecten wordt re
kening gehouden bij de ontwikkeling 
van nieuwe motortypen.
Hoge inspuitdrukken moeten een opti
male verstuiving en verbranding van de 
brandstof in korte tijd waarborgen. 
Daarbij wordt er naar gestreefd om bij 
een gegeven maximum verbrandings- 
druk (rond 180 bar bij 4-tact motoren 
en 140 bar bij 2-tact motoren) het ge- 
lijkdruk proces ofwel het zogenaamde 
Diesel-proces zo goed mogelijk te reali
seren (fig.2).

Fig. 2. Vergelijking gecombineerd proces met 
compressieverhouding = 13 en Dieseiproces 
(getijkdrukproces) met compressieverhouding = 
17, welke laatste het hoogste rendement levert.

Ook de omgevingscondities spelen een 
rol bij de NOx-vorming; in het bijzon
der de absolute vochtigheid var de ver
brandingslucht. Daardoor ligt de NOx- 
vorming in onze streken in de winter
periode beduidend hoger dan in de 
tropen. Het is mogelijk de concentratie 
van stikstof en zuurstof te reduceren

door de toepassing van gedeeltelijke re
circulatie van uitlaatgassen (zogenaam
de EGR = Exhaust Gas Recirculation) 
[1], Een dergelijk systeem lijkt voor 
scheepsmotoren (nog) geen levensvat
bare oplossing te zijn, vanwege de kans 
op extra corrosies als gevolg van zwavel 
in de brandstof.
Voorts kan de NOx worden gereduceerd 
door het verlaten van de brandstof in
spuiting, wat uiteraard ten koste gaat 
van het rendement. Al deze vormen van 
reductie technieken ter beperking van de 
NOx-vorming vallen onder de categorie 
van primaire reactie methoden.
In het kader van secundaire methoden 
biedt het zogenaamde SCR-systeem 
(Selective Catalytic Reduction system) 
zeker perspectieven, maar wel tegen 
een stevige prijs en beduidend hogere 
exploitatie en onderhoudskosten [2,3].

Medium speed motoren
Op de SSM (Shipbuilding, Machinery 
& Marine)- tentoonstelling te Hamburg 
in september 1994 werden onder an
dere door Deutz en Wartsila nieuwe 
motortypen gepresenteerd resp. de ty
pen Deutz MWM 632 en Wartsila 
SACM 200. Laatstgenoemde, zie fig. 3, 
was terecht een verrassing vanwege het 
feit dat hier is getracht de beste karakte
ristieken van high speed en medium 
speed in een motor te combineren. Het 
type 200 (boring 200 x slag 240 mm) 
levert een maximum continu vermo
gen van 200 kW/cil bij 1500 t/min dan 
wel 175 kW/cil bij 1200 t/min. In 12,16 
en 18 cilinder uitvoeringen met 60° V- 
vorm, wordt een vermogensgebied van 
2100-3600 kW bestreken.. Een dergelij-

Fig.3. Wartsila SACM 200 in 12 cilinder V-vorm 
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Fig.4. Dwarsdoor
snede dl. eenheid 
Deutz MWM 632 
waarin afgebeeld de 
zogenaamde strong- 
back welke onder 
andere rolhouders en 
roigeleiders van het 
kleppenmechanisme 
en brandstofpomp 
bevat alsmede de ci- 
lindervoering. Ind. d- 
linderdeksel, drukvul- 
en uitlaalleidingen 
wordt een separate 
eenheid per cilinder 
gevormd.

ke conceptie is bedoeld voor toepassin
gen in lichte, snelle schepen alsmede 
voor tractiedoeleinden. Een compacte, 
modulaire bouwwijze zorgt voor een 
laag specifiek gewicht van ca. 5 kg/kW. 
Bij een compressieverhouding van 16 
bedraagt de max. verbrandingsdruk bij 
vollast ca. 200 gr/kWh (ind. aangedre
ven pompen).
De NOx emissie bedraagt daarbij 7 
g/kWh of lager.
De voornaamste technische gegevens 
van dit type en de navolgende te be
schrijven typen zijn verzameld in tabel I. 
Het type 632 van Deutz MWM (boring 
250 x slag 320mm) is in samenwerking 
met GETS (General Electric Transporta
tion System) in USA ontwikkeld. Het 
leeuwedeel van deze ontwikkeling 
vond echter plaats in Mannheim. GETS 
heeft een grote vraag naar V-motoren

ten behoeve van locomotieven, zodat 
het de bedoeling is, dat 12, 16 en 18 
cil. V-motoren in de USA zullen worden 
geproduceerd en de 6, 8 en 9 cil. lijn
motoren in Duitsland.
Voor de 632 zijn twee vermogensge- 
bieden van toepassing te weten stan
daard versie met een max. continu ver
mogen zoals vermeld in tabel I. Daar
Tabel I

naast de zogenaamde "sprint"-versie 
met vermogens van 350 kW/cil, 1135 
t/min en 410 kW/cil, 1200 t/min. Bij 
een compressieverhouding van 15,2 
bedraagt bij vollast de max. verbran
dingsdruk 180 bar.; de ontwerpdruk 
ligt bij 200 bar. Een bijzonderheid bij dit 
type is de zogenaamde "strongback" 
welke de basis vormt waarop elke cilin
der wordt opgebouwd (zie fig-4). 
Naast cilindervoering, drijfstang, zuiger 
en cilinderkop omvat deze "strong
back" tevens het complete kleppenme
chanisme en brandstofinspuitsysteem.

In ons land is op 28 sept. 1995 door 
SWD de W26 (boring 260 x slag 320 
mm) officieel gepresenteerd. Zoals in 
het begin van dit artikel uiteengezet is 
dit type ontwikkeld als opvolger van de 
SW280. De W26 en W38, laatstge
noemde werd 2 jaar geleden gelan
ceerd, zullen straks de kern vormen van 
de motorenproductie van SWD in 
Zwolle. Daartoe wordt momenteel een 
geheel nieuwe fabriek gebouwd welke 
alleen al een investering vergt van f 120 
miljoen. Aldaar zal de gehele motoren
productie van SWD worden geconcen-

Fig.S. Dwarsdoorsnede Caterpillar type 3500 
series B

treerd. Het Manufacturing Master Plan 
vormt de grondslag voor de productie 
in deze nieuwe fabriek. Daarbij zullen 
onder andere efficiënte productie, opti
male logistiek en een selecte groep van 
toeleveranciers ervoor zorgen dat beide 
motortypen tegen concurrerende kost
prijzen vervaardigd kunnen worden.
Als prototype is een 18 cilinder uitvoe
ring gekozen teneinde hierop tevens de 
plaatsing en het gedrag van alle beno
digd assessoires te kunnen onderzoeken. 
Caterpillar heeft onlangs de 3500 serie 
(boring 170 x slag 190 mm) als B-serie 
op de markt gebracht (zie fig.5). 
Electronische regelingen zorgen onder 
meer voor een geleidelijke afname in 
vermogen ingeval de motor in een ge
vaarlijke bedrijfsconditie geraakt bij
voorbeeld door oplopende uitlaatgas-

Fig.6. Dwarsdoorsnede Ruston RK270

temperaturen, onvoldoende koeling, 
etc. De basis van het ontwerp is niet 
wezenlijk veranderd, evenwel verbete
ringen van details hebben geleid tot 
een verhoging van het motorvermo
gen met ca 7%.
De unit-injector levert een inspuitdruk 
van 1500 bar; de electronische regeling 
verzekert nu een meer precieze inspuit-

Deutz MW1 W ärtsilä SWD C ate rp illa r Ruston MaK

632 200 W26 3500 
series B

3600 RK270 M32

Boring urn 250 200 260 170 280 270 320

Slag mm 320 240 320 190 300 305 480

S/D 1,28 1,20 1,23 1,12 1.07 1,13 1,50

Vermogen/cil kW 285 220 310 102,5 339 344 440

Toerental t/min 1000 1500 1000 1800 1000 1000 600

p‘ me bar 21,8 23,3 21,9 15,8 22,0 23,6 22,8

Gem.zuigersnelh. m/s 10,7 12,0 10,7 11,4 10,0 10,2 9,6

p X VMie z bar.m/s 233,3 280,1 233,6 180,6 220,1 240,2 218,8

Spec.b rs t.verb r. gAWh 186 198 187 205 197 198 180

Uitvoering L A V L A V L A L A L



hg. 7. Dwarsdoor
snede MAN B&W  
K98MC-C

Fig.8. Dwarsdoor
snede Sulzer 
RTA96C

S35MC

MAN B&W 

S42MC K98MC-C

New

RTA96C

S u lz e r  

RTA58T

D ie s e l

RTA48T

Boring rrm 350 420 980 960 580 480
S lag mm 1400 1764 2400 2500 2416 2000
S/D 4,0 4,2 2,45 2,6 4,17 4,17
Verm ogen/cil kW 700 1025 5710 5490 2000 1360
T oeren ta l t/ m in 170 136 104 100 103 124
pr me b a r

C**l

CO 18,5 18,2 18,2 18,25 18,2

Gem. zu ig ersne1h . m/s 7,93 8,0 8,32 8,33 8,29 8,27

p X V1 me z bar.m /s 145,5 148,0 151,4 151,7 151,4 150,3

Sp ec.b rs t .v e rb r . gAWh 175 174 172 171 173 174
A an ta l c ilin d e rs 4-12 4-12 9-12 6-12 5-8 5-8

Tabel II

duur en optimale verbranding dan zijn 
mechanische voorganger. Daardoor 
wordt tevens de uitstoot van NOx gere
duceerd tot een waarde van ca. 7 
gr/kWh.
Voor de 3600 serie (boring 280 x slag 
300 mm) wordt thans in samenwer
king met Bazan Motoras te Cartagena 
in Spanje een lichtere versie ontwikkeld 
met ca 10% hoger vermogen, waar
door deze motor nog meer geschikt 
wordt voor snelle ferries, catamarans en 
dergelijke.
Bij Ruston is het ontwerp van het type 
RK270 (boring 270 x slag 305 mm) op 
details herzien.
Dit heeft onder andere geleid tot een 
verhoging van het vermogen met 
10%. Een dwarsdoorsnede is in fig.6 
weergegeven.
Onlangs is een 20 cilinder V-motor ge
presenteerd welke 6875 kW ontwikkelt 
bij 1000 t/min. Zij vormt hiermede een 
typische representant in het scala van 
voortstuwers voor snelle schepen.
De MaK 32 is reeds uitvoerig besproken 
in de uitgaven van december 1994 en ja

nuari 1995 [4,5] van dit blad, zodat kort
heidshalve daarnaar wordt verwezen.

Langzaamlopende 2-tact motoren
Sinds 1993 is het programma van de 
drie bekende licentiegevers voor deze 
categorie motoren te weten MAN 
B&W, New Sulzer Diesel en Mitsubishi 
op diverse punten aangepast. Dit be
treft onder meer een verhoging van de 
gemiddelde effectieve druk en gemid
delde zuigersne/heid, alsmede de intro
ductie van nieuwe typen met een gro
tere slag-diameter verhouding.
Voorts hebben zowel MAN B&W als 
New Sulzer Diesel de ontwikkeling aan- 
gekondigd van een nieuwe type met 
een grotere boring dan de laatste tijd 
gebruikelijk was te weten de typen 
K98MC-C en RTA96C. Deze zijn be
stemd voor de nieuwe generatie in aan
tocht zijnde containerschepen welke 
een capaciteit krijgen van 5000-7000 
TEU containers bij een dienstsnelheid 
van ca 25 kn. In 12 cil. uitvoering leve
ren dergelijke giganten resp. 68.520 en 
65.880 kW.

Daarenboven heeft MAN B&W  als mo
gelijke optie een V-motor voor de 
K90MC klasse gelanceerd. Door een 
nauwe V-vorm te kiezen met cilinders 
welke een hoek van 25° ten opzichte 
van elkaar vormen, is het mogelijk de 
breedte van een dergelijke motor bin
nen beperkte grenzen te houden. Ook 
de fundatieplaat behoeft slechts weinig 
breder te worden dan van een lijnmo
tor. Het is echter zeer de vraag of er re
ders te vinden zijn die een dergelijke 
configuratie zullen kiezen, dit te meer 
nu er kandidaat lijn-motoren in ontwik
keling zijn welke met een geringer aan
tal cilinders het gevraagde vermogen 
zullen kunnen leveren.
In elk geval hebben de bovengenoem
de fabrikanten met de introductie van 
de grotere boring motoren een "revi
val" ingeluid van een klasse van moto
ren welke eind 60-er, begin 70-er jaren 
ook op de markt was.
In fig. 7 en 8 zijn dwarsdoorsneden van 
beide typen weergegeven. Aan de 
hand daarvan zijn enige constructieve 
verschillen te onderscheiden.
MAN B&W  kiest voor een hoog opge
trokken fundatieplaat, waardoor de ko- 
lommengroep een gedrongen vorm 
krijgt. De hoog gelegen nokkenas 
wordt zoals gebruikelijk door middel 
van een ketting aangedreven.
Bij de RTA96C wordt de nokkenas aan
gedreven via 3 tandwielen vanaf de 
krukas. De nokkenas ligt daardoor ter 
hoogte van het tussenbordes.
De kruk-drijfstang verhouding bedraagt 
voor de K98MC-C en RTA96C resp. 
0,38 en 0,43. Hierdoor is de bouw
hoogte beperkt gehouden en bedraagt 
ca 11 meter boven hart krukas. Het spe
cifiek gewicht bedraagt ca 31 kg/kW. 
Gedurende de afgelopen twee jaar zijn 
door beide fabrikanten motortypen op 
de markt gebracht met een grotere



slag/diameter verhouding dan voor
heen gebruikelijk.
Bij MAN B&W betreft dit de typen 
S42MC en S35MC. Van laatstgenoemd 
type is een beknopte beschrijving te 
vinden in [6],

Fig. 9. Optimale krukvolgorde voor een hoofd
motor MAN B&IV I IK90MC-C van 50160 
kW 104 t/m bestemd voor een post-Panamax 
class containerschip in oanbouw bij HDW.

Bij New Sulzer Diesel zijn de typen 
RTA48T en RTA58T onlangs aangekon- 
digd als motoren bestemd voor tankers 
en bulkcarriers in de klasse van 20.000
90.000 ton dwt. Al deze typen hebben 
een slag/diameter verhouding van 4 of 
meer. Gegevens over alle bovenge

noemde motoren staan vermeld in ta
bel II.
Een interessante ontwikkeling bij MAN 
B&W is voorts het feit dat voor moto
ren met 10, 11 en 12 cilinders pro
gramma's zijn ontwikkeld, waarbij een 
onregelmatige krukvolgorde kan wor
den geselecteerd teneinde gunstiger 
condities te scheppen ten aan zien van 
trillings-excitaties.
Voor een 11K90MC-C is daartoe een 
krukvolgorde gekozen zoals weergege
ven in fig.9 [7], Met een dergelijke kruk
volgorde wordt onder meer voldaan 
aan de voorwaarde dat de vrije krach
ten van de eerste en tweede orde geba
lanceerd zijn. De uitwendige vrije mo
menten van de eerste en tweede orde 
worden met deze krukvolgorde tot een 
zeer geringe waarde gereduceerd. Ditq 
geldt voor de leibaanreacties welke dia
gonaal trillingen van het motorframe 
kunnen exciteren.
Van Mitsubishi zijn in deze verslagperio
de geen nieuwe typen aangekondigd. 
Het is evenwel aannemelijk, dat een 
pendant van de bovenvermelde grote 
boring motoren binnen niet al te lange 
tijd te verwachten is.

L i t e r a t u u r
1 The Deutz M W  “ Diesel concept". Schip & 
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pp 163 173
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Mar.Eng.Society of |apan, Vol. 23, no  1 '95, 
pp M l
4 Medium  speed motoren met een boring van 
320 mm. Schip & W ed  de Zee, dec.'94,
blz 633 636
5 MaK introduceed de M32. Schip 6i W ed  de 
Zee, jan.'95, blz 24-25
6 M AN B & W  motoren type 35MC. Schip & 
W ed  de Zee juli/aug 94, blz 324-325
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Calibreren van loggen
Het einde van de 20e eeuw wordt, ook wat de navigatie betreft, geken
m erkt door een stormachtige ontwikkeling van allerlei geavanceerde 
systemen. Veel onderzoek w ordt verricht op het gebied van CPS, de 
electronische kaart en andere, de officier van de w acht ondersteunen
de, systemen.

1. Inleiding
Ook vakgroep nautische wetenschap
pen van het KIM verricht het nodige 
onderzoek op dit gebied. Ondanks alle 
ontwikkelingen en vernieuwingen ech
ter zijn de twee fundamentele sturings- 
grootheden voor het schip nog steeds 
de koers en de vaart. Hoewel de ont
wikkelingen misschien anders doen ver
moeden kunnen de daaraan gerelateer
de sensoren kompas en loq (nog?) niet 
gemist worden, ook niet in moderne en 
geavanceerde systemen. Zo heeft, bij
voorbeeld, ARPA invoer van de langs- 
scheepse vaart door het water en de 
gyronoordrichting nodig; het gyro- 
kompas zelf heeft voor de vaartcorrec- 
tie de koers- en vaart over de grond no
dig. Ook CPS gebruikt de gyrokoers en 
de logvaart om de "set and drift" te be
palen, Voor het berekenen van de DR 
positie zijn gegiste grondkoers en -vaart 
benodigd. Daarom verdienen beide 
sensoren log en kompas nog de nodige 
aandacht.
Regelmatig wordt het KIM benaderd 
met vragen van de vloot met betrek
king tot het calibreren van de log [1], 
Het blijkt dat er nogal wat misverstan
den bestaan over de diverse soorten 
koers en vaart en hun onderlinge rela
ties en de grootheid, die door de ver
schillende loginstallaties wordt geme
ten. In onderstaand artikel wordt eerst 
ingegaan op het koers- en vaartdia- 
gram, vervolgens wordt geschetst op 
welke wijze in verschillende situaties de 
log in principe gecalibreerd kan wor
den; tenslotte wordt ingegaan op de 
procedure bij het verzamelen en het 
verwerken van de meetgegevens. Deze 
procedure zal alleen behandeld worden 
voor de EM-log; bij gebruik van een an
dere log gelden analoge procedures, 
maar worden afhankelijk van het type 
log andere grootheden gemeten.

2. Koers- en vaartdiagram
Van essentieel belang bij het calibreren 
van welke log dan ook is, dat goed 
wordt nagegaan welke vaartcompo- 
nent de betreffende log meet en welke 
vaartcomponent wordt verkregen door 
het uitvoeren van een calibratie-run.

Daarom wordt eerst het koers- en vaart
diagram behandeld, een diagram dat 
de relatie weergeeft tussen de voorlig
gende (kompas)koers/ingestelde vaart 
en de grondkoers/-vaart. In figuur 1 is 
een schip getekend, dat een kompas
koers Kk voorligt met een ingestelde 
vaart V. Het verschil van de ware koers 
K en de kompaskoers Kk is de kompas
correctie c (var+dev in geval van een 
magnetisch kompas en totale correctie 
in geval van een gyrokompas).

Ten gevolge van de wind zal het schip 
een bepaalde drift ondervinden. Deze

Fig. I . Vaartvector door hel water

drift wordt voorgesteld door de drift- 
vector d, die een bepaalde richting en 
grootte heeft, die afhankelijk zijn van de 
richting van de wind ten opzichte van 
het voorschip, de snelheid van de wind 
en de vorm van het boven- en onder
waterschip. Voor alle duidelijkheid: rich
ting en grootte van <j zijn niet gelijk aan 
richting en snelheid van de wind. Het 
effect van de driftvector d is dat het 
schip een koers K^ en vaart Vw door 
het water krijgt. De projectie van de 
vaartvector door het water op de langs- 
scheepse as levert de langsscheepse 
vaart door het water V^,. Aangezien de 
driftvector d niet eenvoudig te bepalen 
is wordt doorgaans gewerkt met de 
drifthoek d, die verkregen wordt door

N o o t :
1, In tegenstelling tot wat vaak gehoord wordt 
is het niet het log, maar de log; zie "Van Dale".



type log

EM-log 
(single axis)

pitot-log

sleeplog

single axis 
dopplerlog

dual axis 
dopplerlog [2]

schatten of op grond van ervaringsge
gevens. Voor de duidelijkheid is in fi
guur 2 figuur 1 overgenomen met 
weglating van Nk( Kk, V en a.
Het effect van een stroom met richting 
Ks en snelheid Vs is dat het schip zich 
over de grond zal bewegen volgens de 
grondkoers Kgr met een grondvaart Vgr. 
De projectie van de vaartvector over de 
grond op de langsscheepse as levert de 
langsscheepse vaart over de grond V
Uit het koers- en vaartdiagram kunnen 
twee voor het calibreren belangrijke 
conclusies worden getrokken:

1. drift beïnvloedt de koers- en vaart 
door het water wel.
2. stroom beïnvloedt de koers- en 
vaart door het water niet.

AV=V , -V,w rl v log

De nauwkeurigheid van AV wordt in 
belangrijke mate bepaald door de 
nauwkeurigheid waarmee Vwrl be
paald wordt.ln zijn algemeenheid 
wordt V ^  bepaald door een bekende 
afgelegde afstand te delen door de tijd 
benodigd om deze afstand af te leg
gen. Voorwaarde voor een juiste bepa
ling van Vwrl is dat de invloed van 
stroom wordt geëlimineerd.
De mijlenteller en de snelheidsmeter 
dienen afzonderlijk gecalibreerd te wor
den. Daarom moet tijdens de run de 
Vlog niet alleen bepaald worden uit afle
zingen van de mijlenteller (zie formule 
2) maar ook uit regelmatige aflezingen 
(zeg om de 10 seconden) van de snel-

mode vaartkomponent welke
gemeten w ordt

langsscheepse vaart door het 
water, Vwr)

idem

vaart door het water, V

watertrack langsscheepse vaart door het
water, Vwri

bottomtrack langsscheepse vaart over de
grond Vgrt

watertrack langsscheepse en dwarsscheepse
vaart door het water V^, en 
Vw,* die samengesteld worden 
tot vaart door het water Vm

bottomtrack langsscheepse en dwarsscheepse
vaart over de grond V gri en V g r*  
die samengesteld worden tot 
vaart over de grond Vgr

geplaatst 
aan boord:

GW-, S-,
L-, en M-fregatten, onder
zeeboten, HYD, BOZ, AOR, 
MERC, ATS

WU-mijnenvegers, Zeefakkel

Alkmaarkl.
MBV's

Aan de hand van het koers- en vaartdia
gram volgt hierna een overzicht van de 
vaartkomponenten die door verschil
lenden typen log worden gemeten:

3. Het calibreren van de EM-log
Doel van het calibreren van de log is 
het vaststellen van de logcorrectie bij 
verschillende logsnelheden.
Voor de calibratie wordt de langs
scheepse vaart door het water, geme
ten door de EM-log (V^), vergeleken 
met de langsscheepse vaart door het 
water verkregen op een andere (onaf
hankelijke) manier (V^). De logcorrec
tie AV is dan per definitie:

ten van de stroom ondervindt als het 
schip. Immers zowel het baken als het 
schip bewegen zich dan met snelheid 
Vs in de richting K,. Indien het stroom- 
veld uniform is wordt de invloed van 
stroom op deze wijze geheel geëlimi
neerd. Het bepalen van VM kan op de 
volgende wijze gebeuren (zie figuur 3). 
Op tijdstip tj, worden op de radar peiling 
PQ en afstand S0 tot het baken gemeten 
en wordt de stand van de mijlenteller 
M0 afgelezen. De voorliggende koers op 
tD moet recht naar het baken toe of 
recht van het baken af zijn en geduren
de de testrun constant blijven. Op tijd
stip t, worden P)( S, en M, gemeten.

Voor de gemiddelde logsnelheid vol
gens de mijlenteller voor het afgelegde 
traject volgt dan:

V
_ M i -M0 AM  

l ° » '  t ,- c 0 " Ac

Voor de snelheidsmeter wordt de ge
middelde waarde van de aflezing geno
men over de periode At. Voor de langs
scheepse door het water afgelegde af
stand AS geldt:

AS=S1cos (P x-P0) -S0

V^i kan dan berekend worden uit:

V, AS

heidsmeter. In het algemeen zal de ge
middelde Vĵ g volgens de mijlenteller 
niet gelijk zijn aan de gemiddelde V ^  
volgens de snelheidsmeter.
Hieronder worden twee methoden be
handeld die direct v« i opleveren én 
een methode die V>vr1 indirect oplevert 
na het elimineren van de stroom.

3.1 Directe methode 1 met be
hulp van radar
De (langsscheepse) vaart door het wa
ter wordt direct verkregen wanneer de 
(bekende) afstand wordt gemarkeerd 
door een drijvend baken, dat door zijn 
onderwaterconstructie dezelfde effec-

wrl A t

Indien de drift verwaarloosd kan wor
den dan geldt:

AS=S1-S0

De drifthoek d kan worden geschat uit:

tan  d . f x Ü ^ E s L  
AS

De logcorrectie AV wordt berekend uit 
formule 1.

3.2 Directe methode "gissen bui
tenboord"
Deze methode die door z'n eenvoud en 
geringe kosten in de Angelsaksische li
teratuur aangeduid wordt door "Dutch 
log" is voor grote schepen zeer goed 
uit te voeren. Voor kleinere schepen zo
als MBVs is de methode minder ge
schikt. Op vöör- en achterschip wordt 
een duidelijke dwarsscheepse merklijn 
gebruikt, waarvan de onderlinge af
stand nauwkeurig bekend dient te zijn. 
Vanaf de boeg wordt een oranje ge
verfd blok hout over boord geworpen 
waarna waarnemers de passage van 
het blok in de merklijnen op vöör- en 
achterschip aangeven. Een tijdwaarne-

N o o t :
2. Ook te gebruiken als single-axis Dopplerlog.



Fig. 3. Hel bepalen 
van V ,

Sommatie van V . en V' levert:y r l  y r e

Vgfi + V'gre= 2Wvre waaruit volgt

^ V g r i  + Vlgri 
2

Toepassing van vergelijking (1) levert 
tenslotte weer AV.
Formule 7 zal alleen dan zinvolle waar
den voor V^, leveren als de stroom ge
durende de meetperiode niet noemens
waardig is veranderd in richting en sterk
te in de waterlaag waardoor het schip 
vaart. Gebruik van de gemeten afstand 
op Texelstroom of in andere dergelijke 
gebieden valt daarom af te raden.

In de nabije toekomst is het mogelijk 
bovenstaande procedure toe te passen 
met behulp van P-code GPS. GPS levert 
de koers- en vaart over de grond; het

mer op de brug neemt de looptijd op 
met een stopwatch. Een twintigtal 
waarnemingen wordt gedaan, waarbij 
de waarnemers na enkele waarnemin
gen worden gewisseld om systemati
sche fouten te vermijden. De vaart wel
ke gemeten wordt volgens deze me
thode is de langsscheepse vaart door 
het water en kan dus direct verge
leken worden met de vaart volgens EM- 
log. De methode levert géén drifthoek 
d op. Deze kan bepaald worden door 
het uitvieren van een lange lijn op het 
achterschip, waarna de hoek dient te 
worden gemeten tussen langsscheepse 
richting en richting uitstaande lijn. Om
dat juist bij hardt wind de drifthoek eni
ge omvang heeft is de meting onder 
deze omstandigheden in de praktijk 
niet gemakkelijk uitvoerbaar.

3.3 Indirecte methode
Gegeven een gemeten afstand [3] S tus
sen twee merklijnen, en de koers K lood
recht op de merklijnen (zie figuur 4). In 
het algemeen wordt bij de indirekte 
methode van het calibreren van de EM- 
log de snelheid die de log aangeeft 
vergeleken met de snelheid die volgt 
door de afgelegde afstand S te delen 
door de tijd At die verstreken is tussen 
het passeren van de eerste en de twee
de merklijn. Zoals boven is aangegeven 
meet de EM-log de langsscheepse vaart 
door het water; uit de metingen dient 
dus ook de langsscheepse vaart door 
het water te worden bepaald.
Omdat de bakens niet onder invloed 
staan van de stroom, maar het schip 
wel, dient de stroom geëlimineerd te 
worden. Bij voorkeur wordt de calibratie 
uitgevoerd bij het ontbreken van dwars- 
wind waardoor drift zou ontstaan.

Vooraf moet de voorliggende koers wor
den bepaald teneinde de langsscheepse 
as van het vaartuig zich loodrecht op de

fig.4 Indirecte methode

merklijnen te laten verplaatsen. Er moet 
voldoende aanloopafstand worden ge
nomen om stabiele snelheid te varen.

Onder voorwaarde dat de drift nihil is 
wordt door waarneming aan de geme
ten afstand verkregen (zie figuur 4):

V i =T r v « i +vsc o s (K s-K>

Door waarneming van de log zoals be
schreven bij de directe methode wordt 
v ioq verkregen (formule 2). Om in deze 
situatie V te bepalen dient de stoorterm 
Vscos(KJ - K) geëlimineerd te worden. Dit 
kan door, onder overigens gelijkblijven
de condities, Vgr1 nogmaals te bepalen, 
maar nu op tegenkoers K' = K +■ 180.
Dan volgt:

v '9tl' aT ' ' v” ^ v 'C05iK’ ' K )
* V wr, i -V .c O S  ( f t , “ K - 1 8 0 ) 

= V « , - V aC O S ( K s - K )

kompas of NATO-SINS levert de voor
liggende koers. De grootheid V grl kan 
dan berekend worden uit:

V  , =V 1 v g r l  g r C O S (K g r- K )

3.4 Verzamelen meetgegevens bij 
het calibreren van de EM-log
In zijn algemeenheid wordt de calibra- 
tie-procedure beschreven in leerboek 
Navigatie deel II hoofdstuk 3 paragraaf 
2 [4], Het calibreren van EM-loggen 
wordt in detail beschreven in de bij de 
loginstallatie behorende technische be
schrijvingen.

N o t e n :
3. De term 'gemeten mijl' suggereert dat de af

stand tussen de merldijnen 1852 m bedraagt; 

dit is echter zelden of nooit het geval; het is 

daarom beter te spreken van een 'gemeten af

stand'.

4. Draaisma et al. Leerboek Navigatie deel II, Ie  

druk 1982.



LocatieDiepgang
Di«*pt<?
Wind

VOO 1
I i c h t in g

• iJdei' 
snelheid

tun fcoeia h

Iogvaart volgens de snelheidsmeter 
: lo g c o rre c tie  volgens de snelheidsmeter aV *

: logvaart volgens de m i j le n t e l1er 
: log co rre c tie  volgens de m t j le n te lle r

Het is noodzakelijk  net ve rsch ille nd e  snelheden de aV 's te bepalen teneinde A en B over het hele 
snelheidsbereik  te berekenen.

Bijlage I

Locatie
Gemeten afstand
Diepgang
Diepte
Wind
Stroom

rich tin g
r ich tin g

snelheid
s n e lh e id

Run koers HO Ml AC Vloga Vlogra Vgrl V 'g r 1 Vvrl A VS A Vb

1 m u m

////////

2 m u m

U U U U

3 \ m u m

U U U U

4 u  m m

////////

iogvaart volgens snelheidsmeter 
lo g co rre c tie  volgens snelheidsmeter 
langsscheepse grondvaart op koers K 
langsccheepse grondvaart op koers K

AV g

Iogvaart volgens mij le n te !1er 
lo g co rre c tie  volgens m ijle n te lle r

Het i s  noodzakelijk met v e rsch ille n d e  snelheden de i V ' i  te  bepalen teneinde A en B over het hele 
snelheidsbereik  te berekenen.

Bijlage 2.
Het merkwaardige is, dat in de meeste 
technische beschrijvingen alleen aange
geven wordt hoe de procedure ver
loopt bij de indirekte methode, die 
door de stroom toch geacht moet wor
den de minst nauwkeurige te zijn.

In bijlage 1 is een voorbeeld gegeven 
van een formulier voor het verzamelen 
van meetgegevens bij gebruik van de di
recte radarmethode. Bij deze methode is 
het niet nodig de vaarpatronen uit de 
technische beschrijving te volgen. Het is 
voldoende voor een aantal logvaarten 
de V volgens de snelheidsmeter en de 
mijlenteller te bepalen.

De invloed van fouten neemt sterk af 
indien over een lange afstand wordt ge
meten (M l - MO groot). Dit kan bereikt 
worden door S en P te bepalen met een 
(vuurleidings)radar i.p.v. visueel.

In bijlage 2 is een voorbeeld gege
ven van een formulier voor het verza
melen van meetgegevens bij gebruik

AV, = A 
AV2 = A BVi

logi
°g- + r->

AV„ = A - BVlogn h- r n

met ri de (onbekende) restfout op de
i*  meting.

In matrixnotatie is bovenstaande te 
schrijven als:

A V , ' '1 W r .

a v 2 1 V lc g a
( A ) r 2

A y  n, ( 1 v im « .

I f l . J  "

,r n,

kortweg:

AV = H .x  + r  met x de 

v e c to r  van  onbekenden

De coëfficiënten A en B kunnen nu ge
schat worden met de kleinste kwadra
ten methode; er volgt dan:

: = (HT H) - 1 Ht AV

Voor de nieuwste EM-loggen van het 
merk AGI, geplaatst a/b M-fregatten 
kan de AVi ingevoerd worden in een 
aan de log gekoppelde rekenaar. De re
kenaar interpoleert lineair tussen de in
gevoerde meetpunten en corrigeert au
tomatisch de logaflezing.

van de indirekte methode.

3.5 Verwerken van de meetgege
vens
De EM-log behoort tot de klasse van de 
lineaire loggen. Dit houdt in,dat de re
latie tussen Iogvaart en logcorrectie 
wordt beschreven door een lineaire 
functie. Deze functie kan geschreven 
worden als:

A V=A+BVlog

Uit de ter beschikking staande meetge
gevens dienen nu de coëfficiënten A en 
B bepaald te worden. Bij iedere testrun i 
is een gemiddelde logcorrectie V| en 
een bijbehorende gemiddelde Iogvaart 
V, berekend. De set meetgegevens 
kan als volgt geschreven worden:

BV,

:• ?ii

V
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Bang Chui Dao
Van der Giessen-de Noord heeft op 5 september het ro ro/passagiersschip Bang Chui Dao, bouw num m er 965, 
opgeleverd. Nog geen twee weken later, op 16 september, is het zusterschip Hal Yang Dao, bouw num m er 
966, te w ater gelaten. Beide schepen zijn bestemd voor de Dalian Maritime Transport Group in de Volksrepu
bliek China. Zij bieden elk plaats aan 937 passagiers en aan maximaal 80 vrachtauto's of 226 personenauto's.

Fig. I. De Bang Chui 
Dao (foto: Sea Sky 
Martin).

De Dalian Maritime Transport Group, 
eigendom van het Chinese Ministry of 
Communications, is een rederij met 
ruim 40 schepen, voornamelijk tankers 
en bulkcarriers, maar ook passagiers
schepen. Het vervoer vindt in hoofd
zaak langs de Chinese kust plaats. De 
vraag naar passagiersruimte is groot en 
met de economische groei die China 
en in het bijzonder de kustprovincies 
thans doormaken, zal die vraag waar
schijnlijk alleen maar stijgen.
De Bang Chui Dao zal vermoedelijk in 
het Noorden van de Gele Zee worden 
ingezet tussen de thuishaven Dalian en 
de Chinese havens Yantai en Tianjin 
Xingang, met vaartijden van 6 uur re
spectievelijk 10 uur. Andere mogelijk
heden zijn verbindingen met Qingdao 
en met Zuid-Koreaanse havens als ln- 
cheon, bij Seoul, met een reisduur van 
ongeveer 16 uur.

ONTWERP
Het ontwerp van de Bang Chui Dao is 
gebaseerd op het oorspronkelijke ont
werp van de Via Mare schepen (SWZ 
08-92, blz. 356), met een lengte l.l. van 
125 m. Laatstgenoemde schepen zijn al 
tijdens de bouw van het eerste schip 
met ongeveer 12 m verlengd, maar 
voor de Chinese opdracht konden de 
oorspronkelijke lengte en rompvorm 
(zonder evenwijdig middenschip) wor
den aangehouden. Op basis daarvan 
en van het door de rederij gewenst aan
tal passagiers, ontwikkelde van der 
Giessen-de Noord een voorstel, dat aan 
de rederij werd voorgelegd en waar
over uiteindelijk overeenstemming 
werd bereikt.
Door het veel grotere aantal passagiers 
(op de Via Ligure slechts 52) en om en
kele andere redenen verschilt het ont
werp van de Bang Chui Dao toch aan

zienlijk van dat van de Via Ligure en
haar zusterschepen:
• Het grotere aantal passagiers maak

te een andere waterdichte indeling 
van de romp onder het hoofddek 
noodzakelijk. De lekstabiliteit is met 
de probabiliteitsmethode (IMO 
A265) gecontroleerd en voldoet aan 
alle thans geldende eisen.

• Het ruim is korter geworden, waar
door vóór de machinekamer plaats 
ontstond voor een ruime pompka- 
mer.

• In een deel van het ruim zijn hijsbare 
autodekken aangebracht.

• De knikken in hoofddek en boven
dek zijn verdwenen, waardoor de 
holte over de hele lengte nu 8,60 m 
respectievelijk 14,00 m is.

• Het bovendek is niet langer in ge
bruik als autodek, maar is nu voor 
accommodatie bestemd. Daarmee
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is ook de hijsbare op- en afrit van het 
hoofddek naar het bovendek over
bodig geworden.
Omdat een deel van de accommoda
tie nu veel dichter bij de machineka
mer ligt (lager en verder naar achter) 
dan op de Via Mare schepen, is speci
aal in dat gedeelte veel aandacht be
steed aan het voorkómen van trilling
en geluidhinder. Daartoe zijn zwe
vende vloeren in de onderste laag 
van de accommodatie toegepast.

• In plaats van met een enkele hek
deur/op- en afrit is de Bang Chui 
Dao uitgerust met een stern ramp 
én een quarter ramp.

• Hoewel de machine-installatie qua 
opzet gelijk is aan die van de Via Ma
re schepen, waren toch diverse aan
passingen nodig, omdat hoofd- en 
hulpmotoren van een ander fabri
kaat zijn.
De installatie geeft het schip een 
proeftochtsnelheid van 20 kn, bij 
85% MCR, op een diepgang van 
5,40 m en met de asgeneratoren en 
stabilisatoren buiten gebruik.

De voornaamste gegevens van de Bang 
Chui Dao zijn hieronder in tabel 1 ver
meld.
Het schip is gebouwd volgens de voor
schriften en onder toezicht van de Chi
nese Classification Society CCS, met de 
notatie CSA 5/5 Passenger Ro-Ro Ship, 
Ice Class B, CSM MCC.

V O O R N A A M S T E
G E G E V E N S  V A N  D E  

B A N G  C H U I  D A O

Lengte o.a. 134,80 m.
Lengte l.l. 125,00 m.
Breedte mal 23,40 m.
Holte bovendek 14,00 m.
Holte hoofddek 8,60 m.
Ontwerpdiepgang 5,40 m.
Draagvermogen 3200 t.
Maximum diepgang 5,80 m.
Draagvermogen 4228 t.
Cross tonnage 15560

INDELING
Het schip heeft negen dekken en een 
centrale schacht van dek 3 tot dek 9. 
Dek 9 is het topdek, waarop behalve de 
voormast alleen een fankamer staat.
Op dek 8 liggen het stuurhuis en daar
achter in de zijden de hutten voor de 
kapitein en de andere senior officieren 
en voor de passagiers 1 e klas, alsmede 
het hospitaal. Op hart schip liggen ach
ter het stuurhuis achtereenvolgens een 
ruimte met elektr(on)ische apparatuur, 
het scheepskantoor, een A.C.-ruimte en 
de hut en de behandelkamer van de 
dokter.
Dek 7 tot en met 5 zijn accommodatie- 
dekken, die grotendeels voor de passa

giers zijn bestemd, maar waarvan enke
le gedeelten voor de bemanning zijn 
gereserveerd. Dek 5 is het bovenste 
doorlopende dek.
Dek 4 bestaat slechts uit enkele plat- 
formdekjes in voor- en achterschip en 
in de centrale schacht. Er zijn enkele 
bergplaatsen, overlopen van trappen
huizen en technische ruimten op on
dergebracht.
Dek 3 is het bovenste autodek en te
vens het schottendek.
Dek 2 is een tussendek, dat niet in alle 
compartimenten is aangebracht.
Dek 1 is de tanktop van de dubbele bo
dem, die van het voorpiekschol tot het 
achterschot van de machinekamer 
loopt.

De indeling onder dek 3 is, van voor 
naar achter:
• voorpiek voor waterballast;
• dwarsschroefcompartiment; droge 

dubbelebodemtank;
• drinkwatertanks en trappenhuis van 

dek 1 naar dek 3; droge dubbelebo
demtank;

• laadruim;
• pompkamer;
• machinekamer;
• hulpmachinekamer;
• ballastcompartiment, met drie tanks 

naast elkaar;
• hekcompartiment met stuurmachi- 

nekamer.
Over de lengte van het laadruim en de 
pompkamer heeft het schip een dub
bele huid. De zijtanks zijn 0,2 B breed 
en zijn samen met de dubbele bodem 
in de lengte in acht compartimenten 
onderverdeeld. De resulterende tanks 
zijn in principe U-vormig, om eenzijdig 
vollopen in geval van schade tegen te 
gaan. In de dubbele bodem zijn echter 
in het midden, binnen de lijn van de 
langsschotten, enkele waterballast- en 
brandstoftanks aangebracht (zie alge
meen plan, fig. 2). Eenzijdig vollopen 
wordt hier voorkomen doordat 
crossovers de SB en BB tanks verbinden. 
Verder zijn de tanks ter hoogte van het

achtereinde van het laadruim niet U
vormig, omdat de zijtanks hier als 
heeling tanks zijn ingericht. De corres
ponderende dubbelebodemtank is 
leeg. In de hierachter gelegen tanks, 
naast de pompkamer, zijn de stabilisa
toren ondergebracht.
In het pompkamercompartiment lig
gen op dek 2 de proviandruimen. Een 
gecombineerde personen/goederenlift 
(13 personen of 1000 kg) zorgt voor 
toe- en afvoer van de proviand, van dek 
3 naar de proviandruimen, respectieve
lijk van daar naar de kombuis op dek 6. 
De lift loopt tot en met dek 7; de liftma- 
chinerie bevindt zich op dek 8.
Op dek 2 liggen in de zijden, aan de 
achterkant van het compartiment, de 
settlingtanks voor brandstof, door 
kofferdammen gescheiden van de huid 
en van dek 3.
In het machinekamercompartiment be
vinden zich in de dubbele bodem di
verse overvloei- en afvalolietanks, voor 
het overige is de dubbele bodem 
droog. In de achterste helft van het 
compartiment liggen in de zijden dro
ge tanks, alsmede op dek 2 enkele 
smeerolietanks.
De machinekamer is door een elektro
hydraulisch bediende, waterdichte 
deur verbonden met de er achter gele
gen hulpmachinekamer,
In de hulpmachinekamer bevinden zich 
onder dek 2 een gasolie- en twee die
selolietanks, voor het overige is de 
ruimte onder het dek droog. Op dek 2 
liggen in dit compartiment aan SB de 
machinekamercontroleruimte en aan 
BB de machinekamerwerkplaats en - 
bergplaats. De elektrische werkplaats is 
echter op dek 7 ondergebracht, aan 
BB-zijde van het centrale trappenhuis.

De totale tankinhouden zijn:
• zware brandstofolie 463 m3,
• dieselolie 115 m3
• gasolie 50 m3
• smeerolie 40 m3
• drinkwater 475 m3
• waterballast 1950 m3

Fig. 3. Vierpersoons bemanningshut.



fig. 4. Entreehal met 
intormaHebalie.

fig. 5. Een van de openbare toiletten.

Accom m odatie bem anning
De bemanning telt 89 man: 9 senior of
ficieren, 14 junior officieren en 66 overi
ge bemanningsleden.
De hutten voor de senior officieren be
vinden zich, als gemeld, op dek 8. Vier 
ervan zijn suites met een aparte slaap
kamer. De junior officieren en verdere 
bemanning zijn ondergebracht achter 
op dek 5: de officieren in eenpersoons 
hutten, de bemanning in vijf vierper- 
soons hutten (fig. 3) en in 23 tweeper
soons binnenhutten. Alle bemannings- 
hutten beschikken over een eigen 
toiletunit.
Aparte messrooms voor officieren en 
bemanning en een gemeenschappelijk 
dagverblijf zijn ondergebracht op dek 
6, aan de achterzijde aan SB. Daar be
vindt zich ook de wasserij.

PASSAGIERSACCOMMODAHE
Passagiers die met een auto aan boord 
zijn gekomen, bereiken de accommo
datie via de eerder genoemde lift (die

overigens vooral voor minder valide 
passagiers is bestemd), via het daarvoor 
gelegen trappenhuis of via een trap
penhuis in het voorschip, aan BB. De 
toegang van het onderste autodek tot 
laatstgenoemd trappenhuis bevindt 
zich op hart schip en kan met een eiek- 
tro-hydraulisch bediende, waterdichte 
deur worden afgesloten.
De overige passagiers komen aan 
boord op dek 5 via huiddeuren, twee 
aan elke zijde. De deuren meten 2,0 x
2,0 m, scharnieren naar buiten tot zij 
evenwijdig met de huid staan en wor
den hydraulisch bewogen en vergren
deld. De tijd voor het openen bedraagt 
ongeveer 2 minuten. Op dek 3 bevin
den zich nog twee huiddeuren (SB en 
BB elk een) als toegang voor de loods. 
Deze vertikale schuifdeuren meten 1,0 
x 2,0 m en worden eveneens hydrau
lisch bewogen en vergrendeld. Elk van 
de zes deuren heeft een eigen hydrauli
sche unit.
Zowel het midscheepse trappenhuis als

de toegangen via de voorste huiddeu
ren komen uit in een lobby met infor
matiebalie (fig. 4). Achter de balie, dus 
meer naar het voorschip, ligt een trap
penhuis naar de hoger gelegen dekken.

Deze trappen lopen door tot dek 8. Het 
trappenhuis aan BB in het voorschip 
sluit aan op een trappenhuis dat verbin
ding geeft met de dekken 6 en 7. Aan 
SB bevindt zich tussen de dekken 5 en 7 
een soortgelijk trappenhuis.

Hutaccommodatle
Het schip biedt plaats aan 937 passa
giers en wel:
5 passagiers Ie  klas, in eenpersoons 
hutten op dek 8;
104 passagiers 2e klas, in vierpersoons 
hutten op dek 7;
828 passagiers 3e klas, in zespersoons 
hutten op de dekken 7 en 5.
Van de 138 hutten 3e klas zijn 70 bui
tenhutten en 68 binnenhutten. Alle hut
ten meten 3,9 x 2,3 m. De inrichting is 
sober: behalve de zes bedden (drie on
der, drie boven) bevat elke hut een was
tafel, een bagagerek, zes kledinghaken 
en een prullenmand. Toch zijn de hut
ten in vergelijking met de meeste veer
boten in het Verre Oosten zeer comfor

tabel en redelijk ruim. Dat wordt boven
dien bevorderd doordat de bovenkooi
en opklapbaar zijn, waardoor visueel 
veel ruimte wordt gewonnen.
Ten behoeve van de 3e klas passagiers 
zijn toiletten (fig. 5) en douches voor al
gemeen gebruik in elk huttencomplex 
aanwezig.
Opgemerkt zij dat alle WC's aan boord 
met zeewater worden gespoeld; daar
voor is een aparte zoutwater hydrofoor- 
installatie geïnstalleerd.
De hutten in de 2e klas hebben het 
voordeel van een aparte toiletunit (in 
plaats van een wastafel in de hut) en 
van een kleiner aantal personen per 
hut, maar zij zijn niet groter dan de 3e 
klas hutten (waarbij het netto vloerop
pervlak tengevolge van de toiletunit 
nogal wat kleiner is). Zij hebben nage
noeg dezelfde inrichting als de 3e klas 
hutten (aangepast aan het aantal per
sonen, dus vier bedden en vier Weerha
ken), met als enige extra een afleg- 
plankje tussen de bedden.
De verwachting is dat op reizen van 
wat langere duur ('short international 
voyages') de bovenkooien in de 2e en 
3e klasse niet zullen worden gebruikt. 
Het aantal passagiers op zulke reizen 
zou dan 471 zijn.
De 1 e klas hutten zijn relatief luxueus en 
komen qua inrichting overeen met de 
eenpersoons hutten van de senior offi
cieren.

Publieksruimten
Het ontwerp van de publieksruimten is 
van Studio Acht en is, op uitdrukkelijk 
verzoek van de rederij, in West-Europe- 
se stijl uitgevoerd.
De salons voor de passagiers liggen alle 
op dek 6. Aan de voorzijde ligt op dit dek 
een lounge met 500 zitplaatsen, in het 
midden een dansvloer (de 'ster' op het 
algemeen plan) met een karaoka-mu- 
ziekinstallatie en achterin op hart schip 
een grote bar. De inrichting van de loun
ge is in 'old maritime style' (fig. 6), met



Fig. 6. De bar in de 
lounge.

Fig. 7. De gang aan 
BB die de drie salons 
verbindt; links de 
toegang naar het 'de 
luxe'restaurant, The 
Windmill.

koperen lampen, railingwerk met teak
houten toprail, hoge tafels in de vorm 
van boeien en 'net echte' patrijspoorten, 
waarachter beelden van veelal Neder
landse schepen als de Oranje en de Ba- 
loeran zichtbaar zijn. In de zijden liggen 
toiletgroepen aan SB en BB.
Achter de lounge bevindt zich een hal 
met trappenhuizen. Van de hal leidt 
een brede gang aan BB naar de andere 
salons (fig. 7): ongeveer midscheeps 
een 'de luxe' restaurant met 125 zit
plaatsen en achterop, aan BB, een 'eco
nomy class' restaurant met 250 zit
plaatsen. Het luxe restaurant, 'The 
Windmill", is in oud-Hollandse stijl uit
gevoerd, met donker hout, glas-in-lood 
en Delfts-blauwe tegels en met repro- 
dukties van schilderijen van Hollandse

meesters aan de wanden (fig. 8). Het 
economy class restaurant is in moder
ne, eenvoudige stijl uitgevoerd, met 
simpele wandschilderingen (fig. 9). Bei
de restaurants hebben zelfbediening en 
zijn daartoe met een buffet uitgerust. 
Tussen de twee restaurants ligt de kom
buis, van waaruit ook de messrooms 
van officieren en bemanning (achterop 
aan SB) worden bediend. De inrichting 
van de kombuis is afgestemd op de 
Chinese keuken, met onder andere spe
ciale 'rice steamers' en 'steam cookers', 
die in een aparte 'steam room' staan 
opgesteld en met een gasoliegestookt 
fornuis. De kombuis heeft een stortko
ker voor het afvoeren van afval naar een 
op dek 3 in de schacht opgestelde af
valcontainer.

Voor de passagiers zijn er verder 136 
dekstoelen op dek 7. Deze zijn uit poly
ester vervaardigd en zijn in groepen op 
stalen frames bevestigd.
Voor kinderen is er een speelruimte in
gericht op dek 7, direct achter hel 
frontschot.
Tenslotte is er ten behoeve van de pas
sagiers een zelfbedieningswinkel op 
dek 5, direct achter de entreehal.
In de publieksruimten zijn tien heetwa- 
ter boilers geplaatst, elk met een capa
citeit van 90 l/h, zodat de passagiers 
zelf thee kunnen zetten.

LADING VOORZIENING EN
De Bang Chui Dao is ingericht voor het 
vervoer zowel van vrachtauto's van al
lerlei soort en bussen als van personen
auto's.
Voor het vrachtvervoer zijn op dek 3 ze
ven rijstroken van 3,10 m breedte be
schikbaar, met een gezamenlijke op- 
stellengte van 700 m. In het ruim zijn 
vier rijstroken met een opstellengte van 
130 m. De totale opstellengte is dus 
830 m. Met 'slots' van 10 m lengte 
wordt de vervoerscapaciteit 80 eenhe
den, waarvan 69 op dek 3 en elf in het 
ruim. De vrije hoogte boven alle rijstro
ken is 4,50 m.
THet maximaal toegestane gewicht per 
eenheid is 40 t, de maximale asbelas
ting 15 t. Verder is dek 3 berekend op 
een gelijkmatige belasting van 3 t/m2; 
de tanktop is geschikt voor een gelijk
matige belasting van 5 t/m.
Bij het vervoer van personenauto's 
wordt gerekend met slot-afmetingen 
van 5,0 x 2,25 m. De opstellengten 
worden dan: 920 m op dek 3 ,160 m in 
het ruim en nog eens 80 m op de hijs
bare autodekken die in het achterste 
deel van het ruim zijn aangebracht; in 
totaal 1160 m. Hiermee corresponde
ren vervoerscapaciteiten van 180 auto's 
op dek 3, 31 in het ruim en 15 op de 
hijsbare dekken, in totaal 226 auto's. 
De vrije hoogte boven de hijsbare auto
dekken is 2,05 m, er onder 2,50 m.

Ro-ro voorzieningen
Laden en lossen van voertuigen ge
beurt over het achterschip, waar twee 
op/a(ritten beschikbaar zijn, die in ge
sloten stand tevens het achterschip wa
terdicht afsluiten.
In sommige havens, waar adequate 
walvoorzieningen (link spans) aanwezig 
zijn, wordt de normale hekdeur ge
bruikt. In havens waar zulke voorzienin
gen ontbreken, moet het schip langszij 
een kade toch kunnen laden en lossen 
en dan bewijst de quarter ramp goede 
diensten.
De normale hekdeur (fig. 10) heeft een 
lengte van 8,4 m, inclusief flappen van
2,0 m, en een vrije breedte van 7,0 m. 
De quarter ramp (fig. 11) bestaat uit



geborgd. De deuren zijn bovendien 
voorzien van hydraulische 'push out/ice 
breaking devices'. In het buitenste deel 
van de quarter ramp is bovendien een 
jiggerwinch geïnstalleerd.
De centrale hydraulische installatie staat 
opgesteld geheel achter op dek 3 aan 
BB. De maximale bedieningstijden zijn:
• voor de hekdeur 120 seconden;
• voor de quarter ramp 300 seconden;
• voor het luik 90 seconden. 
De installatie bedient ook het hijsbare 
autodek in het ruim (fig. 12). Dit heeft 
een oppervlak van circa 220 m2. Bela
den met 15 personenauto's kan het op 
en neer worden bewogen door middel 
van jiggerwinches. Indien niet in ge
bruik wordt het dek opgehesen tot on
der dek 3.

Fig. 8. Interieur van 
het 'de luxe'restau
rant.

Fig. 9. Het 'economy 
class' restaurant.

twee delen en heeft een totale lengte van
22,0 m, inclusief flappen van 2,0 m, en 
een vrije breedte van 4,0 m. Hij is in staat 
tijverschillen tot 3,35 m op te vangen. 
Het onderste autodek (dek 1) is bereik
baar via een vaste op- en afrit met een 
lengte van 42,0 m en een vrije breedte 
van 3,3 m. Aan de onderzijde van de 
ramp is een waterdichte deur aange
bracht. De opening in dek 3 boven de 
afrit wordt gesloten door een uit twee 
secties bestaand, waterdicht luik, dat 
langs de lange zijde aan de kant van de 
schacht omhoog scharniert. Het luik 
meet 40,0 x 3,3 m.
De vrije hoogte bij alle toegangen is 
4,50 m.
Deuren en luik worden door hydrauli
sche cilinders bewogen en hydraulisch

Verdere ladingvoorzieningen
De verdere voorzieningen omvatten on
der andere een groot aantal sjorkom- 
men, die flush in de autodekken zijn aan
gebracht (elk geschikt voor een belasting 
van 25 t onder 45") en op dek 3, ter 
plaatse van de centrale schacht, zes elek
trische aansluitingen voor koelwagens. 
Voor het ventileren van de autoruimen 
zijn in het voorschip vier elektrisch aan
gedreven toevoer ventilatoren geïnstal
leerd. Afvoer vindt tijdens het laden en 
lossen plaats via de geopende hekdeur 
of quarter ramp/deur, wanneer op zee 
via openingen in dek 5 en daarboven 
gelegen uitlaten aan de achterzijde van 
de accommodatie.
Voor het slagzijcompensatiesysteem 
zijn de eerder genoemde heeling tanks 
beschikbaar, elk met een inhoud van 
200 m ’, en een omkeerbare, elektrisch 
aangedreven propellerpomp met een 
capaciteit van 450 m3/h bij 18 mwk. 
De pomp staat in de pompkamer voor 
de machinekamer. Het systeem kan zo
wel automatisch als met de hand wor
den bediend en is van de nodige bevei
ligingen voorzien: wanneer een van de 
heeling tanks leeg is dan wel bij een be-

Fig. 10. Achterschip met geopende stem ramp en gesloten quarter ramp.



motoren, type 9SW38, elk met een 
maximum continu vermogen van 5760 
kW bij 600 tpm. Het zijn de eerste 9-ci- 
linder motoren van dit nieuwe type, die 
door SWD zijn gebouwd.
Via Vulkan flexibele koppelingen en 
Renk Tacke tandwielkasten, type HSU 
800 SP, drijven de motoren twee Lips 
verstelbare schroeven aan. Deze heb
ben vier bladen, een diameter van 
4000 mm en maken 168 tpm.

Via een PTO op de tandwielkast en een 
flexibele koppeling drijft elke motor te
vens een Leroy-Somer asgenerator aan 
van 1160 kW bij 1500 tpm, 380 V, 50 
Hz.
Verder zijn er twee hulpsets, elk be
staande uit een MaK dieselmotor, typ» 
8M20, van 1360 kW bij 1000 tpm en 
een Leroy-Somer generator.
Op zee kan met één asgenerator in be
drijf worden volstaan. Tijdens het 
manoeuvreren zijn een of beide hulp
sets in bedrijf en dient een van de asge
neratoren voor het aandrijven van de 
dwarsschroef. In de haven is één hulp- 
set in bedrijf en wordt tijdens het laden 
en lossen zonodig de tweede eenheid 
bijgezet.
De noodgeneratorset, opgesteld op 
dek 8 in de centrale schacht, bestaat uit 
een Caterpillar dieselmotor, type 
3406B, van 257 kW bij 1500 tpm en 
een Leroy Somer generator.

De hoofdmotoren lopen op zware olie, 
de hulpmotoren op dieselolie en de 
motor van de noodgeneratorset op 
gasolie.

Voor verwarmingsdoeleinden is een 
thermische olie systeem geïnstalleerd. 
De olie wordt verwarmd in economi
sers in de uitlaatgassenleidingen van de 
hoofdmotoren, elk met een capaciteit 
van 700 kW bij 90% MCR van de mo
toren, en/of door een oliegestookte ke
tel met een capaciteit van 2000 kW. 
Het systeem dekt de totale warmtebe
hoefte van het schip, zowel in tanks en 
machinekamer als in de accommoda
tie. Verwarming van de accommodatie 
gebeurt door middel van heet water, 
dat via een warmtewisselaar in het ther
mische olie circuit wordt verhit.

In de voor de machinekamer gelegen 
pompkamer staan opgesteld: diverse al- 
gemene-dienst- en ballastpompen, de 
hydrofoorinstallatie en de sewage-instal- 
latie en chillers voor de air conditioning.

UITRUSTING 

Stuurgerei
beide spaderoeren worden bediend 
door Frydenbo/ draaivleugelstuurma- 
chines.

Hg. 11. Quarter 
ramp.

Rg. 12. Blik in het 
ruim, met rechts de 
oprit naar het hoofd
dek en links het hijs
bare autodek.

paalde, in te stellen slagzij stopt de 
pomp automatisch.
Voor bewaking van het laad- en lospro
ces zijn een ladingcomputer en een ge
sloten TV-systeem geïnstalleerd. Het 
laatste heeft camera's bij de hekdeur en

de quarter ramp en een monitor in de 
machinekamercontrole ruimte.

MACHINE-INSTALLOT1E
De Bang Chui Dao wordt voortge
stuwd door twee Stork Wartsila Diesel



Fig. 13. De Bang 
Chui Dao (loto: Sea 
Sky Martin).

In het voorschip is een KaMeWa dwars- 
schroef met vier verstelbare bladen en 
een diameter van 2000 mm geïnstal
leerd. De schroef wordt aangedreven 
door een elektromotor van 900 kW bij 
1500 tpm, maakt zelf 301 tpm en le
vert een stuwkracht van 130 kN.

Stabilisatoren
Fincantieri stabilisers bestaan uit twee 
rechthoekige, hydraulisch bewogen en 
wegklapbare vinnen met een oppervlak 
van 8 m2 elk.

Anker- en meergerel
Op het voorschip zijn twee gecombi
neerde anker/meerlieren geplaatst met 
elk een kabelaring, een trommel en een 
verhaalkop, alsmede twee meeriieren 
met elk een trommel en een verhaal
kop.
Op het achterschip staan twee meeriie
ren, elk met twee, apart te bedienen 
trommels en een verhaalkop.
Alle lieren zijn van het fabrikaat Brisson- 
neau & Lotz, worden elektrisch aange
dreven en zijn self tensioning. De trek
kracht op de trommels is maximaal 101 
bij 15 m/min; met slacke draad is de 
snelheid 45 m/min. Zowel voor als ach
ter kunnen de lieren worden bediend 
met bedieningsconsoles in de zijden.

Reddingmiddelen
Als reddingmiddelen zijn vier gedeelte

lijk gesloten motorreddingboten, 38 
opblaasbare vlotten en twee rescue bo
ten geplaatst.
De reddingboten zijn door Mulder & 
Rijke gebouwd van met glasvezel ver
sterkt polyester en bieden elk plaats aan 
100 personen. Zij zijn opgesteld onder 
Schat zwaartekrachtdavits.
De gehele opstelling blijft binnen de 
scheepsbreedte, omdat de rederij ver
langde dat de twee schepen naast el
kaar kunnen worden afgemeerd. Dat 
moet overigens wel voorschip naast 
achterschip gebeuren, om te voorko
men dat de buiten de scheepsbreedte 
uitstekende brugvleugels elkaar raken. 
De vlotten, fabrikaat Viking, bieden elk 
plaats aan 25 personen. Voor het lance
ren van de vlotten zijn acht Schat davits 
geplaatst.
De rescue boten, eveneens van Mulder 
& Rijke, zijn van het open rigid GRP ty
pe en worden door Schat davits be
diend.

Brandbestrijding
Een gecombineerd branddetectie- en 
alarmsysteem van Autronica is geïnstal
leerd voor bewaking van machineka
mers en accommodatie.
De blusmiddelen omvatten:
• een C02-systeem voor de machine

kamers;
• een drenchingsystem voor de auto- 

ruimen;

• een sprinklerinstallatie voor de ac
commodatie.

Navigatie- en communicatie
apparatuur
Deze apparatuur is als gebruikelijk voor 
dit type schip en is uiteraard in overeen
stemming met de GMDSS-eisen en wel 
voor gebied A3.

EN VERDER...
De Bang Chui Dao en haar zusterschip 
zijn de laatste van een serie ro-ro sche
pen met een breedte van 23,40 m (ze
ven rijstroken) die van der Giessen-de 
Noord de laatste vier jaar heeft ge
bouwd. Steeds volgens grotendeels het 
zelfde concept, maar toch ook met aan
zienlijke verschillen; zie behalve de al in 
het begin genoemde Via Ligure ook:
• Norbank,SWZ 11 -93, blz. 477;
• Isle of lnnisfree,SWZ 08-95, blz. 16. 
In aanbouw is nu een schip voor de Ste- 
na Line: een nieuwe generatie ro-ro 
veerboten met een grotere breedte en 
in vele opzichten geheel anders dan de 
voorgaande schepen (SWZ05-95, blz. 
4). Het is een geheel nieuw ontwerp, 
waar wij te zijner tijd zeker aandacht 
aan zullen besteden.
Ook de nieuwe veerboot voor Ierland, 
die van der Giessen-de Noord zojuist 
heeft gecontracteerd (zie rubriek 
Maand Maritiem in dit nummer) krijgt 
een grotere breedte.
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Lijst van toeleveranciers voor de Bang Chui Dao
voor de Dalian Maotime Transport Cnxfi in China 
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Affa Laval, Maarssen 

Alphatron, Rotterdam 

AMW, Hendrik Ido Ambacht 

‘t Anker, Schelluiner 

Bakker, Ridderkerk 

Boll 6t Kirch, Amersfoort 

Brissonneau & Lotz, Frankrijk 

Brusselle Marine Industries, België 

Castrol, Voorburg 

Croon Electrotechniek, Rotterdam

Dam pa, Denemarken
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Econosto, Capelle a/d IJssel

Georg Eknes Industries, Noorwegen

EJectrolux, Zweden

Fincantieri, Italië
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Hamworthy, Rotterdam

Harbinger/Materiaal Metingen, Ridderkerk

Haten boer, Rotterdam

Heinen & Hopman, Spakenburg

Holland Marine, Lage Zwaluwe

Ingersoll Rand, Zoeterwoude

Inham Hi-Safe Systems, Dordrecht

In te rn a tio na l Lashing Systems, België

International Paint, Rhoon

Intersona, Epe

Kamewa, België

de Koning, Oosterhout

Konus Kessel, 't Harde

Kvaemer, Zweden

Kvaemer Incinerator, Noorwegen

Leroy-Somer, Soesterberg

Lips, Drnnen

MaK Nederland, Dordrecht 

Momek, Zweden 

Mulder &  Rijke, IJmuiden 

Nieuwburg, Krimpen a/d IJssel 

NR Koeling, Krimpen a/d IJssel 

Pelican, Verenigd Koninkrijk 

Pot, Willem Rotterdam 

Rubber Design, Heerjansdam 

Schat Davit Company, Utrecht 

Smits Neuchâtel, Nieuwegein 

Sperre, Rotterdam 

Stork Wartsilä Diesel, Zwolle 

Stork Pompen, Assen 

Studio Acht, Moordrecht 

TEC, België

Thyssen de Reus, Krimpen a/d IJssel 

Ubel, Amsterdam 

Uittenbogaart, Rotterdam 

Ulstein Rekab, Groningen 

Unitor Ships Service, Rotterdam 

Viking, Zwijndrecht

Vogeienzang-de |ong, Krimpen a/d IJssel 

en Sempress, Hendrik Ido Ambacht 

Winel, Assen 

Wouter Witeel, Enschede 
Viking, Zwijndrecht
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Afscheid
Dr.lr.KJ. Saurwalt
Op vrijdagmiddag 15 december 1995 zal op 
de Technische Universiteit Delft een middag- 
symposium worden gehouden ter gelegen
heid van het afscheid van dr.ir. K.|. Saurwalt 
bij de TU Delft.

A a n m e l d i n g

De kosten voor deelname zijn een bijdrage in 
het cadeau van de heer Saurwalt. U wordt 
verzocht een (vrijwillige) bijdrage over te ma
ken op ABN-AMRO rekening 46.99.18.799 
(of op het Postbanknummer 460175 van de 
Bank), ten name van Prof.ir. S. Hengst, Mekel- 
weg 2, Delft, onder vermelding van "Afscheid 
Saurwalt" en de naam van de deelnemer(s). 
De lijst van de namen van diegenen die bij
dragen zal met het cadeau worden overhan 
digd.

k
I n l i c h t i n g e n

Voor verdere informatie over het symposi
um, of indien u een programma wilt aanvra
gen, kunt u kontakt opnemen met mevrouw
A. Nieuwland-|obse, Faculteit Werktuig
bouwkunde en Maritieme Techniek, TU 
Delft, Mekelweg 2, 2628 CD Delft, tel. 015 — 
783882, fax. 015-784264.

P r o g r a m m a

Het programma is als volgt:
14.00 uur Ontvangst en inschrijving.
15.00 uur Opening door Prof.ir,
S. Hengst (voorzitter).
15.05 uur Bijdrage Numeriek Centrum 
Groningen (N.C.G.) of Engineering Centrum 
Groningen:

De nieuwe mogelijkheden van computer 
ondersteund tekenen in de praktijk.
15.30uur Ir. F.I.P.H.G. Verbaas: 

Elektronische uitwisseling van informatie 
met de classificatie-bureaus.

De visie van Lloyd's Register.
15.55 uur Pauze.
16.20 uur Dr.lr. K.|. Saurwalt:

30 jaar computers in de scheepsbouw.
16.45 uur Samenvatting, paneldiscussie, af
ronding.
17.00 uur Receptie Dr.lr. K.J. Saurwalt. 

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



LOWLAND
INTERNATIONAL NV

Lowland International is een projectbureau en 
specialist in personeels- en crewmanagement 

voor o.a. scheepvaart en off-shore.

Personeel Opdrachtgevers

Lowland International heeft 
voor korte en lange periodes 
plaatsingsmogelijkheden voor:

Stuurlieden
S I, S2, S3, SK + A

M achinisten/S W TK 's
C, B, A, MM

Maritiem officieren

Stuur uw CV naar: 
Lowland International NV 
postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp.

Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot de heer L.J. Kools, 
manager scheepvaart, telefoon: 
020 6533838.

Wanneer u denkt aan flexibele 
arbeidsrelaties of tijdelijke 
alternatieven zoals:

Projectm edew erkers
voor integrale projecten 
of bepaalde onderdelen 
van projecten

dan bent u bij 
Lowland International 
aan het juiste adres.

Meer informatie vindt u in onze 
brochure, die wij u graag toesturen. 
U kunt ook een afspraak maken 
met de heer A. Fickel of met de 
heer M.F.L. Vanderstappen om te 
praten over de mogelijkheden en 
financiële voordelen van personeel 
op projectbasis.
Ons telefoonnummer is:
020 6533838.

Lowland International 
Amsterdam Schiphol Office, 

Kruisweg 631-635 te Hoofddorp

Lid

'Vereniging 

Nederlandse 

Projectbureaus



M A R K E T I N G d o o r  S . S c h a k e l a a r  e n  J .  t e n  B o s c h

Ing. S. Schakelaar is 
werkzaam bij 
Conoship 
International B.V, 
Groningen en Drs. 
ing. ). ten Bosch bij 
Business to Business 
Marketing Consul
tants, Soest.

Business to Business marketing
Conoship International als commerciële organisatie.

In de afgelopen afleveringen van Schip en W erf de Zee Is er aandacht 
besteed aan het them a Business to  Business m arketing. In het eerste ar
tikel; 'Is Business to Business marketing toepasbaar in de maritieme in
dustrie 7' is uitgelegd w at de filosofie achter het marketingdenken is en 
welke voordelen het toepassen ervan heeft. In de tweede bijdrage is in 
gegaan op de strategische m arketingplanning. In dit derde artikel kan 
de lezer inzicht verkrijgen welke belangrijke plaats Business to  Business 
marketing in de bedrijfsprocessen van Conoship International B.V. in
neemt.

Conoship International B.V.
Conoship International B.V. is de ge
meenschappelijke marketing-, sales-, en 
ontwerporganisatie van acht onafhan
kelijk scheepswerven in Noord-Neder- 
land. Er is daarbij sprake van een verre
gaande samenwerking op het gebied 
van strategische planning, marktbena
dering, produktontwikkeling en uitwis
seling van kennis en ervaring tussen de 
aangesloten werven. Conoship Interna
tional B.V. coördineert deze samenwer
king en verleent veel van de daarvoor 
benodigde diensten.

Conoship International verleent de 
marketing-, verkoop-, en ontwerpdien- 
sten aan de volgende werven:
- Scheepswerf Barkmeijer Stroobos
- Scheepswerf Bodewes Volharding
- Scheepswerf Bijlsma
- Scheepswerf Metz
- Scheepswerf Niestern Sander
- Scheepswerf Tille Kootstertille
- Scheepswerf Harlingen
- Frisian Shipyard Welgelegen

Conoship International B.V. en de aan
gesloten werven kennen de volgende 
sterke punten:
- Conoship International is een flexibe
le organisatie, in staat om aan de indivi
duele eisen van de klanten tegemoet te 
komen. Binnen de organisatie is de rijke 
ervaring en kennis op het gebied van 
marketing & sales met scheepsbouw- 
kunde gebundeld tot een krachtige 
'Problem Solving Unit'.
- C.l. en de werven maken deel uit van 
de unieke en uitgebreide Noordelijke 
scheepsbouwinfrastructuur. Er vindt 
continu gezamenlijke ontwikkeling en 
co-makership plaats met een groot 
aantal toeleveranciers.
- De werven kennen een zeer hoge 
productiviteit. Hierdoor is het mogelijk 
om qua prijsniveau met de 'lage lonen'-

landen te concurreren.
- Door het samenwerkingsverband 
kunnen de levertijden verkort worden.
- Door onder andere het overdekt bou
wen van de scheepsconstructie wordt 
er een hoge 'produktkwaliteit' van de 
schepen bereikt. Dit resulteert onder 
andere in een zeer hoge tweedehands 
waarde van de schepen.
- De werven kunnen alle scheepstypen 
bouwen. Door buitendijkse bouwfacili- 
teiten is het tevens mogelijk om sche
pen met een maximale breedte van 
28 m te construeren en af te bouwen.

Conoship International B.V. heeft, sinds 
augustus 1993, de gehele bedrijfsvoe
ring in een ISO 9001 kwaliteitsbor- 
gingssysteem vastgelegd. Daarmee is 
een zeer gestructureerde afhandeling 
van de werkzaamheden die voor de 
werven worden gedaan gewaarborgd.

Hoe functioneert Conoship 
International B.V. ais commerciële 
organisatie?
In dit deel komen de primaire taken, 
met betrekking tot de commerciële 
dienstverlening aan de aangesloten 
werven, van de verschillende afdelin
gen binnen Conoship International aan 
de orde. Achtereenvolgens zullen de di
rectie, de marketingafdeling en de pro- 
jectmanagementafdeling worden be
sproken.

De directie
De centrale doelstelling van Conoship 
International, luidt als volgt: 

Marktbewerking, promotie, verkoop- 
ondersteuning, produktontwikkeling 
en overige relevante dienstverlening 
met het doel nieuwbouwopdrachten te 
realiseren ten behoeve van de aange
sloten scheepswerven.

Het is het gemeenschappelijke doel van

de aangesloten scheepsnieuwbouw- 
werven om een krachtige markering
en verkooporganisatie te hebben die 
hen in staat stelt om adequaat op de 
marktontwikkelingen in te spelen.
Met een regelmaat van 2 a 3 jaar of in
dien de marktomgeving daar aanlei
ding toe geeft wordt er door de direc
tie van C.l. en de aangesloten werven 
gezamenlijk een beleidsplan opgesteld 
waarin de strategische marsroute en de 
afstelling van de marketinginstrumen
ten worden vastgelegd. Tevens wordt 
er dan een uitgebreide interne analyse 
uitgevoerd. Dit plan geeft richting aan 
de organisatie en de te volgen strate
gie.

De marketingafdeling
Een scheepsbouwconcern heeft te ma
ken met een uitgesproken complexe 
marktomgeving. De marktsituatie ver
andert voortdurend. Derhalve voert C.l. 
jaarlijks een strategische heroriëntatie 
uit. In deze heroriëntatie wordt de 
markt onderzocht en wordt een omge- 
vings- en interne analyse uitgevoerd. 
Zo ontstaat er een goed beeld welke 
product-marktcombinaties voor de 
werven interessante mogelijkheden 
kunnen bieden.

De geselecteerde Produkt/Markt-com- 
binaties (zoals bijvoorbeeld IMO-2 Che
micaliën tankers voor de Engelse markt) 
worden verder onderzocht. Er wordt 
dan op een zo gedetailleerd mogelijk 
niveau naar de potentiële afnemers in 
een PM-combinatie gekeken. Welke 
schepen hebben ze in hun vloot, wat is 
de leeftijdsopbouw; in welke diensten 
zijn deze schepen actief; waar zijn hun 
schepen gebouwd; hebben ze momen
teel aanvragen uitstaan; wat is de finan
ciële positie (solvabiliteit); wat is de re- 
derijstrategie; wat zijn de concurrenten 
van deze rederij; welke concurrenten 
kunnen we bij toekomstige nieuw
bouwprojecten van deze rederij ver
wachten en dergelijke.

Met behulp van de gedetailleerde 
marktinformatie kan dan een operatio
nele planning worden gemaakt. In de 
operationele planning voor een bepaal
de (groep van) PM-combinatie(s) 
wordt het volgende opgenomen:



1 .Een marktbenaderingsplan:
De tactiek van de marktbewerking en 

het gebruik van de marketinginstru
menten wordt hierin bepaald.
2.Een begeleidingsplan:

Het doel hiervan is het scheppen van 
een gunstig marktbenaderingsklimaat. 
Hier worden de randvoorwaarden voor 
de marktbenadering ingevuld, bijvoor
beeld de uitwerking van communica
tiemix.
3.Een marktanalyseplan:

Hoe kennis van de te benaderen po
tentiële afnemer te verkrijgen; welke 
omgevingsfactoren moeten blijvend 
bekeken worden, bijvoorbeeld zal een 
richtlijn van de International Maritime 
Organisation ook door de nationale 
overheden worden overgenomen en 
uitgevoerd.
4.Een controleplan:

Wat dient er gedurende en na de uit
voering van het marktbenaderingsplan 
geëvalueerd te worden.

Op deze wijze ontstaat er een operatio
neel marketingplan, dat op een zeer 
practisch niveau opgesteld is. Naast een 
gedegen inzicht in grootte en ontwik
keling van de verschillende marktseg
menten, de kenmerkende omgevings
factoren en kritische succesfactoren is er 
ook een grote kennis op het practisch 
bruikbare redersniveau verkregen. De 
verkregen kennis van de individuele po
tentiële afnemer stelt de commerciële 
organisatie van C.l. goed in staat om 
zich, tijdens de persoonlijke communi
catie, als 'Problem Solving Unit' te kun
nen opstellen.

Conoship International is dan een markt
partij die zich kan onderscheiden doordat 
er in de huid van de reder gekropen kan 
worden en vanuit zijn gezichtspunten 
meegedacht wordt.

De uitvoering van de marktbenade- 
ringsplannen berust bij zowel de mar
keting- als de projectmanagementafde- 
ling van Conoship International. Hierbij 
draagt de marketingafdeling voorna
melijk de zorg voor het uitwerken van 
de communicatieboodschap in bijvoor
beeld mailingcampagnes en het opstel
len van persberichten en redactionele 
artikelen. De projectafdeling speelt een 
grote rol in de persoonlijke communi
catie. In de communicatiemix is de per
soonlijke relatievorming het meest be
langrijk. Het is een 'peoples game'. Ook 
wordt er veel belang gehecht aan het 
uitbouwen en onderhouden van de 
netwerkorganisatie van rederijen, toele
veranciers, agenten, scheepsmakelaars, 
financieringsmaatschapijen, overheden 
en classificatie-organisaties.
Het op- en uitbouwen van de (persoon
lijke) relatie met een rederij stelt C.l. in

staat om reeds in de eerste fase van het 
aankoopproces, de behoefte/pro- 
bleem-herkenningsfase, te participeren. 
Conoship International kan juist in deze 
fase concurrentievoordeel verwerven 
door samen met de reaer na te denken 
over de randvoorwaarden voor een 
mogelijk nieuw te bouwen schip, ren
dabele dienstgebieden, goede time
charters, het technisch concept, finan
cieringsfaciliteiten, nieuwbouworgani- 
satie en dergelijke.
Het agentennetwerk van C.l. in scheep- 
vaartlanden als Duitsland, Denemar
ken, Groot Brittannië en Griekenland 
speelt een belangrijke rol in de informa
tievoorziening en de contactlegging. 
De andere communicatiemiddelen, als 
'Periodical Newsletter' en de mailing
kampagnes dienen voornamelijk tot 
het genereren van 'leads'.

De projectmanagementafdellng
De projectmanagementafdeling be
handelt tevens de binnengekomen 
aanvragen. Deze aanvragen kunnen 
ook komen van rederijen of indirect via 
'brokers' op basis van de grote naam
bekendheid en het kwaliteitsimago van 
Conoship International en de werven. 
Het projectmanagement is erop gericht 
dat Conoship International in een zo 
kansrijk mogelijke aanbiedingspositie 
komt.

Wanneer er een aanvraag wordt ge
plaatst die niet direct met een tactische 
marktbewerking in verband te brengen 
is, betekent dit dat Conoship Internation
al niet meer in de eerste fase van het 
koopproces, de behoefte/probleem-her- 
kenning, kan participeren. De 'prospect' 
heeft de behoefte reeds zelf geconsta
teerd en zich een voorstelling van het 
concept dat daar in moet voorzien, ge
maakt. Dit betekent dat de 'prospect' het 
initiatief in handen heeft. Het koopproces 
is als volgt voor te stellen (zie fig 1)

Bij de gerichte marktbewerking 
wordt er getracht reeds voor de 'be- 
hoefte/probleem-herkennende fase' 
een rol als klantenadviseur te spelen. Zo 
wordt er samen met de geïnteresseerde 
reder onderzocht wat in de nabije toe
komst de rendabele dienstgebieden 
voor zijn vloot zullen zijn. Ook wordt er 
bij verandering van wetgeving voor de 
'lead' gecontroleerd of zijn schepen 
hieraan kunnen voldoen en/of welke 
oplossingen hiervoor gekozen kunnen 
worden. Dit zijn slechtst enkele voor
beelden van hoe er getracht wordt als 
'Problem Solving Unit' te opereren. Co
noship International initieert dan zelf de 
mogelijke toekomstige aanvraag.

Het eerste doel bij de behandeling van 
een project is om voor de tender gese
lecteerd te worden. Door de grote in
ternationale naamsbekendheid van Co
noship International en door de duide
lijke differentiatievoordelen als: hoge 
produktiviteit, bouwkwaliteitsoptimali- 
satie door overdekte bouwfaciliteiten, 
het brede produktassortiment en de 
gunstige Noordelijke scheepsbouwin- 
frastructuur, wordt dit doel in ongeveer 
85% van de aanvragen bereikt.

Het tweede doel is om een gunstige to
tale aanbieding neer te leggen. Het 
projectmanagement verzamelt daar
voor zoveel mogelijk informatie over 
het project en 'prospect' via de broker, 
agenten en toeleveranciers en aan de 
hand van het 'Marketing Informatie 
Systeem'. Om de juiste 'projecttactiek' 
te kunnen kiezen worden minimaal de 
volgende vragen beantwoord:
* Hoe is de vloot van de betrokken 
prospect opgebouwd ?
- Scheepstypen, main particulars.
- Leeftijdsopbouw.
- Leveranciers van de huidige schepen 
[concurrenten].
* Wat zijn de 'trades' waarin de

Stap I:  Behoefte/probleem-herkenning bij rederij.
Stap 2: Rederij bepaalt grove specificaties.
Stap 3: Soms worden er in eigen beheer een voorontwerp en een

besteklmet makers-listl opgestald.
Stap 4: Er worden oriënterende aanvragen geplaatst bij veelal een

grote groep concurrende werven.
Stap 5: Men selecteert de werven die interesse tonen op basis van:

Reputatie/referenties leverancier 
- ‘ bouwcapaciteit van de leverancier

politiek en strategie 
De geselecteerde werven kunnen aanbieden. De zogenaamde 
tenderprocedure start.

Stap 6: De tenderdocumenten/specificaties worden aan de werven
verstrekt. Deze kunnen nu een concept uitwerken en een 
prijsniveau vaststellen.

Stap 7: Aanbiedingen worden vergeleken. Dit resulteert in de
shortlist.

Stap 8: Met de werven die op de shortlist staan wordt verder
onderhandeld.

fig. 1. Het koopproces bij scheepsnieuwbouwprojecten



betrokken prospect actief is (geweest) ?
- Worden er schepen verchartered aan 
derden, of wordt juist tonnage bijge
charterd ?
- Concurrenten van de prospect.
* Hoe is de DMU opgebouwd ?
* Wat is de financiële positie van de 
prospect ?
* Hoe zijn eventueel eerdere contacten 
met deze prospect verlopen ?
* Wat zijn de succesfactoren om op de 
shortlist geplaatst te worden ?

In een zo vroeg mogelijke fase van het 
projectbeheer wordt altijd geprefereerd 
om een persoonlijke relatie met de 
klant op of uit te bouwen. De project
manager krijgt een betere feeling en 
meer gegevens over het project. De 
vertrouwensband, nodig voor succes, 
kan worden opgebouwd. Ook wordt 
het dan uiteindelijk beter mogelijk om 
de (concurrentie)voordelen van de to
tale aanbieding te benadrukken.
Voor ieder mogelijk project stellen zich 
één of meer van de bij Conoship Inter
national aangesloten werven als pro
jectpartners op. In samenwerking met 
de ontwerpafdeling van C.l. die het aan 
te bieden concept ontwikkelt, en met 
de betrokken werf, die het aan te bie
den prijsniveau en de leveringsvoor-
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waarden vaststelt, wordt getracht zo 
goed mogelijk op een aanvraag te re
ageren. Indien dit mogelijk is wordt er 
altijd voor gekozen de aanbieding per
soonlijk bij de prospect voor te leggen.

Sam engevat

Conoship International genereert 
nieuwbouworders door eigenlijk een 
twee-sporen strategie te hanteren. 
Enerzijds wordt er via marketingon- 
derzoek voor een gerichte en planma
tige marktbenadering gekozen. An
derzijds geschiedt het (selectief) aan
bieden op aanvragen ook daar waar 
geen direct verband bestaat met een 
tactische marktbewerking.
Ook de laatste benadering levert een 
zeker rendement op. Echter, een ge
richte marktbenadering heeft een 
aantoonbaar hoger rendement. Er 
wordt een relatie met een potentiële 
afnemer opgebouwd, men kan 
vroegtijdig in de probleemoplossing 
participeren en alle differentiatievoor- 
delen benutten.

Slot
Business-marketing is niet meer uit het 
bedrijfsproces van Conoship Interna

tional weg te denken. Na een gewen
ningsproces van enkele jaren, waarbij er 
werd geïnvesteerd in Marketingoplei- 
dingen (bijvoorbeeld in samenwerking 
met Stichting Techniek En Marketing], 
gekwalificeerd personeel werd aange
trokken en ervaringen werden opge
daan, is het goed gelukt om de 
scheepsnieuwbouwmarkt vanuit het 
marketingdenken te benaderen.
De daaruit voortkomende planmatige 
marktbenadering heeft tot een duidelijk 
hoger rendement geleid. Conoship In
ternational is door het continue marke- 
tingonderzoek nu beter in staat aan zijn 
centrale doelstelling richting te geven. 
Op deze wijze kan Conoship Interna
tional zijn functie voor de werven beter 
vervullen.

Referenties
Business to Business Marketing in de praktijk 
F & C Publishing, Postbus 2497, 3500CL 
Utrecht
telefoon: 03242^633 

- Toegepaste Industriële Marketing 
STEM, ISBN 90 267 1773 3 
'Stichting Techniek En Marketing'
Secretariaat STEM, Postbus 114, 3760 AC 
Soest
telefoon: 02155 22509

%

INA STAAT AL MEER DAN 45 JAAR VOOR 
VEILIGHEID EN EFFICIENCY IN HET VAARVERKEER

1976 CB IJMUIDEN
Trawlerkade 32 
Telefoon 02550-16 149

8261 K A M P E N

Groenestraat 163/ '

Telefoon 05202 ■99

Aan apparatuur voor navigatie 
en kommunikatie worden, door 
het steeds toenemende 
vaarverkeer, steeds hogere 
eisen gesteld.
INA volgt deze ontwikkelingen 
al tientallen jaren op de voet en 
is daarom m staat de meest 
geavanceerde apparatuur aan 
te bieden.

1781 AL DEN HELDER
Het Nieuwe Werk 91 
Telefoon 02230-33 644

6861 NX HARLINGEN
Nieuwe Vissersleven 5 
Telefoon 05178-12 565

4382 NK VUSSINGEN
Engelandweg 
Telefoon 01184-65 439

INTERNATIONALE
NAVIGATIE APPARATEN

Informatie, demonstratie en verkoop

4510 AB BRESKENS
Postbus 87 
Telefoon 01172-16 47

9700 AE GRONINGEN
Postbus 200 
Telefoon 050-14 1666

Die enorme kennis en ervaring 
heeft er toe geleid dat 
inmiddels vele honderden 
schepen door INA van adequate 
apparatuur zijn voorzien of kom
pleet geïnstalleerd.
INA adviseert, installeert en 
verleent optimale service in 
binnen- en buitenland.

INA voor veiligheid en 
efficiency in het vaarverkeer

INA, Wi|nhaven 42 
Postbus 1590,

3000 BN Rotterdam 
Telefoon 010-403 8711 
Fax 010-433 08 31
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T h e  B luew ater G ro u p  is a sm all 
m ultinational organization active in the  
design, construction , sale and leasing  
of tanker based Floating Production, 

Storage and Offloading System s  
(F P S O ) as well as S ingle  Point M ooring  

S yste m s (S P M ).

Th e se  system s serve the cost-effective  
exploitation of oilfields and are of 

increasing im portance in the offshore  
oil industry. T h e  integration of relevant 

te ch n o lo gy and com m ercia l strategy  
is the cornerstone of 

B luew ater’s su cce ss  in this  
specialized industry.

Following an increase of our operations on the 
North Sea, we seek to fill the position of:

Marine 
Superintendent

The Marine Superintendent is office based, at 
Hoofddorp, and a member of the Operations 
Support Team for FPSOs. He will liaise with the 
Offshore Marine Superintendents, and visit the 
offshore units as required. His experience will be a 
valuable addition to the Project Team's overall 
maritime experience. He advises on the subject of 
marine procedures / practices and will write and 
monitor such procedures. He will assess designs 
and eauipment from an operations view point and 
provide input for conceptual designs.

Minimum Qualifications:
Open Masters Certificate with Dangerous Cargo 
Endorsement, COW Certificate.

Required Experience:
10 years minimum experience as Chief mate on 
crude carriers, COW. Preferably -North Sea-expe- 
rience of Single Point Mooring Procedures, shuttle 
tanker operations.

Applicants are invited to send their C.V., 
marked ‘confidential’, to: 
Personnel Department 

Bluewater Engineering B.V.

P.O. Box 3102, 2130 KC Hoofddorp.

blueuuoter Designs, Produces and Delivers
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Amitardam

Europort weer comple
ter en intemationaler

Meer werven en motorenleveranciers, 
uit meer verschillende landen dan 
voorheen en zeer belangwekkende 
congressen; volgens de organisatoren 
heeft Europort 95 alles in zich om een 
groot succes te worden. Europort 95 is 
dan ook het grootste maritieme evene
ment van Europa. Met extra nadruk op 
de baggerindustrie door het World 
Dredging Congress dat gelijktijdig met 
de tentoonstelling wordt gehouden.

Alexander Bitter, project manager van 
Europort 95, toont zich dan ook bij
zonder optimistisch. "Daarbij komt 
dat Europort al een goede uitgangs
positie heeft. De 1993-versie werd 
door de bezoekers gewaardeerd met 
een 7,5, dat is hoog voor een vak
beurs. Nog belangrijker is dat ruim 
80% aangaf in 1995 (waarschijnlijk) 
weer te komen."

25 Landen

De ruim 500 exposanten die zich op 
Europort 95 presenteren komen uit 25 
landen en vertegenwoordigen ruim 
1.500 merken. De maritieme indus
trieën uit het Verenigd Koninkrijk, Ja
pan, Italië en Denemarken richten op 
de tentoonstelling een gezamenlijke 
presentatie in.

Veel nieuws in motoren

Op Europort 95 worden een aantal be
langrijke nieuwe motoren geïntrodu
ceerd zo meldt Bitter. "Daarnaast vind 
ik het goed om te kunnen melden dat 
enkele bekende bedrijven na enkele ja
ren van afwezigheid weer aan Europort 
deelnemen. Ruim een derde van de be
zoekers in 199Ï gaf aan met name be
langstelling voor motoren te hebben. 
Die bezoekers komen in november dus 
nog beter aan hun trekken.

Werven optimistisch

Nieuwbouw- en reparatiewerven to
nen zich over het algemeen ook opti
mistisch. Uit dit segment zijn er ook

weer meer exposanten dan twee jaar 
geleden. "Over het algemeen wordt 
gemeld dat het redelijk goed gaat, de 
deelname aan Europort wordt ener
zijds gezien als dé manier om de con
tacten met de klanten te onderhou
den terwijl anderzijds gestreefd wordt 
naar een verdere versterking van de 
marktpositie. Dit jaar wordt daarbij 
duidelijk vanuit een positieve toe
komstverwachting gewerkt. Daar ben 
ik blij mee, dat is ongetwijfeld goed 
voor de sfeer op de tentoonstelling".

Baggerdeskundighek) uit hele 

wereld verenigd

Het World Dredging Congress is tij
dens Europort het ontmoetingspunt 
voor baggerspecialisten. "Enkele hon
derden bagger-specialisten uit de hele 
wereld spreken vier dagen over The 
Dredging Benefits. Men stelt, terecht, 
dat er zonder baggeren geen havens 
en goede kustverdedigingswerken 
zouden zijn en dat ook de winning 
van grondstoffen voor bouwmateria
len onmogelijk zou zijn. Bijzondere na
druk ligt er natuurlijk ook op de milieu
aspecten van het baggeren. De tech
nische aspecten van het baggeren, die 
daar vanzelfsprekend ook aan de orde 
komen sluiten direct aan op de Euro- 
port-tentoonstelling. Daar worden im
mers een groot aantal praktische be
naderingen getoond. Het congres 
wordt overigens omlijst door een klei
ne eigen tentoonstelling."

The Lloyd’s European Shipping 

Forum

Uoyds of London Press (uitgevers van 
onder andere Uoyd's Ship Manager 
en Uoyd's List) organiseren "The offi
cial Conference of Europort 95'. Tij
dens dit tweedaagse congres wordt 
met name vooruitgeblikl op de toe
komst van de maritieme industrie. 
Hierbij komen onder andere aan de 
orde; de toekomst van de Europese 
scheepsbouw, de invloed van de wet
geving op rederijen, de mate waarin 
nieuwe technologie leidt tot veiliger 
schepen en de ontwikkeling van de 
dieselaandrijving.

Rol van tankervaait in Europa

Het Europees beleid met betrekking 
tot tankertransp/ort over de binnenwa
teren is het centrale onderwerp van 
een congres georganiseerd door Tan
ker Overleg Nederland (waarin sa
menwerken het Centraal Bureau voor 
de Rijnen Binnenvaart en het Bureau 
Voorlichting Binnenvaart). Belangrijke 
onderwerpen van gesprek zijn de vei

ligheid en de marktregulering. Waarbij 
steeds de relatie tussen tankervaart en 
andere vervoersmodaliteiten in het 
oog wordt gehouden. Deze Engelstali
ge bijeenkomst wordt simultaan ver
taald in het Duits en Nederlands.

Europort ontmoetingspunt

In de reeks van bijeenkomsten die Eu
roport omlijsten noemt Bitter ook nog 
de jaarvergaderingen van de Vereni
ging Nederlandse Scheepsbouw In
dustrie en de Koninklijke Veremqing 
Nederlandse Reders en de "Ontmoe
tingsdag Maritieme Techniek". "Beurs 
en de bijeenkomsten daarom heen 
versterken elkaar. Men kan met totaal 
verschillende doelen naar Amsterdam 
komen, duidelijk is dat de hele Europe
se maritieme industrie elkaar ontmoet 
in Amsterdam."

Europort 95

Europort 95 is geopend van dinsdag 
14 tot en met zaterdag 18 november 
1995, dagelijks van 10.00 tot 17.00 
uur. Op donderdag 16 november van
10.00 tot 21.00 uur. De toegang be
draagt fl 30,= per persoon of gratis op 
vertoon van uitnodiging.

Organisatie

De 27e internationale Maritieme ten
toonstelling en de 9e internationale 
binnenvaart tentoonstelling Europort 
95 wordt georganiseerd door Amster
dam RAI, in nauwe samenwerking 
met hel tentoonstellingscomité, dat is 
samengesteld uit vertegenwoordigers 
van het betrokken bedrijfsleven en van 
de organisatie.

Locatie

Europacomplex: Europa-, Zuid-, West- 
Noord-, Oost-, Amstel- en Verbin
dingshal

M a r i n e  E q u i p m e n t  
T r a d e  S h o w

METS De ideale ontmoe
tingsplaats
Wie dat nou niet gedaan heeft, blok
keert alsnog de data 14 tot en met 16 
november in zijn agenda. Want een 
meerdaags bezoek aan METS 95 is 
méér dan gerechtvaardigd. De inter
nationale vakbeurs voor scheepsuitrus
ting en -toebehoren in Amsterdam RAI 
bevestigt opnieuw zijn reputatie als het 
belangrijkste jaarlijkse ontmoetings
punt voor de watersportinduslrie. Met 
ruim 650 exposanten telt het evene
ment weer meer deelnemers dan de 
vorige keer. Gezamenlijk bieden zij een 
volledig overzicht van produkten en 
accessoires voor de watersportindus- 
trie. Een completer aanbod is op geen 
andere vakbeurs op dit gebied te vin
den. Voor de specialistische vakbezoe- 
kers is de belangrijkste reden om naar 
METS te komen dat fabrikanten en im
porteurs met vaktechnische know
how hun kennis rechtstreeks overdra
gen.

De exposerende bedrijven en organi
saties zijn fabrikanten, producenten of 
importeurs uit meer dan 25 landen. 
Behalve individuele deelnemers uit de 
betreffende landen zijn er gezamenlij
ke presentaties in nationale paviljoens 
van Canada, Denemarken, Duitsland, 
Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Italië, Nederland, Nieuw Zeeland, de 
Verenigde Staten en Zweden. De ster
ke internationale vertegenwoordiging 
onderstreept het grote vertrouwen in 
METS als toonaangevende vakbeurs.
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Ideale one-stop location

Het driedaagse evenement is onder
gebracht in drie aaneensluitende hal
len van Amsterdam RAI, op een op
pervlakte van 11.000 mJ netto. Een 
ideale one-stop location voor de be
zoekers die afkomstig zijn uit de hele 
wereld. ?ij vinden in een compacte, 
overzichtelijke presentatie alles bijeen 
wat voor hen van belang is.
Actuele ontwikkelingen en nieuwe 
technologie op het gebied van jacht- 
ontwerp en -constructie.
En de produkten, componenten, ma
terialen en toepassingen die daarvan 
het resultaat zijn.
Bezoekers vertegenwoordigen alle 
sectoren uit de branche. Naast ont
werpers en jachtarchitecten en het 
technisch management uit de jach- 
bouwindustrie zijn dat dealers, distri
buteurs en retailers in de watersport- 
industrie en eigenaren en beheerders 
van jachthavens.

DAME-Awards

De meest opvallende produkten zijn 
ondergebracht in de expositie van de 
DAME-Award competitie.
Een tentoonstelling van produkten 
die het afgelopen jaar op de markt 
kwamen en op grond van ontwerp, 
originaliteit, ergonomie en functie 
werden genomineerd voor de Design 
Award METS.
Met name jachtbouwers en jachtar
chitecten blijken zeer geïnteresseerd 
in de DAME-Award produkten, die 
zich functioneel en qua ontwerp on
derscheiden.

Vakbijeenkomsten

Traditiegetrouw verzorgen internatio
nale vakbladen, in samenwerking met 
de overkoepelende branche-organisa- 
tie, een aantal bijeenkomsten. Op 14 
november wordt een ontbijtsessie ge
organiseerd door IBI/ICOMIA, met als 
thema 'de stand van zaken in de 
jachtbouwindustrie'. 's Middags vindt 
een seminar plaats onder auspiciën 
van Boating Business/ICOMIA. Daar 
wordt een update gegeven van de EU 
Regelingen voor de watersport-indus- 
trie.

Project '95

Onder deze titel vindt een driedaagse 
conferentie plaats over' Design, Con
struction, Engineering and Operation 
of Luxury Yachts'. Dit gebeurt onder 
auspiciën van The Wood Report, het 
Engelse technische- en business maga
zine over luxe jachten.
De conferentie richt zich op technisch 
management, ontwerpers en jachtar
chitecten en project managers. De or
ganisatoren verwachten deelnemers 
uit de hele wereld. Het programma 
omvat 14 technische onderwerpen en 
een aantal case-studies. Een van de be
langrijkste discussiepunten zijn de 
nieuwe Yacht Regulations.
Meer informatie over het programma 
van Project '95 via telefoonnummer: 
+44 171 610 6141. (VK)j4

Alleen vakbezoekers

Het vakmatige karakter van METS 
wordt gewaarborgd door een strikt 
gehanteerd toegangsbeleid voor 'tra
de visitors only'. Voorregistratie wordt 
aangeraden. Bij aankomst in de RAI 
ligt de bezoekersbadge dan klaar. Het 
Calaxy Expocard systeem voorziet in 
snelle en volledige registratie. De ge
gevens zijn on-line beschikbaar voor 
exposanten, zodat niet bij elke te be
zoeken stand opnieuw adresgegevens 
hoeven te worden uitgewisseld.

Openingstijden

METS 95 is op dinsdag 14 en woens
dag 15 november geopend van 10 tot 
1 8 uur en op donderdag 16 novem
ber van 1 0 tot 17 uur.

Organisatie

METS 95, internationale vakbeurs voor 
scheepsuitrusting en -toebehoren, 
wordt georganiseerd door Amster
dam RAI, in samenwerking met ICO- 
MIA, International Council of Marine 
jndustrvAssuciations.

Locatie

Hal 9 (Randstadhal), hal 10 (Deltahal) 
en hal 11 (Parkhal) van het Holland- 
complex van Amsterdam RAI.

Focus: een noodzaak 
voor gezonde Europese 
scheepsbouw

Inleiding door de heer Ir. J J.C .M . 

van Dooremalen, presideert-direc

teur IHC Holland N.V.

Nog niet zo lang geleden leefden on
ze scheepsbouwers in de vreze van 
een schijnbaar overmachtig japan. 
Overheidssteun werd zelfs onmisbaar 
geacht in onze sector, die eeuwenlang 
aan vrijhandel zijn kracht ontleende. 
Inmiddels hebben de japanners een 
gespierd koekje van eigen deeg gekre
gen: de concurrentie van nieuwe Azia
tische tijgers, met name Zuid-Korea. 
Het aantal scheepsbouwende lage lo
nen landen zal alleen nog maar toene
men. Tijdens het bezoek van de Ne
derlandse handelsdelegatie aan Indo
nesië, afgelopen augustus in het kiel
zog van de Koningin, boekte een In
donesische werf de opdracht voor vier 
schepen - en dat was niet omdat ze zo 
duur waren!

In het aangezicht van deze schijnbaar 
overmachtige elementen gaat het uit
stekend met een groot deel van de va
derlandse scheepsbouwindustrie. Dat 
blijkt, als we de markt op traditionele 
wijze tegen het licht houden, aan de 
hand van loonkosten, wisselkoersen, 
rentestanden en schaalvoordelen, on
logisch. Toch spelen Nederlandse wer
ven een belangrijke rol in diverse niche 
markten, zoals de luxe grote jacht
bouw en de bouw van baggermate- 
rieel. Ondanks de vaak riante over
heidssteun in omringende EU-landen, 
weten Nederlandse werven orders 
voor speciale schepen weg te slepen 
voor de neus van zwaar geprotegeer
de o f'Lage Lonen'-concurrenten. Ken
nelijk spelen bij concurrentie in de 
scheepsbouw ook andere zaken dan 
de kosten een rol.

In 1992 verrichtte KPMC Peat Mar
wick, in opdracht van de Europese 
Commissie, een studie naar de con
currentiepositie van scheepswerven 
binnen de Europese Unie, in vergelij
king met Japanse, Koreaanse en Finse 
werven. Men onderscheidde kleinere 
werven, die vooral binnen de EU con
curreren, en 'main international 
yards', die zich, in directe concurrentie 
met Japanse, Koreaanse en Finse wer
ven, richten op de bouw van contai
nerschepen, tankers, bulkcarriers, pas
sagiersschep, koelschepen en bag- 
germaterieel.

Interessant was de bevinding dat 60% 
van de produktie van EU-werven voor 
de Europese markt bestemd is, waarin 
zij een aandeel van 66% hebben. |a- 
panse en Koreaanse werven bedienen 
hun thuismarkten voor bijna 100%. In 
de EU zijn werven als regel onafhanke
lijk; in |apan, Korea en Finland domine

ren superwerven, die als unit van for- 
meie clusters zo'n 90% van de markt 
bedienen. Japanse werven bleken op
vallend homogeen; efficiency, bouw
tijd, orderverwerving en winstgevend
heid scoren er hoog. Een kopgroep 
van Europese werven, waaronder IHC, 
kan zich daarmee meten, terwijl 'Kore
aanse kwaliteit' werd toegeschreven 
aan de Europese middenmoot.

Uiteraard worden in het rapport ook de 
strategieën tegen het licht gehouden 
en dat leverde het volgende beeld op:

De Europese topwerven onderschei
den zich door een hoge mate van fo
cus; een smal produktenspectrum bij 
hoge output en korte levertijden, waar 
de minder succesvolle werven grote 
overhead en teveel personeel paren 
aan een onduidelijke strategie (geen 
specialisatie).
Belangrijk bij de koplopers is hun effec
tieve toepassing van CAD/CAM, wat 
precisie en kwaliteit van produkten be
vordert en informatie-uitwisseling tus
sen bedrijfsunits zeer versoepelt. Op
vallend bij de kopgroep is het succes 
van hun streven bij zo laag mogelijke 
kosten (onder andere in overhead en 
personeel) zo hoog mogelijke produk
tie en kwaliteit te realiseren (onder an
dere door effectieve implementatie 
CAD/CAM).
Strategie, marketing, ontwerp en 
techniek worden bij de Europese top
werven hoger aangeslagen dan bij 
hun collegae in Japan en Korea.

Echter, in de perceptie van reders win
nen Koreanen en |apanners veruit op 
het punt van after-sates service. Euro
pese scheepsbouwers zouden defec
ten te gemakkelijk aan bedieningsfou- 
ten of toeleveranciers wijten. De on
derzoekers zien als bedreigingen vooral 
de flauwe containermarkt, het succes 
van Japanse en Koreaanse werven hun 
kosten te verlagen, de trend naar stan
daardschepen en |apans leiderschap in 
R Sr D.

De bevindingen van deze EU-studie 
worden bevestigd door een onder
zoek dat TNO in 1993 verrichtte, in 
opdracht van de vereniging 'Centrale 
Baggerbedrijf' en IHC Holland. Het re
sultaat verscheen onder de titel ' Eco
nomische krocht van de baggerindustrie, 
een dusterstudie met behulp van de 
'methode Potter'".
Onderzocht werd in hoeverre aanne
mers 'in den natte’, bouwers van bag- 
germaterieel en gesfrecialiseerde toe
leveranciers eikaars activiteiten als 
'cluster' versterken. Met name in ons 
door waterbouwers geschapen Ne
derland blijkt de symbiotische kracht 
van dat cluster groot.

Centraal in de theorie van Harvard
professor en businessgoeroe Michael 
Porter, staat dat bedrijven moeten kie
zen tussen twee fundamentele strate
gieën: concurreren op kosten of door uif-
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ferentiatie, dus in hogere toegevoegde 
waarde. Porter stelt dat westerse in
dustrielanden alleen door te differen
tiëren kunnen concurreren met ont
wikkelingslanden.

Het succes daarvan hangt volgens Por
ter -en volgens mij, anders zou ik er 
niet zo uitgebreid op ingaan- af van 
determinanten die hij grafisch weer
geeft in zijn 'diamant'. Sommige fac
toren hebben weinig te maken met 
traditie, zoals infrastructuur op het ge
bied van telecommunicatie, opleidin
gen en academisch onderzoek. Daar 
geldt: hoe minder traditie en hoe 
meer originaliteit, des te beter -ik kom 
daar straks op terug.

De kwalitatieve samenstelling van de 
binnenlandse vraag kan wel door tra
ditie bepaald zijn. Zeehandel, visserij 
en waterbouw vormen van oudsher 
de peilers onder onze welvaart' je mag 
aannemen dat Nederlandse afnemers 
zich geen knollen voor citroenen laten 
verkopen als het om schepen gaat.

De binnenlandse baggermarkt is sinds 
de vroege middeleeuwen bepaald 
door de noodzaak Nederland ener
zijds tegen zee- en riviervloeden te be
schermen en anderzijds om dichtslib
bende zee-armen bevaarbaar te hou
den in een op zeehandel drijvende 
economie. Dan was er steeds de hoge 
bevolkingsdichtheid, die droogleg
ging van meren en binnenzeeën lo
nend maakte. Nederland is dus altijd 
de 'proeftuin' van baggeraars en bou
wers van baggermaterieel geweest.

Om het baggerduster voorop te hou
den in de mondiale concurrentiestrijd, 
verdient die proeftuin voortdurende 
aandacht van de overheid: pas als in
novaties in eigen land zijn gedemon
streerd kunnen ze worden geëxpor
teerd. De overheid kan, door iets meer 
uit te trekken voor infrastructurele pro
jecten, mooiere waar voor het qeld 
krijgen en tegelijk waterbouwers equi
peren voor de toekomst. In ons politie
ke klimaat gelden korte termijn kosten 
te vaak als maatstaf.

De TNO-onderzoekers noemen als be
langrijke ondersteunende factoren 
voor de vaderlandse baggerindustrie: 
de kosmopolitische cultuur van onze 
zeehandelsnatie die tot export (van 
waterbouw) stimuleert; maar ook de 
beperkte verspreiding van de Neder
landse taal, wat het baggerduster te
gen indringers beschermt: 'instructies 
geef je in het Engels, onderiing overleg 
voer je in het Nederlands'.

Daarentegen verloopt de uitwisseling 
van informatie tussen aannemers, 
scheepsbouwers en toeleveranciers 
soepel, mede door de hechte samen
levingen in oorden zoals Sliedrecht, 
waar baggeraars en scheepsbouwers 
één sociale omgeving delen.

Porter zetf wijst er op dat producenten 
en afnemers die internationaal opere
ren de tanden op elkaar scherpen om 
mondiaal bij te blijven. Zo kunnen on
dernemingen in verwante sectoren, 
bijvoorbeeld baggerbedri|ven en bou
wers van baggermaterieel, eikaars 
marktpositie internationaal versterken.

Focus dwingt tot global playing

Porters theorie weerklinkl in de VNSI- 
publicatie "Werven & Werk’. Daarin le
zen we:
"De Nederlandse werven gaan dóór 
zich op de toekomst voor te bereiden. 
De uitgangspositie is daarbij goed, on
danks de harde gulden. De produktivi- 
teit behoort immers tot de hoogste ter 
wereld en in de gespecialiseerde seg
menten van de markt is het streven de 
kennisvoorsprong te vergroten en 
maximaal uit te buiten. (... ) De ge
noemde kennis ligt niet alleen bij de 
werven. Voor een deel is deze 'ge
borgd' bij de grote technische institu
ten (MARIN in het bijzonder), de toe
leveranciers, de ingenieursbureaus en 
onderwijsinstituten. Ook zij behoren 
tot het zogenaamde 'strategisch mini
mum' een in de jaren '70 gedefi
nieerd begrip bij de herstructurering 
van de Nederlandse scheepsbouw. De 
sindsdien sterk gegroeide technische 
geavanceerdheid maakt de noodzaak 
om aan dit netwerk grote zorg te be
steden des te groter."
In dit verband wil ik de Nederlandse 
overheid oproepen, om de plannen 
die door het MARIN zijn ingediend, 
voortvarend ter hand te nemen.

Zonder al te diep in te gaan op Porters 
theorieën: uit de in het begin van mijn 
betoog genoemde gezondheid van 
de Nederlandse scheepsbouw blijkt 
dat differentiatie, of, liever: concurreren 
in technologie, in onze hoge-lonen- 
streken de zaak kan redden. Het noopt 
tot grensverleggende produkten, 
maar die zijn meestal duur. Dat kan 
leiden tot bewonderenswaardige, 
doch onverkoopbare machines, a la 
De Loreans sportwagen. Alle techno
logische en managementsregisters 
zullen dus ook moeten worden open
getrokken om produktiekosten in de 
hand te houden. Dat dwingt tot spe
cialisatie; je kunt niet excelleren in alles 
en ook nog economisch produceren.

Zo rollen we van de ene uitdaging in 
de andere, want door te specialiseren 
wordt de 'captive market' beperkt. 
Naarmate de focus gespecialiseerder 
is, moet het afzetgebied ruimer zijn, 
wil nog enigszins sprake zijn van 'eco
nomy of scale'. Wie de concurrentie 
vóór wil blijven in technologie èn con
currerend wil produceren, moet we
reldwijd de boer op.

Ik wil de vruchten van beide studies - 
KPMG voor de EU en TNO voor CB en 
IHC- gebruiken voor de onderbou
wing van mijn stelling: dat focus on

misbaar is voor een succesvol concur
rerende scheepsbouwindustne aan de 
hand van het voorbeeld waar ik logi
scherwijs het meeste van weet:

IHC Holland

IHC Holland, wereldwijd marktleider 
in ontwikkeling en ontwerp, bouw en 
automatisering van baggermaterieel, 
behoort tot de IHC Calandgroep die 
hoofdzakelijk actief is in de offshore, 
olie-, bagger- en scheepvaartsector. 
Business units van IHC Holland leveren 
ook onderdelen en diensten aan ande
re scheepswerven, offshorebedrijven 
en rederijen. Met assistentie en toele
vering van IHC Engineering, kunnen 
IHC-produkten elders worden ge
bouwd, bijvoorbeeld in het land van 
bestemming. Dat is onder andere ge
beurd op Chinese, Braziliaanse en Bel
gische, maar ook op Nederlandse wer
ven.

De hoofdactiviteiten van IHC Holland 
zijn geconcentreerd op moderne wer
ven te Sliedrecht en Kinderdijk. De 
jaaromzet bedraagt rond ƒ  400 mil
joen, ofwel r 600.000,- per vaste me
dewerker. Er zijn ongeveer 650 men
sen in vaste dienst en er werken 200 
op tijdelijk contract. In de huidige pe
riode van hoge bezetting worden bo
vendien nog zo'n 250 man 'inge
leend' en wordt daarenboven nog 
eens voor zo'n 250 manjaren aan be
drijfseigen werk uitbesteed. De order
portefeuille bedroeg ultimo 1994 
fl 600 miljoen: goed voor anderhalf 
jaar omzet.
Ruim 90% van de jaaromzet van IHC 
Holland wordt direct gehaald in de 
sector bagger. 90%: als ooit een grote 
werf gefocussed was op bagger, dan 
IHC Holland, dunkt mij. Met, zoals 
blijkt uit orderportefeuille, (wereld)- 
marktaandeel en 'performance', zeker 
vergeleken met andere Europese wer
ven, alleszins bevredigend resultaat.

Laat ik, ter illustratie, de sterkte/zwakte 
analyse van met name het EU-rapport 
loslaten op IHC Holland.
Om met één van de door KPMC ge
noemde dreigingen te beginnen: in 
de trend naar standaardschepen zijn 
we zelf vanaf 1963 gangmaker ge
weest: in dat jaar werd de standaard 
demontabele cutterzuiger 'Beaver' 
geïntroduceerd. Sindsdien is het be
grip 'custom built met standaardcom
ponenten' inhoud gegeven voor vrij
wel het hele produktenpakket. Die 
standaardcomponenten vormen een 
essentieel onderdeel van IHCs concur
rerende prijsstelling en 'after sales' ser
vice. Klanten geven onderdeel en se
rienummer op, en waar ze zitten, en 
het wordt ze 'per kerende post' be
zorgd.

Dankzij ver doorgevoerde automatise
ring van groot baggermaterieel kun
nen vanuit het hoofdkantoor in Slie
drecht fouten in de systemen worden

geanalyseerd en meestal worden op
gelost. Zo draagt automatisering bij 
tot grote reductie in stilligtijden van 
dure schepen en maakt het after sales 
service een kwestie van minuten in 
plaats van weken.
Met andere woorden:
‘After sales service' is één van de strate
gische peilers van IHC Holland

Verkoop en after sales

Waar scheepswerven zich plegen te 
beperken tot het bouwen van sche
pen, verkeert IHC Holland, met de ac
tiviteiten van IHC Systems, maar ook 
van bijvoorbeeld Parts & Services, in 
de unieke positie dat strategisch be
langrijke produkten worden aangebo
den die het geleverde geheel com
pleet maken. De schepen en hun on
derdelen zijn ‘all IHC' en zo is de ga
rantie.

Parts & Services

De 'nazorg peiler' vormt een strate
gisch onderdeel van IHCs operaties. 
Daarmee wondt een 'van de wieg tot 
het graf'-pakket aangeboden; de klant 
kan altijd op IHC terugvallen om zijn 
werktuigen operationeel te houden, 
ook als ze niet bij IHC zijn gebouwd.

Het drieluik wordt compleet gemaakt 
door het brede assortiment: IHC Hol
land levert baggermaterieel in alle 
soorten en maten, en als het nog niet 
bestaat, wordt het ontwikkeld.

Dit alles Is een direct gevolg van diffe
rentiatie, wat er toe leidt dat -door 
'economy of scale'- eenvoudige (stan- 
daard)werktuigen kunnen worden 
aangeboden tegen een gunstige prijs - 
zeker indien de nazorg in aanmerking 
wordt genomen; en door toonaange
vende produktontwikkeling zijn ge
compliceerde baggerwerktuigen van 
superieure kwaliteit.

Hoe goed en economisch men ook 
produceert, de negotie verkoopt zich 
nooit vanzelf. In vrijwel alle landen 
heeft IHC Holland vertegenwoordigin
gen. In Brazilië, China en India onder
steunen eigen kantoren de marketing
activiteiten, Deze vestigingen worden 
bemand door lokaal personeel met 
een sterke IHC-binding: door studie in 
Nederland, door een eerdere arbeids
relatie met IHC of door samenwer- 
kingservaring, bijvoorbeeld tijdens de 
bouw van IHC-produkten op lokale 
werven. Deze mensen dragen door 
hun vertrouwdheid met regionale 
markten en lokale netwerken belang
rijk bij aan het mondiaal succes van de 
onderneming.

Waar het de R & D betreft in de speci
fieke baggermarkt geniet IHC Holland 
een benijdenswaardige voorsprong: 
een 'dubbele thuismarkt' van veelei
sende Nederlandse en Belgische aan
nemers 'in den natte', die in staat zijn



voor kwaliteit, en grensverleggende 
techniek te betalen, maar ook zelf ont
wikkelingen activeren door steeds ho
gere eisen aan materieel te stellen (pull 
technology). Het research-instituut 
van IHC, MTI Holland, verricht zelf on
derzoek aan de basis van produktver- 
betering en geeft kennisuitwisseling 
met cliënten 'handen en voeten'.

Research & development

Zoals ik al eerder heb aangegeven: 
kostenbeheersing is belangrijk, maar 
we moeten het vooral hebben van 'su
perior technology'. Die ben je, charge
rend, mogelijk alweer kwijl zodra de 
concurrent je laatste produkt grondig 
heeft kunnen bekijken; het veld blijven 
aanvoeren betekent constante aan
dacht voor onderzoek en produktont- 
wikkeling, steeds weer grenzen verleg
gen, en daarmee houdt business unit 
MTI Holland zich bezig. Zij onderzoe
ken grondsoorten, de effecten daarin 
van verschillende typen baggerwerk- 
tuigen, optimalisering van het bagger- 
proces, milieuvraagstukken, bruikbaar
heid van nieuwe materialen, etc.

Het MTI vormt een symbiotisch ge
heel met het Training Institute for 
Dredging (TID) dat opleidingen ver
zorgt voor bemanningen en leiding
gevenden in de baggerindustrie. De 
meeste cursussen houden verband 
met de levering van materieel -moder
ne baggerwerktuiqen leer je niet be
dienen uit een manual- maar cursus
sen met open inschrijving worden 
eveneens gegeven.

Business unit IHC Systems onderzoekt, 
ontwikkelt en installeert sensoren, in
strumenten, automatiserings- en sur- 
veysystemen voor de baggerindustrie. 
Daarin lopen zij mondiaal voorop en 
er is ons alles aan gelegen dat zo te 
houden.

Baggerbedrijven worden enerzijds ge
confronteerd met opdrachtgevers die, 
zelf geconfronteerd met krappe bud
getten, steeds hogere eisen stellen aan 
nauwkeurigheid en verslaglegging; 
anderzijds duwt de niet-aflatende pro- 
duktontwikkeling van IHC Systems de 
markt omhoog in technisch kunnen 
(push technology). IHC Systems be
paalt dus zijn eigen markt! We mogen 
er op vertrouwen dat onze concurren
ten er alles aan zullen doen om dat te 
veranderen.

Produktrvrtert

In efficiency ontwikkeling (in manuren 
per ton) blijkt IHC Holland -met 5 tot 
15% gunstiger output/kosten ratio 
dan de meeste Europese werven- gelij
ke tred te houden met japanse con
currenten. Evenals bij de Japanners 
wordt de relatief hoge produktiviteit 
niet bereikt door lage lonen maar door 
hoge output, dankzij goede werkorga
nisatie en automatisering. Ik herinner

nog even aan onze omzet per vaste 
werknemer in 1994: fl 600.000,-.

Kennis

In een zo op ervaring en technologie 
rustende bedrijfstak als het baggerbe
drijf, zijn excellerend onderzoek en on
derwijs hard nodig om de voorsprong 
in de markt te behouden. We hebben 
in Nederland gelukkig een tamelijk ge
zonde infrastructuur op dat gebied. 
De kunst is de overheid er ook op lan
ge termijn van te overtuigen dat die 
infrastructuur niet mag worden aan
getast, hoe zwaar 's lands schatkist 
ook door andere belangen op proef 
wordt gesteld

In waterbouwkundig onderzoek ge
nieten het Waterloopkundig Laborato
rium en het Grondmechanica Delft, 
beide gelieerd aan de TU-Delft, we
reldwijd prestige. Op scheepsbouw
kundig gebied beschikken we over het 
MARIN, vroeger bekend als 'Scheeps
bouwkundig Proefstation' te Wage- 
ningen.

In onderzoeken naar voortstuwings-, 
zeegangs- en manoeuvreereigen- 
schappen werkt IHC Holland voor bij
zondere projecten samen met het 
MARIN. Een recent project betrof het 
onderzoek naar de haalbaarheid van 
winzuigers voor Taiwanese rekening, 
die geacht werden door te werken in 
een significante golfhoogte van 2,75 
m - op z'n zachtst gezegd een onge
bruikelijke eis voor stationaire zuigers. 
Mede dankzij het modelonderzoek 
durfden we het aan; het werd een suc
ces.

Een hoog niveau van opleidingen is 
vanzelfsprekend cruciaal om een lei
dende baggerrol voor Nederland te 
houden. De waterbouwers zitten met 
een breed spectrum aan opleidingen 
op VBO, MBO, HBO en universitair ni
veau, beter dan de scheepsbouwers, 
die het met HBO en TU moeten doen. 
Al jaren pleiten wij voor de wederin
voering van een MBO-opleiding, nu 
het aantal gekwalificeerde vaklieden 
geen gelijke tred houdt met de ont
wikkeling van nieuwe technologie. 'In 
huis' besteden we veel aandacht aan 
de opleiding van middenkader, wat 
noodzakelijk is om het systeem van 
roulerende groepscoordinatoren in
houd te geven.

In het kielzog van mijn pleidooi voor 
'global playing' zal het u niet verbazen 
als ik warme woorden wijd aan het 
'World Dredging Congress', wat im
mers een internationaal netwerk is 
voor de uitwisseling van baggerken- 
nis. Weliswaar danken Nederlandse 
baggeraars hun voorsprong voor een 
deel aan het exclusief houden van 
kennis, toch kan daar de bedrijfstak op 
den duur nooit op dichtvanen.

Laten we wel wezen: exporteren en

toch uitwisseling van informatie vre
zen staat ongeveer op hetzelfde plan 
als schotelantennes verbieden om te 
voorkomen dat het volk leert hoe de 
wereld in elkaar zit: mogelijk helpt het 
een kwetsbare situatie rekken, doch 
het zal de klap van de realiteit alleen 
maar groter maken.

Het World Dredging congress wordt 
eens per drie jaar georganiseerd, af
wisselend door de Western Dredging 
Association (WEDA), de 'Central Dred
ging Association' (CEDA) en de 'Eas
tern Dredging Association' (EADA). De 
internationale baggeraars, verenigd in 
de Worid Dredging Association (WO- 
DA), hebben de aardkloot vertikaal 
doorgesneden: de WEDA omvat 
noord en zuid Amerika, de CEDA Eu
ropa en Afrika, de EADA Azië en Aus
tralië. Dit jaar is de beurt aan CEDA; tij
dens Europort van 14 tot 17 novem
ber wordt het 14e wereldcongres ge
houden Te oordelen naar de geplan
de lezingen belooft het een broed
plaats van kruisbestuiving te worden 
tussen baggeraars, wetenschappers, 
scheepsbouwers en overheidsbig- 
wigs. Iedereen zal er zo zijn eigen 
ideeën opdoen. Hoe dat dan wordt 
vertaald in een voorsprong op de con
currentie, dat hangt af van eigen in
ventiviteit.

In de Economist van 19 augustus 
1995 werd over ons land geschreven: 
"The Randstad's international trans
port -notably Rotterdam's port and 
Amsterdams Schiphol airport- is sticker 
than a greased ferret. Schiphol is pre
paring its fith runway; Rotterdam is 
adding another deep-water jetty and 
plans to spend more than ƒ  100 bil
lion building eight new container ter
minals and lots of new shipment and 
processing sites on reclaimed land." In 
hetzelfde artikel werd beschreven hoe 
Nederland, ondanks hoge arbeidskos
ten en belastingen, een vijfde van alle 
Amerikaanse investeringen in Europa 
weet aan te trekken en een derde van 
alle Britse investeringen.

Er is niet veel fantasie voor nodig om 
te zien hoe de Nederlandse economie 
voor een belangrijk deel drijft op een

wijdvertakt watercluster, van trans
portondernemingen, beheerders van 
infrastructuur, waterbouwers en 
scheepsbouwers. Zolang de wereld 
onze infrastructuur beschouwt als lich
tend voorbeeld, heeft het Nederland
se baggercluster een visitekaartje om 
van te smullen.
Focus, mijne dames en heren, en wat 
ons betreft, focus op 'glorious mud', 
dat is wat ons land zal redden.

Binnenvaart stoomt op 
naar herstel
De binnenvaart heeft klappen gehad, 
harde klappen zelfs. De achter ons lig
gende recessie heeft diepe sporen ge
trokken in de bedrijfstak, die daardoor 
niet alleen bedrijfseconomische won
den opliep, maar die ook nog eens 
kreunde onder het juk van een struc
turele overcapaciteit. Het rendement 
kwam onder zware druk te staan en 
daarmee uiteraard ook de ruimte om 
te investeren. De binnenvaart staat 
evenwel aan de vooravond van een 
hoopvol herstel.

In de loop van dit jaar is de situatie in 
de droge ladingvaart langzaam maar 
zeker verbeterd. De schipper vaart 
momenteel het water dun om de la
ding vervoerd te krijgen, de container- 
vaart groeit explosief, de kenmerken
de organisatorische verdeeldheid raakt 
op de achtergrond naarmate de vor
ming van de branchevereniging Bin
nenvaart Nederland meer inhoud 
krijgt en politiek gezien scoort de uin- 
nenvaart als milieuvriendelijk en rela
tief goedkope vervoersoort hoog en 
dat laatste ook zeker in Europees ver
band.

Redenen genoeg dus om positief op 
te stomen naar de eeuwwisseling. 
Maar voordat het zover is, zal er nog 
heel wat water door de Rijn stromen. 
De binnenvaart krabbelt maar moei
zaam uit het dal, volgens geluiden uit 
de bedrijfstak het diepste van de afge
lopen pakweg 25 jaar. In het industrië
le proces ligt het vervoer aan de ach
terste mem en binnen de transport
sector geldt dat laatste met name voor 
de binnenvaart. Bij inzakkende mark-
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ten betekent dat dat het de binnen
vaart nog een tijdje goed gaat, maar 
bij een aantrekkende economie geldt 
het omgekeerde. Voordat een econo
mische opleving leidt tot meer lading 
in het schip zijn we een tijdje verder.

De tijd van herstel lijkt nu echter te zijn 
aangebroken. Het gaat nog moei
zaam - moeizamer dan velen zouden 
willen - maar de tekenen zijn onmis
kenbaar aanwezig. De drukte op de 
internationale binnenwateren neemt 
toe, waarbij met name de vrije Rijn als 
belangrijkste verbinding tussen de 
mainport Rotterdam en het Duitse 
achterland een goede graadmeter is. 
Er is sprake van een groeiend aantal 
scheepsbewegi ngen.

Op dit moment wordt 60 procent van 
het internationale goederenvervoer 
van en naar Rotterdam verplaatst via 
de binnenvaart, 35 procent over de 
weg en 5 procent per spoor. Boven
dien blijkt uit cijfers van het Koninklijk 
Nederlands Vervoer dat het vervoer 
over de langere afstanden via de bin
nenvaart fors stijgt ten koste van het 
vervoer per spoor en het wegvervoer. 
Dat komt ondermeer omdat de ge
middelde vervoerskosten per ton la
ding over een afstand van 625 kilome
ter per schip nog geen derde bedra
gen van die van de vrachtwagen.

I
Die ontwikkelingen binnen de trans
portsector worden door de overheid 
met instemming begroet en waar mo
gelijk gestimuleerd. Het is immers dui

delijk dat het wegennet overbelast o 
ondermeer als gevolg van de groei 
van hel wegtransport. Het beleid van 
het Ministerie van Verkeer en Water
staat voor de jaren negentig en het 
begin van de volgende eeuw is dan 
ook gericht op het verhogen van de 
bereikbaarheid en de leefbaarheid. De 
voorspellingen zijn dat bij ongewijzigd 
beleid in 2010 het goederenvervoer 
over de weg ten opzichte van 1986 al 
bijna verdubbeld zal zijn.

Het verkeers- en vervoersbeleid dat is 
vastgelegd in het Tweede Structuur
schema Verkeer en Verveer (SW ) 
biedt een pakket maatregelen om ver
keer en vervoer de komende jaren in 
goede banen te leiden. Volgens de 
overheid is telematica daarbij een on
misbaar hulpmiddel, bijvoorbeeld om 
goederenstromen op afstand te kun
nen besturen of bij te sturen, om de 
afzonderlijke schakels van de logistieke 
keten - dus ook de binnenvaart beter 
op elkaar te laten aansluiten of meer te 
doen met lading. De overheid heeft 
marktpartijen dan ook uitgenodigd 
een telematicaproject te ontwerpen 
dat onder meer gericht is op efficiën
ter wegvervoer, stimulering van het in
termodaal vervoer, stimulering van de 
binnenvaart en stimulering van het 
vervoer per spoor.

Van een brede toepassing van telema
tica is in de binnenvaart op dit mo
ment nog geen sprake. Nog geen vijf
de van de ruim 6000 binnenschepen 
is uitgerust met een pc, maar duidelijk

is wei dat er spiake is van een onom
keerbare ontwikkeling waar de gehele 
binnenvaart mee te maken kri|gt. De 
binnenvaart is er zich dan ook van be
wust dat men mee moet denken en 
doen om niet het gevaar te lopen dat 
er telematicasystemen worden ont
wikkeld die bij invoering de bedrijfstak 
op achterstand zetten. Een belangrijke 
vraag daarbij is ook of telematica de 
binnenvaart kan helpen bij het aan
trekken van nieuwe vervoerstromen. 
De andere vervoertechnieken geven 
voorbeelden aan, die deze vraag be
vestigend beantwoorden.

Ook op andere terreinen laat de over
heid zien dat het haar ernst is met de 
stimulering van de binnenvaart. Zo 
heeft het kabinet bekend gemaakt dat 
verladers, die investeren in vervoer 
over water, daarvoor subsidie kunnen 
krijgen. Dit om verladers er toe te be
wegen meer gebruik te maken van de 
binnenvaart. Verkeer en Waterstaat 
stelt een subsidieregeling op die moet 
voorzien in een bijdrage in investerin
gen van verladers in vaarwegaanslui- 
tingen, terminals dus waar goederen 
van een of enkele verladers worden 
overgeslagen. Daarbij wordt maxi
maal de helft van de kosten gesubsi
dieerd, tot anderhalf miljoen per inves
tering. De aanvrager verplicht zich mi
nimaal vijf jaar een door het ministerie 
vastgestelde hoeveelheid goederen 
over water te vervoeren. Er is dertig 
miljoen gulden te vergeven. Verkeer 
en Waterstaat denkt aan jaarlijks vijf 
miljoen in 1996 en de drie volgende

jaren en aan tien miljoen gulden in 
2000. Daarna loopt de regeling af.

Doel van het kabinet is ook het weg
vervoer duurder te maken, maar de re
gering wil hiertoe Europese maatrege
len. Eenzijdige maatregelen ondermij
nen alleen maar de concurrentieposi
tie van het Nederlandse wegvervoer, 
meent de regering, die de benodigde
2,6 miljard gulden voor de verbete
ring van de totale infrastructuur - dus 
inclusief de binnenvaart - haalt uit de 
verkoop van de KPN-aandelen.

Bij alle ontwikkelingen valt ol staat na
tuurlijk veel bij een gezonde bedrijfs
economische positie van de binnen
vaart zeil. De Nederlandse binnen
vloot geldt als de grootste (ruim 6000 
eenheden) en modernste van Europa, 
jarenlang is er sprake geweest van een 
overcapaciteit in scheepsruimte, maar 
de capaciteitsregeling, zoals die nu op 
Europees niveau van kracht Is, leidt tot 
een betere afstemming van de be
schikbare scheepsruimte op het aan
bod van lading. Dat moet leiden tot 
een betere vrachtprijs. En dat zal tot 
gevolg hebben dat er weer meer 
ruimte komt voor investeringen, ruim
te, die er de afgelopen jaren niet is ge
weest. De tekenen wijzen evenwel op 
een groeiende invesleringsbereidheid 
naarmate het werk in de binnenvaart 
toeneemt. Van dat laatste is onmisken
baar sprake.

H P K A I I SPRA X IS AUTOMATION TECHNOLOGY is een expanderende, 
zelfstandige onderneming, wereldwijd aktief op het gebied van de 
.scheepvaart en industrie met geavanceerde bewakings- en bestu- 
ringsapparatuur. Het bedrijf is gevestigd in Leiden en bestaal al
meer dan 30 jaar. A U TO M ATIO N  TE C H N O LO G Y
Binnen de scheepvaart levert zij de eigen ontworpen en vervaardigde computersystemen voor machinekameraulomalisering, welke onder de 
naam 'G-DATA Ship Automation System' aan onze klanten worden geleverd.

Toepassingen welke mei hel G-DATA systeem gerealiseerd worden:
- Alarm en monitoring mei (grafische) presenlatie op beeldschermen
- Tankniveau en inhoudsmeting
- Generator automatisering
- Hoofdmotorbesturing
- Bcsturingvan kleppen en pompen
- Regeling van temperaturen, drukken enz.

De afgelopen jaren heeft een continue groei plaatsgevonden in de verkoop van G-DATA systemen. Voor het realiseren van deze opdrachten 
wordt de afdeling Project Engineering uitgebreid mei:

PROJECT ENGINEERS (MTV)
De funktie:
Hel zelfstandig uitvoeren van projekten op het gebied van machinekameraulomatisering. Dit houdt onder meer in het invoeren van materiaalre- 
serveringen het samenstellen van documentatiepakketten hel invoeren van I/O lijsten, testen en het in bedrijf stellen (wereldwijd).
Tevens vindl een intensieve communicatie plaats tussen de project cngineer en de opdrachtgever.

Vereisten:
- Opleiding op HTS niveau
- Enkele jaren ervaring op het gebied van machinekamerautomatisering
- Goede kennis op het gebied van computersystemen, elektrotechniek en regelgeving (classificatieburo's)
- Leeftijd 25 - 30 jaar
- Ervaring met programmeertalen zoals C en PASCAL is een pré

Geboden wordt:
- Een passend salaris
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer J. de Graan. Manager Operation. tel. 071-5255333.
Schriftelijke sollicitaties kunt u. vergezeld van een uitgebreide cv. binnen 14 dagen zenden naar:

PRAXIS AUTOMATION TECHNOLOGY B.V., t.a.v. dc heer drs. P. dc Jong, Willem Barentszstraat 1, 2315 1 /  Leiden



Ships Radio Services B.V. en van 
Lesten & Punt Int .B.V.
Stond E60S
De firma is gespecialiseerd in het leve
ren, installeren, het in bedrijf stellen en 
de "aftersales-service" van satelliet- en 
radiocommunicatie, branddetectiesys- 
temen, alsmede observatie- en naviga
tie systemen op verscheidene gebie
den, zoals de visserij, exclusieve jach
ten, offshore, Rijkswaterstaat, over
heidsinstellingen en binnen-, zee- en 
kustvaart.
Door onze jarenlange ervaring kunnen 
wij u behulpzaam zijn bij het snel en 
efficiënt oplossen van deze problema
tische vraagstukken conform de ge
stelde eisen van het kwaliteitscertifi
caat ISO-9002, wat wij sinds 4 juli 
1995 in bezit hebben gekregen.
Ships Radio Services B.V. en van Lessen 
Si Punt Int. B.V. zijn weer aanwezig op 
de Europort beurs 1995 om u verder 
op weg te helpen met uw vragen en u 
te informeren over de huidige en toe
komstige ontwikkelingen in de com
municatie- en navigatie apparatuur.

Vertegenwoordiging van:
Fire Detection Systems - Servoteknikk 
A/S
Satellite Communication - Marconi 
Communications
Automatic Steering Systems - Scan 
Steering ApS
Electric and magnetic Compass - Ma
rine Date
Rudder control Systems, telegraph Sys
tems - Bloclube Marine 
Windspeed and direction inidcators - 
Walker Marine
Digital repeatersScandinavian - Micro 
Systems
CMDSS console - Marconi Communi
cations
Hand Held Radios - Macaw Commu
nications
Radar - Selesmar International 
Navtex Receivers - I.C.S.
Tank Cleaning Machines - Butter - 
worth en A.C.S.
Electronic Chart display - Sodena 
Scamp Huil Cleaning - Scamp Interna
tional B.V.

Hydraudyne Pneumatiek
Stond E 137
Als zelfstandig en in het oog sprin
gend onderdeel van het mondiale 
Mannesmann Rexroth concern be
kleedt Hydraudyne Pneumatiek B.V. te 
Rotterdam een bijzondere plaats in de 
scheepvaartwereld van aandrijf- en be- 
sturingstechnologie.
Haar pneumatische componenten 
worden wereldwijd ingezet als aan- 
drijfbesturingselementen voor af
standsbedieningen in voortstuwings- 
intallaties en stuur- en startinrichtin- 
gen van schepen.
De wereldwijd bekende namen zoals
o.a.:

WESTINGHOUSE U.S.A., Germany 
NABCO Nippon Airbrake Company, 
Japan
Mannesmann Rexrolh, Germany

komt men op vele scheepsdieselmoto- 
ren tegen als besturingssysteem. 
Hydraudyne Pneumatiek b.v. ontwerpt, 
levert en installeert de installatie volle
dig zelf, inclusief componenten, lei
dingwerk, koppelingen en toebehoren, 
Tevens beschikt zij over een 24-uurs 
service, 7 dagen per week, en verzorgt 
zij onderhoudsbeurten aan boord van 
schepen, wereldwijd indien gewenst. 
Hydraudyne Pneumatiek b.v. biedt u 
de voordelen van een goed produkt, 
een flexibele organisatie, enthousias
me, inzet en kennis van zaken.

B.V. Technisch Bureau Uittenbo- 
gaart
Stand ES2
B.V. Technisch Bureau Uittenbogaart 
was established in 1927 and is one of 
the biggest agencies in Holland and 
Belgium for the shipbuilding industry. 
They are the exclusive agent for:

Blohm + Voss A.G.
Mohr Hebetechnik GmbH 
Neuenfelder Maschinenfabrik GmbH 
Deckma Hamburg GmbH 
Apparatebau Salzkotten GmbH 
Machinelabrik Brohl GmbH 
H. Dewers GmbH Ei Co. 
jets Vacuum A.S.
Winel B.V.
Megator Ltd.
Merok Marine 
Tanksystem A.S.
Weardale Steel Ltd.
Deerberg Systems
Hoppe Bordmesstechnik GmbH

They are showing a.o.:
* The air-space sterntube seal of 

Blohm + Voss.
* The bottom hook block of a 250 

tons crane of NMF.
* The Musketeer watertight doors of 

Winel.
* Valves and fittings of Dewers.
* Anti-heeling system of Hoppe.
* Tank Ullage Temperature and Inter

face Detector of Tanksystem.
* jets vacuum toilets.
* Chairs for fast-ferries of Merok Marine.
* Waste handling systems of Deerberg.
* Broh1 winches.
* Deckma deballasting monitor.

Konlnkll|ke Schelde Groep
Stand E 70
Vier business units van de Schelde 
Groep in Vlissingen presenteren zichzelf 
als maritieme cluster tijdens de interna
tionale tentoonstelling Europort 95. 
Elkaar aanvullende produkten en 
diensten worden door de volgende 
vier maritieme business units van de 
Schelde Groep getoond:

Schelde scneepsnieuwtrouw:
Schelde Scheepsnieuwbouw heeft in 
oktober op Schelde-Oost nieuwe 
scheepsbouwfaciliteiten officieel in ge
bruik genomen. Hierdoor beschikt het 
bedrijf over twee volwaardige en el
kaar aanvullende werven. Schelde- 
Oost is gevestigd op hetzelfde terrein 
als Scheldepoort Reparatiewed, min
der dan 10 km verwijderd van de wed 
in Vlissingen.
Modellen worden getoond van een 76 
meter aluminium catamaran, in aan
bouw voor de Griekse reder Catama
ran Lines, en van een RoRo-schip, in ju
ni geleverd aan Commodore Shipping 
in Guernsey, waarvan momenteel het 
zusterschip in aanbouw is.
De scheepsbouwactiviteiten van Schel
de Scheepsnieuwbouw omvatten ma- 
rine-oppervlakteschepen, koopvaardij
schepen en snelle passagierschepen.

Scheldepoort reparatiewed:
Een tamelijk nieuwe vorm van dienst
verlening voor de scheepsreparatie- 
wed Scheldepoori is de zogenaamde 
"Haven- en reisreparatie": mobiele 
teams van Scheldepoori Reparatiewed 
voeren tijdens de reis of in een geplan
de haven reparatie-, onderhouds- 
en/of revisiewerkzaamheden uit aan 
schepen, met als grote voordeel voor 
de klant: geen of weinig tijdverlies. 
Naast deze extra service voor de klant 
heeft Scheldepoori een jarenlange er
varing in hel repareren, onderhouden 
en ombouwen van schepen tot 90,000 
dwt en 250 m. x 36 m. x 8,5 m.

Schelde gears:
Tandwieloverbrengingssystemen voor 
schepen en industriële toepassingen. 
Het vermelden waard is de opdracht 
voor de levering van vier lichtgewicht 
tandwieloverbrengingen voor de cata
maran die momenteel in aanbouw is 
bij Schelde Scheepsnieuwbouw.
Sinds 1916 heeft Schelde Gears maar 
liefst meer dan 210 tandwieloverbren
gingen ontworpen en gebouwd voor 
een totaal van meer dan 180 schepen, 
goed voor een totaal vermogen van 
meer dan 1,7 miljoen kW !

Schelde marine services:
Handel in reservedelen voor scheeps- 
dieselmotoren en uitrustingen van 
machinekamers van schepen. Een 
groot deel van het reservedelen pakket 
wordt geleverd vanuit eigen produk- 
tie, zoals cilindervoeringen, zuigerkop- 
pen, zuigerverlengingen en zuigerve
ren, met als groot voordeel: pedecte 
beheersing van de kwaliteit waardoor 
een langere levensduur van de reser
vedelen kan worden geboden.

De Koninklijke Schelde Groep heeft 
120 jaar ervaring in het realiseren van 
kapitaalgoederen projecten. De Schel
de Groep heeft circa 3200 werkne-

mets in dienst en heeft een omzet- 
waarde van produktie van ongeveer 
ƒ  750 miljoen. De kern van de organi
satiestructuur wordt gevormd door 
acht zelfstandig opererende business 
units, waarvan de activiteiten als volgt 
zijn geclusterd:
* maritieme systemen en diensten 

(zie hierboven);
* systemen en diensten voor energie

conversie, zoals afvalverbrandings
installaties met energieterugwin- 
ning en Warmte/Krachtinstallaties;

* systemen en diensten voor de pro
cesindustrie, zoals warmtewisse
laars, reactoren, laboratoriumdien
sten en milieu-apparatuur, zoals 
Omgekeerde Osmose drinkwater- 
installaties.

Internationale Navigatie Appara
ten B.V.
Stand Z 221
Van Racal-Decca is het volledig geïnte
greerde navigatie systeem, MIRANS 
4600, te zien. MIRANS 4600 bestaat 
uit de zeer succesvolle BridgeMaster 
radar series gecombineerd met de 
Racal-Decca ECDIS ChartMaster. De 
Racal-Decca ChartMaster biedt de 
mogelijkheid om zowel vectorised als 
ARCS elektronische zeekaarten te pre
senteren, afkomstig van de Britse Hy
drografische Dienst (British Admiralty). 
Andere elementen van het MIRANS 
systeem zijn de LSR, de FuelMaster en 
de machinekamer-alarmbewaking 
ISIS. Een primeur in Nederland is de le
vering door INA van twee MIRANS 
4600 systemen voor de nieuwe sche
pen van CB Shipping Services. Deze 
schepen zullen vanen onder Neder
lands vlag en zijn uitgerust volgens de 
eisen van Lloyds Nav I. Ook van Racal- 
Decca is de FishMaster II, de nieuwste 
kaartplotter die kan worden geïnte
greerd met andere systemen zoals o.a. 
de BridgeMaster radar. Voor de bin
nenvaart is er de nieuwe Racal-Decca 
RiverMaster RR2175 te zien, de opvol
ger van de bekende rivierradar 
RR2050.
Skanti, fabrikant van communicatie 
apparatuur, is op de INA stand uilge- 
breid vertegenwoordigd. Voor het 
eerst wordt de Skanti Scansat-B ge
toond, de Inmarsat-B satelliet commu
nicatie terminal. Skanti heeft nog 
meer noviteiten op de INA stand 
staan: de COMBRIDGE 7000, het 
nieuwe geïntegreerde communicatie 
console en de TRP 9000, de nieuwste 
SSB zender van deze fabrikant.

Geavanceerde visopsporings appara
tuur wordt getoond in de "Simrad"- 
hoek op de INA stand. Er is een com
pleet geïntegreerd trawt-systeem te 
zien dat bestaat uit sonar, trawl-sonar, 
echoloden en sensoren. INA zal zulke 
systemen van Simrad o.a. leveren voor 
de supertrawler van Rederij Oderbank,
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PEILEN 
EN METEN

MET UNIEKE PRECISIE
Een nauwkeurigheid in x - y van 2 è 3 cm en in hoogte 
van 5 a 6 cm. Nooit eerder was peil- en meetwerk met 
een dergelijke unieke precisie mogelijk in de scheepvaart 
Sercel maakt 't waterdicht waar, met het opmerkelijk 
nieuwe Sercel KART systeem.
KART wil zeggen: Kinematic Applications in Real Time.
Het KART systeem bestaat uit een 10-kanaals ontvanger 
en zender in één solide behuizing. Peil- en meetwerk op 
golven van zekerheid en precisie. Het spreekt vanzelf, dat 
peil- en meetdiensten daar inmiddels de nodige 
belangstelling voor tonen.
De apparatuur wordt bedrijfsklaar geleverd door AquaNav, 
Sercel agent voor Nederland en België. Uw documentatie 
ligt klaar. Bel of fax even.

Peil- en meetapparatuur om 
mee in zee te gaan.

Ongeacht het weertype...
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..mei Heinen & Hopman heerst er hinnen een komfortabel klimanl!

MODERNE SYSTEMEN

VOOR O.A.

CENTRALE VERWARMING

AIRCONDITIONING

BRANDBEVEILIGING

VERHUUR CV-APPARATUUR

Koud. heel, n jt o f  droog weer. Ons klimaai blijfl onvoorspelbaar 
Toch moei er binnen, waar geleefd en gewcrVl wordl, een aangenaam 

klimaai heersen. Heinen & Hopman Hngincering 8 .V  hcefl alles in 
huis voor een opfimak klimaatbeheersing. Mei gedegen advies en een 

perfecte service bcni u verzekerd van een goed klimaai lol ver in 2000! 

HEINEN & HOPM AN H d i e» £  Hoorn«: io*ri»«»i—  1«
ENGINEERING B.V.

Z u idw enk 45, Postbus 9. 3750 GA S pakenburg. Tel 033 - 2983014 Fax 033 - 2987078 Postbus 6 • 3350 AA Papendiecht ■ Holland • Tel.*31178) 615 49 98 • Fax *31 (078) 641 08 59

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 
Paoendrecht.
De aktiviteiten van Breko 
beslaan een breed terrein 
Zo heeft Breko niet alleen 
op het gebied van 
produküe. installatie en 

onderhoud, maar zeker ook als het gaat om 
adviseren, ontwerpen en engineering een enor- ■ ■  
me hoeveelheid 
ervaring in huis.
Voor diverse 
opdrachtgevers 
werden er de 
afgelopen jaren 
uiteenlopende 
schepen
gebouwd, waar
onder droge 
ladmgschepen en 
geavanceerde chemidiêntankers Breko streeft van 

ontwerp tot realisatie naar eer
steklas
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



Quality and flexibility form the best basis for continuity. 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



momenteel in aanbouw bij YVC IJssel- 
werf, en aan 6 bestaande trawlers van 
verschillende Nederlandse reders.

Op het gebied van plaatsbepaling is er 
nieuws van Leica. De Mx 9400 is een 
derde generatie CPS ontvanger, waar
mee door ontvangst van zowel de 
CIA- als de P-code zeer nauwkeurig 
een positie kan worden berekend. 
Ook andere (D)CPS-apparatuur van 
Leica wordt op stand Z 221 getoond.

Een nieuwe, door SI goedgekeurde, 
digitale adaptieve automatische piloot 
wordt getoond door Microtecnica, fa
brikant van gyro's en automatische 
stuursystemen. Deze piloot voldoet 
aan de eisen die worden gesteld door 
de klasse bureaus voor toepassing 
voor de éénmans-wacht vaart.

INA toont ook een aantal eigen novi
teiten. Voor de zeevaart is er het INA- 
GMDSS Communicatie console te 
zien, een geïntegreerd systeem waarin 
alle communicatie apparatuur kan 
worden geplaatst welke voor schepen 
varende onder de GMDSS-wetgeving 
verplicht is. Speciaal voor de binnen
vaart is er een geheel nieuwe lijn van 
navigatie apparatuur te zien. met o.a. 
de PilotMaster (piloot) en de Turn- 
Master (bochtaanwijzer). Deze lijn is 
met name geschikt om bij elkaar in 
een console te worden gebouwd. 
Henri Systems Holland B.V.
Stand A 718
Henri Systems Holland B.V., the spe
cialist for the marine industry for level 
gauging systems and overfill protec
tion systems will introduce numerous 
new developments this year at the Eu
roport 95 exhibition.

Firstly, through our newly developed 
computer interface the HSH-Enraf le
vel measuring systems can now com
municate with cargo computers or 
even PC's.

For the latter HSH has developed an 
extremely user-friendly program, cal
led the HSH-AMTG/OS9 which has al
most rendered the formely used key
board superfluous and outdated.

The unique HSH opto-electronic level 
alarm system, now called HSH/TOPAS 
has been further re-designed. The 
electronic opto-unit is fitted inside the 
junction box, and the infra-red light is 
conducted to the sensor by means of 
an optical conductor with high specifi
cation mechanical and environmental 
protection.
The new sensor control cards are ca
pable for handling 4 dual alarm sen
sors, which makes the system very 
compact and also easy to install.

The Skana Skarpenord cargo monito
ring system called CARGOMASTER has 
been drastically improved. The version 
has 4 functions through a Unix opera
ting system on a 486 computer. Hard 
disks have also been replaced by static 
memory. The system cabinet has been 
reduced in size by about 75%. There is 
also less cabling necessary between 
the sensors and the system cabinet. A 
compact RADAR level sensor is also 
now available aside from the systems 
based on pressure transmitters.

Furthermore Henri Systems Holland 
B.V. is proud to introduce for the Be
nelux the MOLAND AUTOMATION as 
product range, which HSH exclusively 
represents. Moland Automation as is a 
Norwegian-owned company speciali
sed in the development, production 
and marketing of Alarm & Monitoring 
Systems, Voyage recorders and Data
loggers for ships.

A large segment of HSH's underta
kings consist of special projects 
through which various instrumenta
tion in a large system are coordinated. 
HSH's expansive experience in the 
field of instrumentation for cargo mo
nitoring and alarming systems on 
board of tankers is significant evidence 
of HSH's achievements.

Van Gelder Compagnie B.V.
Stand A 7S7
Ruim een jaar geleden heeft van Gel
der Compagnie het agentschap van 
de fabrikant Deif uit Denemarken op 
zich genomen. Sinds die tijd is er veel 
werk verzet om deze produktlijn op 
een voor Van Gelder kenmerkende 
wijze te voeren. Doordat dit program
ma prima aansluit op de bestaande lij
nen zijn wij nu nog beter in staat U 
een volledige oplossing te bieden. Een 
team van medewerkers staat dan ook 
klaar om Uw toepassingen te realise
ren.

Vanuit ons magazijn in Rotterdam

kunnen wij U voorzien van:
* Motor/generator beveiligings- en 

regeiapparatuur.
Hierin vinden we allerlei soorten 
synchronisers, loadsharing appara
tuur, noodstroomautomaten, be- 
veiligingsmodules voor tenjgWatL 
overstroom, over-/onderspanning, 
over-/onderfrequentie, etc. Tevens 
kunnen wij U het compleet geauto
matiseerde Delomatic systeem leve
ren. Dit CE gemarkeerde systeem 
neemt alle controle, beveiliging en 
monitoring van de generatorset 
voor zijn rekening. Het wereldwijde 
succes van Delomatic wordt beves
tigd door een indrukwekkende refe
rentielijst die in een korte tijd is ge
realiseerd.

* Paneelinstrumenten en transducers. 
Het pakket paneelinstrumenten 
omvat buiten de standaard Ampè
re-, Volt- en frequentiemeters, in
strumenten voor synchronisatie zo
als LED synchronoscopen en dub
bele Volt- en frequentiemeters. De 
meters zijn beschikbaar in de ver
schillende gestandaardiseerde DIN 
afmetingen. Het programma trans
ducers is net zoals de meters com
pleet voor alle relevante elektrische 
grootheden. Een met relais, voor 
alarmering of regeling, uitgebreide 
transducer vinden we terug in de 
Deif Transal reeks.

* Alarm- en monitoringsystemen.
Dit pakket loopt op van eenvoudige 
8 punts alarmpaneeltjes tot zeer uit
gebreide motorkamer alarmsyste
men. De alarmsystemen zijn modu
lair zodat voor iedere toepassing de 
juiste configuratie kan worden ge
maakt. Het geheel is eenvoudig te 
koppelen aan een PC. Uiteraard zijn 
deze produkten voorzien van certi
ficaten van de verschillende classifi
catiebureaus.

* Specifieke scheepvaart instrumen
ten en indicatoren.
Voor de scheepvaart hebben we 
hoorns, bellen, zoemers en zwaai
lichten in het programma. De ver
schillende apparatuur heeft een be- 
schermingsgraad oplopend tot 
IP66 en is zonodig vervaardigd van 
zeewaterbestendig materiaal. Ver
der bestaat deze lijn uit verlichte pa
neelinstrumenten, roerstandaan- 
wijssystemen, navigatieconlrolepa- 
nelen en een windmeetsysteem. 
Ook deze voldoen aan de geëiste 
beschermingsgraden en zijn voor
zien van de nodige goedkeuringen 
door diverse scheepsdassificatiebu-

Het huidige programma ondersteund 
door ons huidige kwaliteitssyteem ISO 
9001, technische kennis en een we-

reldwijd network van service- en on
derdelendepots, garandeert de ge
bruiker een jarenlange succesvolle toe
passing.

Thofex B.V. Technical Trading  
Company.
Stand Z 212
Thofex B.V. bas built up an excellent 
reputation in the maritime and ship
building industry. Since the establish
ment in 1932 the company has its ba
se in Rotterdam close to the harbour 
and shipping offices. Thofex distin
guishes itself through rigid quality 
control in goods and service. Service 
means service made to measure na
tionally and internationally. New or
ders are almost ready for delivery with
in 24 hours. And with this philosophy 
Thofex has been able to preserve the 
confidence and appreciation of a still 
growing number of customers. The 
delivery programme of Thofex con
cerns the whole ship. The emphasis of 
the supplies is however on the engine 
room tools, welding equipment, lif
ting and hoisting systems, monitoring 
systems, piping, steel, etc.
Even in the present highly competitive 
market, Thofex is still regarded as the 
specialist technical supplier. And the 
company can maintain this position 
through service and realistic product 
prices.

Thofex will exhibit with:
* General Handlools and equipment 

for engineroom
* "Chris Marine" (Sweden)

- valve grinding machines
- valve seat grinding machines
- honing machines
- surface grinding machines

* C.M.Z. -special ship's lathes for 
engineroom-workshop

* AMOT CONTROLS -temperature 
valves
- pressure switches
- temperature switches
- safety controls

De W olf Products
Stand O 408
De Wolf Products introduceert de nieu
we Satellite 406 EPIRB van ACR Electro
nics. Een revolutionaire EPIRB met zeer 
geringe afmetingen: 22,5 x 12 cm.



Hierdoor is deze EPIRB ook uitermate 
geschikt voor kleinere schepen. Verder 
is het hele ACR programma rescue 
lights en safety electronica aanwezig. 
Nieuw in het leveringsprogramma zijn 
de Drysuits van de Engelse fabrikant 
Typhoon. Deze droogpakken zijn ont
worpen voor de zwaarste offshore om
standigheden terwijl ze veel draagcom- 
fort bieden. In gebruik bij reddingsbri
gades en militaire organisaties.
Ook aanwezig zijn de overlevingspak- 
ken, drijfoveralls en vesten van Stearns 
en de opblaasbare vesten van Aspli 
Marine. Verder zijn de waterdichte 
AXIS VHF (CMDSS)portofoons van 
Navico met alle accessoires, inclusief 
de headsets voor handvrije bediening 
te bezichtigen.

SpecTec B.V.
Stand E 55
SpecTec is een internationale onder
neming met het hoofdkantoor in Oslo 
dat in 1985 is opgericht. Wij zijn 's we
relds nummer één leverancier van ma
ritieme technische informatie syste
men " AMOS-D'. Dit software systeem 
verzorgt de administratie van onder
houd, veiligheid, onderdelen inventa
ris, inkoop en communicatie. Tot op 
heden zijn meer dan 2500 AMOS-D 
systemen geleverd. Naast de hoofd
vestiging in Oslo, heeft SpecTec vesti
gingen in verschillende Europese lan
den, de Verenigde Staten, Rusland, 
Brazilië en Azië, SpecTec draagt zorg 
voor de verkoop en support van al zijn 
systemen,

Op de Europort 95 wordt het onder- 
houdsmanagement software systeem, 
AMOS lor Windows geïntroduceerd 
aan de scheepvaart. AMOS lor Win
dows is zowel onder een DOS plat
form als een Windowplatform opera
tioneel. AMOS for Windows heeft de
zelfde functionaliteit als het alombe- 
kende AMOS-D systeem, plus een ver
scheidenheid aan andere features.

Cum mins Diesel Sales + Service 
B.V.
Stand £ 86
Cummins heeft voor Europort '95 een 
primeur. De introductie van de KTA 50 
M2 scheepsdiesel toont op duidelijke 
wijze waartoe het concern in staat is. 
De motor is de koploper van de nieu
we range Cummins scheepsdieselmo- 
toren en biedt het antwoord op 
compacte en zuinige motoren met 
hogere vermogens.

De KTA 50 M2 levert een continu ver
mogen van 1194 (1600 bhp) bij 1800 
omw/min en is leverbaar met vier ver
schillende afstellingen. De nieuwe 
Cummins is bestemd voor de voort
stuwing van coasters, visserij- en bin
nenvaartschepen. Grote betrouwbaar
heid, duurzaamheid en lage onder

houdskosten zijn de kenmerkende ei
genschappen.

Cummins, de onafhankelijke en tevens 
grootste producent van dieselmoto
ren boven de 200 pk, investeert per 
jaar ruim 300 miljoen dollar aan on
derzoek en ontwikkeling van motoren. 
Het beleid van Cummins op het ge
bied van motorenontwikkeling berust 
op een zo gunstig mogelijke verhou
ding tussen omvang en gewicht van 
de motor en het vermogen, een zo 
hoog mogelijk rendement en een zo 
groot mogelijke duurzaamheid.

In vergelijking met zijn voorganger le
ven de KTA 50 M2 ruim 28 procent 
meer vermogen zonder dat de motor 
thermisch zwaarder wordt belast. Voor 
de ontwikkeling van de nieuwe motor 
verdiepte Cummins zich in de vuldruk 
van de turbo en nam het brandstofver
bruik kritisch onder de loep.

Het resultaat van deze inspanningen 
resulteerde voor de eindgebruiker in 
een optimale balans tussen prestaties 
en exploitatiekosten. Het brandstof
verbruik bedraagt bij vol continu ver
mogen slechts 200 g/kW-hr. Daarmee 
is de Cummins KTA 50 M2 de zuinig
ste scheepsdiesel in zijn klasse.

De ontwikkeling van de nieuwe motor 
resulteerde niet alleen in een hoger ver
mogen en een laag brandstofverbruik, 
maar leidde bovendien tot een verdere 
reductie van de uitlaatgassenemissies. 
Speciale nakoelers zorgen dat de tem
peratuur van de inlaatlucht, die naar 
de cilinders wordt toegevoerd zoda
nig wordt verlaagd, dat er een opti
male vulling van de cilinders wordt ge
realiseerd. Dit levert niet alleen meer 
vermogen, maar vermindert tevens de 
emissies van de uitlaatgassen. De KTA 
50 M2 verdient absoluut het predikaat 
van een schone scheepsdieselmotor.

Duursma Aandrijvingen B.V.
Stand A 772
Op de stand van Duursma Aandrijvin
gen B.V. worden gepresenteerd: Euro- 
norm-Stiebel tandwielkasten, een Eu
ronorm onderwateraandrijving. Euro
norm lieren en Euronorm-Reich/KWD 
koppelingen.
Het Euronorm-Stiebel programma 
omvul pompenverdelertandwielkas- 
ten tot 680 kW vermogen in diverse 
uitvoeringen van één tot acht pomp- 
aansluitingen, opsteektandwielkasten 
tot 63.000 Nm en speciale tandwiel
kasten volgens klantspecificatie. 
Euronorm onderwateraandrijvingen 
bestaan uit een elektromotor met 
tandwielkast en wordt geleverd in ver
mogens tot 800 kW met uitgaande 
toerentallen van 200 tot 800 min-l. 
Deze aandrijving die veelal op de lad
der van een zandzuiger wordt gemon

teerd voor pompaandrijving, is ge
schikt voor toepassing op diepten tot 
20 m Installaties kunnen compleet 
worden geleverd met onder meer fre
quentieregelaar en automatisering.
Het assortiment Euronorm lieren om
vat zelfremmende wormlieren van 
250 t/m 2500 kg, hydraulische of elek
trische planetair-lieren van 3 t/m 60 
ton, kaapstanderfieren van 500 t/m
10.000 kg en speciale lieren volgens 
klantspecificatie.
Duursma is vanaf 1 januari 1996 ex
clusief agent voor Euronorm-Reich/ 
KWD koppelingen. Het programma 
bestaat uit diverse elastische en flexi
bele koppelingen, hoogelastische kop
pelingen ten behoeve van dieselaan- 
drijvingen, vloeistofkoppelingen en 
speciale koppelingen.

SARC B.V.
Stand O 452
Hierbij informatie over onze nieuwste 
software:

FAIRWAY: Een unieke aanpak van het 
scheepsvorm ontwerp, scheepsvorm 
definitie en produktie stroken. Alle be
perkingen, zoals veroorzaakt door de 
NURBS theorie, zijn achte ons gelaten. 
Natuurlijk is FAIRWAY in het PIAS 
scheepsontwerp systeem geïntegreerd.

LOCOPIA5: Klasse goedgekeurde be- 
ladingscomputer voor gebruik aan 
boord. Berekent intakte stabiliteit 
(diepgang, trim, laadvermogen, bal
last volgorde etc.), lekstabiliteit, graan 
stabiliteit, container belading en langs- 
scheepse sterkte. Door zeer geavan
ceerde rekentechnieken haalt de 
scheepseigenaar meer rendement uit 
zijn schepen.

BuihTools B.V.
A723
BushTools is een jonge, dynamische 
onderneming met een aantal toon
aangevende merken in haar program
ma voor de motorenrevisie branche.

BushTools is agent/importeur van o.m.:

HUNGER klep- en klepzetelbewer- 
kingsapparatuur
MUHR und BENDER (MUBEA) schotel- 
veren, spanstiften en plaatscharen 
WILBAR dieseltestapparatuur en speci- 
aalgereedschap
PENTZ gepatenteerde spanbussen 
SCHRÖDER/CARBORUNDUM schuur- 
materialen
JOHN QUINN seal-machines en 
krimptunnels

en distributeur van:

PARAT gereedschapskoffers en -boxen 
ERDI handblikscharen en combischaren 
RAACO opbergsystemen 
HAZET, KNIPEX, PB, WITTE, VDH

TECHNOLOGY gereedschapspro- 
gramma's
WEICON vloeibare pakkingen, bor- 
gingsvloeistoffen e.d.

Een optimaal assortiment met alleen 
maar A-kwaliteit merken tegen de 
scherpst mogelijke prijs.

Seahorse W agenlngen bv
Stand 0 455
Seahorse Wageningen is een ontwerp
bureau dat is betrokken bij het ont
werp van uiteenlopende typen sche
pen. Als een onafhankelijke organisatie 
worden deze werkzaamheden uitge
voerd voor middelgrote schepen, zo
als coasters, vissers- en bedrijfsvaartui- 
gen alsmede (grote) motorjachten. 
Daarnaast wordt de specifieke kennis 
op het gebied van hydrodynamische 
prestaties van met name ferries, passa
giers- en Ro-Ro vaartuigen aangewend 
voor een internationale klantenkring, 
waarbij vooral contacten bestaan met 
reders en belangrijke ontwerpbureaus, 
zoals Deltamarin in Finland.
Daarbij wordt ontwerp ondersteuning 
geboden om de prestaties van de 
schepen te verbeteren, hetgeen resul
teert in een aanzienlijke brandstofbe- 
sparing en minder geluids- en trillings
hinder.

Overige activiteiten betreffen agent
schappen voor enkele gespecialiseerde 
firma's, zoals Graphic Magic uit Austra
lië en Taisei Engineering uit Japan. 
Graphic Magic is de ontwikkelaar van 
het scheepsbouwkundige CAD/CAM 
ontwerpprogramma MAXSURF dat in 
de meeste scheepsbouwlanden wordt 
gebruikt (meer dan 500 gebruikers). 
MAXSURF en de daarmee samenhan
gende deelprogramma's (meer dan 
10 modules) zijn superieur uit een 
oogpunt van eenvoud in bediening en 
het leerproces verloopt snel. Met de 
huidige generatie pc's worden romp 
en opbouw in 3D-modelling snel en 
nauwkeurig vastgelegd. Taisei Engi
neering is de uitvinder van de succes
volle ARTICOUPLE range van ge-auto- 
matiseerde koppelsystemen voor kust
en zeevaart. Oorspronkelijk opgezet 
voor het kustverkeer van Japanse aan
nemers van grondwerken heeft het 
systeem vanaf begin 70-er jaren een 
enorme groei doorgemaakt. Typisch 
bedoeld voor modem bulktransport 
hebben de toepassingen betrekking 
op het vervoer van zand en steen, 
ijzererts en steenkool, boomstammen 
en, zelfs, olieproducten (tankbarges).

Discom, Industrial Noise Control
Stand E 149
Discom is bekend als expert op het ge
bied van lawaai bestrijding rondom de 
verbrandingsmotor. Naast onze pro
ducten als uitlaatdempers, uitlaatgas
katalysatoren en overige toebehoren



voor uitlaatsystemen, introduceren en 
demonstreren wij software voor het be
rekenen van komplete uitlaatsystemen 
Met dit rekenprogramma is men in 
staat een volledig uitlaatsysteem te 
analyseren, met betrekking tot de 
akoestische prestaties, leidingresonan- 
ties, drukverliezen, etc.
Bovendien zijn verschillende dempers 
en dempingssystemen na te bootsen 
opdat zo nauwkeurig mogelijke voor
spellingen gedaan kunnen worden.

VAF Instruments
Stand E 136
Betrouwbaarder, simpeler en lager ge
prijsd ... De mark 5 Oilcon, olie-in wa
ter monitor. Helaas, om MARPOL 
73/78 resolutie A 586 kunt u niet heen. 
U bent nu eenmaal verplicht uw bal- 
lastwater op de aanwezigheid van olie- 
deeltjes te controleren. Een lichtpuntje: 
VAF instruments maakt het u nu een
voudiger én goedkoper.Gebaseerd op 
ruim twintig jaar ervaring met moni
torsystemen voor vervuild lozingswa- 
ter, is de nieuwe monitor op een aantal 
terreinen aanzienlijk verbeterd.

De vernieuwde monitor is:
- compacter, dus eenvoudiger te in

stalleren; t
- gebruiksvriendelijker, dannzii ver

simpelde elektronica en uitgebreid 
'helppaneel';

- betrouwbaarder, door toepassing 
van de nieuwste technologieën;

- minder ingewikkeld en daardoor la
ger in prijs.

De goede eigenschappen van de be
staande Oilcon monitor zijn overigens 
niet veranderd. Net als de voorgaande 
reeks Oilcon monitoren geeft de Mark 
5 een continue meting en rechtstreek
se aflezing van het gehalte aan olie in 
ballastwater. Bij overschrijding van de 
lozingsnorm wordt een signaal afge
geven. Ook het unieke - gepatenteer
de - meetprincipe is niet gewijzigd.

Andere belangrijke voordelen:
- geen kleine pijpjes waarin zich olie- 

deeltjes kunnen ophopen;
- zelfreinigend;
- automatische nulstelling en calibra- 

tie;
- geen chemicaliën en/of heet water 

vereist;
- zeer accuraat;
- robuust ontwerp.

Werimex b.v.
Stand E 77
Samen met Mobile Pulley & Machine 
Works vestigt Werimex B.V. de aan
dacht op de meest recente ontwikke
lingen voor de baggerindustrie, zoals:

Super Vane zandpomp waaiers. Dit 
zijn nieuw ontworpen "hoog rende
ment waaiers" waarmee pompen tot

voor boorplatforms zijn vervaardigd, 
die voldeden aan de stricte eisen van 
inspectie- en classificatiebureaus.

Het bedrijf hanteert sinds 1984 een 
Kwaliteitsbeheersysteem en is, sinds 
1992, gecertificeerd door Lloyds Re
gister Quality Assurance voor ISO 
9001.

een aanzienlijk hogere produktie kun
nen komen. Over het algemeen kan 
met behoud van de bestaande pomp- 
constructie een dergelijke waaier inge
bouwd worden met als resultaat een 
belangrijke rendementsverbetering.
Er zal een 1650 mm diameter waaier 
tentoongesteld worden. Deze waaier 
is gegoten uit Moballoy HS (High 
Strength) materiaal. Dit slijtvaste ma
teriaal heeft een hardheid van ca. 650 
Brinell en een buitengewoon hoge 
weerstand tegen stootbelasting.

Voorts zal Mobile Pulley's recent ont
wikkelde en gepatenteerde cuttertand- 
systeem getoond worden. Dit systeem 
biedt de schipper van de cutterzuiger 
een sterk, snel uitwisselbaar snijgereed- 
schap, dat eenvoudig te onderhouden 
is. In het nieuwe systeem vergt adap- 
ter-vervanging weinig tijd. Mede door 
verplaatsing van de borgpen is het een 
zeer sterk cuttertand-systeem gewor
den, dat ook voor de zwaarste cutter- 
aandrijvingen geschikt is.

Tenslotte zullen er enkele "heavy du
ty" kogelscharnieren getoond wor
den, componenten die hebben bijge
dragen aan Mobile Pulley's reputatie 
als toonaangevende producent voor 
de baggerindustrie.

Vervako Heusden B.V.
Stand E 105
Vervako Heusden B.V. is een dochter
maatschappij van Wilton-Fijenoord 
Holding B.V.
Wij zijn in staat complete schepen tot 
100 meter te ontwerpen en te bou
wen.
De verschillende schepen die wij ge
bouwd hebben bestaan uit kustvaar
ders (tank-, vracht-, en container), 
schepen voor de binnenvaart (tank-, 
en vracht) en speciale schepen zoals 
vissersboten, sleepboten, en verschil
lende type pontons.
Een bijzonder type schip is het duikers- 
opleidingsvaartuig, RV 50, welke ge
bouwd is voor het Nederlandse Minis
terie van Defensie.

Vervako is tevens een fabrikant van ho
ge kwaliteit staalconstructies beiden 
voor land- en off-shore projecten. 
Sluisdeuren, bruggen en constructies

Kelvln Hughes Observator
Stand Z 204
Als primeur zal KELVIN HUGHES tij
dens Europort'95 haar nieuwe TOTAL 
BRIDGE SYSTEM presenteren. Dit "ln- 
tegrated Bridge System" (IBS) is geba
seerd op de bekende Nucleus radars 
en navigatie displays.
De IBS is ontworpen en gebouwd vol
gens de laatste scheepswerf specifica
ties en standaards en kan gezien wor
den als een praktische oplossing voor 
geïntegreerde navigatie en control nu 
leverbaar door de KELVIN HUGHES 
groep.
Het systeem bestaat uit NUCLEUS AR- 
PA radar displays, Nucleus Multi-Func
tion Workstations, in staat om zowel 
navigatie informatie als elektronische 
kaart informatie te tonen, een Elektro
nische Plottafel en een GMDSS com
municatie systeem. Verder zijn conso
les verwerkt voor het controleren van 
machinekamer, scheepsbesturing en 
autopilot aktiviteiten, alsmede panelen 
voor alarmerinqssignalerinq en scha
kelen van andere apparatuur.
Het Multi-Function Workstation in dit 
IBS systeem toont de B A. ARCS kaar
ten. Op een separaat display kan de 
KELVIN HUGHES ECDIS kaart worden 
gedemonstreerd.
Naast bovengenoemde primeur wor
den ook de bekende produkten van 
OBSERVATOR tentoongesteld, waar
onder de volledige range OBSERVA
TOR magnetische kompassystemen, 
WYNN ruilenwissystemen met de 
nieuwe control panels voor bediening 
meerdere systemen, diverse SOLAS 
produkten en andere nautische instru
menten. Als 's werelds grootste leve
rancier van nautische kaarten en publi
caties vindt u op onze stand een volle
dig pakket aan nautische informatie 
management services, zoals Outfit 
Management, Digital Notice to Mari
ners en Tracings.

Hydraudyne Brulnhof B.V.
Stand E 137
Ook dit jaar geeft Hydraudyne Bruinhof

B.V. weer acte de prësence op de mari
tieme tentoonstelling Europort '95. 
Hydraudyne Bruinhof in vogelvlucht: 
Het levenngsprogramma van Hydrau
dyne Brumhof omvat o.a. (omkeer)- 
scheepstandwielreductiekasten, super
elastische (schakelbare)koppelingen 
en lagers voor de meest uiteenlopen
de schepen zoals: baggerschepen, vis- 
serijschepen en schepen voor de klei
ne en grote handelsvaart. Daarnaast 
levert Bminhof hydromechanische 
aandrijvingen ten behoeve van lieren 
en zwenkwerken.

Hydraudyne Bruinhof heeft een team 
goed opgeleide service-engineers in 
dienst. Dat betekent, dat elk probleem 
op elk moment van de dag snel en 
flexibel kan worden opgelost. 
Hydraudyne Bruinhof vertegenwoor
digt in Nederland de Duitse fabrikant 
Lohmann + Stolterfoht. Sinds begin 
deze maand behoort ook België tot 
haar marktgebied. Net als L + S be
hoort Hydraudyne Bruinhof tot de het 
Mannesmann-Rexroth concern.

HOLLAND MARINE
Stand E 127
Op de stand zult u hetvolgende vin
den:
Het CPC Systems voor Windows bela- 
dings computer.
Het CPC Systems voor Windows geeft 
de gebruiker de mogelijkheid om op 
eenvoudige wijze lading en tanks in 
het schip bij te werken in grafische 
vensters. Zodra er iets aan de lading of 
de bunkers veranderd is, rekent de 
computer direct de nieuwe diepgan
gen, trim, stabiliteit en langsscheepse 
sterkte uit. Invoer van de volgende la
ding is mogelijk: Containers, Bulk, 
Graan, Stukgoed, Ladingtanks. Invoer 
van lading en het bijwerken van de 
bunkers gebeurt in overzichtelijke ven
sters. Het is mogelijk om Stabiliteits- 
grafieken af te drukken, inclusief de 
graanstabiliteitsgrafiek. Een standaard 
Departure Status document kan wor
den afgedrukt met alle relevante gege
vens betreffende diepgangen, trim, 
kruiplijn, ladings samenvatting, stabili
teit en langsscheepse sterkte. Het is te
vens mogelijk om de beladingscom- 
puter te koppelen aan het tankin- 
houdsmeting-systeem. Dit zal op de 
stand aedemonstrpord worden.

De fa Tilse zal de nieuwe Kamstrup 
Metro tankniveaugever introduceren. 
Deze electro-pneumatische gever 
heeft een bereik tot 60 meter waterko
lom, met een programmeerbare ran
ge en temperatuurscompensatie. De 
nauwkeurigheid bedraagt 0,25% (of 
0,15%) over de gecalibreerde range. 
Een 400% overdruk beveiliging is in
gebouwd.
Het TIMON Tank Monitoring systeem, 
werkt met de KM of PSM gevers voor



Y our ships and 
your company 

will, by the 1st of July 
1998, need an ISM 
Certificate of Confor
mity. If you don't 
manage to obtain one, 
we're afraid the con
sequences arc 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 1SF.

What if you  
choose  

to neglect 
the ISM

Certificate?
Well, the consequen
ces are fairly simple.
Charterers will be re
luctant to offer any 
curgoes. Insurance 
companies will either 
decline to insure your 
licet 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.
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On Wednesday July 1st, 1998, ■
will your ships be carrying any cargo?

ISM will change  
your com pany

Acquiring an ISM  Certificate w ill 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 
time 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.

S pecTec 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.

AM OS 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 lleet 
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
SpecTec BV Laan der Verenigde Naties 40 

3314 DA Dordrecht, The Netherlands 
Tel: +31 (0) 78 613 25 11 
Fax: +31 (0) 78 613 63 13

BARCELONA +34 3 4178799 • COPENHAGEN +45 45765847 • DORDRECHT +31 678 132511 • HONG KONG 852 8560380 • KIEL +49 431 672021 LA SPEZIA  +39 187 500931 • LIMASSOL 357 5 328234 • MADRID +34 1 3456828 «MANCHESTER +44 161 888 2888 • MILTON KEYNES +44 908 368034
NEW PORT BEACH +1 714 7231571 • OSLO +47 22339500 • PIRAEUS +30 1 4294312/4294559 • RIO DE JAN EIRO  +55 21 7228265 • SINGAPORE +65 2217560/4049 ST. PETERSBURG  +7 812 5602987 • TOKYO +81 3 35443147 • TORSHALLA +46 16 344520 • VANTAA 358 0 894732 • VIGO +34 86 299205 ■ ZURICH +41 1212 4455



het meten van tankniveaus.
De weergave kan geschieden door 
middel van analoge klokken, maar het 
kan ook doorgekoppeld worden naar
b.v. de beladings computer. Op de 
stand zal het TIMON Systeem gekop
peld worden aan de CPC Beladings 
computer.

Lyngso Marine uit Denemarken zal het 
UMS/UCS 2000 Alarm, Monitoring & 
Control systeem demonstreren. Moni
toren en registreren van alarmen en 
gebeurtenissen geschiedt op een een
voudige en veilige manier. De inteli- 
gente alarmpanelen kunnen op de 
verschillende plaatsen in het schip be
vestigd worden en geven informatie 
over de alarmen en alarmlijsten.
Het Integrated Alarm 6t Control Sys
tem UCS 2000 geelt zowel alarmen 
als meer informatie over machines en 
heelt de mogelijkheid voor het op af
stand bedienen van temperatuur set
tings, pompen, kleppen en generato
ren. Dit vanaf z.g. Graphic Operator 
Stations.
Daarnaast biedt Lyngso Marine kop
peling met het Ultra Fog Firefighting 
system voor veerboten en Reefer con
tainers monitoring voor container 
schepen.

Renfc AC
Stand f  604
Novel Space-Saving Gear Unit lor 
Main Propulsion of Ships.
On the occasion of the international 
marine exhibition Europort 95, Renk 
will inform on various novelties out of 
their production programme for the 
marine equipment range. A novel, ex
traordinarily space-saving, single engi
ne marine gear unit with attached ge
nerator will be presented. The genera
tor may either be operated as PTO 
(Power Take Off ) or as PTI (Power Ta
ke In ). The gear unit is intended for a 
paper roll and container freighter, the 
main drive of which is a MaK diesel 
engine with a power of 3,300 kW and 
speeds of n *  600/185 rpm. A speed 
of about 15 knots will be attained.

In order to utilize the cargo hold in the 
most optimum way, the propulsion 
unit was arranged far in the aft-ship.

There was no space left to install the 
generator in the direction of the pro
peller shaft axis, as is usually done. 
Renk, therefore, selected the uncon
ventional solution to mount the gene
rator vertically onto the propulsion 
gearbox. The system will thus have a 
height of about 4,5 m, however, it on
ly occupies an area of 3,5 qm approx.

By using the generator as PTI, too, the 
ship can be operated with three diffe
rent powers:
- With an engine power of 3,300 kW.
- With a power of 2,400 kW, if the 

generator is operated as PTO (P = 
900 kW mech.).

- With a power of 4,150 kW, if the 
generator is operated as PTI (P = 
851 kW).

This gear unit is the second unit of this 
kind built by Renk. The order was 
placed by Messrs. Wilfried jensen 
Schiffahrts KG at Drochtersen-Appel. 
The ship is scheduled to be put in ser
vice in May 1996.

The marine delivery programme of 
RENK also includes the following 
equipment:
- Low-noise gear units to assure the 

comfort on cruising ships
- Planetary gear units of lightweight 

construction for fast ferries and 
yachts

- Combined gear units for diesel en
gine and gas turbine propuision, for 
commercial and navy ships

- Slide bearings as radial and axial be
arings for propeller shafts

- Curved-tooth couplings, steel disk 
couplings, high-speed diaphragm 
couplings and torque limiters.

CADER B.V.
Stand O 402
Herbruikbare stuwkussens. 
Stuwkussens dienen voor het vastzet
ten en beschermen van lading in con
tainers, vrachtwagens, treinwagons en 
scheepsruimten.
Bij een verlading ontstaan in veel ge
vallen open ruimtes waardoor bij elke 
beweging van container, wagon of 
schip, de lading kan gaan schuiven. 
Door stuwkussens tussen de lading te 
plaatsen, voorkomt men tijdens vrijwel 
elke vorm van transport schade die 
kan optreden bij een horizontale of 
verticale beweging van het transport
middel.

De TranSystem stuwkussens van Ca- 
derzijn opgebouwd uit enerzijds stevi
ge lagen rekbaar kraftpapier aan de 
buitenzijde (150 gr/m) en anderzijds 
uit een gesealde laag (100 Mu) HDPE 
film aan de binnenzijde.
Door gebruik te maken van connec
tors die op het sterke ventiel worden 
aangebracht, kunnen de stuwkussens

voor zowel eenmalig als meermalig 
gebruik dienen.

De kwalitatief hoogwaardige samen
stelling van de TranSystem stuwzak 
voorkomt drukverlies en lekkage tij
dens langdurig transport. In tegenstel
ling tot alternatieve ladingvastzetsyste- 
men zoals het gebruik van oude (of 
nieuwe) pallets en stuwhout, neemt 
het plaatsen en vullen van een stuw
zak geen kostbare tijd in beslag. Met 
behulp van het speciale "Fast-fill" vul- 
pistool, bereikt het stuwkussen binnen 
enkele seconden de maximale stuw
kracht, zodat elke lading, hoe grillig of 
zwaar ook, optimaal wordt vastgezet.

Theunissen Technical Trading b.v.
Stand Z 206
Theunissen Technical Trading BV has a 
stand at the Europort Exhibition and 
on this stand the following products 
which the company supplies will be 
featured:
* AQUA SIGNAL - Fluorescent light

ing for ships, stainless steel flood
lighting systems, built-in spotlights 
and other types of lighting.

* EEKELS - Electronie emergency tele
graphs.

* HOBBS - Completely maintenance 
free deck lighting.

* KARL DOSE - Brass marine installa
tion material.

* MCT 2000 BRAYMERG - Gastighl, 
watertight and fire protected (A-60) 
multi cable transits.

* PESCH - Halogen, HBO and Xenon 
search lights and straight line win
dow wipers.

* TELCO - Electric ship- and offshore 
heaters.

* UNICOM-(Ex) proof radio(800-900 
MHz) handsfree communication sys 
tern for noisy areas (120 dBa).

* VINGTOR - Intergrated electronic 
telephone/P.A., intercom and talk
back installations, battery free tele
phone, intercom and sound installa
tions. Including the innovation 
VMM 'All to All' intercom.

Huisman-ltrec b.v.
Stand N S04
Huisman-ltrec is nowadays widely 
known as a specialist manufacturer of 
cranes, lifting equipment, heavy trans
port systems and other customized 
equipment for the offshore and civil 
construction industry.
Modern well-equipped workshops, a 
skilled workforce and an engineering 
office which includes mechanical, 
structural, hydraulic, electrical and 
software departments enable Huis
man-ltrec to engineer and build al
most any piece of equipment.
The product line comprises the follow
ing:
- Heavy lift mast cranes
- Offshore mast cranes

- Pedestal mounted offshore cranes
- Gantry cranes
- Sheer legs and A-frames
- Constant tension and heave com

pensation systems
- Chain tensioning systems (up to 

1000 ton capacity)
- ROV's and ROV handling systems
- Cabie and pipe-lay equipment
- Spreader beams and lifting frames
- Subsea deployment systems
- Load cells and inclino sensors
- Load moment protection
- Crane control and crane monitoring 

systems
- Platform trailers (self-propelled)
- Hydraulic cyiinders (specials)

All systems can be delivered turn-key 
and fully tested. Common known 
examples of Huisman-ltrec products 
are a wide range of heavy lift mastcra- 
nes, 250t up to 550t SWL, built for 
several heavy-iift shipowners such as 
Jumbo Navigation, Mammoet Ship
ping and Hinode |apan.
The Smit Tak owned sheer legs Taklift 
4 (1600t SWL) and Taklift 8 (3000t 
SWL) are designed and built by Huis- 
man-itrec.
Other market sectors where Huisman- 
ltrec operates successfully are:
Civil construction: Heavy skidding, 
pushing and jacking equipment (up to 
8500t SWL).
Leisure industry: Sophisticated attrac
tions for amusement parks.
Offshore industry: Mast cranes instal
led on Rockwater Semi 1 and Semi 2 
(both 225t SWL), Amethyst and Lore
lay (both 300t SWL).

Schepen Onderlinge Nederland 
u.a.
Stand A 782.
De Onderlinge Waarborgmaatschap
pij 'Schepen Onderlinge Nederland' 
u.a. is (de naam zegt het al) een verze
keringsmaatschappij, die schepen ver
zekert op 'onderlinge' basis, dat wil 
zeggen volgens het principe 'voor en 
door de leden'.
Het hoofdkanloor van de maatschap
pij is gevestigd in Groningen, waar in 
de eerste helft van 1995 een nieuw 
pand werd betrokken. Vanuit dit nieu
we pand, dat veel ruimer en moderner 
van opzet is dan het oude kantoor, 
kan er nog meer service worden gebo
den aan de leden.

Verder beschikt de maatschappij over 
een kantoor in het centrum van de 
scheepvaart: Rotterdam. Voor per
soonlijk contact met leden en poten
tiële leden is het nuttig hier een aan
spreekpunt te hebben.

Als onderlinge streven wij er niet naar 
om winst te maken, maar ons doel is 
het bieden van een goede, betrouw
bare verzekering voor schepen. In de



eerste plaats richten wij ons op de be
roepsvaart (binnenvaart, visserij en 
kleine handelsvaart), maar in de loop 
der tijd is ook de pleziervaartuigenver
zekering een niet onbelangrijke plaats 
in gaan nemen.
Als u uw schip (en dan beperken wij 
ons even tot de beroepsvaart) bij onze 
maatschappij verzekert, dan wordt u 
lid van de maatschappij en als zodanig 
kunt u mede het beleid van de maat
schappij bepalen. U wordt uitgeno
digd voor de jaarlijkse ledenvergade
ring, waar u desgewenst uw mening 
kunt geven of vragen kunt stellen. Uit- 
teraard bent u ook op andere tijdstip
pen welkom om op één van onze kan
toren (of telefonisch) met medewer
kers van de maatschappij over bepaal
de zaken van gedachten te wisselen.

Behalve voor een cascoverzekering 
voor uw schip, kunt u bij ons ook te
recht voor diverse andere verzekerin
gen, zoals een P & I-, W.A.- en rechts
bijstandverzekering en voor de verze
kering van uw inboedel en nautische 
apparatuur.

Ook het risico van tijdverlies (en dus 
verlies van inkomsten) als gevolg van 
een schade kan op gunstige condities 
worden verzekerd.

Wat voor schip u ook hebt en voor 
welke soort(en) verzekering u ook 
kiest: U kunt altijd rekenen op goede 
verzekeringsvoorwaarden, aantrekke
lijke premies en een prima service. 
Ook als u in geval van schade een be
roep op ons moet doen (want daar
voor bent u per slot van rekening ver
zekerd!).

Lloyd's Register
Stand E 79
's Werelds' oudste en meest bekende 
classificatie organisatie voor alles wat 
vaart of offshore gebouwd wordt. 
Onze surveyors gespecialiseerd in o.a. 
scheepsbouw, machinebouw, elektro
techniek, metallurgie, kwaliteitsbor
ging, of niet-destructief onderzoek; 
bieden een hoogwaardige dienstverle
ning gericht op de veiligheid, kwaliteit 
en betrouwbaarheid van schepen en 
offshore installaties.

Naast classificatie en certificatie van 
schepen en offshore-installaties biedt 
Lloyd's Register diverse andere dien
sten, zoals:
* Typegoedkeuring van materialen 

en apparaten.
* Certificatie International Safety Ma

nagement Code (ISM).
* Certificatie kwaliteitsborgingssyste- 

men (QA).
* Analyse van brandstoffen en smeer

olie.
* Onderzoek technische problemen 

en schades.

* Milieu effect analyses.
* Veiligheidsstudies.

ABB Marine -  Rotterdam
Stand E 59
In order to erect a more centralized 
and powerful organization, ABB Mari
ne Rotterdam will take over the sales 
and product responsabilities from the 
marine group of ABB industrial Sys
tems, Vasterês-Sweden, as per January 
1st, 1996.

FAHM 200, remote control systen for 
Sulzer RTA and MAN B&W engines, 
and DEGO II, electronic speed gover
nor system, are the most important 
systems which will be added to ABB 
Marine Rotterdam's delivery program.

ABB's remote control Systen, FAHM 
200 is developed in close co-operation 
with New Sulzer Diesel and MAN 
B&W Copenhagen. FAHM 200 is ba
sed on the programmable control sys
ten ABB MasterPiece 200. Due to the 
Master concept, FAHM 200 is perfectly 
suitable either as a stand alone system 
or as a part of an integrated systen.

DEGO II is a well proven and establish
ed system resulting from several years 
of operation covering a multitude of 
different applications.
The systen has a great flexibility in 
combining electronic units with diffe
rent types and sizes of actuators.

As a complement to its electronic 
governors ABB also manufactures ac
tuators. These are electromechanical 
and are available in sizes up to a 
continuous nominal torque of 400 
Nm. ABB has considerable experience 
of electronic governors and actuators 
from its production of industrial ro
bots. In their design, the specially diffi
cult conditions prevailing for marine 
diesel engines have been taken into 
consideration.

Bakker Sliedrecht
Stand Z 211
Tijdens de beurs Europort 95 zal Bakker 
Sliedrecht, Maritieme en Industriële 
Elektrotechniek, aandacht besteden 
aan tal van projecten, produkten en 
diensten, welke zij het afgelopen jaar 
realiseerde binnen de maritieme sector.

Als eerste heeft Bakker de mogelijk
heid een "cutter" aan te drijven met 
een draaistroom kortsluitanker motor 
in combinatie met een frequentierege- 
ling. Een en ander werd vroeger gere
aliseerd met de onderhoudsgevoelige 
gelijkstroom motor.
Deze noviteit is geïnstalleerd aan 
boord van de "ABU AL ABYDH", een 
zeer geavanceerde cutterzuiger voor 
een opdrachtgever uit het Midden- 
Ooston, waarvoor Bakker de totale e-

installatie tum-key levert.

Bakker bouwt elektrische machines op 
maat. Met de zgn. custom-built ma
chines kan zij vele denkbare uitvoering 
van e-machines bouwen voor zowel 
gebruik boven als onder water.
Voor een 'diepwinzuiged werd een 
'laagtoerige' e-motor gebouwd voor 
het aandrijven van de binnenboord- 
baggerpomp, waarbij de waaier direct 
op de motoras gemonteerd werd. Een 
en ander geeft een compacte bouw 
en hoog rendement.

Met specifieke kennis levert Bakker 
Bliedrecht al zo'n 20 jaar, met bewe
zen technieken, onderwatermotoren, 
olie- of luchtgevuld, laag- dan wel 
hoogtoerig.
Voor de hopper "AMSTERDAM" van 
ADDC levert en installeert Bakker 2 on
derwatermotoren, welke op compac
te wijze opgenomen zijn in de zuig- 
buisconstructie met een vermogen 
van 1800 kW bij een toerental van 
n=30 o.p.m. Hierbij is de waaier direct 
op de motoras gemonteerd.

Uniek is de mogelijkheid van de vol- 
lastbeproeving van een complete hag- 
gerpompaandrijving op de proefvloer 
van Bakker Repair.
Voor de cutterzuiger "ORANJE" reali
seerden wij de vollastbeproeving van 
2x1180 kW motoren inclusief frequen
tieregelingen in een zgn. Hopkinson 
schakeling.
Een en ander betekent een systeem- 
test onder ideale omstandigheden, 
waarbij alle relevante grootheden wor
den gemeten/aangetoond.

Optimalisering van brandstofgebruik, 
dieselbelasting en dieseluitstoot is mo
gelijk door een toeren- en vermogens- 
regeling van dieselmotoren in combi
natie met de e-motor(en).
Een dieselelektrische voortstuwing re
aliseerden wij voor de 3 Y-veren 40, 41 
en 42 voor het Gemeentelijk Vervoers
bedrijf Amsterdam, waarbij rende
ment, milieu en bedrijfszekerheid 
hoog in het vaandel stonden.

W oodw ard Governor Nederland
Stond E 82
Woodward Governor maakt al sinds 
1870 uitsluitend regelaars voor kracht- 
werktuigen; zij is al 40 jaar vertegen
woordigd in Europa met eigen vesti
gingen voor zowel verkoop als pro
ductie.
De regelaars worden in vele takken 
van de industrie over de hele wereld 
toegepast. Typische voorbeelden van 
deze industrieën zijn electriciteitsop- 
wekking (inclusief warmte-kracht in
stallaties), transport (over land, zee en 
door de lucht plus de militaire toepas
singen daarvan), en procesindustrie.

Op het gebied van regulateurs voor 
scheepsmotoren is Woodward we
reld marktleider. In de afgelopen jaren 
zijn grote investeringen gedaan op het 
gebied van de ontwikkeling van elec- 
tronische regelaars, waardoor de extra 
flexibiliteit en capaciteit, eigen aan 
electronische regelingen specifiek voor 
de scheepvaart beschikbaar kwam.

Enige tijd geleden heeft Woodward 
bovendien twee bedrijven overgeno
men die ervaren zijn in het vervaardi
gen van brandstofpompen en inspuit- 
apparatuur; samen opererend onder 
de naam Woodward Governor Ger
many. Daardoor is Woodward in de 
unieke gelegenheid complete brand
stof regelsystemen te kunnen leveren 
en oetntegreerde systemen op het ge
bied van brandstofregelingen aan te 
bieden, waaronder de electronische 
brandstof inspuiting.

Elan MaHne Engineering b.v. 
Stand Z 228
Elan is representing, since over 1S 
years, the following wellknown names:
* Standard Piston Ring Co. of Shef

field, specialised in diesel engine pis
ton rings from 100 om till over 
1,500 mm.

* O.M.T. of Torino, one of the leading 
manufacturers of fuel injection com
ponents for all leading engine types.

New activities in Elan Marine Engineer
ing BV are:
* AMPS Fluid Controlled Injection Sys

tems.
* AMPS offers a full range on hydraull- 

cally controlled fuel injection sys
tems, wbereas Elan acts as European 
Sales Agents/Distributors, as well as 
service organisation for ships calling 
in West Europe. AMPS injection sy- 
tems are presently installed on over 
100 ocean going ships, and the 
popularity is growing.

* KOBELCO Propeller Shaft Sealing 
systems.

* Kobelco offers shaft seal systems tor 
ocean-going ships and is at present 
the world leader in this field.

Aggreko Europe
0  43S
Electricity is vital to any ship, but even 
the most rigorous maintenance pro
grammes cannot prevent occasional 
problems with auxiliary generetor sets. 
Aggreko is the leading supplier of tem
porary power packages, with a ts 
complete range of ISO certified diesel 
generators for all your emergency and 
planned maintenance requirements 
and as extra power for reefers.
All Aggreko generators above 400 kVA 
are packaged in standard 20 ft ISO 
containers. This means easy handling 
by port facilities and vessels and safe



and simple deck storage.
Aggreko owns and operates the 
largest rental fleet in the world, with 
diesel generators certified for marine 
use from 30 kVA to 2000 kVA, com
plete with cables, fuel tanks and all 
auxiliary equipment.
When required, generators can be 
coupled to run in parallel with existing 
generators on board, ensuring a trou
ble free changeover to temporary po
wer.

Aggreko has over 25 years of expe
rience in the shipping industry.
A worldwide network of over 75 de
pots means that you are never far 
from one of our operations staffed 
with full-time professionals. Should 
you have any temporary power need, 
Aggreko can quickly deliver a cost ef
fective solution, enabling you to conti
nue on your voyage with no charter 
downtime.

Toklm ec Europe b.v.
Stand E 67
Tokimec's Integrated Bridge System 
IBS-100 is ontworpen en gemaakt 
voor het SeaVans project, Tokimec's 
eigen ontwerp. Het systeeem kan ver
schillende menselijke eigenschappen 
ondersteunen van navigatie en het be
waken vnn de bruq. door middel van 
zeer nauwkeurige produkten met er
gonomische mens-machine raakvlak
ken (intedace) en een economisch 
ontwerp.
Alle onderdelen zijn onderling met el
kaar verbonden.
Het 5ysteen bestaat uit een ECDIS no- 
del EC-6000, Bridge Monitor model 
BA2000, Radar ARPA model BR-3440 
C/M serie en andere produkten.
De functies en het ontwerp zijn opge
steld om tegemoet te komen aan het 
concept van een door één persoon 
bestuurbare IBS, zoals een automa
tisch bestuurbare piloot en een op af
stand bedienbare motor,

YVC HOLDING B.V.
Stand E 144
The YVC Holding B.V. occupies a lea
ding position in the medium-sized 
newbuilding and shiprepair industry in 
The Netherlands.
The company has three divisions: 
Newbuilding - Ysselwerf, based in Ca-

Graving drydocks capacities (in meters):

Width at Width
Dock No. Length entrance

1 140 19.50
2 165 21.50
3 205 26.75
4 250 36.25

V -
YVC Ysietweii

pelle a/d IJssel with a subsidiary in 
Groot-Ammers.
Shiprepair - Bolnes Dockyard, based 
in Rotterdam-Bolnes.
Trading - Mercurex, based in Rotter
dam-Bolnes .
All divisions are situated in the Rotter
dam area, the largest and busiest port 
in the world,

The newbuilding division develops 
and coordinates activities connected 
with the design and construction of 
highly advanced ships, such as chemi
cal carriers with stainless steel cargo 
tanks, product tankers, heavy load car
riers, fishing factory vessels, container 
vessels, refrigerated cargo vessels, gas 
tankers and vessels and offshore sup
ply vessels.
A highly qualified team with lengthy 
experience of desiqninq hiahly advan
ced ships undertake general and detail 
design studies.
The newbuilding division has gained 
vast experience and has improved 
production at its two locations by 
using robot-aided solutions and mo
dem techniques lor the construction 
of all types of ships.
Vessels with a maximum size of 140 x 
24 m are built on a covered slipway.

The shiprepair division has most mo
dem facilities. The yard is well-equip
ped for executing all kinds of repairs to 
vessels and engine installations, as well 
as for fabrication of steel structures. 
Besides, the yard has an excellent re
putation in the field of large projects 
such as conversions, lengthenings and 
jumboizing of various types of vessels. 
The yard's facilities for repairs include 
two floating docks: 
dock 1 - dims. 175 x 25 .80 m 
dock 2 - dims. 160 x 23.80 m 
and two side-slipways dims. 97 m and

(Draft) Tonnes
inside depth capacities

22.50 5.1 10.000 dwt
24.50 6.0 18.000 dwt
30.00 8.2 32.000 dwt
39.00 8.0 85.000 dwt

120 m
Workshops for steel prefabrication, 
mechanical/machining activities and 
pipework are available. Main subcon
tractors for cleaning, blasting and 
painting, electrical and electronic 
work, staging and insulation work ha
ve their own facilities at the yard.

Mercurex is YVC's trading company in 
Rotterdam, with the following activi
ties:
a. Fabrication and «ale of all types of 

silencers;
b. Metal Laundry for US cleaning of 

mechanical equipment;
c. Rental of test weights.

MARILUX B.V.
Stand W  303
Marilux is a trading company which is 
specialized in products for inland ship
ping, fishing and sea shipping. Mari
lux is exclusive agent of Albright heavy 
duty DC contactors in the Benelux 
and has a great amount of contactors 
in stock and Marilux can provide al
most any special or standard transfor
mer.
Over a period of more than 10 years 
Marilux has experience in signalling 
lamps and the searchlights of IMAX, 
Francis and Astralux and Marilux has 
ant its own reoair-service The sianal- 
ling lamps and the searchlights has al
ready proven its quality because they 
are used by the Dutch Navy, police 
boats and coastguard.
For other lightning, i.e. floodlights and 
exterior lightning, Marilux is exclusive 
Chalmit agent. The range of Chalmit 
lightning is one of the most compre
hensive and reliable in the industry, 
with a range of applications from pe
trochemical plants and off-shore plat
forms to ships at sea. Other equip
ment like firedetecting units (Deck- 
ma), switches and EEx control Equip
ment (Craigh & Demcott) is Marilux 
exclusive agent in the Netherlands.
An other very important representa
tion is Cathelco. The anti-fouling and 
corrosion control system of Cathelco is 
based on the electrolytic principle and 
gives complete and continuous pro
tection to seawater pumps, valves, 
condensers and service lines. The ano
des produce ions which are carried by 
the seawater and disperse throughout 
the pipework system to create an envi
ronment in which barnacles, mussels, 
weed and other forms of sea life can
not settle or multiply. The system 
quickly proved its effectiveness, lea
ding to increasing volumes of sales to 
navies, bulk carriers, cruise ships, pas
senger ferries and luxury yachts. In ad
dition to the protection of ships, the 
anti-fouling system is used in oil rigs 
and offshore structures as well as 
shoreline installations such as chemical 
plants and refineries.

SHIPDOCK AM STERDAM  BV.
Stand Z  218
Situated on deep water in Amsterdam 
harbour, Shipdock Amsterdam is 
ideally placed to carry out maintenan
ce, repairs and modifications on all ty
pes of vessels. Four drydocks ranging 
in lengths from 140 meters to 250 
meters can receive vessels up to
85,000 dwt. Six berths extending 
from 115 meters to 220 meters in 
length and nine cranes with lifting ca
pacities from 22 to 60 tonnes are avail
able. A fully outfitted engineennq 
workshop ensures efficient and reliable 
machinework. Large steel repairs can 
be prefabricated in the 8,200 square 
metre construction hall. Amsterdam 
has a non-tidal harbour accessible by 
the North Sea canal, at a distance of 
12 miles from the North Sea. No har
bour nor canal dues are levied on ves
sels coming to Amsterdam for repairs. 
We are pleased to submit to you a 
summary of our activities which we 
trust will give you a better insight into 
our yard and its facilities.
Shipdock Amsterdam possesses highly 
skilled craftsmanship and can, as part 
of the DCG group, call upon the ex
pertise and activities of other sister 
companies for supplementary yard fa
cilities Due to an notimum nrrjaniza- 
tion, the 'lines of communication are 
short and efficiency is at a maximum. 
The thoroughly modem organization 
nas Deen built up with an emphasis on 
flexibility. Thanks to the availability of 
a highly qualified workforce, the requi
red manpower can be adopted accor
ding to the amount of work in hand in 
a certain period. A basic permanent 
workforce of 125 employees and a 
strong yard management is engaged 
to cope with the immediate require
ments and the necessary control of 
the work in hand in a given period. 
The combination of the availability of 
strong management, flexible manpo
wer and modem equipment is the key 
to competitive prices and short deli
very times.

Shipdock Amsterdam has four dry
docks ranging in length between 140 
m. to 250 m. and can receive vessels 
up to 85,000 tonnes deadweight. Six 
berths extending from 120 m. to 420 
m. in length are available. Fully outfit
ted engineering works and large steel 
construction hall are located in the 
yard. Shipdock Amsterdam's highly 
skilled workforce and modem equip
ment ensures efficient and first quality 
repairs with subsequent short delivery 
times.

Time needed for docking and un
docking of ships depends on size of 
ship and may range between 2 and 3 
hours for docking and for undocking



HOLSET ELASTISCHE 
KOPPELINGEN; 
VEILIG,
STERK EN 
DUURZAAM

HOLSET  e lastische ko ppelingen. R o b u uste  doorslagveilige  en o n d e r h o u d s v r ij  

koppelingen die een reputatie h ebben o p g e b o u w d  in o.a. de b a g g e r- en staalindustrie.

Specifieke voord elen:

•  Z e e r u itg e b re id e  ra n g e  v o o r  k o p p e ls  

v a n  0,3 - 1840 k N m

•  P rim a  p r ijs -k w a lite ita  

v e rh o u d in g e n

•  T o rs ie tr il l in g s b e r e k e n in g e n

•  2 4 -u u rs  s e rv ic e

I

Vector ia u w  gecertificeerde leverancier.

VECTOR V ector Aandrijftechniek B V . -  Postbus 10085 - 3004 A B  Rotterdam  - Te le fo o n  010-44 63 700 

Servicetelefoon na 17.00 u u r - 010-44 63 800 - Telefax 010-41 55 552

F A C T O R  

I N L E V I N G
Alle smaken in huis

Ontwerp & Detail Engineering

• O ntw erpactiviteiten • Elektrische licht- en krachtinstallaties • 
•Verlichtingstechniek • Telecom m unicatie • 

• Tek en a ctiv ite ite n  • Leidingschem a’s • 
•Stroom kringschem a's • Technische illustraties • 

• M aat- en opstellingstekeningen • 
• A uto m a tise rin g  • C A D  Tekenwerk • Plotwerk • Scanning • 

• T e c h n is c h e  D o cu m e n ta tie  • Documentatie Audit • 
• Technische Handboeken • Installatiebeschrijvingen •

• P ro je cto n d e rste u n in g  •

De technisch specialisten van Verebus verdiepen zich 
in de problematiek van de opdrachtgever.

Langlopende en grootschalige projecten of kleine 
opdrachten, qua inzet en betrokkenheid maakt het voor 
ons geen verschil. Klantgerichtheid, hoge eisen aan 
kwaliteit, duidelijke werkafspraken en een goed 
produkt tegen een reële prijs: Verebus ten voeten uit.

Partner in kwaliteit
Verebus Engineering ontwerpt systemen en in

stallaties op elektrotechnisch gebied. Daarnaast 
produceren wij onderhouds- en instructiehandleidingen 
en andere technische documentatie. Alles in hechte 
samenwerking met onze opdrachtgevers.

Technische voorsprong, een brede en langdurige 
ervaring, flexibiliteit en technisch- en organisatorisch 
inzicht, dat maakt Verebus Engineering een partner in 
kwaliteit.

E N G I N E E R I N G  BV Duinweg 37
2585 JV  Den Haag 

Telefoon 070-352 82 00* 
^ ■ Telefax 070-352 82 05



Wat is de prijs voor Onvoldoende onderhoud 

kan resulteren in verlies

kwaliteit en
van rendement of zelfs tot stilstand; een dure achteruit

gang. Speel daarom ook op safe en kies voor de samen

werking met de marktleider op het gebied van 

turbocharger-toepassingen: A B B  Turbocharger. W ant dan 

kunt u 24 uur |x-r dag rekenen op een absolute kwaliteit

betrouwbaarheid ? en betrouwbaarheid. Gegaran

deerd door getrainde en gekwalificeerde vakmensen, die 

beschikken over een uitstekend geoutilleerde werkplaats 

met de mcxlernsre technische middelen. En ondersteund door een dynami

sche, flexibele organisatie voor een voortvarende gang van zaken en een 

gedegen advisering.

D rukvulling is voor ons meer dan alleen een turbocharger. Voor u ook? Blindvaren 

op kw aliteit?  Probeer ons eens u it en bel 0 1 0  - 4 0 7  8 8  8 5 !

A B B  Turbocharger BV
Postbus 547 
3000 AM Rotterdam 
Marten Meesweg 5 
3068 AV Rotterdam 
Telefax: 010 - 421 20 07

i k  I I  i l  
m i M

S O CIETE D 'ETUD E E T  DE REALISATION  

V  ■  D EQ UIPEM EN TS SPECIAUX

Oil Discharge Monitoring Equipment

IM O  RES A  586 (X IV )-M E P C  5 I (32) 

Exclusive respresentative in the Netherlands

SACCARDO ~ BENELUX

P.O. BO X 90077 1006 BB  Amsterdam Holland 
Tel. 020 - 6593204 Fax 020 - 6597485

Official Seres M arine Station
Tel. 010 - 4675571 Fax 010 - 4656416 
Service Engineer Tel./Fax 010 - 4864288

E L E K T R O T E C H N I E K
V O O R S C H E E P V A A R T  EN I N D U S T R I E

NIEUWBOUW - REPARATIE ■ PANEELBOUW - ONDERHOUD ■ INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

DE JONG
ELECTROTECHNIEK BV

v.d. Giessenweg 51, 2921 LP Krimpen a/d Ussel 
Telefoon 0180-^4244. Telefax 0180-511R71



requires 1 to 2 hours.
There are no variations to above drafts 
(depths) due to the absence of tidal in
fluence in the Amsterdam harbour. 
Crane capacities drydocks:
Six cranes with lifting capacities ran
ging from 22 to 60 tonnes with reaches 
of 50 to 18 meters respectively. 
Shiprepair Quays: Five berths with a 
length of 120 -230 m and a depth of 
7.0-9.0 m.
At quay 5 and 6 ships up to 300 metre 
length may be berthed but the restric
ted draft should be 7.00 meter.
Crane capacities at berths:
Three cranes with lifting capacities 
ranging from 6 to 15 tonnes with a 
reach capacity of 38 to 25 meters are 
available.
Floating cranes available up to 300 
tonnes (metric).

Electric power supply and water sup
ply service (dock & quay):
440 V/ 380 V, 60 Hz/ 50 Hz, 220 V/ 
110 V, 750 Kw per dock, but higher 
loads are possible. Water supply is 
available at 3 tonnes per hour, if more 
is required a waterboat can reach our 
yard within one hour with 60 tonnes/ 
hour capacity,
* Solid and liquid waste and oil remo

val facilities available.
* Tank cleaning facilities available
* Dirty ballast handling available.
* Cas freeing facilities available.
* Tugs and floating cranes available.

Assembly/construction hall with floor 
area of 8200 sq meters and 150 tonnes 
overhead crane capacity situated in the 
yard. Possible construction of any ship 
section (included bulbous bow).
Pipe workshop with floor area of 6500 
sq meters and crane lift capacity of 5 
tonnes situated in the yard. Cold ben
ding up to 6 inch. No limitations on 
diameter and materials. All welding 
procedures approved by classification 
societies.
Machine shop with floor area of 5000 
sq meters and 150 tonnes overhead 
crane capacity situated in the yard. 
This machine shop has been assessed 
and approved by Lloyd's Quality Assu
rance and have a quality standards: 
ISO 9002 EN 29002 NEN-ISO 9002 
The quality management system is ap
plicable to: manufacturing of on-shore 
and off-shore steel constructions. 
Electric workshop of 500 sq meters for 
overhaul of electrical equipment loca
ted in the shipyard. A workshop for 
major electrical work (winding of mo
tors etc.) is located just outside the 
main gate. Manpower of 200 electri
cians is capable of handling every elec
trical or electronic job.

All parts and spares of major manufac
turing companies are available in the 
Amsterdam area. Sulzer Netherlands,

B & W  and MAN Rollo situated ap
proximately 40 miles away. Overhaul 
may be carried out in our own machi
ne shop or at the subcontractor's. 
Most major classification societies ha
ve offices in Amsterdam and during 
surveys and major conversions survey
ors are daily in the yard' Basic facilities 
for ships' crews are available in the 
yard such as sanitary spaces, canteen, 
office units.

Numerlek Centrum Groningen
b.v.
Stand E 146
NUPAS-CADMATIC is a totally new 
concept and alternative for the ship
building market. It is an open system 
which is easy to learn and use but yet 
making no compromise on the quality 
and functionality.

NUPAS-CADMATIC is an integrated 
entity from NUPAS and CADMATIC 
applications. They are both, products 
of new technology and open architec
ture.
Compared to existing shipbuilding 
software unique is the real user friend
liness and openness, possibility to mo
dify NUPAS-CADMATIC to each cus
tomer's specific needs easily. The im
provement in the efficiency of design 
and engineering is remarkable compa
red to any competitor or other me
thod.

NUPAS-CADMATIC is an investment 
with a short pay-back time. It can be 
used by ordinary designers who know 
their job. They do not have to be 
"computer literate" as with many 
other systems on the market. 
NUPAS-CADMATIC produces infor
mation to build the ship. This means 
that after the engineering phase data 
for the production is produced from 
the product model on hard copies, on 
any modem media and directly on
line to production. It is also possible to 
directly control the robots in the pro
duction.

NUPAS-CADMATIC is a joint venture 
of Numeriek Centrum Groningen B.V., 
Holland and Cadmatic Oy, Finland. 
Numeriek Centrum is part of Central 
Industry Group which is major sup
plier of equipment and services for the 
shipbuilding and marine industry in 
Europe.
Cadmatic's expertise is based on the 
experience of several hundreds of 
ships designed and engineered within 
its group of companies. Cadmatic is 
part of Elomatic Group which is a ma
jor design and engineering office for 
the shipbuilding and marine industry 
in Europe.

NUPAS-CADMATIC has been marke
ted/used in Holland for the past 4

years. This time was also used to inte
grate the products to fulfil the end- 
usec's requirements.
During this 4 years time no other ma
jor shipbuilding software has been 
sold in Holland. NUPAS-CADMATIC is 
used at shipyards as IHC Dredgers, 
YVC l|sselwerf, Damen Shipyards, 
Royal Schelde, etc.
Being the market leader in Holland 
now Numeriek Centrum and Cadma
tic have decided to launch the NU
PAS-CADMATIC product for the glo
bal shipbuilding market with already 
references outside Holland - Finland, 
Germany, Slovakia, Spain, etc.

SWEP International
Stand A 719
SWEP is wereldwijd de grootste pro
ducent van hardgesoldeerde platen
warm tewisselaars.
Door de recente fusie tussen SWEP 
Zweden, TRANTER USA en REHEAT 
Zweden is een van 's werelds grootste 
groepen op het gebied van geschroef
de platenwarmtewisselaars ontstaan. 
Als noviteit voor de beurs presenteren 
wij een gepatenteerd koeler moduul. 
SWEP kan een compacte platenwarm- 
tewisselunit aanbieden, waar de die 
en de vers water koelers in een frame 
zijn samengebouwd.
De noviteit is dat het zeewatercircuit 
kan worden geopend voor service 
doeleinden terwijl het oliecircuit intact 
en onder druk blijft.
Ons gepatenteerde design is lichter 
van gewicht, vraagt minder ruimte, 
heeft minder piping en is economi
scher dan standaard individuele zoet
water en oliekoelers.

STORK K W AN T
Stand E 91
Stork-Kwant B.V. Sneek, Holland were 
established in 1937 and for over 50 
years have been specialists in the de
sign and manufacture of control 
equipment for ocean going ships.
This considerable experience guaran
tees confidence for manufacturers to 
use the Stork-Kwant equipment in 
their remote control systems and pro
pulsion systems. Engine builders and 
shipyards and companies providing 
for the electrical and electronic equip
ment for ocean going vessels are as
sured of a complete range of control 
and indicating instruments of extre
mely high quality.
The Stork-Kwant Systems in Instru
ments are used on all types of vessels: 
ice breakers, tankers, ferry boats, tugs, 
dredgers, container ships, yachts, pas
senger/cruise liners, cable-and pipe- 
laying vessels etc.
The equipment is also installed by 
several Navies including NATO Fleet 
ships of various class, e.g. Frigates, Cor
vettes, Patrol Boats, Submarines etc.

Manufacturing Program:
* Ships' Telegraph Systems
* Control Units
* Universal Telegraphs
* Rudder Angle/Pitch/R.P.M. Indica

tors
* Electric Shaft Systems
* Electro Servo Control Systems
* joystick Control Units
* Rotating and Speed Control Units 

(RSCU), suitable for a 3600 rotating 
adjustment, while by means of the 
lever the r.p.m. or pitch can be con
trolled.

* Rotation and R.P.M./Pitch Indicators 
for visual indication of position and 
speed.

* Bargraph Indicators, indicating the 
level of the analog input signal in 
the form of a luminous band star
ling in the centre of the display. 
Here the "Zero"-LED is continuously 
illuminated.

W ater Weights B.V.
Stand 0 403
Water Weights kunnen kranen, hijsin
stallaties, constructies, reddingsboten 
of andere objecten testen en de kos
ten beperkt houden tot enkel en alleen 
de testkosten.
Water Weights Holland B.V. is aktief 
op het gebied van testen en lastmetin- 
gen en biedt een kompleet verhuur- 
programma voor uiteenlopende toe
passingen.

* Watergevulde tesLzakken In diverse 
tonnages voor hel beproeven van 
kranen, hijsinstallaties, constructies 
etc.

'  Watergevulde tesLzakken met een 
gevuld gewicht in kilogrammen van 
50 of meer voor het beproeven van 
reddingsboten, bordessen, trappen, 
constructies en vloeren.

* Gecertificeerde meetapparatuur in
de vorm van trekkrachtopnemers, 
meetsluitingen. kabelafbuigmeters, 
drukdozen etc., met uitleesappara- 
tuur en/of recorders.

* Ondersteuning middels onze test
engineers.

Struik tl Hamerslag B.V.
Stand E 2
De accommodatie specialist in de ma
ritieme sector, zal op de Europort ten
toonstelling een aantal van haar 
nieuwste ontwikkelingen tonen. Niet 
alleen voor traditionele scheepsinteri
eurs; ook van recente jachtbouw pro
jecten en verbouwingen.
Een noviteit zijn voor scheepsbouw 
toepassing gecertificeerde lichtge
wicht panelen welke speciaal voor 
snelle vaartuigen zijn ontwikkeld. Deze 
panelen kunnen worden afgewerkt 
met de gebruikelijke hardplastics, 
kunststof folie, fineer of lak afwerkin
gen en zijn in het bijzonder geschikt 
voor fast ferries en snelle jachten.
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Naast deze producten zal een scala 
aan voorbeelden van Struik & Hamer- 
slag's kwaliteit aanwezig zijn, waaron
der interieurs voor mega jachten en 
commerciële schepen.

Elceestaal B.V.
Stand £ 68
Elceestaal presenteert behalve het be
kende programma van hijsketting en 
onderdelen, glijlagers, gietwerk roest- 
vaststaal bevestigingsmateriaal, kunst
stof zee-inlaatroosters en dekwerktui- 
gen ook een nieuwe vertegenwoordi
ging: Gunnebo johnson - Tulsa USA.
Al jaren is Elceestaal B.V. bekend als is 
importeur en voorraadhouder van 
Gunnebo hijsketting en onderdelen. 
Tot de Gunnebo groep behoort sinds 
enige tijd Gunnebo Johnson - Tulsa 
IJSA producent van hijsblnkkm staal- 
draadschiiven en staaldraad-toebeho- 
ren.
De service aan de afnemers is hierbij 
aanzienlijk verbeterd. Eén importeur, 
Elceestaal voor zowel de Gunnebo hijs- 
ketling en onderdelen als de Gunnebo 
lohnson slaaldraadblokken en toebe
horen. Uit het Gunnebo Johnson leve
ringsprogramma heeft Elceestaal o.a. 
op voorraad: voetblokken, klapblok- 
ken, slaaldraadblokken met klephaak, 
balgewichten, kabelhuizen, wartels.

Uniek zijn de kabelhuizen waarmee 
met één afmeting huis meerdere 
draaddiameters kunnen worden vast
gezet d.m.v. uitwisselbare spieën.

Holland M arine Services Amster 
dam  b.v
Stand O 442
Biological Sewage Treatment Systems. 
The Holland Marine Services MSD-II 
series is a fully biological sewage treat
ment plant, designed to meet the ru
les and regulations described by the 
IMO, in their resolution MEPC.2( VI) 
annex IV.
Equipment that meets this require
ments is widely accepted by most au
thorities.
The performance testing of our MSD- 
II sewage treatment system is done 
under supervision Lloyds Register of 
Shipping and the design parameters 
for the MSDII series from 10 to 850 
persons per unit are certified by 
Lloyds Type Approval certificate num

ber 9500005, and the Netherlands 
Shipping Inspection.
The equipment is accepted by 
U.S.C.G. on vessels visiting US waters. 
Our MSD-II series differs from most ot
her biological systems by very modest 
dimensions and low weight. Further 
the units can be delivered either as 
complete, factory tested skidmounted 
unit, in modular construction, but also 
custom built to fit space available on 
board. The simple and selfregulating 
principle makes our units reliable and 
practically free of maintenance. 
Recently a modular unit type MS- 
DII/160S with capacity of 160 persons 
black- or 110 persons mixed black- 
and greywater was built for retrofit on 
Barge 331 owned by European Mari
ne Contractors Ltd.
Special on this unit was the very short 
delivery time (3 112 weeks from order - 
date) and the very low weight and 
custom design what made it possible 
to airfreight the unit to Singapore, we
re the ship was refitted.

Vacuum Collecting System & Va- 
cuumtoilets.
Based on long experience we develop
ed a new generation vacuum toilet 
stem, with accent on case of mainte
nance and high reliability. Advantages 
of known systems are taken in consi
deration, resulting in a simple and re
liable vacuumsource and ditto va
cuum toilet.
The vacuum is generated by the pro
ven open impeller pump, that circula
tes water through a special designed 
high effective eductor, made in stain
less steel 316. Complete units, or sets 
for integration in a ships sewage lank 
or treatment plant can easily be custo
mized with the help of our CAD sys
tem.
The toilet (for the time being only in 
wallmodel available) is made of high 
quality vitreous china, and designed 
for quick and hygienic cleaning. No 
fixtures, bolts or other connections are 
present on the outline of this new de
signed toilet. All valves and connec
ting hoses are premounted on the 
wallbracket. The flushing mechanism 
is based on simple and reliable sole
noid valves actuated by a fully solid 
state electronic mechanism. Flushing
time and volume of water can he easi
ly adjusted, even to make the toilets 
work under less favourable conditions. 
Of course the system works on safe 24 
volts. No dangerous voltage inside the 
toilets and near to water-supply.
The dischargevalve is made by AIRVAC 
INC. (Ebara group) which is a leader in 
vacuum technology. This new dischar
ge valve consists of only 4 parts, body, 
cover, diaphragm and spring. Rene
wal of the diaphragm can be done 
without tools in less than a minute.

Verolme Botlek
Stand E 10S
The Verolme Botlek, ship and offshore 
repair yard is located within the Euro
port/Botlek Rotterdam port area. The 
yard operates three graving drydocks, 
two of which are situated in its first 
workharbour and mainly used for dry- 
docking and repair of vessels up to
130.000 dwt. The largest drydock 
(405m x 90m) is located in the second 
workharbour to accommodate either 
large vessels or offshore units.
This year (1995) sees the 25th anni
versary of this large graving drydock, 
which was originally opened during 
1970 for the repair of VLCC'S, as were 
in those days being built by the Verol
me Newbuilding Division.

Since those heady days, the VLCC re
pair market has left Northern Europe 
and Verolme Botlek has had to adapt 
its situation to other markets, which 
now includes both the shipping and 
offshore repair industries.
During the past 25 years, approxima
tely 600 vessels of most types or sizes 
have been accommodated in the rela
tive graving dock. The width of the 
drydock (90m) makes it one of the 
few repair docks in northern Europe 
which can also accommodate semi- 
submersible and jack-ups rigs as well 
as all other types of floating offshore 
units. During the past 20 years the 
yard has been working on a total of 
140 offshore structures.

The graving dock is ideal for the repair 
of all types of ships, involving both 
short and long time work content and 
the highly sophisticated market of off
shore rig repairs and conversions. The 
flexibility of the drydock was enhan
ced during 1991 with the installation 
of an intermediate (removable) wall, 
thus allowing for both long term and 
short term repair projects to be earned 
out simultaneously. This enabled Ver
olme Botlek to operate in a highly 
competitive market offering both ver
satility and quality (ISO 9002 certifica
ted), while retaining the necessary 
competitive edge required in to-day's 
markets.

Technische Universltelt Delft
Stand 0464
De Technische Universiteit Delft is de 
grootste, oudste en meest gevarieerde 
technische universiteit in Nederland.

De universiteit staat zowel nationaal als 
internationaal bekend om de kwaliteit 
van het wetenschappelijk onderzoek 
en het universitair onderwijs. Binnen 
de TU Delft wordt onderzoek gedaan 
door 13 faculteiten, onderzoeksscho
len en instituten. De faculteiten kun
nen worden verdeeld in meer dan 80 
vakgroepen, instituten en laboratoria.

Op Europort 95 zal de Faculteit der 
Werktuigbouwkunde en Maritieme 
Techniek met twee vakgroepen aan
wezig zijn. Over recent onderzoek zal 
informatie te vinden zijn op de stand.

• Op het gebied van Transport Tech
nologie:
- ontwerp en bouw van installaties 

voor overslag, transport en opslag 
van coainers;

-modelvorming en simulatie van 
(intermodale) terminals, produk- 
tielijnen en bevoonradingsketens.

• Op het gebied van Martieme Tech
niek:
- ontwerpen van schepen, ontwerp 

en onderhoud van machines, si
mulatie van dynamische gedrag 
van systemen;

- hydrodynamisch onderzoek ge
richt op verbetering van het zee
gangsgedrag van schepen:

-exploitatie van schepen, oplossen 
van beheers- en organisatieproble
men;

- draagkracht van maritieme con
structies.

Op Europort 95 zal over verschillende 
(afstudeeronderzoeken en de toepas
sing ervan meer informatie voor han
den zijn. Te allen tijde zal er een stand
team aanwezig zijn dat u graag ont
vangt.
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ABS Service B V
Tj ..v . mevrouw j FontPwRoJfT?
Postbus 433
1000 AK ROTTERDAM
N 529
Absormaüc InterrutknaJ 
Attr Mr T E. üdeti 
Sialbackavagen AS
461 IS  TROCLHATTAN 
ZWEDEN
w io i
AE GoetzeGmbH 
zu Hd Herrn K.J. Broich 
Postfach 12 20 
51 ISS 8URSCHEID 
DUITSLAND 
0435
Aggreko International (Nederland) B.V
T.a.v. de heer |.M Verschoor
Kete+weg 77
3356 LD PAPENDRECHT
W  353
Agpol Promotion Ltd 
Attn MsC Pietrzyk 
P O Bo* 1 36
00-950 WARSZAWA 
POLEN 
E 37
Aho/ Rotterdam N V.
T.a.v. de heer P Niemartsverdiiet 
Postbus 5106 
300fl AC ROTTERDAM 
E 90
Aja* Brandbeveiliging B.V.
T.a.v. de heer W. Schmelzer 
Postbus 94105 
1090 CC AMSTERDAM 
A 762
Akauka Diesels Ltd.
2-5 Kasianigasefci, 3-chome 
CHIVOOA KU 
TOKYO 100 
JAPAN 
2210
Aiewijnse Nijmegen B.V.
T.a.v. de heer R. Meulendtjks 
Postbus 65 
6500 AB NI|MEGEN 
E l  39
Alfa Laval B.V.
T.a V. mevrouw E. van Uric 
Postbus 1020 
3600 BA MAARS5EN 
2 233
Aljo Aluminium-Bau Jonuscheidl GmbH
zu Hd. Herrn U. Jon use heit
Gewerbestrasse 2
27S04BERNE
DUITSLAND
Z 237
Uitgeverij De Alk bv 
T.a.v. de Kerr H. van Gemen 
Poslbus 9006 
1800 GA ALKMAAR 
W  319
AlliedSiqnal Elac Nautik GmbH 
zu Hd. frau Dr. A Nicopoulos 
Postfach 25 20 
24024 KIEL 
DUITSLAND 
2 208
Alpha Ir on Observation and Communication B.V. 
T.a.v. de beer L.B. Vroombout 
Postbus 21003 
3001 AA ROTTERDAM
0  461
American Bureau ol Shipping 
Attr Ms G. Smyth
1 Frying Pan Alley 
LONDON
VERENIGD KONINKRJ|K El 7HR 
E 25
Amsterdam Ports Association 
T.a v de heer M. Hendnksen 
De RuytMcade 7 
101 3 AA AMSTERDAM 
E 604
A  M. W.-Marine
T.a.v. de beer f .M C Schuengel 
Postbus 39
3340 AA HENDRIK IDO AMBACHT 
N 521
Anchor Marine Transportation Ltd
Attn Mr A L  Mack
Tilford Road
FARNHAM
SURREY
VERENIGD KONINKRJ|K GU9 8HU 
E 43
Anglo Belgian Corporation N V
T.a.v. de heer j-P Props
Wtedauwkaai 41
9000 GENT
BEL CIE
A 725
Apal B.V
Tj.v. mevrouw S. Knithof
Postbus 69
2660 AB BERGSCHENHOEK
2 207
aqua signal AG 
zu Hd. frau Gansor 
Postfach 45 01 61 
28295 BREMEN 
DUITSLAND 
E 141
Aquamaster-Rauma Ltd.
Attn Ms L  Sneilman 
P.O. Bo* 220 
26101 RAUMA 
FINLAND 
0  445
Aquamec Ltd.
Aitn Ms M. Vaftanen 
P.O. Bo* 260 
27820 ISO-VIMMA 
FINLAND 
W  351
AquaNav B.V.
T.a.v. mevrouw j. Korl 
Keielweg 12-14

3356 LE PAPf NDRECHT 
A 766
S V  ArtNmedes
Ta.« de h m  R. deVries
G.| de Jonqhweg 4-6
301 s GG Ro t t er d a m

A 717
Von An AG
zu Hd. Hemt P Kenet
Postfach a
4450 SIS SACH
ZWITSERLAND
N 530
Ateliers CMS 
Attn Mr M Thomas
P.O. Bo* 33
17301 ROCHEFORT GEDEX 
FRANKRIJK 
A 778
Holding A. Burs Azn. B.V.
T.a.v. *  heer L Baars
Postbus 70
3360 Afl SUEDRECHT 
£49
Bagerru B.V.
T.a.v. de heer H Schra 
Postbus 900 
3840 AX HARDERWIJK 
0418
Baird Puhhcalioru
Attn Mr N. Bard
P.O. Bo* 460
SOUTH YARRA. V1C 3141
AUSTRALIË
2211
Bakker Skedrechl Electro Industrie B V 
T.a.v. mevrouw C.K. de Goeij 
Postbus 25
3 360 AA SUEDRECHT 
A 743
Stichting B A S  M.
T.a.v, de heer M de Boer 
Poslbus 150 
15 30 AD WORMER
N 511
Bateko - Bahrain Radio
Attn Mr WA. Khalal
P.O. Bo* 14
MANAMA
BAHREIN
2209
Van Beest B.V.
T.a.v. de heer Dick van Beest 
Postbus 57 
3360 Afl SUEDRECHT 
W 312
Belzona Perspect Nederland B.V.
T.a.v. de heer H. van der Meij 
Van Panhuysslraat 2 
2203 JR NÓORDW1IK ZH 
Z 235
Benne* Holland B.V.
T a.v. de heer R Keesmaat 
Poslbus 587 
3200 AM SPI|KENI5Sf 
W  353
Biuro Fteklamy SA  
Fkyy 9
00-586 WARSZAWA 
POLEN 
E 6
Blakima B V 
T.a.v. de heer D.| Yh 
Postbus 1003 
1 300 BA ALME RI 
0  454
B M I. 8V.
T.a.v. de heer H M  Beukers 
Wikjebout 9
3371 KE HARDINXVELD GIESSENDAM 
0  421
Boatracslnc.
Attr Ms A. Friskopp 
6440 Lusk Boulevard D 201 
SAN DIEGO. CA 92121 
VERENIGOE STATEN 
1217
Drukkerij De Boer Hilversum B.V.
T.a.v. de beer J.W M . van Lrth 
Postbus 676 
1200 AR HILVERSUM 
E S3
Boll Ei Kirch Eilte (bau GmbH 
zu Hd. Herrn H. Steingroever 
Postfach 14 20 
50143 KERPEN 
DUITSLAND 
E 1 33
Boogaard SJiediecht C V 
T.a.v. de heer J. van der Vlies 
Poslbus 40
3360 AA SUEDRECHT 
É 33
Bos Stint's Repair B.V.
T.a.v. de heer W  Bosse haart
Sluisresrkjk 131
3087 AC ROTTERDAM
W 350
Firma Bovi
Tj.v. de h m  | Vlssla 
Poslbus 7
7650 AA TUB8ERGEN 
W  347
P| Brand B.V.
T.a.v. mevrouw T G Broekhtijsen
Postbus 275
3300 AC DORDRECHT
Z 218
Braspenning B.V.
Tj .v. de heer) Braspenning 
Postbus 3703/
1030 AA AMSTERDAM
A 726
Brinkmann Ei Nieme^er Motoren B.V. 
Ta v  de h m  F R. Heuvelman 
Poslbus 50 
7390 AB 7WELLO 
0  420
British Marine Equipment Association 
Attr Mr A l. Bard 
30 Great Guildford Street

LONDON
VERf MGD KOM MOD Pt SE I 0KS 
A 770
fruoe*e Ma r e  todudnes NV
T.a.v. de h m  G. Crombei 
Wedmdriaan 1 
B620 MflAWOORT 
BELG*
E 17
BT Manbme 
Altn Mi Chr Bantn 
43 Bartholomew Oase 
LONDON
VERENIGD KOMNKRRK EC1A 7HP
0  420
HTlLld.
Attr M i P. Gabe 
Hudson Road 
LEEDS
VEREMGD KOMNKRUK L59 7DF 
W  304
BTR Srfvertowui LmÉed 
A ltrM lIA L Joyd  
HorrvngÉDw Road North 
BUHTON-ON TRENT 
STAFFORDSHIRE
VERENIGD KONlNKAI|K Of 13 0SN 
2212
Buftel Software L td 
Altn Mi R Kahn 
PO  Bo* 1532 
30660 CAE SAREA 
ISRAEL 
E 116
Bureau Veritas B V.
T.a.v. de h m  G.J Schepman 
Postbus 2705 
3000 C5 ROTTERDAM 
EB0
Busak 4 Shamban B V 
Tj.v. de h m  P Bakker 
Poslbus 9456 
3007 AL ROTTERDAM
A 723
Bush Tools
Tj .v . de heer G. Kalkers
Postbus 129
6658 ZK BENEDEN LEEUWEN 
0  402 
Cadet B.V
T.a.v. de h m  j. Ceeten 
Poilbui 279 
5680 AC BEST 
W  311
Caltai Marine Diesel B.V
T.a.v. de h m  P C.H. van Nittrik (
Poslbus 64
4416 ZH KHUININGEN 
A 741
Carepa & Campi S.r.l.
Vu Gramsti 14 
16126 GENOVA. GE 
ITALJf 
A 741
Cantieve Navale De Pofi Spa.
Via Scarpa 1216
10010 PE LIE S TRINA VT
ITALIE
0420
Cegelec Projects Ltd 
Attn Ms C jewkei 
Bough Ion Road
RUGBY
WARWICKSHIRE
VERENIGD KONINKRIJK CV21 1BU 
£ 606
Cents Nederland B V.
Tj.v. de h m  M WHmsen 
PoiQxjs 21
3250 AA STELLENDAM 
0410
Cert i  ure a Oy 
Attn Ms Satu AJ»Opelto 
P.O. Bo* 89 
60101 SEINAjOKI 
FINLAND 
E 146
Centraalsual B V 
T.a.v de h m  H A  Zijl 
Postbus 204 
9700 AE GRONINGEN 
A 740
Central Dredging Association 
Altn M i V.L van Dam 
P.O. Bo* 3168 
2601 DD DELFT 
Z 203
Centromor 5 A  
Altn MsD. Kromp 
P.O. Bo* 493 
B0-819 GDANSK 
POLEN 
0  420
fl.S. Clare ft Co. Ltd.
Attn Mr I. Torfatca 
Stanhope Street 
LIVERPOOL
VERENIGD KONINKRIJK L8 5RQ 
W  337
Clayton Nederland B.V 
T a.v. de h m  E. PoHket 
Cehiusslrajt 5 
3316 AC DORDRECHT 
E 601
Conoship International B.V
T a v. mevrouw G.E. Niewofd-Brink
Postbus 6029
9702 HA GRONINGEN
A 741
Coniorzio Industrial tf Auua-Como Consorzio
Industriale di Montakone
Via Pradamano 4
33100 UDINf. UD
rTAUE
A 741
Cansorzk) Industnaie di Monfalcone 
Via Duca d‘Aosta 66 
34074 MONFALCO, GO 
rTAUE
0420

Cosalt kstemabonaf Ltd 
Attn M  O Ormonde 
Fah Dock Road 
GRMSBY
SOUTH HUMBi RSKX 
V€RfMGDKOMNKRI|KDN31 1NW 
E 109
CfOOn Oektrotrchrwk B.V 
T a v . de heer A. Spun 
Postbus 6073 
3002 AB ROTTERDAM
0  420
C W  M a m  Ltd.
A ttnktG . Shetl on 
Stanèpv Way 
SKiLMERSDALE 
LANCASHIRE
VERENIGD KONtNKRRK WNB BEA 
W 316
C5D International B V 
1.4». de h m  A  van Dresenei 
De Vefcen 3
1 71« KI OPMEER 
EB6
Cummins Diesel Sates * Service BV 
T a.v. mevrouw L Slikkekrwi 
Gakiarustrut 35 
3316 GH DORDRECHT 
A 762
□«hatsu Diesel M g  Co. Ltd.
4-14 Tokuhcho, 2-chame
CHUO-KL
OSAKA 540
JAPAN
A 792,E 47
Damen Shipyards
T.a.v, mevrouw D den Tefc
Postbus 1
4200 AA GOEW4CHEM 
E 30
Danfosi A/S 
Attn Ms I Madsen 
64 30 NORDGORG 
DENEMARKEN 
E 10
□antsh Eiport Group Association 
AlUlMrCni Jorgensen 
P.O. Bo* 98 
8600 Sit Kf BORG 
DENEMARKEN
2 226
Dalema Deknjl b v.
T.a.v. de h m  A  TE. van NuJck 
Postbus 101 
9930 AC DELFZIJL 
W  336
Davil International GmbH 
Tj.v. de h m  E van de Beek 
Postbus 353 
3830 AK LEUSDEN 
E 46
D.B R bv
1 a v. de lieer G  W  Bohie 
Pm 1 bus 9
3370 AA HARDINXVELD GIE5SENDAM 
E 128
Del Norsk* Verilai Clasulicallun A5 
T a.v. de h m  T O G Feemlra 
Poslbus 9599
1007 AN ROTTERDAM
E 114
KHD Deulz Nederland BV 
T.a.v, de h m  C. den Hartog 
Poitlxji 59036
1008 PA ROTTERDAM 
E 28
Diesel ft Gas Turtamc Pubkcationi 
/u Hd Herm | Walker 
GeisJlnger 51 rasse 21 
7 1229 LEON BERG 
DUfTSIANO 
W  306
P J Diesel Engineering 
Alin Ms A. Elsboni 
Skudehavnsvei 14 
2100 KOBE NHAVN 
DENEMARKEN 
f 149
Discern B V.
T.a.v, mevrouw S. Bavelaar 
BaanJioek 196 
3161 GN SLIEDflECHT 
E 120
Dolderman B V 
Tj.v. de h m  F.J. van Rijn 
Postbus 266 
3100 AG DORDRECHT 
E 27
Shipyard De Donge B V 
T.a.v mevrouw R̂  van Vugl 
Postbus 39 "
4940 AA RAAMSOONKSVEER 
0430
Double D Marme Egtapmenl BV 
T.a.v de heer C van Ojk 
ZMiweg 11a 
5145 NR WAALWIJK 
E 131
Douwes International 6V 
T j  v de h m  P M Paultssen 
Postbus 61 
2640 A8 PIJNAC KER 
E 131
Dovlanus BV 
T.a.v de heer R. Eaas 
Terbregseweq 120 
3056 )X ROTTERDAM 
A 738
Drenu Waterbel tandekng B.V 
T a v de h m  M.C.J. van den Bout 
Poslbus 8113 
3301 CC DORDRECHT
N 522
Dry Ar Technology 
Attn Mr C L Recrtet 
311 North Oak Street 
BURUNGTON,WA 98233 
VERENIGDE STATEN
A 772
Duurvna Aandrijvingen B.V.
T j .v de h m  R.G Ehing



Poslbus 1 78 
7200 AD /UTPHtN 
£ 73
Van Dufvendijk Rori«dam B V 
T.J v de Iseef O  Rurtrr 
Qphemeri Uraal 98 
W89 |£ ROTTERDAM 
A 776
Joh. van DufvendijÉi B V Scheepswerf 
T .iv  tV t w  ] van Duifveiv*fk 
jsstkfiik 363
>922 8« KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 
W  355
Stichting Lben Haeze»
T a v de hwr M | Zuumond 
Parallelweg 55 
404 3 KH ÖPHEUSDlN 
E 56
Econosto Nederland B V 
T a v heiteer I P Haring 
Poslbus 841 64 
3009 CD «OTTERDAM 
E 58
Econotto NegietliB V 
T a v  mevrouw A. Huiskamp 
Postbus 84166 
3009 CD ROTTERDAM 
Z 213
EddeRxieltH E* Schneider KG 
zu Hd frau Grundmann 
Postfach 90 0 3 37 
21043 HAMBURG 
DOrTSLAND
0  420
ICT Turbocfwgers 
Altn Mr | Grocock 
P.O. Box 1 
LINCOLN
VERENIGD KONINKRl|K LN3 4DN 
A 736 ,Z 228
Elan Marine Engineering R V.
T.a.v. de heei C  Grollemaii 
Opheme ris Haal 56 
«8 9  JE ROTTERDAM 
E 68
Ekeeslaal B V.
T.a.v de heei P R Plas
Postbus 606
3300 AP DORDRECHT
A 767 
Eleklrikom
T.a.v, de heer A.W.M. Zwamborn 
Postbus 501 
3100 AM SCHIEDAM
W  320
Elllcoll Machine Corporalkxi Internalional
Altn MrE. Bond
IC lO Bu ili Strwi
BALTIMORE, MD 21230
VERENIGDE STATEN
E 84
Machinefabriek Emce 
T.a v. de Iwer P R, Schut 
Locslerweg 9 
221 5 TL VOORHOUT 
A 768
Engelaer Scheepsbouw B V.
T.a.v. de heer C Vermeulen 
W»!e«tr**f 1 7
6658 AA BENEDEN LEEUWEN 
A 732
Toe Inoer Ei Co. A/S 
Altn M iT  B de Paoll 
P.O. Box 46 Smestad 
0309 OSLO 3 
NOORWEGEN 
A 744
Erjto, Historische Maritieme Boekhandel 
T.a v de lier» M van Geesl 
Kleine Houliliaal 70 
2011 DR HAARLEM 
E 78
Esco Aandrlfvinoen B.V
T.a v de heer AAV BrummHkamp
Pmlbus 349
2400 AH ALPHEN AAN DEN Rl|N
t n o
Esco Betgium S A 
Rue des Fouts a Chaux 
7080 FRAMERIES 
BElGIE 
E 151
Eurocable Holland B V
1 a v de heer RJ.F W  Knol 
Cilindsriait 79
3125 BA SCHIEDAM
0421
Eutehal
Atln M i N. Bavieie 
33 Avenue du Malne 
757S5 PARIS CEDEX 15 
FRANKRIIK 
W  302
Dr FahnenthoLz Echokate und Elektron Ik
/u Hd Herrr Dr. Fahrenthoü
Grasweg 4-6
24118 KIEL
DUITSLAND
A 753
Fair Source Enterprise Co,. Ltd.
Altn Mr S. Hong 
P.O. Box 46-02 
406 TAICHUNG 
TAIWAN 
0420
Fairplay Publications Ltd.
Attn Mr R. Silk 
20 Ulliwaler Crescertl 
COULSDON 
SURREY
VERENIGD KONINKRI|K CR5 2HR 
A 741
Fincantierl-Cantieri Navali Italiani S.p.a.
Altn Mr I. Nappi
PO  Box 578
34121 TRIESTE. TS
ITALIË
A 765
Floatex Sri
Via Csxe 12
25050 PROVAGLIO DTSEO, BR 
TALIE 
W  314
Frarxis Searchbqhts 
T.a.v. mevrouw' M Lommen 
Glasblazerslraat 9a 
2984 BL RIDDERKERK 
E 65

Fiauno Electnc Co , Lid 
Aam Mr M MiyenN
9-52 AiNhara-Cho 
NlSHINOMfYA-Crrr 662 
JAPAN 
A 752
Galat/ Shipyard S A 
Ann Mr I Mocenu 
1 32 AI Moru//i Street 
6200 GALATZ 
ROEMENIE
A 741
Pompe Garbanno S p a
Altn Mi M Garbanno
PO  Box 108
I 501 1 ACQ4Jt TERME, AL
TTALIE
F117
GEC Ahihom Diesels Lid 
Attn Mr S Shand Brown 
Pori Lane 
COLCHESTER 
ESSEX
VERENIGD KONINKRI|KC01 2HW 
W  322
GeisJmcier & Co., Schwmgungstechnik 
/u Hd Herrn P. Pichler 
MayrvrlevEsch 340 
5023 SALZBURG 
OOSTENRI|K
A 757
Van Gelder Compagnie 0 V 
T.a v. de heer C t Mingaars 
Postbus 660 “
3000 AR ROTTERDAM 
E 99
Geluk Beheer BV
T.a v. de heer R.R. Broere
Postbus 208
1970 AG IJMUIDEN
£134
General Marine Service B.V 
T.a.v. de heer F. vm Eynatlen 
Poslbui 155 
3100 AD SCHIEDAM 
W  341
Germanischer Lloyd 
zu Hd. Frau S. Zell 
Postfach 11 16 06 
20416 HAMBURG 
DUITSLAND 
E 120
Geveke Motoren bv 
T.a.v. de heer M.A Breedveld 
Poslbus 61
3350 AB PAPE NDR ECHT 
0  420
Giro Engineering Lid.
Aim MrC.R. Galley 
370 Duncan Roaa 
PARK GATE, SOUTHAMPTON 
VERENIGD KONINKRIIK S03 7GA 
A 741
Qtlese Girotecnicd S.r.l.
Via al Ponte Pokevera 8-14 
16161 GENOVA, PC 
ITAUE 
W  325
Glacier MetalCo. Ltd.
Altn Mr D. Jephcott 
Wkiterhav Lane 
ILMINSTER 
SOMERSET
VERENIGD KONINKRIIK TA19 9PH 
E 92
Gownngs Continental BV 
T.a v de lieer R P*ke»
Postbus 5412 
3299 ZG MAASDAM

E 51
Van de GraaTs Werklvag- er Construchebousv 
b.v.
T.a.v. mevrouw D C. van de Graal 
Postbus 169
3 3 30 AD ZW1INDRECHT
E 123
De Grool Ni|kerk Machinefabriek B.V 
T.a.v de heer j. MkhMsen 
Postbus 1021 
3860 BA NIIKERK GLD 
E 26
Var de Grijp Buizen B V -Van de Grijp Pipes b 
Pans-
T.a.v. mevrouw mr. C.Y.M. van de Grijp 
Postbus 72
3350 AB PAPENDRECHT 
E BI
GT1 Marine ft Offshore bv 
T.a.v de heer S. Feervstra 
Postbus 59029 
3008 PA ROTTERDAM 
0  420
Thomas Gurn Navigation Services
Attn Mr N. Meftors
60 62 Marischal Slreet
ABERDEEN
SCOTLAND
VERENIGD KONINKRIIK ABI 2AL 
E 75
Arthur Habermann GmbH & Co. KG
zu Hd Frau Bectaclswarte
Pen tl ach 16 40
58406 WITTEN
DUITSLAND
0  409
Halldale Publishing 
Attn Ms K. Hewitt 
84 Alexandra Road 
FARN BOROUGH 
HANTS
VERENIGD KONINKRl|K GUI 4 600 
0  420
Halyard (Marine & Industrial) Ltd 
Altn Ms C Gra/ebrook 
Southampton Road 
WHADOON. SALISBURY 
WILTSHIRE
VERENIGD KONINKRIJK SP5 3HF 
E 150
Hamburg Messe und Congress GmbH
zu Hd Herrn M. Greve
Postfach 30 24 80
20308 HAMBURG
DUITSLAND
W  343
Paul Hammel mann Maschinenfabrik GmbH 
zu Hd Herrn j. Wesemann 
Postfach 33 09 
59282 OELDE

DUrrSLAND
0413
HamovHoiand B.V 
I  a v de heer R Vkrrt#eweri 
Postbus 295 
3 360 AG SLIEDRECHT
£ 9
Harzer Werke GmbH 
zu Hd Herrn Gut sc he 
Mchaektewser Strasse 29 
38889 BLANKENBURG 
DUTT5LANO 
E 130
HaLenboer-Oemi B V.
T .a v mevTouw A A  van de Ree 
Postbus 6013 
3002 AA ROTTERDAM 
E 61
Hat/ Nederland B.V.
T.a v mevr now Hogervorst-Taberma
Postbus 55
4100 Aß C ULE M BORG 
E 306
Heatec International B V,
T.a.v de heer J OoenevHd 
Postbus 1175 
3330 CD ZW1JNDRECHT 
E 31
Hemen ft Hopman Engineering BV 
T.a.v de heer I Hopman 
Postbus 9
3750 GA BUNSCHOTEN SPAKENBURG 
0  463
Hendnk Veder B.V
T.a.v de heer H.Cr. van Duivenbode
Poslbui 54543
3008 KA ROTTERDAM
A 718
Henri Systems Hofland B.V.
T.a.v. de heer A  Verloop 
ostbus 198
3330 AD ZWI|NDRECHT 
0  420
Hippo Marine Products Ltd 
Attn Mr P |. Wickham 
Marlborough Road 
LANCING 
WEST SUSSEX
VERENIGD KONINKRIJK BN1 5 BUF 
0  434
Hi spa no Suiza 
Altn Mr H 5hafiei 
P.0 Box 60
92270 BOIS COLOMBES 
FRANKRIIK
N 532
Alfred Hodl Korrosionsschutz GmbH 
zu Hd. Herrn D Wulff-Hodt 
Postfach 1 1 35 26 
20415 HAMBURG 
DUITSLAND 
W  322
Hoerbiqer Ventilwerke AG 
zu Hd. Herrn |. Besau 
Posdach 91
1110 WIEN 
OOSTENRIjK 
£ 127
Holland Marine
T.a v. de heer M Jansen
Pos I bus 28
4926 ZG LAGE ZWAIUWE
0  442
Holland Manne Services Amäerdam B.V.
T.a v. de heerR Fine 
Postbus 8220 
1005 AE AMSTERDAM
E 20
Hofland Nautre Apeldoorn B.V.
T.a.v. de heer inq. E. Hulsman 
Postbus 20089 
7302 HB APELDOORN 
€124
Hofland Roerpropefler BV 
T.a.v. de heer J. öfferman 
Postbus 2020
2930 AA KRIMPEN AAN DE LEK 
A 758
Holland Special Pumps bv 
T.a.v. de neer L. de Haas 
Postbus 5228 
2701 GE ZOETERMEER 
A 731
Hofmalrc Industrial Er Rescue Equipment 
T.a.v. de heer A Rombouts 
Postbus 33
4940 AA RAAM5DONKSVEER 
W  315
Holiet Kompressoren bau Banresvilz GmbH 
zu Hd. Frau C. Lubfc 
Wmdberqslrasse 45
01 728 BANNEWTTZ 
DUITSLAND
E 35
HSB kiiemaUonal
T.a.v de heer H M Barkmeijer
Postbus 277
3300 AG DORDRECHT
N 504
Huisman - tree fl V 
T.a.v, mevrouw R. Lemstra 
Postbus 10098 
3004 AB ROTTERDAM
E 1 37
Hydraudyne Groep 
T a v . mevrouw A  van de Laar 
Postbus 32 
5280 AA BOXTEL 
E 111
Hydrowega Hotand B V -Member IHC Holland
Gnxf»-
T.a-v. mevrouw D. van den Broek 
Postbus 329
4900 AH OOSTERHOUT NB 
A 741
Itülian Institute for Foreign Trade -1.C.E.
Attn Mr M. CattivHi 
P 0  Box 74700 
1070 DJ AMSTERDAM
Z 224
ICOM Commuracabons 
T.a.v. de heer D v/d Vaart 
Postbus 99 
1430 AB AALSMEER
N SOI
IDB Mobile Communications 
Attn Ms I Madden 
6903 Roddedge Onve 
BETHESDA MD 20817

VERENIGDE STATEN 
E 83
WC HoiandNV
T.a v de heer K Brouwer
Postbus 20a
3360 AE SUEDRECHT
0  416
m  f\4Acaoorn Lid 
Aftr Ms G Mevr an
1 rskne Elms Lane 
LONDON
VERENIGD KONINKRIIK SW8 5NQ 
W  3 38
US inventory Locator Service 
Attn Ms Meinda Winter 
3965 Mendenhal Road 
MEMPHIS, TN 38115 
VERENIGDE STATEN 
E 140
I max Tradesg
T.a v dr heer N |. Doom
Jacob Pret straal 38
1 222 GX HILVERSUM 
2225
International Manne Software Associates (IMSA) 
Altn Ms | .L Aaron 
20 Rjdgefy Avenue 
ANNAPOUS, MD 21401 
VEREN1GOE STATEN
E95
INA-Naald lager Mq B.V 
T.a.v. mevrouw M. Rosman 
Postbus 50 
3770 AB BAÄNEVELD 
E 143
B V. indumij Motoren
T.a v. de heer | Tebes
Postbus 101
3300 AC DORDRECHT
Z 223a
Inmarsat
Altn M l C | Davey 
99 City Road 
LONDON
VERENIGD KONINKRIJK EC1Y1AX 
0  424
The Institute of Marine Engineers 
Attn Mi M. SUnsefl 
76 Mark Lane 
LONDON
VERENIGD KONINKRIJK EC3R 7|N 
N 507
International Association of Dredging Compa
nies
T a v. mevrouw G. Bal 
Postbus 80521 
2508 GM ’S-GRAVENHACE 
Z 221
Internationale Navigatie Apparaten B.V.
T.a.v. de heer G. Knoesler 
Postbus 1590 
3000 BN ROTTERDAM 
0  425
International Ports c/o Waterside Publishing Ltd.
Altn Mr A Parry-|ones
Pebble Hill Road
BETCHWORTH
SURREY
VERENIGD KONINKRIJK RH3 78P 
E 142
International Trade Publications Lid 
Attn Mr Richard Harris
2 Queensway 
REDHILL 
SURREY
VERENIGD KONINKRIJK RH I 1QS
0405
Intecolor Corporation 
Attn Ms T. Cole 
2150 Boggs Road 
DULUTH GA 30136 
VERENIGDE STATEN
N 512
Intermanne Electronics Corp.
Ann Mr V Logothetis 
EfpHas Street j 
135 38 PI RAI EVS 
GRIEKENLAND 
W  357
Intermap Landkarten B.V.
T.a.v. de heer P.F.Q.M Ennekmg 
Ubbergseweq 180 J
6522 KDNI|MECEN
W  317
Intemationai Paint -Nederland- B.V.
T.a.v. de heer G Koert 
Postbus 856 
3160 AB RHOON 
E 3
Intertech B.V.
T  iv .  de heer P G. Kuehne 
Edsonstraat 13 
3861 NE 6AJKERK GLD 
E 29
IPAR Industrial Partners b.v.
T.a.v. (te heer M. Peet en 
Postbus 3275 
5902 RG VENLO
E 125
IPH Internat ional Products Hofland BV 
T.a.v. de heer H.|. Carree 
Zaag 27
2931 LD KRIMPEN AAN D€ LEK 
A 762
IshAawafim Har ma Heavy Industnes Co. Ltd.
1-1 Yaesu, 2-cbonrffi 
CHUO-KU 
TOKYO 104 
JAPAN 
A 771
LT. Holland
T i v  mevrouw M Kiever
Postbus 40
2460 AA TER AAR
0 4 4 4
LT.O.
T.a.v. de heer AC. de Ruiter 
Nie Bamhoomweg 18 
2202 JB NOORDWIJK ZH 
A 762
lapanese Marine Equipment Association
Attn Mr T Suziia
5-16Toranomon 1<home
M INA TO K  U
TOKYO 105
JAPAN
A 787
JaVaBa-Maritma BV.
T.a.v. de heer JA  van BaBegooij



6oJ*ft>24
3335 ED ZVMJNDRECHT 
£ 30
C C  t*Ttszn A/S
Artn Mr H J. Jakobien 
Rodetedsv^ 60 
5700 SVENbBOftC 
DENEMARKEN
0  451 
Jmecal
Attn Mr A.J. Carpenii«
P.O. Box 197
85204 FONTtNAY-LE-COMTE
F«ANKRJ|K
Eia
John Crane Marine-üps 
T a v de he« A. var Lent 
Posthm 1 76 
5150 AD DRUNEN 
E 50
A de Jong T H 6.V.
T av. de ne« C D Mull«
Postbus 11001 
3004 EA ROTTERDAM 
N 508
G.C. de jong Construction B V 
T.a.v. de heer |A  de Jong 
Dehastraat 23 
4301 RC ZIERIK2EE 
Z 230
1 W.fl. Inrichtingen
T.a.v de heer |.W. B«gman 
Postbus 306 
3230 AH BRIELLf 
W  330
Kalkman Scheepstechniek en Mobiele Commu
nicatie B.V.
T.a.v mevrouw A. Vogelaar-Kalkman 
Postbus 23
2920 AA KRIMPEN AAN DEN IjSSCL 
E 141
KaMeWa AB
Attn Mr O Mjlmquist
P.O. Box 1010
601 29 KRJSTINEHAMN
ZWEDEN
A 759
Karat International Ltd.
Attn Mr D Karasek 
Al Niepodleqlosci 645b 
81-879 SOPOT 
POLEN 
A 762
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Attn Ship Sales Dept.
4-1 Hamamatsu-cnc, 2-chome
MINATO-KU
TOKYO 105
IAPAN
1 204
Ketvin Hughes Observator B.V.
T.a.v. de Heer W.G. Pullen 
Postbus 613
3190 AN HOOGVLIET ROTTERDAM 
E 56
Kemper en Van Twist Diesel B.V.
T.a.v. de heer A Bouw 
Postbus 156 
3300 AD DORDRECHT
0  450
Kenter Ei Co. Publishers' Representabves B.V.
T.a.v de heer A. Overdijlrink
Postbus 1 30
7470 AC GOOR
W 306
KET Marine
T.a.v. de heer W,H.|. Sloot 
Postbus 47
4760 AA ZEVENBERGEN 
£.54
KGW Schweriner Maschinenbau GmbH
Zu Hd. Herrn H Welle
Wismarsche Strasse 380
19055 SCHWERIN
DUITSLAND
0422
Klaipeda Slate Seaport Authority 
Attn Mr G. Puzonas
1 janomo 24 
KLAIPEDA 
S0OQ UTOUWEN 
W  306
Paul Klaren Trading 
T.a.v. de heer P. Klaren 
Pietei Zeemanweg 167 
3316 GZ DORDRECHT 
W 339
Cue nth« Klein Industriebedarf GmbH 
zu Hd. Frau E. von Einem 
Postlach 1511 
22905 AHRENSBURG 
DUITSLAND 
E 34
KLIMA Thermo-Tech B.V.
T.a.v. mevrouw L  Granpe Moltere 
Postbus 300 
5600 AH EINDHOVEN 
W  339
KM-KabHmetal AG 
zu Hd. Herrn K. Steinkamp 
Postlach 33 20 
49023 OSNAßRUECK 
DUITSLAND 
E 87
Kobett Manufacturing Company Ltd.
Attn Mr|. Kobett 
82 38 129 Street 
SURREY. BC V3W 0AÄ 
CANADA 
W  326
Konus-Kessel GmbH 
zu Hd. Heim R Radtke 
Postfach 1510 
68705 SCHWETZINGEN 
DUITSLAND 
E 7
Kopeke International Supply Services B.V.
T.a.v. de he« P H de Ridder 
Postbus 71 TO 
3000 HD ROTTERDAM 
E 58
Koppen ia Lethem Aarsdrijftechniek ß-V.
Postbus 85
2740 AB WADOINXVEEN 
W  320
Korea Chemical Co. Ltd.
Attn Mr Simon |. Moon 
1 301-4 Socho-dong 
137-070 SEOUL

SOCHOGU
ZUOCOREA
Z 238 
Kroon bv
Ta v . de he« H W*$n-j 
Posabuj 59
9600 Aß HOOGEZAND 
£ 42
Kn4jp Foerdenechn* GmbH 
zu Hd Frau A Moe*«
Postfach 16 01 
23547 LUEBECK 
DUrrSLAND 
A 765
KSC Kabel Service Cent« B V.
T.a.v. mevrouw H. Nauta 
Woensdrechctraai 23 
3045 PZ ROTTERDAM 
0415
Kuantan Port Authority
Attn Mr Muhamad Zar» Muhamad
P.O.Box 161
PAHANG DARUL MAK MUR, KUANTAN 
25720 
MALEISIE 
E 603
Kuehne Industrie B V.
T.a.v. de he« H. van den Boogaard 
Postbus 19
3870 CA HOEVELAKEN 
A 754
Kuyl Et Rottinghuis b.v.
T.a.v, de he« B van Maurik 
Postbus 9684 
3506 GR UTRECHT 
N 514 
Laco B.V
T.a.v. mevrouw A de Bo«
Postbus 160 
1500 ED ZAANDAM 
E 30
Lanng k  Slriman A/S 
Attn Mr|. Worsoe 
Jens luulsVej 28 
8260 V1BYI 
DENEMARKEN
N 524
Las« Plot Inc.
Attn Mr B.M Angus 
48 Sword Street 
AUBURN, MA 01501 
VERENIGDE STATEN 
A 763
Van Leeuwen Buizen Groep 
T.a.v. de he« L Oostdijk 
Postbus 1
3330 AA ZWIJNDRECHT 
E 36
Leistrilz Aktiengesellschaft 
Postfach 30 41 
90014 NUERNBERG 
DUITSLAND 
A 745
Lekko V.B-S.
T.a.v. de he« L A  van der Meijden 
Postbus 400 
1970 AK IJMUIDEN 
E 605
Van Leuen en Pu h  International fl.V, 
T.a.v. de heer C. Sigmond 
Admiraal de Ruyterstraat 20 
3115 HB SCHIEDAM 
0  420
Lrvechart Ltd.
Attn Ms A. Goodenough 
21 Preml«Way 
ROMSEY 
HAMPSHIRE
VERENIGD KONINKRIJK S051 9AQ 
0  462
Lloyd's ol London Press Ltd.
Attn Mr N. Paxton 
Sheepen Place 
COLCHESTER 
ESSEX
VERENIGD KONINKRIJK C03 3LP 
E 79
Lloyd's Regist«
T.a.v de he« B.P.Th. Wegen housen 
Postbus 701 
3000 AS ROTTERDAM 
0  407
Loek-Tile Holland fl.V.
T.a v. deheerC.J de Jonge 
Postbus 50
0190 AB WAPENVELD 
E 62
Loggers B.V.
T.a.v. de heer W.F. Broers 
Postbus 194 
3 300 AD DORDRECHT 
W  329 
Lubraffl B V.
T.a.v. de h « r  M.W Snoep 
Postbus 2420C 
3007 DE ROTTERDAM 
E 106
Lucas Bryce
Attn Mr AC. Donovan
Brunei Way
STONEHOUSE
GLOUCESTERSHIRE
VERENIGD KONINKRI|K CLIO 3SX
A 709
Lumen Technology UK 
Attn Ms P.W. MiUer 
Petteridge Lane 
MATFItLD, TONBRIDGE 
KENT
VERENIGD KONINKRIIK TN12 7LP 
E l  30a
Maag Getriebe AG 
Attn Mr K Gsottberg«
Hardstrasse 219 
8023 ZUERICH 
ZWITSERLAND 
A 734
Scheepswerf Maasdok Gebr. Kalis B V 
T.a.v. de he« J. Hoste 
Kfpperweg 10 
6222 PC MAASTRICHT
E 138
Machine Support B.V.
T.a.v. mevrouw N.P. Lang«ak 
Energieweg 65 
2387 ND ZOfTERWOUDE 
A 720
Magazijn systemen Nederland BV 
T.a.v. mevrouw W Rijckenberg

Marconotrut 37 39 
1704 RH HEERHUCOWAARD 
E 100
Magolux S A  
Attn A  Fieyrovn 
2orwsg ksdustn«
6780KCSSANCY
belg ie

E 106
MAN B&W Diesef AC 
zu Hd Heem 8 Z*k 
Poriach 10 11 80 
86001 AUGSBURG 
DUITSLAND 
0  433
Mannesmann Demag AG Gottwald
zu Hd Frau I. Hebgen
Postfach 18 03 43
40570 DUES SEI DORF
DUITSLAND
0441
Manotherm B.V 
T a v de he« A Bektor
Postbus 5180
3197 ZH BOTLEK ROTTERDAM
E 40
Maprom Engineering B.V.
T.a.v. rrvevrouw K Overkamp 
Maxweüslraat 22 
3316 GP DORDRECHT 
E 30
Marne Alignment A/S 
Attn Mr F. Hennksen 
Farum Gydevej 63 
3520 FARUM 
DENEMARKEN 
0  420
Marine Data Ltd 
Ann Mr |. Williams
Queer sway
NEW MILTON 
HAMPSHIRE
VERENIGD KONINKRIJK BH25 5NN 
0460
Marine Equipment News The Crown Group Lid. 
Attn Mr N Kitchen 
124-128 City Road 
LONDON
VERENIGD KONtNKRIIK EC1V 2N|
N 525
Marine Log Magazine 
Attn MsL. Connolly 
345 Hudson Street 
NEW YORK. NY 10014 
VERENIGDE STATEN 
N 526
Marine Management Systems 
Attn Mr J.E. Karl 
102 Hamilton Avenue 
STAMFORD, CT 06902 
VERENIGDE STATEN 
W 327
Marine Publications International Ltd 
Attn Mr R D w e  
4 Hubbard Road, HoundmUls 
BASINGSTOKE 
HAMPSHIRE
VERENIGD KONINKRIJK «G21 2UH 
0448
Marine Solair B V,
T.a.v. de he« P.S. Zaadnoofdijk 
Postbus 226
21 50 Af NIEUW VENNEP 
0  420
Marine Turbo Engineering Ltd.
Attr Mr S.J.S. Dean 
Abbey Street 
BIRKENHEAD 
MERSEYSIDE
VERENIGD KONJNKRI|K L41 S|U 
A 741
Mareno Marine Equipment
Vla Cal Resani 13
31020 TEZ2E Dl VAZZOLA TV
ITALIË
W  303
Marilux B.V.
T.a.v. de heer J.L.C. Nuyerrs 
Postbus 465
4940 AL RAAMSDONKSVEER 
N 528 
Le Marin
Attn Mr R. de Loynes 
Ren nes-Chanterne 
35051 RENNES CEDEX 
FRANKRIIK 
N 516
Mirinor Shipping k  Offshore Systems A5
Attr Ms S C ur sternen
P.0 Box 17
4601 KRISTIAN SAND
NOORWEGEN
0  426
Maritiem Nederland 
T.a.v. de he« H.G. Zevenberg 
Postbus 1064 
7940 KB MEPPEL
NJ31
Maritime Cellular Network 
Attr MrW.P. Thompson 
P O Box 3149 
STUART. FL 34995 
VERENIGDE STATEN
0  447
Maritime Journal 
Attr Mr I Cardwell 
Low« Quay 
FARE HAM 
HAMPSHIRE
VERENIGD KONINKRIJK PO 16 MA 
N 523
Maritime Report«/ Engineering Newi 
Attr Mr D A  Arnold 
118 E 25* Street 
NEW YORK. NY 10010 
VERENIGDE STATEN
1 236
Marktechracal B V 
T.a.v. de he« H Jonk 
Vaartweg 6
5109 RC S-GRAVENMOER
W 349
Mastervolt
T.a.v de he« R. t «  heide 
Lemeserbergweg 23 
1101 AJ AMSTERDAM ZUIDOOST 
E 71
B V Merwede Shipyard 
T.a.v. mevrouw N S. de Jong

Postbus 5
3370 AA HARDINXYtLD OFSSEhClAM 
I 88
MetalMerke Harzgerode GmbH 
zu Hd Herrn Dipl -Kfm R Wo«
F nedenkenstrasse 1214 
06493 HAWCFROOF 
DUITSLAND 
0  420
M I OesH Group
Altn tv* "Ms Les Green
Chortev North esdusmal Pari
CHORLEY
LANCASHIflf
VERf NBGD KONINKRRK PW6 7BX 
0  428
KATMStene van Verkeer en Waterstaat 
T.a.v. de he« L.W.E Wüemstwn 
Pcödxii 20901 
2500 EX S GRAVENHAGE 
A 762
Kktsubhhi Kakob Kaoha ltd
4-28 Mita. 1 -chome
MINATO-KU
TOKYO 108
IAPAN
A 756
Mobil 08 BV.
T.a.v. de he« R. Hulra
Postbus 1131
3000 BC ROTTERDAM
0  407a
M oUo
Art. Monuror F Jumet 
Les Frenes
13109 SIMIANE-COILONGUE 
FRANKRI|K 
E 38
The Motor Ship 
Altr Mr M lanaway 
The Quadrant 
SUTTON 
SURREY
VERENIGD KONINKRIJK SM2 SAS 
A 762 
Nobco Ltd.
9-18 Kaïgan, 1-chome 
MINA1Ö-KU 
TOKYO 105
JAPAN 
0  420
NaWeet Marine Chemicals 
Attn Mr S. King 
P O Box 11 
NORTHWICH 
CHESHIRE
VERENIGD KONINKRIJK CW8 6DX 
A 774
Stichting Nationaal Sleepvaart Museum
T.a.v de he« P.S. de Nqs
Postbus 106
3140 AC MAASSLUIS
Z 231
Naulikans B V 
T.a.v de he« R.| Kans 
Postbus 600
2070 AP SANTPOORT NOORD 
0  404
The Royal Institution of Naval Architects 
Attn Mi D Bonn«
10 Upp« BHqieva St re«
LONDON
VERENIGD KONINKRI|K SW1X 8BQ 
A 741
Navaltmpiantl S p.a.
Attn Mr C Genu 
Salita alia Guardia 55 
16014 CIRANESI, GE 
rTALJE 
0 456
Navexim S.A.
Attn Mr A. Baton 
P.0 Box 40 
6200 GA1ATZ 
ROEMENIE
Z 201
NavylleBV
T.a.v mevrouw J. van Drongden 
Rivium OostJaan 23 
2909 Li CAPILLE AAN DEN IJSSEL 
E 10
Nebton Handelmaatschappij B V.
T.a.v. mevrouw M. van Seim 
Postbus 195 
3640 AD MIJDRECHT 
Z 220
NeSA B.V. Nederland Survey Projecten en Appa- 
rituui
T.a.v de he« M.M. de Kievit 
Postbus 2560 
3000 CN ROTTERDAM 
£69
New Sulz« Diesel AG 
Attn Mr J Moizahr 
PO. Box 414 
8401 WINTERTHUR 
ZWITSERLAND 
A 755
Nitovwken Holland B.V.
Tj  v. de he« W.F.H, Kooyman 
Regoutstraat 1 
3125 BH SCHIEDAM 
E 135
Manfred J.C. Nlemann KG 
T.J.V. de neei P Kufc»»
Postbus 311
3800 AH AMERSFOORT 
A 762
Niigata Engineering Co. Ltd.
10-1 Kamjtj Hon-cho, 1-chome 
OTA-KU
TOKYO 144 
JAPAN 
A 762
Nägata Converter Co Lid
27-9 Sendagaya, 5-chome
SHIBUYArKU
TOKYO 151
JAPAN
A 762
Nuhtshfea EJeclnc Co. Ltd.
1000 Hamada 
ASOSHI-KU
HIME|IHYOGO 671-12 
JAPAN 
N 520
A. Nobel er Zn. Filtration k  Separation B.V.
Tj .v deheerC M. Nobel



Pon bui 69
3 330 AB ZW1|NDRECHT 
W  340
Nons Tac.lvxTietefvrefk CmbH fr Co 
Mtxigenholef Strass* 95 
90429 NUERN8ERC 
DUI ISLAND 
A 741
N w a  D «  5 « I 
Vu Magenta 74
4 1049 SASSUOIO, MO 
ITALlf
W  132
Nova Werke AG 
Alin Mr R Oppfcger 
VorwH u i Kj«fatse 24 
8407 a  FRET IKON 
ZWITSERLAND 
7 205
Moxrxi 5larnlm B.V 
T a v. mevrouw M Hermes 
PüUbui6096 
5700 LT HELMOND 
E 34
NRF Thermal Engineering 
T a .v. de heer M var SctvjndH 
Postbus I 
5450 AA MILL 
E 146
N.C.G. ■ Numenek Centrum Groningen B V
Postbus204
9700 Af GRONINGEN
E 107
Nijhuis Pompen B V.
T a v mevrouw A M  Broer-v.d. Berg 
Postbus 102 
7100 AC WINTERSWIJK
1 217
Obiervator Inslfuments 
T.a.v. de heer l.j, van EJowijk 
Postbus 60 
2980 Afl RIDDERKERK
2 223 h 
Ocean Volte
Attn Mr P. Honeywell 
99 City Road 
LONIXJN
VERENIGD KONINKRIJK EC1Y1AX 
A 749
Oceana Marine Research ltd.
Attn Mr Y. Kivshany 
P O Box 3247 
49 1 30 PETAH-TIQWA 
ISRAEL 
O 449
Ot eanroutes (U.K.) Ltd.
Atln Mi A Webb 
Southerhead Road 
ALTENS, ABERDEEN 
SCOTLAND
VERENIGD KONINKRI|K ABI 4LF 
O 446
E.T.8. Fa. Oechies 
T.a.v. de heer L.C. Kouwen 
Maashaven 0.2, 8 
3072 HL ROTTERDAM 
E 19
Onga B V
T » v. de hen H Bolter 
Pmitxil 10 38 
1300ÜAALMFRE 
A 716
Vereniging "Oranje“
T a v. de Iwrr F. Biere 
Postbus 340 
9700 AH GRONINGEN 
E 94
Oran|ewrrf Sclreepweparaiie B.V.
T.a.v de Iteer M. van Adelberg 
Postbus 37050 
1010 AB AMSTERDAM 
E 80
Or kot Limited
Atln Mr Graham Tooke
Comlsh W iy
ROTHERHAM
SOUTH YORKSHIRE
VERENIGD KONINKRIIK S62 6EG
N 533
PBS VelkaBiles
Attn Mr Ing. |lri Holik
P O Box 459
595 01 VELKA BITES
TSJECHIE
0417
PC Maritime Ltd 
Attn Mr M.Crowle 
Brunswick Road 
PLYMOUTH 
DEVON
VERENIGD KONINKRIIK PL4 DNP 
E 1 30b
Penn Well Publishing Co. (U.K.) Ltd.
70 London Road
TWICKENHAM
MIDOLESEX
VERENIGD KONINKRI|K TW1 JOS 
0  406
Pferd- Ruogeberq B.V.
T.a.v. de neer G J. Mentink 
Postbus 20 70 
4800 CB BREDA 
0  458
Philips Navigation A/S 
Attn Mr F. Christensen 
P.O. Box 1919 
2300 KOflENHAVN 
DENEMARKEN 
W  335
Pinlsch Bainag Antriebs- und Verkehrst« hnik
iu  Hd Herrn 6. Block
Postfach 10 04 20
46524 DINSLAKEN
DUITSLAND
W  354
Polish Ports Handbook 
Attn Mr M  Wedzinski 
Enerqetykow 3-4 
70-656 SZCZECIN 
POLEN

Pols Aggregaten B.V. +■ Pob Engineering B.V. 
T.a.v mevrouw P, |arisen-Poh 
Ambachtstraat 18 
2861 EX BERGAMBACHT

Pom mee Machines & Equipment B.V, 
T.a.v de heer R.R.R. Pommee

Peru tun 99 
4660 AB HALSTfRfN 
W  308
Por1 Development International 
AHn Mr M  Lew«
102-108 Clerkenwe# Rr>wl 
lO N rx jN
VERENIGD KONINKRIJK EC 1 M 5SA 
N 505
Port Engineering Management 
Attn Mr S Pet/mg 
46 tey Hill Dnve
l u t o n
BEDFORDSHIRE
VERENIGD KONINKRIJK LUI 5QA 
E 93
Port cA Montreal 
Atln Mr F Martini 
T ite du Havre 
MONTREAL, PQH3C 3R5 
CANADA 
W  310
Gebr. Posl fl V.
T a.v de heef C W  A. Pon
Molenwal 31
3421 CM OUDEWATER
0 420
PPi Engineering Crcxjp Ltd.
Atln Ms M  Pavtou 
Hiahfield Road Industrial Estate 
WORSLEY, MANCHESTER 
VERENIGD KONINKRIJK M2B 6ST 
E 4
Promac
T a v. de heer A.T Horde 
Pos I bus 22
S 300 AA ZAL T BOM MEL 
Z 214
PTT Telecom B V.
T.a.v. mevrouw R H. Kamminga-Koblens
Postbus 30150
2500 GD 'S-GRAVENHACf
E 112
Qua-Vac BV.
T.a.v. de heer |.H. Goosens 
Postbus 9
1 380 AA WEESP 
E 64
Radio-Holland Marine B.V.
T.a.v. mevrouw A.A. Boers 
Postbus 5068 
3008 AB ROTTERDAM 
E IS
Radio Zeeland Scheepsnavigatie b.v.
T a.v. de heei W.L.AE. Blommaan
Postbus 1070
4530 GB TERNEUZEN
0  427
RAI Exhibitions Singapore Pte Ltd.
Attn Mr R. Tan
1 Maritime Square «09-49 
SINGAPORE 099253 
SINGAPORE
0411
Ravestein B V,
T.a.v. de heerG. Puts 
Postbus 15 
6653 2G DE EST 
Z 201
Raytheon Ann. hue Lr GmbH 
Zeyesirasve 16-24 
24106 KIEL 
DUITSLAND 
A 714
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
T.a.v. de heei D Martijnse
Postbus 4 34
1970 AK IJMUIDEN
E 145
Relkor b.v.
T.a.v. de heer F. Verkeste 
Postbus 242 
3200 AE SPI|KENISSE 
E 60
Reintjei CmbH, Eisenwerke 
iu  Hd Herrn O. Lehnert 
Postlach 10 13 44 
31763 HAMELN 
DUITSLANO 
E 44
RE*H Systems B.V.
T.a.v. de heer M.J.C. Grlekspoor
Postbus 5054
3008 AB ROTTERDAM
A 739
Central Bureau al Scientific and Technical Infor
mation on the Rivei Transport (CBST1)
Attn Mr O.P. Murygin 
Proyektimemv proezd 4062 6 
1094 32 MOSKVA 
G O S  
W  339
Rometel Trade B.V.
T.a.v. de heerC. Breedt Bruijn 
Postbus 70163 
1007 KD AMSTERDAM
A 780
Roodenburg B.V.
T.a.v. mevrouw AL. ABaart
Postbus 108
3300 AC DORDRECHT
A 733
Rotor
T.a.v. mevrouw AC. Mulder
Postbus 45
7150 AAEIBERGEN
E 602
Rubber Design B.V
T.a.v. de heer D. van Oldenbamevekl 
Postbus 15
2995 ZGHEERJANSDAM 
E 103
Rubber Industrie Soest N.V.
T.a.v. de heerO.C. Verbeek 
Postbus 360 
82100 Aj LELYSTAD 
N 517
Ruysch Technical-Agencies Hohnd B.V.
T.a.v. de heer H A  Ruysch 
Postbus 28 
7200 AA ZUTPHEN 
Z 216
Sait Marine N.V.
T.a.v. de heer A  Godts 
Heren la isebaan 5S 
2100 DE URNE
BELGIE 
E 63
Sandfirden Technics T.H.8.V.

Ta v mevrouw l •'os-Bror*
Postbus 9
17 7 7 1G HJPPOl vTLfSHOEf 
0452
SARC B V ScNeepsbouwiunkg Advies en Re
ken Centnm 
1 a v de heet R Klee-veq Eikenlaan j 
1406 PK BUSSUM 
W  306 
Scant rading
zu Hd Herm K Goenther 
frieiefTweg 4 
22763 HAMBURC 
DUITSLAND 
A 773
Schal-Davit Company B.V.
T.av mevrouw A Tissen 
Postbus 9032 
3506 GA UTRECHT 
E 8
De Scheepvaartkrant
T.a v mevrouw M A, Leeuweslein
Leeuwenstraat 13
3011 AL ROTTERDAM
E 70
Koninklijke Schelde Groep B V.
T a.v de heer E. van der Heijden 
Postbus 16 
4 380 AA VUSS1NGEN 
A 782
Schepen Onderlinge Nederland u.a 
T.a.v, mevrouw H A  Hoogeveen 
Postbus 8095 
9702 KB GRONINGEN 
E 39
Schiffahrts-Verlag “ Hansa” 
zuHd Herrn R. Spieckermann 
Postiach 92 06 55 
211.36 HAMBURC 
DU n 5 LAND 
E 118
Seholte Metalen B.V.
T.a.v. de heer R. Seholte 
Postbus 1Q0B 
7301 BG APELDOORN 
A 730
SchoMel-Werft Nederland B.V,
T.a.v, de hecrG.A.C. Blom 
Postbus 477 
2700 AL ZOETERMEER 
W  339
F.FA. SchuLze GmbH 
zu Hd. Herrn W  Niemeier 
Postlach 80 08 24 
21008 HAMBURG 
DUIT5LAND 
A7S0
Weekblad Schuttevaer 
T.a.v. de heer P. Kamphuis 
Postbus 23 
7400 GA DEVENTER 
0  455
Seahorse Wageningen B V.
T.a.v. de heer J.D. van der Baan 
Costerweg 5 
6702 AA WAGENINGEN 
0  420
Seasafe Marine Clothing Led,
Attn M i D. Coe 
The Historie Dockyard 
C KATHAM 
KENT
VERENIGD KONINKRIJK ME4 4TI 
A 721
The Seatrade Organisation 
Attn Ms H. Sebborn 
42-4B North Station Road 
COLCHESTER 
E5SEX
VERENIGD KONINKRIIK COI 1 RB 
0  457
Sedgwick B.V.
T.i.v. mevrouw |.G. Haverdings
Postbus 465
1000 AL AMSTERDAM
A 727
Seehafen Verlag GmbH 
zu Hd. Frau K Wei man n 
Postfach 10 56 05 
200 3fl HAMBURC 
DUITSLAND 
0  420
Serck Heat Transfer 
Attn Mr H. lackson 
Warwick Raad 
BIRMINCHAM
VERENIGD KONINKRIIK B i l  2QY 
ESI
Seton Pijpleidingen B.V. CTI Marine & Offshore 
T.a.v, de heer |. van der Berg 
Postbus 33
3350 AA PAPENDRECHT 
A 762
Shinko Industries Co. Ltd.
7-21 Ozu. 5-chome 
MINAMI-KU 
HIROSHIMA 732 
JAPAN 
Z 21 8
Shipdock Amsterdam B.V.
T.a.v. de heer |. Prins van Wijngaarden 
Postbus 37020 
1030 AA AMSTERDAM 
E 146
Ships Equipment Certre Groningen B.V.
T.a.v. mevrouw F Hut 
Postbus 5041 
9 700 GA GRONINGEN 
E 605
Ships Radio Services B.V.
T.a.v de heer Drs. JA M . Wd Tak 
Admiraal de Ruyterstraat 20 
3115 HB SCHIEDAM 
A 729
Sigma Coatings B.V.
T.a.v. de heer A  Morsink
Postbus 1037
3000 BA ROTTERDAM
E 24
SJhi-Maters B.V.
T.av de heer ft. \6eesch Du bars 
Postbus 27 
1940 AA BEVERWIIK
E12
Simac CSI b.v.
T,a.v. mevrouw M. Bakker 
Postbus 1 74
3I30ADVLAARD1NGEN

A 734
Sr« Barbara Contractnq N V.
T a v  de heer | Hoste 
Predfchererrflraat 1 
3700 TONGEREN 
BEL CC
W  346
SKL Motorerv tMTd Systemtechn* AG vorm Boc- 
hau WoÊ
zu Hd Frau Nrtzschfce
Alt SatAe 6-10 
39122 MACOE6URC 
DUnSLAND 
A 705
Vereniging De Sleepboot 
T.a.v. de heer B P Bulthuis 
Doctor Schaepmanlaan 9 
1402 BP BUSiUIM 
W  324 
Sorm« S.f.l.
Attn Mr N. Sorentmo 
C/da San Caetano KM 1 200 
9T011 ALCAMO, TP 
ITALIË 
N 515
Soverna S.R.L. - Dragflow Division
Attn Mr M. Sauro
Via Spagna 1 3
37069 VILLAF RAN CA. VR
fTAUE
E 55
SpecTec bv
T.a.v. de heer L.J. van Halst 
LAan der Verenigde Naties 40 
3314 DA DORDRECHT 
0412
Sperre Induslri A/S 
Attn Mr H. Ness 
6057 EL LINGSOY 
NOORWEGEN 
E 129
SjDeny Marine B.V.
T.a.v de heer C  Vos
Postbus 274
31 30 AG VLAARDINGEN 
W  107
Spurs Marine Ltd.
Attn Mr C. Campbell 
The Quay 
YARMOUTH 
ISLE OF WIGHT
VERENIGD KONINKRIIK P041 0RS 
Z 222
Staalkabel B.V.
T.a.v de heer W.M. Driest 
Postbus 8051 
1005 AB AMSTERDAM 
E9B
AJ. Steenkist-Rooumans B.V.
T.a.v. de heer H. Snijders 
Postbus 4
5600 AA EINDHOVEN 
E 5
B.V. Technische Handelsonderneming Van Sligt 
T.a.v, de heer J.G. Hogenkamp 
Avelingen-West 30 
4202 MSCORINCHEM 
Z 234
STN ATLAS Elektronik CmbH 
zu Hd. Herrn P. Eikmeier 
Behringstrasse 120 
22763HAMBURG 
DUITSLAND 
W  309
Stoom Boiler B.V.
T.i.v. de heer R.H de Rrdder 
Hoede ma kersstraat 44 
3314 KK ZW1|NDRECHT 
E 132a
Stork Gears éi Services B V 
T.a.v. de heer O. Weststrate 
Postbus 5420 
3008 AK ROTTERDAM 
£91
Stork Kwant B.V
T.a.v. de heer P A  van der Werf
Postbus 23
8600AASNEEK
E 57
Stork-Wartsila Diesel B.V.
T.i.v. de heer A  Smulden 
Postbus 10608 
8000 GB ZWOLLE 
A 777
Vlaggendrukkerij N. van Straaten & Zn. B.V.
T a.v. de heer E.M.M. vin der Knaap 
Postbus 27
1170 AA BADHOEVE DORP
0  420
Strainstafl Engineering Services Ltd.
Attn Ms AG. Thomas 
Denmark Road 
COWES 
ISLE OF WIGHT
VERENIGD KONINKRIIK PO 31 7TB 
0431
Strathciyde Business Development
Attn Mr Harry Baxter
316 SL Vincent Street
GLASGOW
SCOTLAND
VERENIGD KONINKRIIK G3 8XA 
W  342
Stromag N.V.
T.i.v. de heer M. van der Plas 
Postbus 524 
2220 AM KATWIJK ZH 
E 2
Struik & Hamerslag B.V.
T.a.v. mevrouw Th. van Eijmeren 
Postbus 5727 
3290 AA STRI|EN 
A 719
SWER International
T.a.v. de heer H.|.0. Boogman
Rijksstraatweg 36
7231 AC WARNSVELD
A 735 
TAB B V
T.a.v de heer I. Lekkerkerk 
Industrieweg 18a 
3361 H| SUËDttCHT 
A 762
Ta na be Pneumatic Machinery Co. Ltd.
1 4-6 Senrioka. 2-chome 
SETTSU
OSAKA 566 
JAPAN 
0  459



Technu Rubber h  Plasücs Ltd.
Attn Mr P. CoklS 
13 Manh Lane 
SOUTHAMPTON 
HAMPSHIRE
VERENIGD KONINKRIJK SOI 1EX 
E 102
Techno Fysica B.V.
T a v. de heer R.R. Jansen 
Postbus 351
2990 AJ BARENDRECHT
E 21
THia Mofcxtel Afi Manie» Department
Attn Mr B Simonsvon
Aqnetfndsvagen 11 3
2ÖS 77 MALMO
ZWEDEN
A 760
Telstar B.V.
T i  v. de heer H W.F van den Heijden
Poslbus 1 36
3840 AC HARDERWIJK
N 527
Temati B.V,
T.a.v. de heer R.H. van Rijswijk 
Postbus 1005 
1940 EA BEVERWIJK 
0  466
Technisch Büro Ter Horst 
T.a.v. de heer B ter Horst 
Turfmarkt 8 
8911 KT LEEUWARDEN 
A 741
Termomeccanica S.p.a.
Via del Molo 1 
19126 LA SPEZIA 
fTALIE 
0420
Thames Dresel Injection Parts Ltd.
Atln Mr Dyer 
Langston Road 
LOUGHTON 
ESSEX
VERENIGD KONINKRIJK IG I0 3TQ 
Z 206
Theun ssen Technical Trading BV 
T.a.v. de heer AL.C.Th. Theunissen 
Posthui 70 
6580 AB MALDEN 
Z 212 
Tholex B.V.
T.a.v. de heer W.M. van IJzendoom 
Posthui 22022 
3003 DA ROTTERDAM 
E 122
Thru 5tm ast er International NL 
T.a.v. de heer P. Veldhuizen 
Amhachtsmg 14 
1969 NH HEEMSKERK 
A 788 
T.I.O. B.V.
T.a.v. de heer M.R.L Bourguignon 
Postbus 26
2920 AA KRIMPEN AAN DEN IjSSEL 
W  356
'De Toekomst' J.J.Loose VO F,
T.a.v. de heer J.J. Loose 
Postbus 60 
4920 AB MADE 
E 67
Tokimec Europe B.V 
Attn Ms M. de Waard 
P.O. Box 30210 
3001 DE ROTTERDAM
0  401
Trade Winds A/S 
Attn Ms H. Hamen 
P.O. Box 1 182 Sentrum 
0107 OSLO 1 
NOORWEGEN 
N 510
Transai Marine (UK) Ltd.
Attn Mr |. Hardcjsde 
16/18 Millbrook Road 
SOUTHAMPTON
VERENIGD KONINKRIIK SOI 5 1 HY 
0420
T re lawny Pneumatic Tools 
Attn Mr M Butler 
12-14 Lonqfield Road 
LEAMINGTON SPA 
WARWICKSHIRE
VERENIGD KONINKRIJKCV31 1QG 
E 72
Trelleborq Bakker B.V.
T.a v de heer C Wien 
Postbus 4007 
2980 GA RIDDERKERK
E 126
Tfesco Navigation Systems b v.b.a.
T.a.v. de heer Persoons 
Sint Willebrordusslraat 30 
2990 WJUSTWEZEL 
BELGIE 
E 66
Trimble Navigation Europe Ltd.
Attn Mi H Knight 
Osborn Way 
HOOK, BASINGSTOKE 
HAMPSHIRE
VERENIGD KONINKRI|K RG27 9HX
W 306
Tru-Marine
Attn Mr D. Loke
36 Gu! Drive
SINGAPORE 629484
SINGAPORE
A 762
Tsuji Heavy Industries Co. Ltd 
Attn Mr M. Tsuji, President
1 77-2 Hikari-machi 
SASEBO. NAGASAKI 858 
JAPAN
0464
TU  Delft Fac Werktuigbouwkunde en Mantieme 
Techniek/SG W F.
T.a.v. mevrouw J.E-M. Boshofl
Postbus 5
2600 AA DELF1
W 306
Turbo U S A
Attn Mr F. Tan
2755 N.W. 82nd Avenue
MIAMI. FL 33122
VERENIGDE STATEN
W 306
T u t»  Motoren Schiffstechnik 
zu Hd Herrn J. IMimz 
Ha nvBmdow-Strasse 57

28307 BREMEN 
DUTTSLAND 
W  306
TurboNed Iniemaucrui BV 
T.Av de heer H Franken 
Postbus 1230 
3330 CE ZW1JNORECHT 
E 52
B.V Technisch Bureau tkttenbogaan 
T.a v de heer E M  Standaart 
Seinhuisw acht« 1 
30 34 KH ROTTERDAM
0  420
UK Hydrographie Oder 
Attn Mr K. Sydenham 
TAUNTON 
SOMERSET
VERENIGD KONINKRIJK TAl 2DN 
A 728
Uhtein International AS 
Attn Mr B Waerdahl 
6065 ULSTEINV1K 
NOORWEGEN 
A 728
Ulstern Rekab B.V.
T.a.v. de heer T B. de Zwart 
Koningsweg 21 
9731 AN GRONINGEN 
W  358
Universal Shipping Co (Pvl) Ltd.
Attn Mr R. Dastakeer 
P.O BcxlSO?
12 COLOMBO. HULTSDORF 
SRI LANKA 
E l  36
VAF Instruments 0.V.
T.a.v. mevTocrw S. Hulshol 
Postbus 40
3300 AA DORDRECHT 
E 101
Vagen Elektrotechniek B.V.
T.a.v de heer R Huijssen jr.
Postbus 4061
29BO CB RIDDERKERK
A 775
Vakopleiding Transport en Logistiek 
T.a.v de heer E.W Homick 
Postbus 19219 
1000 GE AMSTERDAM
0  420
Valve Technics Ltd
Attn Mr P. Chappell
17 Rothenthorpe Avenue
NORTHAMPTON
VERENIGD KONINKRIJK N N I 9|H
0 465
Vector Aandrijftechniek B.V.
T.a.v. de heer J.W. Beker 
Postbus 10085 
3004 AB ROTTERDAM 
E 41
A  van der Velden b.v.
T.a.v. de heer G.C. Spekman 
Postbus 2061
2930 AS KRIMPEN AAN DE LEK 
W  305
VDMA Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie
zu Hd. Herrn M Saha
Sportallee 79
22335 HAMBURG
DUrTSLAND
A 747
Vereniging "De Binnenvaart'’
T.a.v. de heer L  Schuitemakec 
Postbus 24066 
3007 DB ROTTERDAM 
W 345
Technisch Handehburo Verhoef B.V.
T.a.v. mevrouw E.C.J.M. VerhoH-Vorspel
Poslbus 4093
2980 GB RIDDERKERK
N 506
Verm B.V
T.a.v. mevrouw N Kanter 
Zomerweg 196 
7532 RV ENSCHEDE 
E 105
Vrroime Bollek B.V.
T.a.v. de beer N.J. van der Valk 
Postbus 1001 
3180 AA ROZENBURG ZH 
E 105
Verolme Scheepsswf (Shipyard) Heusder B.V. 
Postbus 3
5256 ZG HEUSDEN GEM HEUSDEN 
E 105
Scheepswerf/Machinefabriek Vervako B V. 
Postbus 14
5256 ZG HEUSOEN GEM HEUSDEN 
E 22
Veth Motoren B V.
T.a.v. de heer E. Veth 
Postbus 53
3350 AB PAPENDHECHT 
N 519
Victron Energie B.V.
T.a.v. de heer R van de Craat 
Postbus 50016
1 305 AA ALMERE 
1 229
Viking Life Saving Equipmenl B V 
T.a.v. de heef Th.C. van boden 
Postbus 1015 
3330 CA ZWIJNDRECHT 
E 94
Scheepswerf Visser B V 
T.a.v. de heer W. Visser 
Postbus 114 
1 780 AC DEN HELDER 
E 148
Vlaardingen Oost Scheepueparatie B.V.
T.a.v, de neer W. Kruyswijk 
Postbus 47
31 30 AA VLAARDINGEN 
0  439
VN SI - Netherlands' Shipbuilding Industry Ass
T.a.v. de heer Ing. K P Komaal
Postbus 1 38
2700 AG 7 Of TERM EER
ESO
Emst Vogel Pumpenlabnk AG
Zu Hd. Herrn Ing Schober
Postfach 1
2000 STOCKE RAU
OOSTENRIJK
0420
Vokes Ltd

Ann Mr | Gr*f*hs 
Henley Park 
GUUÖFORO 
SURRET
VERENIGD KONINKRIIK GU3 2Af 
A 762
VokanoCc Ltd
1-3-38 Nonaka-Krta. 1 <home
YOOOCAWA KU
OSAKA 532
JAPAN
E l . 14
Van Voorden Prumac 
T.a v de heer AT Horde 
Postbus 22
5300 AA ZALTBOMMEL 
A 724
Vosper Thcmyc roh (UK) Ltd 
Altn Mr M farrow 
Cow Lane
WYMER1NC. PORTSMOUTH 
HAMPSHIRE
VEFIENIGD KONINKRIJK P06 3TR 
£42
Vos la BV
T.a.v mevrouw P. Kaller 
Postbus 162 
3360 AD SLIEDRECHT 
E 132
Vryhof Ankers B.V.
T.a.v, de heer A J A  van Kleef 
Postbus 105
2920 AC KRIMPEN AAN DEN l|SSEL 
E 146
Vuyk En^neermg Centrum 
Postbus 204 
9700 Af GRONINGEN 
W  318
Vijfvmkel Staal B V.
T.a.v. de heer A Vijfwinkel 
Postbus 5002 
3274 ZJ HEINENOORD 
N 527
C.J, van Waas
T.a.v. de heer B A  Simons
Riekeroorcl 9
3079 LT ROTTERDAM
W 321
Wanson B.V.
T.a.v. de heer 0 W. Vens 
Poslbus 10
1 380 AA WE ESP
2 202
Warman International 
T.a v mevrouw I Khjijtmans 
Postbus 25 
5280 AA BOXTEL 
E 57
WartsiLa Diesel Group 
T.a.v. de heer A  Smulden 
Postbus 10600 
8000 CB ZWOLLE 
0  403
Water Weights Hofland B V 
T.a v. de heer R. Schroemgei 
Postbus 41 “
3360 AA SLIEDRECHT 
A 764
Wegusta Holland B.V.
T.a v. de heer M. Terkuwr 
Postbus 189
2950 AD ALBLASSERDAM 
E 123
Weka-Knmpen B V 
T a v de heer C deKwanl 
Postbus 2090
2930 AB KRIMPEN AAN DE LEK 
E 77
Werimex B.V.
T.a.v. de heer ir. AD. Damen 
Postbus 27
2060 AA BLOEMEN DAAL 
W  344
Van West Holland B.V.
T.a.v, de heer W A  var West 
Scheveningemtraat 23 
1976 AV IJMUIDEN
E 121
Westlalia Separator Nederland B.V 
T a.v. de heer E A  van der Ley 
Postbui 375 
5430 AJCUIJK 
E 16
Wiesioch Marine and Industries B.V 
T.a.v. de heer E Zudqeest 
Poslbus 1 45 
3200 AC SPIJKENISSE 
W  334
Wiidauff KurbeKvelle GmbH 
zu Hd. Herrn R Slem 
Bahnhotstrasse 1 
15745 WILDAU 
DUITSLAND 
E 105
WiJton-Fijenoord Holding B.V.
T.a.v. de heer mg D Schuurman 
Postbus 22 
3100 AA SCHIEDAM 
E 105
Dok- en Wert Maatschappij Wihon-Fijenoofd
B.V.
Poslbus 22 
3100 AA SCHIEDAM 
W  339
WISKA - Hoppmann b Mulsow GmbH 
zu Hd Herrn H. Wihmann 
Postfach 13 52 
24561 KALTENKIRCHEN 
DUITSLAND 
A 761
Wit/a/Witiam B V
T j.v. de heer C M. van Rhee
Postbus 45
2700 AA ZOETERMEER 
E 48
Wouter WitzH BV
T av. mevrouw C. Dijk-Bar end sen
Postbus 46S
7500 AL ENSCHEDE
0408
De Wofl Products B V 
Ta v . de heer AJ. de Wa*f 
Postbus 27 
4400 AA YER SE K£
E 146
Wolfard s Werktugbouw b  Hettrotechmek B V. 
- WWE

Postbus 50*1 
9700 GA GRONINGEN 
182
Woodward Governor NederUrai fl V 
Tav  mevrouw NI Enter 
Postbus 34
21 30 AA HOOF DOORP 
N 502
Workboat kstematiorsal -Rushton Ntannr Pre«
Atln K4s M  Stamel
BtxrVsams Risad
L im i  SOOKHAMSURRET
VERENJGD KONlfsbJUJK KT23 3BA 
I 89
G j Won Hbo« jr BV  
T.a.v de heer R V YYurtefboer 
Postbus 5003 
3008 AA ROTTERDAM 
W  328
Reder, Getx Womufle» BV. Wtpmulrf U miIk
me Rernatment 8 V
T a v mevrouw cks L N. Keegstll
Postbus 510
1970 AM l|MUIDf N
A 762
Yanmar Diesel Engrsr Co. Lid
1-1 Vaesu, 2-chome
CHUO-KU
TOKYO 104
JAPAN
€144
YVC Hotdng
T jv  de heer K R Basmi
Postbus 9357
3007 AJ ROTTERDAM
Z 215
Asbfleros Zjmacona 5,A  
Attn Mr P Garaygordobd 
Puerto Pesqèero i/n 
48980 SAnJTUSCE. VIZCAYA 
5PANJE 
W  348
Van der Zee Ship Equipments N Acctjnvrxod*- 
lions
T.a.v de t»«» R | van de» Zee 
Postbui 256 
3800 AG AMERSFOORT 
A 790
Zeekadetcorps Nederland 
T.a.v. de lieer f van Dusschoten 
Prins Bemhardlaan 58 
3761 AC SOEST 
0  432
Machmefabnek van Zetten 6 V.
T.a.v. mevraiAV M. Westein 
Beukendaal 4 
3075 LC ROTTERDAM 
0414
ZVG Zeli tort Vertriebs GmbH 
zu Hd. Herrn K. Loebach 
Urbacher Strasse 4-5 
53842 TROISDOftÊ 
DUITSLAND
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Bureau Veritas 
Office Rotterdam 
Westblaak 7 
P.O. Box 2705 
3000 CS Rotterdam 
Phone : +31 (0) 10-4031666 
Fax : +31 (0) 10-4145763 
Telex : 24037 BUVER NL

Your versatile 
and professional 
partner for:

v  Classification of ships and offshore installations 

7  Ship Management Certification, ISM  Code 

v  Training courses auditing. IQA recognized

Founded in 1828 in Antwerp with today 5,000 employees working in 
500 offices in 125 countries, active in the marine, dredging, offshore, 
aerospace, manufacturing, supply, building and export control industry.

1 9 3 5 RUYSCH TRADING HOLLAND B.V. 1 9 9 5

LEVERINGPROGRAM M A
Reserve onderdelen voor vele merken scheepsdieselmotoren, o.a.: clllndervoerlngen, cilinderdeksels, kleppen, lagers, 
zuigers, zuigerveren.
SILION <9 lagermetaal, een veredeld loodbaslsmetaal dat dankzij unieke eigenschappen al ruim 60 jaar een vaste plaats in de 
markt weet te behouden.

RUYSCH TECHNICAL-AGENCIES HOLLAND B.V.
S CH EEP R EPA R A TIEW ER V EN
Astilleros Braswell International SA - Panama
Carldock - Trinidad
C.N.I.C. - Kameroen
Famalift Shipyard - Cyprus
Globe Engineering Namibia - Namibië
Hitachi Zosen Singapore Ltd. - Singapore
Secren Shipyard - Madagascar
Union Naval de Levante SA - Spanje

IN D US TR IËLE VER TEG EN W O O R D IG IN G EN
Antwerpse Afvalverwerkingsmij. NV - België 
Peter Fuchs Technology Group - Zwitserland 
Inwater Marine Services APS - Denemarken 
Metailwerk Langenau GmbH - Duitsland 
Maritime Nyland - Noorwegen 
PreMech AG - Zwitserland 
Soteco International SRL - Italië

Bethship - Verenigde Staten 
China Shipbuilding Corp. - Taiwan 
Cityvarvet Gótaverken A/B - Zweden 
Globe Engineering Works (Pty) Ud- Zuid Afrika 
Hellenic Shipyards Co. - Griekenland 
llyihevsk Shiprepair Yard - Oekraïne 
Shin Kasado Dockyard Co. Ltd - Japan 
ZW Marine & General (Pty) - Zuid Afrika

Gustav Espey KG - GDultsland 
Hartchrom AG - Zwitserland 
M. Jürgensen GmbH & Co. KG - Duitsland 
Gebr. Longueville NV - België 
Mitchel Shackleton & Co. Ltd - Engeland 
Sidenor SA - Spanje

POSTBUS 28, 7200 AA ZUTPHEN
TEL: 0575-515744 FAX: 0575-515750 TELEX: 49149RTH



MN Toucan
Scheepswerf De Merwede heeft op 28 |ull het ro-ro/k>-lo schip MN Toucan, bouwnum m er 669, opgeleverd. Het 
schip is speciaal gebouwd voor het vervoer van onderdelen van Ariane raketten, dat wordt verzorgd door de 
Franse rederij Compagnie Morbihannaise et Nantaise de Navlgatlon in Nantes, de eigenaar van de MN Toucan.

Fig. 1. DeMN Tou
can (foto Sea Sky 
Martin)

Het contract werd in juli 1994 met De 
Merwede gesloten, die het ontwerp 
had gemaakt. De eigenlijke bouw vond 
echter, onder bouwnummer CO 1209, 
plaats bij het zusterbedrijf IHC Holland 
te Kinderdijk, evenals De Merwede on
derdeel van de IHC Calland Groep. De 
reden was een betere benutting van de 
produktiecapaciteit van beide werven.

ONTWERP
Per reis wordt een complete raket, maar 
wel in gedemonteerde toestand, ver
voerd van laadhavens in Europa naar de 
lanceerbasis van Ariane Space bij Kou- 
rou in Frans Guyana (Zuid-Amerika). In 
totaal moeten tien grote stukken en 30 
containers met kleinere onderdelen 
worden vervoerd.
De grote stukken worden op speciale 
trailers aan boord gereden en in de 'ga
rage' op het hoofddek geparkeerd en 
vastgezet. Het grootste stuk heeft een 
lengte van een kleine 30 m en een

breedte van ruim 5 m en weegt 68,5 t. 
Het totale gewicht van de tien ladin
geenheden is 261 t. Fig. 2 qeeft een 
schematisch stuwplan. Het is duidelijk 
dat van bepaalde slotafmetingen en 
van een indeling in vaste rijstroken, zo
als op andere ro-ro schepen, bij dit 
schip geen sprake is.
De benodigde vrije hoogte boven het 
garagedek is ongeveer 6 m. Met het 
oog op de volgende generatie Ariane 
raketten werd echter een vrije hoogte 
van minimaal 8 m voorgeschreven.
De 30 containers, met uiteenlopende
Fig. 2. Schematisch stuwplan trailers op hoofddek.

gewichten tot 301, worden in een enke
le laag op het bovendek vervoerd. Het 
totale gewicht van de containers is 5831. 
Zij zijn ingedeeld in vier gevarenklassen. 
Afhankelijk daarvan zijn bepaalde veilige 
afstanden tot de accommodatie en 
soms ook onderling voorgeschreven. 
De containeropstelling wijkt daardoor 
sterk af van het normale containerarran
gement aan boord van containersche
pen (zie algemeen plan, fig. 3).
Een andere, door de rederij opgegeven 
ladingcombinatie bestaat uit trailers 
met een totaal gewicht van 191 t op
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het hoofddek en containers met een to
taal gewicht van 401 op het bovendek. 
Wij konden geen informatie krijgen 
waar deze combinatie betrekking op 
heeft. Een veronderstelling zou kunnen 
zijn dat het de retourreis met lege trai
lers en lege containers betreft.

Uit het stuwplan voor het hoofddek 
volgden de benodigde afmetingen van 
de garage. Deze waren maatgevend 
voor de lengte en samen met de 
(lek)stabiliteit voor de breedte van het 
schip. Het resultaat was noodzakelijker
wijs een groot schip in vergelijking met 
het geringe ladinggewicht (844 respec
tievelijk 239 t voor de twee genoemde 
ladingcombinaties). Onderstaande ta
bel vermeldt de voornaamste gegevens 
van het schip.

V O O R N A A M S T E  
G E G E V E N S  V A N  D E  

M N  T O U C A N

Lengte o.a. 115,30 m.
Lengte l.l. 105,60 m.
Breedte mal 20,00 m.
Holte bovendek 15,35 m.
Holte hoofddek 6,50 m.
Ontwerpdiepgang 5,00 m.
Draagvermogen 4250 t.
Havendiepgang Guyana 3,65 m.
Gróss tonnage 9140

Zelfs met 100% voorraden voor een 
reis van 10.000 zeemijl aan boord, zou 
het schip 'als een blaas op het water 
drijven', met een MC van circa 6 m. 
Om de daaruit volgende slechte zee- 
gangseigenschappen te vermijden, 
wordt bij aanvang van de reis een aan
zienlijke hoeveelheid (een kleine 20001) 
waterballast ingenomen. De ballastca- 
paciteit van het schip is nog veel groter 
(ongeveer 5000 t) en is gedeeltelijk on
dergebracht in boven de waterlijn gele
gen tanks. Hierdoor kan altijd een gun
stige verdeling van de ballast worden 
bereikt en de MC kan zodoende tot 
een waarde tussen 0,5 en 1,0 m wor
den gereduceerd. De rederij had voor
geschreven dat voor alle beladingstoe- 
standen de MC tussen deze waarden 
moet liggen.
Tegen het einde van de reis moet de 
ballast weer overboord worden ge
pompt, omdat een rivier opgevaren 
moet worden die een diepgangsbeper- 
king van 3,65 m oplegt. Bovendien 
moet rekening worden gehouden met 
een geringer soortelijk gewicht van het 
brakke water ter plaatse: 1,010 in plaats 
van de 1,025 van zeewater.
Het varen op de niet zeer brede rivier 
vergt goede manoeuvreereigenschap- 
pen. Daarom en vanwege de geringe 
diepgang op de rivier is gekozen voor 
een dubbelschroefschip. De manoeu

vreerbaarheid wordt verder verhoogd 
door twee dwarsschroeven in het voor
schip.
Het schip is ontworpen voor een proef- 
tochtsnelheid van 15,5 kn op een diep
gang van 5,00 m, bij 85% MCR en met 
de asgeneratoren in bedrijf. Deze ne
men een vermogen van 436 kW op.

Het aantal te vervoeren raketten is niet 
zo groot, dat het schip daarmee het ge
hele jaar bezet is. In de overblijvende 
tijd kan het als normaal ro-ro schip wor
den ingezet. Een vaste dienst en een bij
behorend ladingpakket zijn niet gedefi
nieerd. Met een ladingcomputer en 
dankzij de ruime, flexibele ballastmoge- 
lijkheden kan echter altijd een goede 
beladingstoestand worden bereikt.

Het schip is geDouwd volgens de voor
schriften en onder toezicht van Bureau 
Veritas, met als klassenotatie: I 3/3 E >£, 
Roll-on/Roll-off, Deep Sea, AUT, PORT 
CNC, OIL.POL., ENG.

INDELING
Het schip heeft negen dekken en een 
dubbele bodem.
Het bovenste dek is het topdek van het 
stuurhuis, dat op het navigatiebrugdek 
ligt. Daaronder ligt het sloependek met 
een groot deel van de hutaccommoda- 
tie.
Vervolgens komt het bovendek, dat 
niet de volle lengte van het schip be
slaat, maar dat wel het sterktedek is en 
tevens het dek waarop de containers 
worden vervoerd. In het dekhuis voor
op ligt de rest van de accommodatie. 
Twee kleinere dekhuizen in de zijden, 
verder naar achteren, bevatten aan SB 
de noodgeneratorkamer, ventilatieka
nalen en de onderkant van de schoor
steen en aan BB een ventilatorkamer, 
het verfhok, een ventilatiekanaal en de 
toeganq naar de garage en de machi
nekamer. Deze toegang is met het dek
huis voorop verbonden door een nage
noeg geheel gesloten passage.
Tussen het bovendek en het hoofddek 
heeft het schip van spant 117 naar ach
ter een dubbele huid. De resulterende 
zijkasten zijn grotendeels als waterbal- 
lasttanks ingericht. Verder bevatten zij 
de machinekamerschacht (SB), diverse 
ventilatiekanalen, het trappenhuis naar 
de garage en de machinekamer (BB) en 
enkele technische ruimten die hieron
der nog worden genoemd.
De tussen bovendek en hoofddek gele
gen dekken, het 'mooring deck' en het 
'upper main deck', vormen slechts vóór 
spant 11 7 een volledig dek. Daarachter 
lopen zij alleen in de zijtanks door tot 
aan het hek, als stringerdekken en/of 
platformdekken.
Op het voorste deel van het mooring 
deck, dat aan weer en wind is blootge

steld, staat het anker- en meergerei op
gesteld. Direct daarachter, tussen het 
frontschot en spant 117, liggen een 
ventilatorkamer voor de air conditio
ning en een kleine C02-kamer voor de 
ondergelegen technische ruimten en 
het boegschroefcompartimenl. Verder 
naar achter ligt op een platformdek aan 
SB een grote C02-kamer. Geheel ach
terop bevindt zich zowel aan SB als aan 
BB een ventilatorkamer.
Op het upper main deck ligt boven de 
voorpiek een bergplaats voor de dek- 
dienst. Tussen voorpiekschot en spant 
117 bevindt zich een ventilatieruimte 
met diverse schakelborden.
Op het hoofddek wordt de overeen
komstige ruimte gebruikt voor het koel
systeem voor de proviandruimen en de 
airconditioning. Verder liggen op dit 
dek, in de zijden, naast de garage: een 
was- en kleedklokaal aan BB bij het trap
penhuis naar de machinekamer, de 
ruimte voor de thermische olie installa
tie (SB), bunkerstations zowel aan SB als 
aan BB, elk met een handbediende, 
naar binnen draaiende huiddeur van
1,0 x 2,0 m en geheel achterop een 
bergplaats aan SB en een bedienings- 
ruimte/kantoor en een ruimte met hy
draulische apparatuur aan BB.
Het hoofddek is het garagedek, waar 
de trailers aan boord komen en worden 
geparkeerd. Het is tevens hel schotten
dek, behalve in het voorschip, waar het 
voorpiekschot en de voorpiek tot het 
upper main deck zijn opgetrokken.
De indeling onder het hoofddek is van 
voor naar achter:
• Voorpiek voor waterballast.
• Boegschroefcompartimenl, met een 

ingebouwde tank voor grijs water 
(32 m3, BB); droge dubbelebodem- 
tank.

• Tankcompartiment met twee drink- 
watertanks (SB en BB), die vrij van de 
huid, van het hoofddek en van het 
achterschot van het compartiment 
zijn gehouden; de droge dubbelebo- 
demtank staat in open verbinding 
met deze kofferdammen.

• Ruim.
• Machinekamer, met voorin de con

trolekamer. In de dubbele bodem 
zijn verscheidene tanks ingebouwd; 
behalve de sump tanks voor de 
hoofdmotoren zijn dit: een afloop- 
tank voor zoet koelwater, een over
loop- en een lektank voor zware olie 
en drie tanks voor sludge, vuile olie 
en sludge met olie/water; de rest van 
de dubbele bodem in het comparti
ment is droog.

• Hulpmachinekamer met machineka- 
merwerkplaats en -bergplaatsen aan 
BB en een aparte ruimte voor de inci
nerator aan SB. Verder achterin op 
hart schip een smeerolietank met 
een droge tank er achter en in de zij



den waterballasttanks. In de dubbele 
bodem bevinden zich opslagtanks 
voor hydraulische olie en voor ther
mische olie en een vuilwatertank; de 
rest van de dubbele bodem in het 
compartiment is droog. 
Machinekamer en hulpmachineka- 
mer zijn door een hydraulisch be
diende, waterdichte schuifdeur met 
elkaar verbonden.

• Hekcompartiment met de stuurma- 
chinekamer op hart schip en water- 
ballasttanks in de zijden.

Het ruim is een void space, die later 
eventueel als laadruim kan worden ge
bruikt, indien in het hoofddek een of 
meer luiken worden aangebracht.
Over de lengte van het ruim heeft het 
schip ook onder het hoofddek een dub
bele huid, met de langsschotten op
5,00 m uit hart schip. De resulterende 
zijtanks zijn samen met de dubbele bo
dem in de lengte in zessen onderver
deeld: eerst twee stel L-vormige tanks 
voor zware olie; vervolgens drie U-vor- 
mige tanks voor waterballast; in de ach
terste tank van deze drie is in de dubbe
le bodem over een deel van de lengte 
een dieselolietank ingebouwd; het zes
de compartiment heeft tussen de langs
schotten een dieselolietank in de dub
bele bodem en tanks voor zware 
brandstof in de zijden, met in de BB 
tank een ingebouwde settlingtank; de 
dagtank voor zware olie is daarnaast in 
het ruim gesitueerd. Tussen de brand
stoftanks en het hoofddek zijn koffer- 
dammen aangebracht.
Voor de tankindeling onder het hoofd
dek, zie ook fig. 4.

De totale tankinhouden zijn: 
zware olie 1082 m3;
dieselolie 150m3;
smeerolie 30 m3;

drinkwater 134 m3;
waterballast boven
hoofddek 2141 m3;
waterballast onder hoofddek 2740 m3; 
waterballast totaal 4881 m3.

Accommodatie
De accommodatie op het sloependek 
omvat drie suites voor respectievelijk 
kapitein (SB), 1 e stuurman (hart schip) 
en HWTK (BB), direct achter het front
schot; daarachter op hart schip een 
trappenhuis en een converterruimte en 
in de zijden de hutten voor 2e en 3e 
WTK. In het smallere deel van het dek
huis liggen aan weerszijden van een 
centrale gang 2 x 6  eenpersoons hut
ten voor verdere bemanningsleden, in
clusief nog een stuurman.
Op het bovendek bevindt zich aan de 
voorkant van het dekhuis eerst een 
ruimte voor ventilatie en air conditio
ning, daarachter op hart schip: wasserij 
en linnenbergplaats, trappenhuis en 
enkele bergkasten. In de zijden liggen 
aan SB tweepersoons hutten voor lood
sen en onderhoudsploeg, alsmede het 
hospitaal en aan BB een tweepersoons 
hut voor de eigenaar, een 'gym' en het 
scheepskantoor. In het smallere gedeel
te liggen aan SB een was- en kleedlo
kaal (van dek af toegankelijk) en de 
messroom/dagverblijf voor de officie
ren, aan BB de messroom/dagverblijf 
voor de bemanning en de kombuis. 
Aan de achterzijde van het dekhuis lig
gen de diverse proviandbergplaatsen 
en aan SB een toiletruimte voor dekper
soneel.

CONSTRUCTIE
Het schip is gebouwd met langsspan- 
ten in de dubbele bodem, onder alle 
dekken (ook in de bovenbouw) en op 
de huid boven het hoofddek. Onder 
het hoofddek is de huid met dwars-

spanten verstijfd. De spantafstand is 
800 mm over de hele lengte van het 
schip. De webafstand is maximaal drie 
span taf standen.
Het hoofddek is berekend op trailers 
met een maximum asbelasting van 55 
t. Het bovendek is berekend voor een 
gelijkmatige belasting van 1,5 t/nrv2.
De beschermde passage op het boven
dek, tussen dekhuis en toegang machi
nekamer, is geconstrueerd van PVC- 
platen op een raamwerk van gegalvani
seerde stalen pijpen.

LADINGV00RZI ENINGEN

Ro-ro-voorzlenlngen
De garage heeft een lengte van 96 m 
en een breedte van 13 m bij het achter
schip en van 17 m verder naar voren. 
Trailers komen aan boord en verlaten 
het schip via een gecombineerde op
en afrit/hekdeur. Deze heeft een lengte 
van 9,25 m plus flappen met een leng
te van ongeveer 2 m, een breedte van 
14,2 m, met een vrije breedte tussen de 
stoepranden ('kerbs') van 13 m. De 
maximale belasting is 1001.
Bediening en borging van de deur ge
beuren hydraulisch. Bediening is niet 
mogelijk als de borging niet volledig is 
opgeheven, wat op de bedieningscon- 
sole zichtbaar is. De deur hangt in hy
draulisch verstelbare kettingen die hem 
net vrij van de kade houden. Verder is 
de deur voorzien van twee hydraulische 
'push out/ice breaking devices'. Het po
wer pack voor bediening van de deur 
staat achter op het hoofddek aan BB 
opgesteld.

Voor het vastzetten van de trailers zijn 
flush in het dek sjorkommen aange
bracht, geschikt voor een maximale 
trekkracht van 151 onder 45’.

Fig. 4. Tankenplan 
voor tanks onder het 
hootddek.
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fig. 5. De MN Tou
can (foto Sea Sky 
Martin).

Fig. 6. Single line dia
gram.

De garage is van mechanische ventila
tie voorzien. De ventilatiekanalen bevin
den zich aan de voorkant, op twee 
plaatsen in de zijden en geheel achter
op, steeds aan SB en BB.
Elk kanaal is voorzien van een ventilator 
met een capaciteit van 60.000 m3/h. 
Op zee zorgen de achterste vier ventila
toren voor de toevoer en de voorste 
vier voor de afvoer van de ventilatie
lucht. Er zijn dan 18 luchtwisselingen 
per uur. De voorste vier ventilatoren zijn 
omkeerbaar en leveren dan elk 42.000 
m3/h. Zodoende kunnen in de haven 
alle acht ventilatoren de toevoer verzor
gen, met afvoer op natuurlijke wijze via 
de geopende hekdeur. Het aantal 
luchtwiselingen is dan 30 per uur.

Containervoorzleningen
Ten behoeve van het vastzetten van de

containers zijn op het bovendek contai
nerfittings en sjorogen aangebracht.
De containers worden geladen en ge
lost met een aan BB geplaatste Mac- 
Cregor Haglunds kraan. Deze wordt 
elektro-hydraulisch aangedreven, heeft 
een SWL van 40 t, een bereik van 3,0 
tot 28,0 m en kan 360° draaien.
Onder het bereik van de kraan is in het 
bovendek een flush, waterdicht luik 
aangebracht met een vrije opening van
7,0 x 5,0 m. Het luik geeft toegang tot 
de garage en wordt door de kraan be
handeld.

Ballastsysteem
Om de trim van het schip te kunnen 
corrigeren is het ballastsysteem, met 
twee pompen van 250 m3/h bij 2,5 
bar, zodanig ingericht dat het mogelijk 
is ballast rechtstreeks van voor naar ach

ter te pompen of omgekeerd. De afslui
ters van het ballastsysteem (en die van 
het noodlenssysteem) worden op af
stand bediend in de controlekamer 
achterop het hoofddek.

MACHINE-INSTALLAT1E
De MN Toucan wordt voortgestuwd 
door twee MaK dieselmotoren, type 
6M32, elk met een MCR van 2640 kW 
bij 600 tpm. De motoren drijven elk via 
een Vulkan RATO flexible koppeling en 
een Renk Tacke tandwielkast, type HSN 
670 D, een Lips verstelbare schroef aan. 
De schroeven zijn van het type 4C8, 
hebben vier bladen en een diameter 
van 3400 mm en maken 164 tpm.

Elke tandwielkast is van een PTO voor
zien, van waar via een flexibele koppe
ling, fabrikaat Vulkan, type RATO-S, een 
asgenerator wordt aangedreven met 
1500 tpm. De asgeneratoren staan in 
de hulpmachinekamer opgesteld. 
Daarnaast zijn er in de machinekamer 
twee hulpsets opgesteld, elk bestaande 
uit een Cummins dieselmotor, type KT- 
TA 19G2, met een vermogen van 394 
kW bij 1500 tpm en een generator.
De vier generatoren zijn van het fabri
kaat Van Kaick, type DSC 62L1 -4, en le
veren elk 495 kVA (asgeneratoren) re
spectievelijk elk 575 kVA (hulpsets), cos 
phi 0,80, 3 x 380 V, 50 Hz.
Op zee worden alleen de asgenerato
ren gebruikt, met één hulpset stand by. 
Tijdens het manoeuvreren worden de 
dwarsschroeven direct door de asgene
ratoren gevoed (zie fig. 6), één hulpset
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Lijst van toeleveranciers voor de MN Toucan
voor de Compagnie MortNhanruoe et Naniane de Navigation 

ontworpen door De Merwede en gebouwd door IHC Hofand 
(netvotethg)

Ajax Brandbeveiliging, Amsterdam 

Alfa Laval, Maansen

AJphatron, Rotterdam 

AM W  Marine, Hendrik Ido Ambacht 

'l Anker, Schelluinen 

Bakker Sliedrecht, Sliedrecht

Cetema, Oss 

Datema, Delfzijl

D.B.R., Hardinxveld-Ciessendam 

Drumarkon, Werkendam

Econosto, Rotterdam 

Emce, Voorhout 

Facet, Almere 

Franken, Valkenswaard 

v. Gelder Compagnie, Rotterdam 

Groeneveld, Ridderkerk 

Heinen 6r Hopman, Spakenburg 

Helder &  May, Rozenburg 

IHC Lagersmit, Kinderdijk 

Jotun, Spijkenisse

Kelvin Hughes Observator, Rotterdam 

Krete, Hendrik Ido Ambacht 

Lankhorst Staalkabel, Alblasserdam 

Lips, Drunen 

MacGregor, Rotterdam 

MacGregor Haglunds, Rotterdam 

MaK Nederland, Dordrecht 

Manotherm, Rotterdam 

Marinassist, Zoeterwoude 

Midden Nederland, Hel 

Mobil, Rotterdam 

Mulder Si Rijke, IJmuiden 

Nicovereen, Schiedam 

NR Koeling, Krimpen a/d Ifssel 

Reikon, Spijkenisse 

Sandfirden Technics, Den Oever 

Schat Davit Company, Utrecht 

Simac CSI, Vlaardingen 

Sperre, Ridderkerk 

Uittenbogaart, Rotterdam 

Technische Unie, Dordrecht 

Technoship, Apeldoorn 

Thcrfex, Rotterdam 

Ulstein Rekab, Groningen 

Wiesloch, Spijkenisse 

Willem Pot, Rotterdam 

Winel, Assen 

Winteb, Winschoten 

Wortelboer, Rotterdam

brondbbjSinstaHatie
separatoren, brondstol booster urvt, piatenwarm tewtsse- 

loars

navigatie- en com municotie-apporatuur 

tandwielkasten, flexibele koppelingen 

ramen en poorten

elektrische installatie, generatoren hulpsets, motoren 

dwanschroeven

kathodische bescherming, anti-fou/ing systeem  

nautische inventaris, losse uitrusting voor brandbestrijding 

en diverse veiligheidsm iddefen 

motoren voor hulp-en noodsei s

Cape M orine Board, Isom alin wandsysteem, Momek deu

ren, Potyrey lam inaten 

vlinderkleppen, appendages, tucht fluit 

lieren toodslodders 

lenswaterreiniger 

waterbehandeiingsm stalbtie 

noodgenerator

uitrusting kombuis en wasserij, rvs m eubilair

ventilatie en airconditioning

vloeren

Supreme schroefasafdichtingen 

verf

m agnetisch kompas, ruitewissers

isolatie

tuigage

schroeven en dwarsschroeven

hekdeur

dekkraan

hoofdmotoren

tonkmeetsysteem en bediening afsluiters

vlotten

schilderwerk

smeerokeën

reddingboten en rescue boot

incinerator

koelinstallatie

pompen

roeren

davits voor boten en vlotten 

bewakings- en alarm systeem  

compressoren

sewage-instolfatie, vocuum toiletten

sanitair

stoot vet rappen

werktuigm ochines

stuurmochines

therm ische oke installatie

dekwerktuigen

waterdichte deuren

ventüatiekieppen tanks

ankers en kettingen

voedt het boordnet en de andere is 
stand by. In de haven is één hulpset in 
bedrijf en is de tweede stand by. Bij het 
laden en lossen wordt deze laatste zo
nodig bijgezet en dan is een van de as
generatoren stand by.
De noodgeneratorset bestaat uit een 
Cummins dieselmotor, type 6CT83G, 
met een vermogen van 114 kW bij 
1500 tpm en een Newage Stamford 
generator, type UCM274F, van 120 
kVA.

Voor verwarmingsdoeleinden is een 
thermische olie systeem geïnstalleerd 
met twee economisers in de uitlaatgas
senleidingen van de hoofdmotoren (elk 
550 kW) en een oliegestookte ketel met 
een capaciteit van 1150 kW. Het sys
teem voorziet in de totale warmtebe
hoefte aan boord.
Voor verwarming van de accommoda
tie is er een heetwatersysteem, waarvan 
het water door middel van warmtewis
selaars in het thermische olie circuit 
wordt verhit.
Thermische olie wordt ook gebruikt 
voor tracing van diverse pijpleidingen.

In de hulpmachinekamer staan, behal
ve de asgeneratoren, ook de luchtcom
pressoren en de lens-, ballast-, brand- 
blus- en algemene dienst pompen op
gesteld.

De sewage-installatie, in het boeg- 
schroefcompartiment, is voorzien van 
een vacuümpomp voor het leegzuigen 
van de WC's.

Het schip is voorzien van een Delta- 
MACs systeem van Simac CSI voor be
waking van de machine-installatie en 
voor alarmering. In het systeem is een 
power management systeem voor het 
optimaal gebruik van de generatoren 
geïntegreerd. Ook de niveaumeting 
van de tanks is op het systeem aange
sloten.

VERDERE UmnJSTING 

Stuurgerei
Het schip wordt gestuurd met twee vrij- 
hangende, rechthoekige Barkemeijer 
flaproeren, die worden bewogen door 
Tenfjord stuurmachines. Boven de 
stuurmachinekamer zijn in het hoofd
dek twee flush luiken aangebracht voor 
onderhoud en dergelijke.
In het voorschip zijn twee Lips boeg
schroeven, type CT04, aangebracht, 
die elk worden aangedreven door een 
elektromotor van 350 kW bij 1470 
tpm. De schroeven hebben elk vier ver
stelbare bladen, een diameter van 1300 
mm en maken 390 tpm. Zij leveren elk 
een stuwkracht van 57 kN. Tussen de 
beide boegschroeven is dwarsscheeps

een kanaal aangebracht voor het ver
effenen van drukverschillen.

Anker- en meergerel
Op het mooring deck staan voorop 
twee gecombineerde anker/meerlieren, 
elk met een nestenschijf, een trommel 
en een verhaalkop. De trekkracht voor

het uitbreken van de ankers is 200 kN. 
Op het achterschip staan op het boven
dek twee meerlieren, elk met twee 
trommels en een verhaalkop.
De lieren zijn alle van het fabrikaat Bris- 
sonneau & Lotz en worden elektrisch 
aangedreven. Het meergedeelte is self 
tensioning. De trekkracht op de trom-



mels is bij alle lieren 100 kN (op de 1 e 
laag) en de snelheid is 0-36 m/min.

Reddingmiddelen
Het schip is uitgerust met twee geheel 
gesloten motorreddingboten, een res
cue boot en twee opblaasbare vlotten. 
De reddingboten zijn van een dubbel
wandige CRP constructie, zijn elk ge
schikt voor 24 personen en staan opge
steld onder zwaartekrachtdavits.
De rescue boot is eveneens van CRP en 
wordt door een aparte davit behandeld. 
De vlotten bieden elk plaats aan 25 per
sonen en kunnen worden gelanceerd 
met behulp van handbediende kraan
tjes.

Loodsladders
Ongeveer midscheeps is zowel aan SB 
als aan BB, behalve een staatsietrap ook 
een automatisch werkende loodsladder 
geplaatst (dit zijn de grote haspels die 
op het algemeen plan en de foto's 
goed zichtbaar zijn).

Brandbestrijding
Een automatisch branddetectie- en -

alarmsysteem, fabrikaat Cerberus, is 
aangebracht in de accommodatie, de 
machinekamers en de garage. In de hut
ten, salons en kombuis worden hittede- 
tectoren toegepast, in de overige ruim
ten rookdetectoren. Het systeem is in di
verse secties onderverdeeld. Het alarm
paneel bevindt zich in het stuurhuis.
Op de C02-installatie zijn niet alleen de 
machinekamers aangesloten, maar ook 
de garage. Normaliter wordt daar op 
ro-ro-schepen een drencher systeem 
toegepast, maar gezien de bijzondere 
aard van de lading was dit aan boord 
van de MN Toucan niet wenselijk. 
Verder zijn drie brandblus/dekwaspom- 
pen geïnstalleerd. Die in de hulpmachi- 
nekamer hebben een capaciteit van 74 
m3/h bij 2 bar. De noodbluspomp in de 
boegschroefruimte heeft een capaciteit 
van 40 m3/h bij 7 bar.

Navigatie- en communicatie-ap- 
paratuur
De volgende apparatuur, alles van het 
fabrikaat Raytheon-JRC, is geplaatst:
• twee ST M34 path finder radarsyste

men;

• een GPS navigator, type Raystar 920;
• twee echoloden, type |FE570 

(50/200kHz);
• een richtingzoeker, type JLD10;
• twee Yokogawa CMZ300X gyro- 

kompassen;
• een Yokogawa adaptive pilot, type 

PT200S;
• een weerkaarten fax, type |AX7A;
• een CMDSS radio-installatie met 

JSS710 800 Watt SSB, inclusief telex- 
functies;

• twee Standard C Inmarsat terminals, 
type IUE75A;

• een Inmarsat A terminal, type 
IUE45A MKII;

• twee VHF/DSC installaties, type JHS31;
• zes 'handheld' radio's, type |HS7;
• een wachtontvanger, type 2182;
• een Navtex, type NCR300.
Verder zijn geplaatst:
• een roerhoekaanwijzer;
• een Sestrel Observator magnetisch 

kompas;
• een Walker elektromagnetisch log;
• een Walker windsnelheid- en rich- 

tingmeter.

H O LLA N D  M A R IN E  
CPC SYSTEM’S for WINDOWS 

CLASS APPROVKI) LOADING COMPWTKRS & CARGO 
PLANNING SYSTKMS under MsWINDOWS

- Conlainerships
- Tankers
- Pipe laying Vessels
- RoRo-Passenger Ships
- Semi Submersibles

- General Cargo Ships
- Bulkers
- Special Vessels
- Coastal Vessels 

Anything that floats

Multi Ship Container Planning System (M SC P ) 
Fleet Cargo management System 
Custom Software Development

M ARIT IM E SOFTW ARE 
under MsWINDOWS:
- Spare Parts management
- Planned Maintenance
- Stores Control

H O LLA N D  M A R IN E
P.O. Bon 28 4926 Z G  1 Jg e  Zw aluw r. N PTH K R1 .A N D S Phorw: *31 162 AH7J7J F a t ; * J I  162 6H7476
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DENO COMPRESSORS HOLLAND
Starting and working air compressors from 7 up to 258 m3/h.
According to all classification societies.
WHERE EVER YOU ARE YOU NEED AIR 
YOU CAN CALL US EVERYWHERE.....
Van Duijvendijk en van Overbeek b.v.
Ophemertstraat 98, 3089 JE  Rotterdam 
Tel. ( + 31 10) 429 39 55, Telefax ( + 31 10) 429 87 35

MARINE COMPRESSORS MANUFACTURERS



Schepen Onderlinge Nederland, 
de grootste onderlinge schepen
verzekeraar in Nederland, is 
gespecialiseerd in het verzekeren 
van schepen (pleziervaart, 
binnenvaart en kleine 
handelsvaart).

SCHWEITZERLAAN 4 
9728 NP GRONINGEN 
Tel. 050 - 5255500 
Fax 050- 5255515

WESTEWAGENSTRAAT 66 
3011 AT ROTTERDAM 
Tel. 010 - 4140301 i
Fax 010 - 4140038 I

BESTE VERZEKERING
"FROM COAST TO COAST"...

%
E N  W E L  Z O  V O O R D E L I G !  Met Schepen Onderlinge Nederland 
kiest u voor een verzekeringsmaatschappij met begrip en kennis van 
zaken. We kennen de zee en de scheepvaartwereld als geen ander. 
Daarom zijn uw schip en lading bij ons optimaal verzekerd tegen alle 
risico's en gevaren die u op zee kunt tegenkomen. We zijn 24 uur per 
dag 'aan dek' om waar ook ter wereld uw problemen vakkundig te 
regelen.

En onze premies? Als onderlinge maatschappij werken wij zonder winst
oogmerk en dat vertaalt zich in uiterst gunstige voorwaarden en premies!

Schepen
Onderlinge
N E D E R L A N D  uA.

DE ZEKERHEID VAN EEN 
VEILIGE KOERS

Bel of schrijf ons eens voor een offerte op maat

SHIPS RADIO SERVICES B.V.

Voor onderhoud 
en installatie van 

navigatie & 
communicatie 

apparatuur met 
een grote S voor 

SERVICE

Adm. de Ruyterstraat 20, 3115 HB Schiedam 
Telefoon 010-4730288 

Fax 010 - 4731006

T A C  bv
TAC  B.V. is founded early 1993 as a joint venture 
between a number of professionals in the Marine, 
Offshore and Onshore industry in order to concentrât 
expertise of all diciplines required for offering 
potential customers an optimum services. TA C ’ s core 
business can be described as follows:

- Project Managment.
- Financial Managment.
- Operational assistance.
- On-site supervision of new buildings and 

conversion of vessels and offshore structures.
- Delivery o f tailor made spare-parts, maintenance 

and logistic programs for all kind of floating 
and non-floating objects.

- Feasibility studies.
- Surveys.
- Implementation of Environmental, Safety and 

Quality Assurance policies.

Depending on the specific project requirements, 
multi-disciplinary project teams are formed to 
quarantee professional services in all respects.

TAC bv
Technical and Administration Consultants 
Industrieweg 161, 3044 AS Rotterdam 
Tel. 31-(0)10-2622708
Fax 31 -(0)10-2622727



Klem onder de Botlekbrug
Op 30 juli 1993 kwam  het m.s. "Trout", varende op de Oude Maas tij
dens een reis van de Selnehaven naar de Geulhaven in aanvaring met de 
Botlekbrug. Gelukkig heeft die aanvaring niet geleid tot een explosie, 
een milieuramp of ontsnapping van de restlading brandgevaarlijke iso- 
butaan. Maar de aanvaring was ernstig genoeg om te worden onder
zocht door de Raad voor de Scheepvaart.

De voorbereiding
De "Trout" is een Nederlandse gastan
ker toebehorende aan Chemgas Inter
coastal CV. Het schip is in 1990 ge
bouwd, is 102 meter lang en meet 
1997 registerton. Het wordt voortbe
wogen door twee schroeven elk aange
dreven door een motor met een ver
mogen van 523 kW en het heeft een 
boegschroef.
De "Trout" is een zogenaamde kruip- 
lijncoaster. Het is een volwaardig zee
schip dat tevens geschikt is en gebruikt 
wordt om reizen op de binnenwateren 
te ondernemen. Het wordt dan onder 
bepaalde voorwaarden als binnenschip 
aangemerkt. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat het schip als zeeschip van een zee
reis binnenkomend verplicht is een 
loods te nemen, maar dat het daarna 
op de binnenwateren als binnenschip 
niet loodsplichtig is.

Op 29 juli 1993 kwam de "Trout" met 
een uit Vlissingen afkomstige lading iso- 
butaan in de Seinehaven te Rozenburg 
aan. Deze lading werd daar bij Arco 
Chemie gelost. De volgende morgen, 
30 juli 1993, was de Trout om 07.30 
leeggelost op 15,58 mt restlading na. 
Het schip kon niet bij Arco Chemie blij
ven liggen, maar moest verstomen naar 
de Geulhaven om daar op orders te 
wachten.
De "Trout" vertrok te 08.30 uur van de

Arco-ligplaats in de Seinehaven. De ka
pitein had het schip vooraf bij het Ha
vencoördinatiecentrum gemeld als bin
nenvaartschip met gevaarlijke lading. 
Omdat het traject, evenals het voor
gaande (VlissingenRozenburg) geheel 
over binnenwateren zou worden afge
legd, was de 'Trout" volgens opgave 
van de kapitein als binnenvaartschip te 
Rotterdam aangekomen en derhalve 
niet loodsplichtig. De kapitein was zeer 
ervaren. Sinds 1961 had hij als stuur
man en kapitein bij verschillende rede
rijen in de KHV gevaren waarbij hij ook 
op gastankers had dienstgedaan. In 
1990 was hij bij Chemgas in dienst ge
komen en hij had toen ook het groot 
vaarbewijs en het schippersdiploma 
voor alle binnenwateren behaald.
De route Seinehaven Geulhaven had hij 
nog nooit gevaren, maar hij was de 
Botlekbrug vroeger wel onder loods- 
aanwijzing met zeeschepen gepas
seerd.
Zijn reisvoorbereiding bestond uit het 
raadplegen van de tijden van hoogwa
ter te Rotterdam en Dordrecht in ver
band met de te verwachten stroom. 
Verder raadpleegde hij hydrografische 
kaart 1809.3 voor de VHF-blokkanalen 
en de nautische informatie. Hij besteed
de geen aandacht aan de doorvaart- 
hoogte onder de Botlekbrug. Hij ver
klaarde later dat dat kwam omdat hij er 
volledig van overtuigd was dat de

'Trout" onder alle bruggen in het vaar- 
gebied, met uitzondering van die in het 
Albertkanaal in België, door kon zonder 
dat daarvoor een opening noodzakelijk 
was. Deze (onjuiste) veronderstelling 
had hij gekregen door ervaring en door 
gesprekken die hij in de voorgaande
2,5 jaar gevoerd had. Hij zag daarom 
geen aanleiding de ervaren binnen
schipper die aan boord was, maar geen 
wacht had, te raadplegen.

De aanvaring
De kapitein meldde zich op de verplich
te blokkanalen en luisterde daar ook 
voortdurend op uit. Hoewel het buiig 
weer was, was er voldoende zicht. De 
wind was matig en op de Oude Maas 
liep de stroom in de richting van de 
Nieuwe Maas. De rivierradar stond bij 
en de kapitein navigeerde zijn moderne 
schip met eenmansbrugbediening van
uit de manoeuvreerstoel. In verband 
met onverwachte voorvallen was ook 
de werktuigkundige op de brug.
Met weinig vaart voer de "Trout" door 
het Hartelkanaal.
Bij het vanuit het Hartelkanaal de Oude 
Maas opvaren zag de kapitein een schip 
dat de Spijkenisserbrug passeerde in de 
richting van de Botlekbrug. De "Trout" 
kon echter gemakkelijk voor dit schip 
langs bakboord uit de Oude Maas op
draaien. Vervolgens bracht de kapitein 
het schip met minimum stuurvaart 
slaags voor de vaste doorvaart van de 
Botlekbrug. Hij heeft nog met de kijker 
naar de peilschaal gekeken en daarop 
9,80 meter afgelezen. Dat bleek later 
een foute waarneming te zijn, want de 
werkelijke waarde was 7,30 meter. De 
benodigde doorvaarthoogte voor de 
"Trout" bedroeg 9 meter! Even later 
zag de kapitein dat het fout ging en gaf 
met beide motoren volle kracht achter
uit. Dit kon echter niet meer verhinde
ren dat de "Trout" te 09.30 uur met het 
voorste dekhuis klem liep onder de Bot
lekbrug.
Direct na de aanvaring werd het elec- 
trisch circuit naar het voorschip verbro
ken. Er werd geen gaslekkage gecon
stateerd en er werden brandslangen 
gereed gelegd.

De havenautoriteiten werden gewaar
schuwd en er werd een sleepboot be
steld. Na bijballasten en nadat te 10.15 
uur een sleepboot ter assistentie was 
gearriveerd kwam het voorschip te 
10.45 uur vrij van de brug. Bij dezehg 1. De Botlekbrug
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hg.2 De situatie

manoeuvre stootte de "Trout" ook nog 
hard tegen een dukdalf aan. In overleg 
met de havendienst kreeg de kapitein 
daarna toestemming om op eigen 
kracht naar de hem inmiddels opgege
ven nieuwe bestemming, Vlissingen, te 
varen waar de aanzienlijke schade werd 
hersteld.

De kapitein kreeg een schriftelijke beris
ping van zijn rederij. En verder werd hij 
gestraft door een terugzetting in loon. 
En vervolgens viel de beschikking in de 
bus waaruit bleek dat hij als betrokkene 
moest verschijnen voor de Raad voor 
de Scheepvaart.

Binnenvaartrampenwet
Ter zitting stelde de raadsman van de 
kapitein de bevoegdheid van de Raad 
voor de Scheepvaart in deze zaak aan 
de orde. Hij stelde dat het hier een bin- 
nenvaartramp betrof. En juist voor dit 
soort scheepsrampen is de Binnenvaart
rampenwet tot stand gekomen. 
Voordien was het in enkele gevallen 
voorgekomen dat de Raad voor de 
Scheepvaart op grond van artikel 70 
van de Schepenwet een onderzoek had 
ingesteld naar rampen aan binnensche
pen overkomen.
Maar, zo lezen we in de Memorie van 
Toelichting bij de Binnenvaartrampen
wet:
"Wat dit laatste betreft mag met recht 
betwijfeld worden of bij de totstandko
ming van de Schepenwet de bedoeling 
heeft voorgezeten deze ongevallen on
der art. 70 dier wet te brengen, ook 
moet de Raad voor de Scheepvaart op 
grond van zijn samenstelling, welke ge
heel gericht is op de zeescheepvaart, 
niet het aangewezen lichaam worden 
geacht om zuivere binnenvaartrampen 
te onderzoeken".
Waarom maakte de raadsman hier nu 
zo'n punt van? Welnu, de Raad voor de 
Scheepvaart heeft de bevoegdheid een 
maatregel van tucht op te leggen. 
Maar bij een onderzoek volgens de Bin
nenvaartrampenwet zou een maatregel 
van tucht niet aan de orde kunnen ko
men.
De Raad voor de Scheepvaart verwierp 
het verweer. Een zeeschip is en blijft 
een zeeschip en valt dus onder de juris
dictie van de Raad voor de Scheep
vaart. Maar men hield bij het bepalen 
van de strafmaat wel rekening met de 
omstandigheden.
Hier volgt de letterlijke tekst van de uit
spraak.

De uitspraak 
Ontvankelijkheid
De raadsman van betrokkene heeft ter 
zitting aangevoerd dat de Raad in deze 
zaak niet bevoegd is, aangezien het hier 
een zuivere binnenvaartramp betreft.

De Raad ver
werpt deze 
stelling.
Voorzover 
thans van be
lang houdt ar
tikel 2 van de 
Schepenwet 
in, dat de be
palingen van 
deze wet van 
toepassing zijn 
op schepen, 
welke be
stemd zijn om 
een reis te on
dernemen.
Onder het on
dernemen van 
een reis wordt 
ingevolge het 
bepaalde in ar
tikel 1, onder 
1, van de 
Schepenwet 
verstaan het 
buitengaats 
brengen van 
een schip en 
onder het bui
tengaats bren
gen kort en 
zakelijk samengevat het verlaten van 
het Nederlands gebied.
Vast staat dat voor het Nederlandse 
m.s. "Trout" de ingevolge artikel 3 van 
de Schepenwet vereiste certificaten zijn 
afgegeven en dat met dit schip ook re
gelmatig zeereizen worden gemaakt. 
Het schip is derhalve bestemd om een 
reis te ondernemen in de zin van artikel 
2 juncto artikel 1, onder 1, van de Sche
penwet.
Dit brengt met zich, dat de Raad be
voegd is aan de kapitein van de 
"Trout", die over de vereiste zeediplo- 
ma's beschikt, de in de Schepenwet ge
regelde tuchtrechtelijke maatregelen 
op te leggen.
Hieraan doet niet af dat met de 'Trout" 
ten tijde van de aanvaring met de Bot- 
lekbrug een reis van Rozenburg naar de 
Geulhaven over binnenwateren werd 
gemaakt en dat de kapitein gehouden 
was de voor die binnenwateren gelden
de regels na te leven.

Beschouwing
Omdat de kapitein van de 'Trout" met 
deze gastanker zonder loods op de bin
nenwateren voer, had hij het traject ex
tra zorgvuldig moeten bestuderen. De 
door hem gebruikte Nederlandse kaart 
voor de binnenwateren gaf alle infor
matie over de doorvaarthoogten. Het 
zou hem moeten zijn opgevallen dat de 
doorvaarthoogte van de Botlekbrug 
veel minder bedroeg dan die van de 
Hartelbrug, die hij juist daarvoor zonder

problemen was gepasseerd. De kapi
tein ging van de onjuiste aanname uit 
dat zijn schip onder alle bruggen in dit 
gebied door kon, zonder dat die wer
den geopend.
Hij was daar kennelijk zo van overtuigd 
dat hij ook heeft nagelaten de bij hem 
aan boord dienstdoende ervaren bin
nenschipper hierover om advies te vra
gen. Bovendien had de kapitein de 
doorvaarthoogte van de Botlekbrug 
per VHF op kanaal 18 aan de brug
wachter kunnen opvragen.
De kapitein is, bij het voornemen om 
de Botlekbrug te passeren, ernstig te 
kort geschoten in het zich op de hoog
te stellen van de juiste beperkingen in 
de doorvaart van deze brug. Hij heeft 
derhalve schuld aan de aanvaring van 
zijn schiD met deze brug, waarbij be
manning, schip en omgeving in gevaar 
zijn gebracht. Gelet op de door de kapi
tein ter zitting aangevoerde persoonlij
ke omstandigheden, beperkt de Raad 
zich tot het uitspreken van onderstaan
de tuchtrechtelijke maatregel.

Beslissing
De Raad straft de kapitein wegens zijn 
schuld aan de aanvaring door het te zij
nen aanzien uitspreken van een beris
ping.

Lering
Een goede reisvoorbereiding is altijd, 
ook op binnenwateren, noodzakelijk.



WEKA KRIMPEN BOXCOOLER
The WEKA boxcoolers are installed in 

all types of river and seagoing ships as 

well as in stationary vessels, dredgers 

and pontoons. Due to mounting water 

pollution hence the increased wear of 

cooling sytems, a closed circuit cooling 

system became necessary. The solution 

was and still is the boxcooler.

The principle is based on the fact, 

that warm water by its lower density ri

ses, thus causing a thermosiphon circu

lation.
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Onderwatermotoren

Bakker Sliedrecht Electro-lndustrie is 
een bedrijf dat speciale elektromotoren 
ontwerpt, bouwt èn levert in alle denk
bare uitvoeringen, voor hel aandrijven 
van onder meer pompen, cutters en 
graafwielen. Toepassingen komen 
voor op alle denkbare typen bagger
schepen. Voor service, onderhoud, 
revisie en reparaties, zijn wij 24 uur per 
dag inzetbaar.
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Tel/Fax 0184-416600/410144 
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Direct Torque Control, DTC
De n ieuw e g en eratie  m otorrege lingen

In hel kort: Direct Torque Control is de meest recente methode om een 
AC-m otor te regelen, ontwikkeld door ABB. BI] Direct Torque Control 
w ordt elke wijziging van de schakelstanden van de vermogenshalfgelel- 
ders direct afgeleid van de elektromagnetische toestand van de aange
dreven AC m otor. De optimale schakelstand van de vermogenhalfgelel- 
ders w ordt elke regelydus bepaald met een cyclustijd van 25 mlcrose- 
conden.

D a t  is ook het belangrijkste verschil 
tussen Direct Torque Control en huidi
ge traditionele AC motor regelmetho- 
des : met DTC is er geen afzonderlijke 
spanning- en frequentiegestuurde 
PWM-modulator. De stand van de ver- 
mogensschakelaars wordt direct be
paald door berekening van de stator- 
flux en het motorkoppel. De gekozen 
stand van de schakelaars forceert de 
richting van de statorflux zodanig, dat 
het benodigde motorkoppel en de sta
torflux wordt verkregen. De berekening 
van de statorflux is gebaseerd op een 
nauwkeurig motormodel en de meting 
van de motorvoedingsspanning en - 
stroom. Meting van het toerental is niet 
noodzakelijk. De referentiewaarde voor 
de koppelregrlaar komt van de toeren- 
regelaar of van een externe referentie. 
De koppelreferentte wordt intern aan
gepast om de tussenkring gelijkspan
ning te begrenzen, en het werkelijke 
motoraskoppel en de omvormerstroom 
binnen de toegestane waarden te hou
den. Direct Torque Control biedt uitste
kende dynamische prestaties, met een 
koppelstapresponsie typisch beter dan 
2 milliseconden. Nauwkeurige koppel- 
regeling wordt ook mogelijk bij zéér la
ge toerentallen, zelfs bij stilstand. DTC 
wordt gerealiseerd door gebruikmaking 
van Digital Signal Processors en ASIC- 
technologie.

I. Inleiding
Gedurende de laatste decennia is de 
ontwikkeling van aandrijvingen voor 
toerenregeling van AC-motoren enorm 
geweest en is in hoofdzaak gebaseerd 
op de voortgang van de halfgeleider- 
technologie. Met name nieuwe signaal- 
verwerkende technieken hebben het 
mogelijk gemaakt gebruik te maken 
van nieuwe besturingsprincipes. Eén 
van de laatste stappen is DTC, Direct 
Torque Control. Bij DTC zijn besturing 
van de motor en omvormer vergaand 
geïntegreerd. Alle schakelwijzigingen

van de omvormer zijn gebaseerd op de 
elektromagnetische status van de mo
tor. Een afzonderlijke PWM-modulator 
tussen de motor en omvormerbestu- 
ring is overbodig, hetgeen een grote 
verbetering inhoudt. DTC maakt een 
zeer snelle en flexibele regeling van de 
inductiemotor mogelijk. De koppel
stapresponsie is extreem kort, typisch is 
het kleiner dan 2 milliseconden en een 
verscheidenheid aan nieuwe motorbe- 
sturingsfuncties kunnen gerealiseerd 
worden met DTC. Dit alles is alleen mo
gelijk met hoge snelheid digitaal sig- 
naalverwerkende technieken. De bestu- 
ringselektronica bestaat uit Digital Sig
nal Processors (DSP) en Application 
Specific Integrated Circuits (ASIC) tech
nologie.

II. Hef concept van DTC
De basis van de Direct Torque Control- 
omvormer is aangegeven in figuur 1. 
De kern van het systeem is het Direct 
Torque en Flux Hysteresis Besturings-

blok en de Optimale Schakellogica. Het 
nauwkeurige Motormodel is ook een 
zeer essentieel deel van DTC. Het Mo
tormodel berekent het actuele motor
askoppel, de statorflux en het toerental 
door middel van meting van 2 motorfa- 
sestromen en de tussenkring gelijkspan
ning.
De referenties voor koppel en flux wor
den vergeleken met de actuele waar
den en besturingssignalen worden ge
vormd door gebruik van een 2-niveau 
hysterese regelmethode. De meest op
timale schakelstand van de vermogens- 
halfgeleiders wordt elke regelcyclus be
paald met een intervaltijd van 25 mi- 
croseconden (40.000 keer per secon
de). Dat is ook het belangrijkste verschil 
tussen Direct Torque Control en tradi
tionele regelprintipes: bij DTC is er 
geen afzonderlijke spanningen frequen
tiegestuurde PWM-modulator. De Op
timale Schakellogica is uitgevoerd met 
ASIC-hardware. De schakelstanden 
voor Sa, Sb en Sc in het hoofdstroom- 
deel worden direct aangestuurd door 
deze logica. De teruggekoppelde infor
matie van de vermogensschakelaars 
wordt gebruikt voor berekening van de 
actuele spanningsvector.

A. Hysterese regeling van stator
flux en motorkoppel
Direct Torque Control is gebaseerd op

Fig .1. De kem van DTC is de directe koppel- en statorfluxregeling samen met de Optimale Schakel
logica en het Motormodel



Fig.2. De statorllux 
wordt direct geregeld 
om aan het gevraag
de koppel te voldoen

Fig.3. Destervormige 
stotorspanning van 
een omvormer

rotation direction

de theorie van de veldgeoriënteerde re
geling van de inductiemachine en de 
theorie van de directe zelfregeling (zie 
literatuurreferenties [1],[2] en [3]). Een 
ruimtelijke vectorvoorstelling van mo- 
torgrootheden wordt hierbij gebruikt. 
Flux- en stroomvectoren en omvormer- 
spanningsvectoren kunnen bijvoor
beeld geplaatst worden in statorcoördi- 
naten, zoals in figuur 2.
Er zijn 6 spanningvectoren en 2 ver
schillende nulspanningvectoren be
schikbaar in de 2-standenspannings- 
bron-omvormer.
Koppel is het produkt van stator- en ro- 
torfluxvectoren of van statorstroom en - 
flux volgens:

Te

inductiemotor is normaal groter dan 
100 milliseconden, dus de rotorflux is 
relatief stabiel en verandert langzaam in 
vergelijking tot de statorflux. Dus het is 
mogelijk het benodigde koppel effectief 
te leveren door rechtstreeks de stator- 
fluxvector zo nauwkeurig mogelijk te la
ten ronddraaien in een bepaalde rich
ting.
De strategie van Direct Torque Control

is recht op het doel af: als meer koppel 
wordt gevraagd, dan is het de taak van 
de volgende schakelstand van de ver- 
mogenshalfgeleiders om aan die vraag 
te voldoen.
De momentele waarde van de stator- 
fluxvector wordt geregeld om het ge
vraagde motorkoppel te leveren. De 
statorfluxvector wordt bepaald door de 
voedingspanning van de wisselrichter. 
De Optimale Schakellogica berekent de 
beste spanningsvector, afhankelijk van 
het actuele koppel en het referentie 
koppel. Met de werkelijke grootte van 
de statorfluxvector wordt ook rekening 
gehouden bij de keuze van de schakel
stand.
Bijvoorbeeld, in figuur 2 verlaagt de 
spanningsvector U4 effectief de radiale 
component van de statorfluxvector en 
tegelijkertijd beweegt de fluxvector tan- 
gentieel in de draairichting. Deze tan- 
gentiële beweging vergroot de hoek y, 
en daarmee het koppel.
De radiale verandering beïnvloedt de 
grootte van de statorflux, waardoor ook 
de magnetisering van de motor veran
dert. Het doel is de statorfluxvector zo 
te bepalen, dat zowel het gewenste 
koppel als de statorflux wordt bereikt. 
Tijdens het verdraaien van de statorflux 
verandert de uitwerking van de span- 
nings-vector op de statorflux en het 
koppel. Ook hiermee wordt in de scha
kellogica rekening gehouden. De scha
kelstand wijzigt alleen als de waarden 
van het actuele koppel en statorflux, 
meer als de toegestane hysterese, afwij
ken van de gewenste referentiewaar
den.
Het gedrag van hysterese geregeld 
koppel wordt aangegeven in figuur 4. 
Op tijdstip t0 is meer koppel niet nodig 
en dus wordt de nulvector gebruikt. 
Het werkelijke motorkoppel Te vermin
dert totdat het koppel onder de waarde 
Tref-,deltaT1 komt. Daarna wordt een 
geschikte spanningsvector gekozen om 
het werkelijke koppel weer te verhogen 
(t+). Merk op dat de veroorzaakte kop- 
pelverandering afhankelijk is van mo
torparameters en ook van de rotorfre-

0 .9
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De lengte van de statorfluxvector wordt 
normaal constant gehouden en het 
motorkoppel wordt bepaald door de 
hoek y tussen de stator- en de rotorflux. 
De rotortijdconstante van de standaard
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Hg.4. Hysteresis-regeling van het motorkoppel.
Tref is het gevraagde koppel; Te het werkelijke koppel; DeltaTI en dettaT2 de toegestane hysteresis



quentie en de gekozen spanningsvec- 
tor. In figuur 4 wordt de koppeltoena- 
me veroorzaakt door de vectorverande- 
ring van de flux amplitude hysterese re
gelaar.
Bij lage frequenties hebben de span- 
ningsvectoren in tangentiële richting 
een zeer effectieve invloed op het kop
pel. Als het actuele koppel meer dan de 
hysteresislimiet deltaT2 verschilt van 
het referentie koppel, is het ook toege
staan de spanningsvector te gebruiken 
om het koppel te verlagen.

B. Motormodel
Samen met de flux- en koppelhysterese 
regeling bepaalt het Motormodel de 
benadering van de werkelijke flux en 
het koppel voor modulatie, en ook be
naderingen van toerental en elektrische 
frequentie voor bovenliggende regelin
gen. Nauwkeurigheid van het Motor
model is zeer essentieel bij DTC, want 
er is geen terugkoppeling van het mo- 
tortoerental. Slechts 2 stator-fasestro- 
men en de tussenkring-gelijkspanning 
worden gemeten. Het Motormodel is 
gebaseerd op de identificatie van de 
motorparameters en de stroom-terug- 
koppeling.
De hoofdtaak van het Motormodel is 
het nauwkeurig bepalen van de stator- 
flux binnen elke regelcydus van 25 mi- 
croseconden. De statorflux wordt bere
kend vanuit de statorspanningvector en 
-stroom volgens

De statorspanningsvector wordt be
paald door de gemeten gelijkspanning 
en de actuele schakelstand. De stator- 
weerstand Rs wordt tijdens de motor- 
identificatie tijdens het inbedrijfstellen 
bepaald. Thermische compensatie van 
de statorweerstand wordt in het ther
misch motormodel bepaald. Drempel- 
spanningen en commutatievertragin- 
gen van de vermogenshalfgeleiders 
worden verrekend bij de bepaling van 
de statorflux.
Tijdens aansturing wordt de berekende 
statorflux gecorrigeerd door middel 
van de stroomterugkoppeling.
De gedachte achter de stroomterug
koppeling is gebaseerd op formule 3, 
waarin de statorflux wordt voorgesteld 
door middel van de stator- en rotor- 
stroomvectoren.

= L8is +Lmir

De berekende statorflux wordt zo ge
corrigeerd, dat formule 3 zowel geldig 
is voor de statische als de dynamische 
toestand. De stroomterugkoppeling 
verbetert in hoge mate de berekening

van de statorflux, vooral bij lage fre
quenties. Een zeer hoog startkoppel 
kan gevormd worden en het af gegeven 
koppel is bijzonder constant over het 
hele regelgebied, ook bij stilstaande as. 
De actuele waarde van het koppel 
wordt berekend als produkt van de sta
torflux en de statorstroom. Het Motor
model berekent ook het toerental en de 
elektrische frequentie. De elektrische 
frequentie wordt berekend door aflei
ding van de hoek van de rotorfluxvec- 
tor als volgt:

.. _ der _ er(t2) - ©rtti)U3o “  -----  -------------------
dt At

De intervaltijd van de berekening is 1 
ms (t), zodat berekeningen van de fre
quentie tot 400 Hz mogelijk is. De hoek 
van de rotorflux wordt berekend door 
middel van de volgende vergelijkingen:

V r- ^ M V s - o l- s is )- n x +HVy
-m

H V , 
©r = arctan(— 2-)

“ rx
De mechanische snelheid van de rotor 
wordt bepaald door:

u r ’  P n ( w .  - R r ^ f )
♦,*

De nauwkeurigheid van het Motormo
del is gebaseerd op de motoridentifica- 
tie ('autotuning'), welke wordt uitge
voerd tijdens de inbedrijfstelling. Be
langrijkste parameters van het Motor
model zijn motorinductanties en stator
weerstand. Met het verzadigingseffect 
van de inductanties wordt ook rekening 
gehouden.

III. DTC regelen
DTC voorziet alleen in een effectieve 
koppelregeling en bepaling van motor- 
grootheden. Om vervolgens een echte 
omvormer te maken zijn een aantal ex

tra regelaars noodzakelijk.
Figuur 5 laat een ruw blokschema zien 
van een DTC geregelde omvormer. De 
meeste toegevoegde functies worden 
gerealiseerd door middel van de kop- 
pelreferentie, maar ook de fluxreferen- 
tie en hysterese parameters worden ge
bruikt.

A. Koppelreferentie
De ingang van de koppelreferentie-re- 
gelaar is de koppelreferentie van de toe- 
renregelaar of een externe koppelrefe
rentie. De koppelreferentie wordt aan
gepast om de tussenkring-gelijkspan
ning en de elektrische frequentie te be
grenzen. Ook wordt de koppelreferen
tie begrensd om te voorkomen dat het 
motorkoppel groter wordt dan het kip
koppel. De omvormer wordt beveiligd 
tegen overbelasting door het begren
zen van het koppel. Het is toegestaan 
de omvormer voor een bepaalde tijd te 
overbelasten.

B. Toerenregeling
In vele toepassingen is de toerenrege
ling de belangrijkste taak van een om- 
vormer-aandrijving. De kwaliteit van 
een proces hangt vaak af van het func
tioneren van de toerenregelaar. In de 
DTC-omvormer is de toerenregeling 
niet een onderdeel van de interne rege
laars van de omvormer, zoals gewoon
lijk het geval is. Bij DTC is de uitgang 
van de toerenregelaar de referentie 
voor de koppelregeling. Dit maakt het 
mogelijk meer procesgegevens in de 
toerenregeling op te nemen. Het basis 
algoritme van de toerenregelaar is PID. 
Een acceleratie-compensatie is inbegre
pen in de toerenregelaar. Deze com
pensatie is erg nuttig om de regelafwij- 
king te minimaliseren tijdens het ver
snellen of vertragen van de inertia. De 
PID-regelaar kan meer ingesteld wor
den als een belasting-compensatie. De 
PID-regelaar en de acceleratiecompen- 
satie worden ingesteld door middel van 
een automatische instelling, die geba
seerd is op identificatie van de mecha

Fig.S. Btokichema van een DTC geregelde omvormer



nische tijdconstante van de aandrijving. 
Deze tijdconstante kan geïdentificeerd 
worden tijdens de inbedrijfstelling of 
normaal bedrijf.

C.Fluxreferentie
Een absolute waarde van de statorflux 
kan gegpven worden als een referentie
waarde voor het DTC-blok.
De mogelijkheid om de absolute waar
de van de statorflux te regelen of flexi
bel aan te passen, biedt op eenvoudige 
wijze vele omvormer-eigenschappen. 
Zo wordt fluxreferentie-regeling onder 
andere gebruikt voor flux-optimalisatie, 
veldverzwakking,

D. Schakelfrequentie referentie
De regeling van de schakelfrequentie 
kan gerealiseerd worden door middel 
van de hysteresis-regeling van koppel 
en flux. De methode is gebaseerd op 
het aanpassen van de hysterese para
meters als functie van de elektrische fre
quentie. De schakelfrequentie kan gere
geld worden tussen de 1.5 en 3.5 kHz 
met de huidige vermogensschakelaars.

IV. Enkele speciale functies met DTC

A. Startelgenschappen
De motor kan nagenoeg onmiddellijk 
gestart worden in elke elektromagneti
sche toestand met DTC. In het geval 
van een draaiende motor wordt de syn
chrone frequentie in minder dan 2 mil
liseconden gedetecteerd en DTC syn
chroniseert onmiddellijk. Zelfs wanneer 
de rotorflux nog niet verdwenen is, kan 
het starten onmiddellijk plaatsvinden, 
zonder enige vertraging. Dit maakt snel 
schakelen van de motor tussen direct 
op het net en de omvormer mogelijk.

B. Fluxremmen
Het fluxremmen voorziet in een effec
tieve methode oin remmen van de mo
tor tijdens normaal bedrijf mogelijk te 
maken. Het remmend vermogen is ge
lijk aan die bij DC-remmen, maar tij
dens fluxremmen wordt de wisselrich
ter normaal aangestuurd.

C.Fluxoptlmalisatie
Het DTC Motormodel kan automatisch 
de meest optimale magnetisering van 
de motor berekenen, afhankelijk van de 
motorbelasting. Fluxoptimalisatie ver
hoogt daardoor het totale rendement 
van de aandrijving. Met name bij lagere 
belastingen van de motor kunnen de 
verliezen meer dan öO %  gereduceerd 
worden. 50 %  magnetiseringsstroom 
leidt tot 75 %  reductie van de ohmse 
verliezen, wanneer de motor onbelast 
draait.

D. Uitval voedingsspanning
Wanneer de voedingsspanning van de

omvormer wegvalt, behoudt DTC het 
spanningsniveau in het gelijkspannings- 
circuit binnen toelaatbare grenzen. Als 
het net daarop herstelt kan de motor 
onmiddellijk weer belast worden. De 
tijdsduur van het voedingsspannings- 
verlies, die kan worden overbrugd 
hangt af van de belasting en de massa- 
traagheid van het aangedreven werk
tuig en kan variëren van 1 seconde tot 
vele minuten.

V. Prestaties DTC AC-aandrijving

Koppelresponsie en llneartteit.
DTC biedt extreem korte koppelres- 
ponsietijden (typisch minder dan 2 mil
liseconden). Dit wordt getoond in fi
guur 6, waarin een benadering van het 
luchtspleetkoppel te zien is. Met DTC is 
het eenvoudig zeer snel om te keren 
van draairichting. Figuur 7 toont een fa- 
sestroom gedurende het snel omkeren 
van draairichting met 20 %  belasting. 
De lineariteit van de koppelregeling is 
ook erg goed voor een tacholoze om- 
vormeraandrijving. Figuur 8 toont het 
askoppel tijdens het langzaam omkeren 
van draairichting met 80 %  belastend 
koppel. Figuur 9 laat het askoppel zien 
op een geblokkeerde as, als functie van 
de koppelreferentie. Het werkelijke as
koppel is gemeten en de lineariteitsfout 
over het hele regelgebied is minder dan 
1 0 % .

Toerennauwkeurtgheid
De nauwkeurigheid van de bepaling 
van het astoerental is zeer goed over 
het hele regelbereik. Dit maakt het mo
gelijk de DTC-omvormer in veel toepas
singen te gebruiken, waar voorheen ta- 
chogestuurde vectorregelingen nood
zakelijk waren. Figuur 10 toont de bere
kening van het toerental met geblok
keerde motoras tijdens een langzame 
verandering van het askoppel.

VI. Conclusie
DTC is een geheel nieuwe methode om 
een inductiemachine te regelen. De 
zeer effectief gecombineerde besturing 
van de motor en halfgeleiders biedt su
perieure eigenschappen.
Nauwkeurige en snelle koppelregeling 
wordt bereikt zonder tachoterugkop- 
peling, zelfs bij lage snelheden. Presta
ties van DTC zijn ruimschoots genoeg 
voor de moeilijkste aandrijftoepassin- 
gen. Door de flexibiliteit van de DTC- 
besturing kunnen veel nieuwe omvor- 
merfuncties worden gerealiseerd, zoals 
fluxremmen, snelstarten en fluxoptima
lisatie.

Proefopstelling
Twee identieke standaard ABB-wissel- 
stroommotoren zijn met elkaar gekop
peld met een koppelmeetas. De be
proefde omvormers hebben een ge
meenschappelijke gelijkspanningstus-
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Fig. 7. Snel omkeren van draairichting met constant last koppel (-20 % ). Fasestroom is gemeten.



senkring. De belastingmotor is voorzien 
van een puistachogenerator.

Gegevens van de beproefde motoren:
Type HXR 160 LA
Vermogen 15 kW
Nom. stroom 30 A
Nom. spanning 380 V
Poolparen 2
Nom. frequentie 50 Hz
Nom. toerental 1460 rpm

Gegevens van de beproefde omvormers
Type ACS 600
Vermogen 25 kVA
Nom. spanning 380 V

Gebruikte1 sym bolen (zie voorbeeld)

T e berekend luchtspleetkoppel

Tref koppeireferentie

T n o m nom inaal koppel

't's statorfluxvector

n rotorfluxvector

y hoek tussen stator- en rotor- 

flux

•s statorstroomvector

Us statorspanningsvector

Ui wisselrichter spanningsvec- 

toren ( i = 0 ... 6 )

Pn m otorpoolparen

Rs statorweerstand

Rr - rotorweerstand

Ls statorinductantie

*-m magnetiseringsinductie

o lekfactor

A T ] koppelhysterese 1

A T2 koppelhysterese 2

er hoek van de rotorpositie in 

stator coördinaten

‘f 'r x re -co m po n ent van rotorflux

T ry im -c o m p o n e n t van rotorflux

we hoeksnelheid van rotorflux

vector

(% hoeksnelheid van rotor

Si stand van de verm ogenhalf- 

geleiders (j= 0 ,2 ,3 )
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Gas tanker: ship
Shipbuilding in itself is a complex process, 

and the development of a gas plant is a 
highly specialized task. The manufacture of 
a 'floating gasworks' requires the utmost in 

technical knowledge and expertise.
Barkmeijer has these capabilities, 

as is demonstrated by the recent delivery 
of high-tech gas tankers to the complete 

satisfaction of its clients.

Barkmeijer specializes in customer
orientation, and flexibility is the driving 

force. Superior production techniques in a 
covered shipyard yield products of supreme 
quality. This explains why the reference list 
of Barkmeijer ships includes many different 

kinds of vessels; coasters, tugs, container 
ships, gas tankers, etcetera.

S H I P B U I L D E R S  O F  S U B S T A N C E

B A R K M E I J E R  S T R O O B O S
B a rk m e i je r  S tro o b o s  bv, H e llin g s tra a t  10, 9872 P T  S tro o b o s , T h e  N e th e r la n d s . T e l.:  +31-512-35 I 2 0 1, fax: +31-51 2-352495, te lex  46326 nl.



Grote Stem
Damen Shipyards in Gorinchem heeft op 21 september het douane pa
trouillevaartuig Grote Stem opgeleverd. Het vaartuig heeft Dordrecht 
als basis en w ordt ingezet op de post surveillance van het district Rot
terdam.

Het programma van eisen vroeg onder
andere om:
• een efficiënte werkplek voor de opva

renden;
• geen onnodige overlast voor de om

geving door geluid of sterke golfvor- 
ming;

• een hoge snelheid.

Het schip is van het type Stan Patrol
1850 en heeft als afmetingen:
Lengte o.a. 18,80m.
Lengte w.l. 16,50m.
Breedte o.a. 4,80 m.
Breedte mal 4,60 m.
Holte 2,20 m.
Diepgang 1,25 m.
Waterverplaatsing 251.
Hetischip is gebouwd onder toezicht 
van Scheepvaart Inspectie, afdeling 
Rijn- en Binnenvaart, met als vaarge- 
bied 'Ruime Binnenwateren'.

Indeling en constructie
De romp is in vijf waterdichte comparti
menten onderverdeeld:

• voorpiek;
• verblijf, met kombuis, toilet en zit

plaatsen voor acht personen;
• dienstruimte, met onder andere 

twee tanks voor brandstof;
• motorkamer;
• achterpiek.
De flexibel opgestelde stuurhut biedt 
plaats aan vier bemanningsleden. Het 
geluidniveau in de stuurhut is b7 dB(A). 
In het stuurhuisdak zijn ramen aange
bracht om het zicht naar boven te verbe
teren en het manoeuvreren in de buurt 
van zeeschepen te vergemakkelijken. 
Romp en opbouw zijn van aluminium 
en de constructie is geheel naar de 
maatstaven van Det Norske Veritas ont
worpen.
Het dek is obstakelvrij gehouden om 
veilig te kunnen overstappen. Aan de 
achterzijde van het dek is aan BB een 
verdiepte nis gemaakt om ook het over
stappen op kleinere schepen of bijbo
ten te vergemakkelijken. Verder is aan 
de spiegel een bordes met rooster aan
wezig, dat in combinatie met een uit

klapbare ladder dienst kan doen bij het 
oppikken van drenkelingen.

Machinelnstallatie
De Grote Stem wordt voortgestuwd 
door twee MTU/Mercedes dieselmoto
ren, type 8V183TE72, elk met een ver
mogen van 405 kW bij 2100 tpm. Zij 
geven het schip een snelheid van 23,5 
kn (op de proeftocht 25 kn).
De motoren staan in lijn met de 
schroefas opgesteld en drijven vaste, 
vierhladioe schroeven aan. De ZF re- 
ductie/keerkoppelingen, type IRM 
350PL, zijn direct aan de motoren ge
koppeld; het geheel is flexibel opge
steld. Om ook op zeer lage snelheden 
te kunnen varen zijn de tandwielkasten 
uitgevoerd met zogenaamde trolling 
valves, waarmee men de koppelingen 
beheerst kan laten slippen.
De schroeven en roeren zijn in speciale 
tunnels geplaatst voor een hoog voort- 
stuwingsrendement. De tunnels heb
ben ook een positief effect op het redt1 
ceren van trillingen en geluid.
Aan de spiegel zijn hydraulisch verstel
bare wiggen gemonteerd die het schip 
onder variërende vaarcondities een op
timale trim kunnen geven, wat van be
lang is om goltvorming en de daaruit 
volgende overlast voor het overige

Fig. 1. DeCrote 
Stem op snelheid



Fig 2. Algemeen 
plan

scheepvaartverkeer zoveel mogelijk te 
beperken. Aan de geringe (hek)golfvor- 
ming draagt verder bij dat het gewicht 
van het schip in alle opzichten zo laag 
mogelijk is gehouden.
Voor de stroomvoorziening is een 
Onan MDL3 generatorset geïnstalleerd 
van 12 kW bij 1500 tpm.

Uitrusting
Rondom het schip is een rubbylene fen
der in twee lagen gemonteerd. De 
boeg is van extra fendering voorzien 
om schade bij het afmeren over de 
boeg te voorkomen.
Stuurhuis en accommodatie zijn voor
zien van verwarming door middel van 
een oliegestookte CV ketel en thermo- 
ventilatie. Om ook in warme zomers 
een efficiënte werkplek te creëren is bo
vendien airconditioning aangebracht. 
De ramen van het stuurhuis worden 
elektrisch verwarmd om beslaan tegen 
te gaan.
Ook het dek is van verwarming voor
zien (met buizen onder dek) om het tij
dens vriezend weer goed begaanbaar 
te houden.
De nautische apparatuur omvat onder 
andere: rivierradar, rivierpiloot, diepte
meter, kompas en bochtaanwijzer als
mede twee VHF installaties, telefoon en 
fax.
Als veiligheidsmiddelen zijn onder an
dere aanwezig: een CO?-blusinstallatie 
voor de motorkamer en een opblaas
baar vlot.

Lijst van toeleveranciers voor de Grote Stem
voor de Directie Douane gebouw door Oamen Stwpyanfc 

(net voSechg)

Blaauw, Hoogezand brandstof- en baBastleidtngen
Agam, Rotterdam hoofdm otoren en tandwielkaste
Ajax de Boer, Amsterdam brandbiuun s tatiave
den Breeien, Sliedrecht schilderwerk
Datema, Delfzijl vetäghetdsuitrusting
Econosto, Rotterdam appendages
EJco, Hardinxveld-Giessendam elektrische installatie
Fentek, Hamburg fender
Halyard, Whaddon U.K, uitb ten
Heirven & Hopman, Spakenburg ventilatie en verwarm ing
Hora, Leusden ramen
Hydraudyne, Rotterdam motorbediening
INA, Rotterdam nautische apparatuur
MG-Duff, Zoeterwoude anodes
Merwede, Hardinxveld-Giessendam isolaties
Mostert, Papendrecht pijpwerk
van Noorloos, Sliedrecht rom p en opbouw
Promarin, Antwerpen schroeven
Ravas, Zaltbommel stoelen
Rubber Design, Heerjansdam flexibele ondersteuning van stuurhut en motoren
de Ruiter, Hardinxveld-Giessendam stoffering
Sihi Maters, Beverwijk pompen
Sim Holland, Gouda generatorset
Sperry, Rotterdam stuurm achine
Transhydro, Weesp trim wigbediening
Victron, Almere Haven accu lader
Viking, Zwijndrecht reddingviot



I  DE Z E E W A A R D IG H E ID  
V A N  W O U T E R  W IT Z E L

W o u t e r  W i t z e l  BV,  

P o s t b u s  46 5 ,  75GG A L

W outer W itzel is een Nederlandse 

producent van vlinderkleppen, die al 30 

jaar succesvo l is in de w ereld  van de 

scheepsbouw.

Met een eigen, beproefd concept. 

Ontwikkeld en geproduceerd door een 

betrouwbare ISO-9001 organisatie.

Gepiesenteerd in een program m a met 

ondermeer een com pleet appendagepakket. 

Voorzien van certificaten van alle classificatie

bureaus. W outer W itzel Eu rovalve, 

specialisten die garant staan voor een zee

waardig partner"sh ip ".

Eurovalve EUROPORT '95
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Mclraresinn
GRP NARINE PIPES

G L A S S  R E IN F O R C E D  P O L Y E S T E R  
P IP E S  F IT T IN G S  
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Gruppo SARPLAST- Division VETRORESINA

30 Years
of activitiy in international markets

In the marine and off-shore application we supply 
complete prefabricated systems of:

• Great resistance to corrosion
- Minimum maintenance
- Limited weight
- High mechanical characteristics
- Cost reduction
- Installation assistance
• Easy and Quick installation, with:

* No need for mechanical couplings
* No need for cement-joints on location

Representation in the Netherlands, Germany and Belgium by: 

BV LBDING - ft KMSTRUKTEWERKBU

Stadswea 113a Je l- 050 3023404
, Fax:050-30234159792 RE Ten Post

Anchors, chain cables, life
boats, inspection ladders for 
cargoholds and ...much more!
All from a single source.

Postal oddress: P.0 Box 29102, 3001 GC Rotterdam, The Netherlands 
Mom office Stationsplein 45, Phone +31 (0J104331277, fox +3110) 104130304, Telex 22496

Willem Pot can offer shipoing a 

complete and fully guaranteed 

range of products and services, 

from its storage sites and ware

houses in Maassluis.

You can also call on Willem Pol 

for software for safe anchoring 

and the repair and renovation 

of lifeboats, on-board service 

and damage assessment.

Simply ring, fax or write us 

for our extensive catalogue.

W ille m  Pot
m arine s lo tk is lfi NÎniÆ 1H9D



c e n t r a a ls t a a l  Voor zee- en rivierschepen 
dé leverancier van 

bouwpakketten voor casco’s

Euvelgun nerw eg 25 VI
Postbus 204 | , 1 ___ i |  i t f * 1 — ■ ■— I
9700 A E  Groningen 
Telefo on 050-5422122 
Telefax 050-5421426

O

3 0 * 
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s p e c i a l i s t  in  EXH AU ST/IN LET
VALVES/SEATS 

a l s o  o n  EXC H A N G E B A S IS

But also for:
Pistons, Cylinder covers etc.
M arine Diesel Engine Repairs, on board 
ships and in our own workshop. 
M aintenance work to Marine and 
Onshore Plants

Bos Smit's Repair B.V.
131 Sluisjesdijk, 3087 AG Rotterdam,
Harbour number 2127 
phone 010-428 12 22,
Telefax 010-495 02 7 6

Kwaliteit... 
in gespecialiseerde 

Produkten.
125 jaar s c h e e p s b o u w e rva rin g  kom t tot uitdrukking in de 
kwaliteit va n  d e  Produkten die V a n  de  G ie s s e n  levert:

• straalbuizen • ankers • roeren • constructie- en 
drukwerk t.b.v. scheepsbouw, offshore en bagger-

V A N  D E  G I E S S E N
H ardinxveld-Giessendam
Tel. (0184) 61 31 11, Fax (0184) 61 84 20

A u t o m a t i c  filters 

H F O  filter units

E x p a n s i o n  joints

Lubricating oil filters

C o a l e s c e r s Oil c l e a n i n g  units

For more information: VOKES B V., Singel 45, Postbus 9, 3984 ZG Odijlt 

Tel : 03405-6 33 34 Fax: 03405 6 70 84 Telex: 40019

V O K E S



L I T E R A T U U R
Bibliotheek TU Delft

Maritiem Informatie Centrum

SWZ 95-11-01
Cargo access equipment and 
Ro Ro equipment for coasters 
and inland vessels
Kloess, P.
WEGEMT/078845) , 199409, 2, pg- 
1099, nrpg-21, dr-11, ph-7, ENG 
The necessity to ease the strain on the 
extremely overloaded major road sys
tem requires to shift distance transport 
not only from road to rail but in parti
cular from road to ecologically agree
able coasters and inland vessels. For 
this purpose, concepts for "fast" 
reloading terminals and new types of 
vessels need to be developed which 
are provided with different kinds of 
cargo access equipment designed for 
large-scale transport of rolling cargo, 
container and general cargo, and 
which offer a transport under compe
titive conditions. 0160820

SWZ 95-11-02
Bow access equipment
janssan, K.
Cruise + Ferry Conference(070681) , 
199505, 2/25, pg-1, nrpg-17, dr-5, 
ph-1, ENG
The author, of SF Line/Vikinq Line, de
scribes investigations that were under
taken after the Estonia ro-ro ferry acci
dent, specially into the bow door con
struction. First, he discusses the exis
ting rules concerning bow doors. 
Then he reviews the new rules, the so 
called Nordic Rules 1995, giving his 
viewpoint on these. He stresses that an 
important instruction was lacking, na
mely : the speed and method of navi
gating the ship must be adapted to 
prevailing weather conditions. 
0211419,0120216;8030000

SWZ 95-11-03
Keeping fast ferries in service
Reehtsteiner, C.A.
Cruise + Ferry Conference(070681) , 
199505, 2/19, pg-1, nrpg-39, gr-14, 
dr-14, ph-1, ENG
Because of passenger attitudes, envi
ronmental influences, competitive 
pressures and financial loads, the im
portance of vessel availability and, 
therefore, the significance of the most 
important subsystem in a vessel : the 
propulsion plant has jumped to a po
sition of much greater consequence. 
MTU has developed clear definitions 
for service life, maintenance system, 
major overhaul, TBO and the rela
tionship between power and load pro
file, as well as power and TBOs. With 
the introduction of the recorder for 
operating parameters in 1995, MTU 
has implemented the third of four sta
ges on the path toward a condition 
analysis system, or CAS, and demon
strated the success of the first stages 
with respect to improving availability

and reducing maintenance costs. 
0220600

SWZ 95-11 -04
The seakeeping performance of 
fast single-hull and multi-hull 
passenger ferries
Hellevaara, M .; Karppinen, T. , Helas- 
harju, H.
Cruise + Ferrv Conference/070681) , 
199505, 2/6, pg-1, nrpg-19, gr-12, 
ta-7, dr-1, ph-3, ENG 
The linear seakeeping performance 
prediction method, developed in a 
Nordic project can be used for investi
gating the operability of fast vessels in 
head seas also by using passenger sea
sickness as an operability-limiting crite
rium, and so the seakeeping perfor
mance of some mono- and twinhull 
ships was predicted with regard to 
passenger seasickness. All the vessels 
studied are not originally designed as 
fast passenger vessels, but they cover a 
wide range of possible hull-forms so 
that new passenger vessel designs 
should fall within this field. In order to 
obtain more accurate full-scale data 
from motion-induced seasickness, a 
comprehensive full-scale seasickness 
trial was carried out in Trondheim in 
May 1993 on board a catamaran in 
co-operation with MARINTEK. The 
main results of this full-scale trial are 
presented in the Appendix of this pa
per. 0150616

SWZ 95-11-05
The acquisition and sale of cruise 
ships and ferries
Turner, P .; Bjornsen, P.
Cruise + Ferry Conference/070681) , 
199505, 4/9, pg-1, nrpg-19, ph-2, 
ENG
This presentation is divided into two 
parts : in the first part Paul Turner (of 
Clifford Chance) looks at contract risks 
which may pose particular problems to 
sellers and buyers of cruise ships and 
ferries. In the second part Per Bjrnsen 
(of Brax Shipping) suggests ways in 
which it may be possible for sellers and 
buyers to exclude or control some of 
those risks. He also discusses the role 
which shipbrokers play in relation to 
the acquisition and sale of tonnage in 
the cruise and ferry sector. Contract 
risks are particularly pronounced in re
lation to transfers of second-hand ships 
in the cruise and ferry sector, so the 
authors concentrate on risks which 
may arise on the sale and purchase of 
such ships. They refer to the Norwe
gian Saleform because it is still the most 
widely form of contract for the sale and 
purchase of second-hand cruise ships 
and ferries. 0240460; 0250180

SWZ 95-11-06
High-speed propellers or water- 
jets 7 An update for owners and 
designers
Hont. H. van de; Vouha, S.
Cruise + Ferry Conference/070t>81) , 
199505, 2/17, pg-1, nrpg-25, gr-14, 
dr-3, ph-3, ENG
The application of conventional pro
pellers for high speed vessels is limited. 
For a given propller diameter the 
maximum power is determined by ca
vitation ; severe cavitation causes 
thrust breakdown and erosion. The li
mitations and the design problems re
lated with the use of both fixvd and 
controllable pitch propellers for high 
speed vessels is discussed, There are 
several types of propulsors whn.n are 
suitable for high power density (power 
per area) such as waterjets. The rea
sons why the power densities can be 
so high are described. Finally waterjets

Kopieën van de hier vermelde 
artikelen zijn tegen betaling ver
krijgbaar bij:
BTUD/Mir
Mekelweg 2, 2628 CD Delft 
Telefoon: 015-2786663

Bij bestelling van artikelen dient 
u het SWZ-nummer van het ab 
stract op te geven. Het eerste 
nummer tussen haakjes verwijst 
naar het door MIC/BTUD gehan
teerde publicatie codesysteem. 
De bibliotheek Is geopend op 
werkdagen van 11.00 tot 16.00 
uur. Het adres is: Mekelweg 2, 
Delft.

and propellers as propulsors for high 
speed vessels are compared. Pros and 
cons are mentioned and some guideli
nes are given, illustrated with some 
examples. 0160400
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jaap L. Gelling 
(14-04-1960) stu
deerde in 1986 af 
bij de vakgroep 
scheepshydrome- 
chanica van de af
deling Maritieme 
Techniek, TU Delft. 
De dienstplicht 
werd daarna ver
vuld aan het Ko
ninklijk Instituut 
voorde Marine, 
waar hij scheeps- 
bouwvakken do
ceerde en werkte 
aan een mathema
tisch model voor 
een scheepsma- 
moeuvreer-simuia- 
tor.
Tussen januari 
1988 en juni 1992 
werkte hij bij "Van 
Gunsteren & Gel
ling Marine Propul
sion Development” 
(G&G), een bedrijf 
dat werd opgericht 
voor de ontwikke
ling van een nieuw 
type straalbuis, de 
“Wing Nozzle". 
Hierbij ontstond al 
snel samenwerking 
met de straalbuisfa- 
brikant Van de 
Giessen BV (VDG) in 
Hardinxveld-Gies- 
sendam. In het 
voorjaar van 1992 
besloot VDG de 
straalbuis-activitei- 
ten van GSrG over 
te nemen, waarbij 
Gelling in dienst 
trad bij VDG.

Ervaringen met afgeplatte 
straalbuizen op binnenvaartschepen
Bij binnenvaartschepen worden relatief grote vermogens toegepast ter
wijl kleine schroeven worden gebruikt. Hierdoor is de schroefbelasting 
hoog, hetgeen betekent dat aanzienlijke stuwkrachtverhoging gereali
seerd kan worden door toepassing van straalbuizen. Winsten in de orde 
van 20 a 3 0 %  zijn meer regel dan uitzondering.
In de meeste gevallen zal in combinatie met een straalbuis een iets klei
nere schroef worden toegepast, om te voorkomen dat de straalbuis on
der het vlak uitsteekt. De buitendiameter van de straalbuis is immers 
ongeveer 2 2 %  groter dan de schroefdiameter.

toch een zo groot mogelijke 
schroef toe te kunnen passen (hoe gro
ter de schroef, hoe hoger de stuw
kracht), worden bij binnenvaartsche
pen vaak de volgende aanpassingen 
uitgevoerd:

- Aan de bovenkant wordt de straal
buis 'in het schip getrokken'. De tunnel 
wordt hierbij vloeiend doorgetrokken 
tot aan het cylindrische gedeelte van de 
straalbuis;
- Aan de onderkant wordt de straal
buis 'afgeplat', soms zodanig dat alleen 
nog maar een zoolplaat van enkele cen
timeters dikte overblijft.

Figuur 1 toont een karakteristieke op
stelling van een extreem afgeplatte bin
nenvaart straalbuis.

Praktijkervaringen
Vanaf 1980 heeft VDG enkele honder
den straalbuizen voor binnenvaartsche
pen geleverd.
Nagenoeg al deze straalbuizen zijn aan 
de bovenkant 'in het schip getrokken' 
en een groot aantal is op verzoek van

de klant uitgevoerd met een zoolplaat. 
De laatste jaren deden zich in enkele 
gevallen problemen voor bij schepen 
met groot vermogen in combinatie 
met extreem afgeplatte straalbuizen. 
Naar aanleiding hiervan zijn de ervarin
gen geanalyseerd die werden opge
daan bij een groot aantal binnenvaart- 
straalbuizen Hieruit is het volgende ge
concludeerd:

- Niet-afgeplatte en matig-afgeplatte 
straalbuizen blijken in alle gevallen zéér 
goed te voldoen: hoog rendement, wei
nig schroefgeluid en weinig trillingen.
- Tot 800 pk (in combinatie met een 
schroef van ongeveer 1.6 m) doen zich 
bij extreem afgeplatte straalbuizen 
geen echte problemen voor, maar in 
veel gevallen wordt licht cavitatiegeluid

toch wel als storend ervaren.
- Bij vermogens boven 800 pk (in 
combinatie met een schroef van onge
veer 1.6 m) wordt bij extreem afgeplat
te straalbuizen veel hinder van geluid 
en trillingen ondervonden, veroorzaakt 
door sterke schroefcavitatie.

Verklaring van problemen bij extreem 
afgeplatte straalbuizen
Door toepassing van een straalbuis gaat 
een schroef in het algemeen rustiger 
draaien. Hierdoor zijn schepen met 
straalbuizen meestal aanzienlijk stiller 
dan schepen zonder straalbuizen. Dit 
kan worden verklaard door de aanstro- 
ming van een open schroef te vergelij
ken met die van een straalbuisschroef:

- Water dat dicht langs de scheeps
romp stroomt, zal door wrijving enigs
zins aan het schip blijven 'plakken'. 
Daarentegen zal water dat bij het ach
terschip van de zijkant instroomt, bijna 
geen wrijving van het schip voelen. 
Hierdoor ontstaan ter plaatse van de 
schroef grote verschillen in stroomsnel
heid. Aan de zijkanten (en op diep wa
ter aan de onderkant) zal de aan- 
stroomsnelheid hoog zijn, terwijl deze 
aan de bovenkant juist laag zal zijn. De 
schroefbladen zullen tijdens één om
wenteling dus een sterk variabele belas
ting ondervinden, waardoor de schroef 
onrustig gaat draaien.
- Een straalbuis zuigt zelf water aan, 
waardoor de variaties in de aanstro- 
ming zeer doeltreffend worden 'ver
effend'. Hierdoor zullen de schroefbla
den tijdens één omwenteling een veel 
minder variabele belasting ondervin
den, waardoor de schroef aanzienlijk 
rustiger gaat draaien.

De praktijkervaringen met niet-afge
platte straalbuizen in de binnenvaart 
zijn hiermee volledig in overeenstem
ming. Extreem afgeplatte straalbuizen 
in combinatie met grote vermogens 
blijken echter dit gunstige effect niet te 
vertonen: hier is juist sprake van méér 
geluid en trillingen in vergelijking met 
open schroeven. De verklaring lijkt dan 
ook gezocht te moeten worden in de 
afwijkende vorm van deze straalbuizen: 
de zoolplaat.

Straalbuizen hebben een vloeiende 
vorm om de aanstroming van de 
schroef optimaal te bevorderen. Om de 
stroming zo min mogelijk te storen 
wordt het straalbuisoppervlak zeer glad 
afgewerkt: alle lassen worden gladge
slepen en de gehele binnenzijde wordt 
zelfs geschuurd.
In schril contrast hiermee staat de pro-



fielvorm ter plaatse van een extreme 
zoolplaat: een profiel-loze vlakke plaat 
met een dikte van ongeveer 40 mm. 
Zelfs als deze zoolplaat aan de voorkant 
secuur is rondgeslepen, zal het aanstro
mende water de zoolplaat als een mes 
ervaren. Ter illustratie zijn de stromin
gen langs een volledig straalbuisprofiel 
en langs een zoolplaat geanalyseerd:

- Figuur 3 geeft de drukverdeling op 
een zoolplaat weer. Van een regelmatig 
drukverioop is in het geheel geen spra
ke: aan de voorkant van de zoolplaat 
blijkt een zéér hoge en steile onder- 
drukpiek te ontstaan.

De hoge onderdrukpiek aan de voor
kant van de zoolplaat wordt veroor-

hg.2 Drukverdeling 
van een volledig 
straalbuisprofiel

- Figuur 2 geeft de drukverdeling op 
een volledig straalbuisprofiel weer, ka
rakteristiek voor een binnenvaartschip: 
snelheid 17 km/uur, schroefdiameter
1.6 m, toerental schroef 380 rpm, ver
mogen 1200 pk. Opvallend is het re
gelmatige verloop van de (onder-) 
drukverdeling aan de binnenzijde van 
de straalbuis, veroorzaakt door de vloei
ende vorm van de straalbuis.

zaakt door het water dat met grote 
snelheid langs de afronding van de 
zoolplaat stroomt. In theorie althansl 
Hier lopen we echter tegen een groot 
verschil tussen theorie en praktijk aan. 
De drukverdelingen zijn berekend met 
een computerprogramma dat is geba
seerd op 'wrijvingsloze stroming'. Een 
nadeel hiervan is dat in 'wrijvingsloze 
stroming' het fenomeen 'loslating' niet

Fig.3. Drukverdeling 
van een extreme 
zoolplaat

optreedt, terwijl hierdoor in de praktijk 
juist veel problemen kunnen worden 
veroorzaakt.
Overigens worden met dit soort bere
keningen in veel gevallen toch zeer 
goede resultaten behaald. Met name in 
die gevallen waarbij geen extreme on- 
derdrukpieken optreden.
Zoals de naam al aangeeft kan bij 'losla
ting' de stroming een oppervlak 
(scheepshuid, straalbuis etc.) niet vol
gen en laat deze letterlijk 'los' van het 
oppervlak. Mogelijke oorzaken hiervan 
zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
een scherpe rand of een te krom opper
vlak. Hierdoor wordt de stroming onre
gelmatig en kan de drukverdeling in
grijpend veranderen.

Alhoewel met 'wrijvingsloze stroming' 
geen stromingsloslating kan worden 
berekend, kunnen de gevonden druk
verdelingen wèl worden gebruikt bij 
het voorspellen van loslating. Kwalita
tieve beschouwing van Figuren 2 en 3 
levert het volgende op:

- Gezien het geleidelijke verloop van 
de drukverdeling op het volledige 
straalbuisprofiel (Figuur 2), mag aange
nomen worden dat de stroming het 
oppervlak goed zal kunnen volgen. Fi
guur 4 geeft de te verwachten omstro- 
ming van een volledige straalbuisprofiel 
schetsmatig weer.
- De onderdrukpiek aan de voorzijde 
van de zoolplaat (Figuur 3) is zodanig 
hoog en steil, dat verwacht mag wor
den dat de stroming op die plaats los 
zal laten. Hierdoor ontstaan wervels en 
zal onder in de straalbuis het water na
genoeg tot stilstand komen. Ter illustra
tie is in Figuur 5 de losgelaten stroming 
langs een zoolplaat geschetst.

De losgelaten stroming boven de zool
plaat zal sterke cavitatie op de schroef
bladen veroorzaken, met als gevolg ge
luidshinder en trillingen.

Oplossingen
De oplossing van het loslatingspro- 
bleem aan de voorkant van de zool
plaat ligt voor de hand: geen extreem 
afgeplatte straalbuizen meer toepassen! 
Hiermee dient zich echter direct de vol
gende vraag aan: wat is 'extreem'? Om 
hierop een antwoord te kunnen geven, 
zijn systematische berekeningen ge
maakt van de stroming langs in meer 
of mindere mate afgeplatte straalbui
zen. Hieruit is geconcludeerd, dat tot 
40% afplatting de positie van de maxi
male onderdruk langzaam naar de 
voorkant van het profiel verplaatst zon
der dat de onderdruk zelf wezenlijk toe
neemt. Boven 40% ontstaat aan de 
voorkant van het straalbuisprofiel een



Fig.4. Stroming 
langs een volledig 
straatbuisprofiel

Fig.S. Stroming 
langs een extreme 
zoolploat

Fig.6. Drukverdeling 
van een 40% afge
plat stroalbuispmfiel

duidelijke onderdrukpiek, die snel steiler 
wordt bij toenemende afplatting. In Fi
guur 6 is de drukverdeling van een 
40% afgeplatte straalbuis weergege

ven. Het verschil met de drukverdeling 
van de extreme zoolplaat (Figuur 3) 
spreekt voor zich. Door de afwezigheid 
van een steile onderdrukpiek, mag ver

wacht worden dat de stroming het op
pervlak zonder problemen kan blijven 
volgen. Om hierover zekerheid te krij
gen zijn een aantal van deze 40% afge
platte straalbuizen in de praktijk getest. 
Zonder uitzondering met groot succes: 
in alle gevallen waren de schepen on
danks groot vermogen zeer stil. Alhoe
wel door de geringere afplatting iets 
kleinere schroeven moesten worden 
toegepast om niet onder de basis uit te 
steken, was ook het voortstuwingsren- 
dement van deze schepen hoog. Dit 
kan worden verklaard doordat een 
40% afgeplat profiel nog werkelijk als 
straalbuis werkt ('water aanzuigt'), ter
wijl een extreme zoolplaat de stroming 
alleen maar verstoort.

Voor de bestaande extreem-afgeplatte 
straalbuizen is eveneens een goede re
medie gevonden. Deze bestaat uit het 
aanbrengen van een 'valse neus' aan de 
voorkant van de straalbuis, zie Figuur 7. 
Het idee hiervan is dat in feite een min 
of meer vloeiende 'inlaat’ wordt ge
creëerd, waardoor de onderdrukpiek 
aan de voorkant van de zoolplaat wordt 
verlaagd. Dat deze aanpassing effectief 
is, blijkt uit de berekende drukverdeling 
van een zoolplaat met 'valse neus', zie 
Figuur 8. Doordat de onderdrukpiek 
aan de voorkant van de zoolplaat zeer 
sterk is verlaagd, zal het water aan de 
onderkant vloeiend kunnen instromen 
zonder los te laten, zie Figuur 9. De 'val
se neus' is reeds een aantal maal op ad
vies van Van De Giessen aangebracht, 
ook op straalbuizen van andere fabri
kanten. In alle gevallen bleek dit een 
zeer grote verlaging van het geluids en 
trillingsniveau op te leveren. Ondertus
sen zijn een aantal leveranciers van 
schroeven en straalbuizen ertoe overge
gaan, deze oplossing ook aan hun klan
ten te adviseren.

In de meeste gevallen zal de 'valse neus' 
iets onder de basis uitsteken. Teneinde 
de schade aan de straalbuis bij aan de 
grond lopen te beperken, dient de 'val
se neus' van dun materiaal te worden 
geconstrueerd. Tevens verdient het 
aanbeveling een goed afgeronde op
loop onder de achtersteven aan te 
brengen, zodat de straalbuis wordt be
schermd bij aan de grond lopen.

Conclusies
Samenvattend kan het volgende wor
den geconcludeerd:

- Extreem afgeplatte straalbuizen, in 
combinatie met relatief groot vermo
gen, veroorzaken in veel gevallen sterk 
cavitatielawaai en trillingen, doordat de 
stroming langs de voorkant van de 
zoolplaat 'loslaat';
- Indien afplatting van straalbuizen

Langsdoorsnede Vooraanzicht

Fig. 7. Uitvoering van de 'valse neus'



fig.8 Drukverdeling 
van een zoolplaat 
met 'valse neus'

wordt gelimiteerd tot 40%, zodat 60% 
van het originele profiel over blijft, zijn 
geen loslatingsproblemen te verwach
ten. Hierdoor zal de schroef rustig 
draaien en zal het voortstuwingsrende- 
ment hoog zijn.
- Voor verlichting van cavitatieproble- 
men bij bestaande extreem afgeplatte 
straalbuizen is toepassing van een 'valse 
neus' een zéér effectieve methode.

fig. 9. Stroming 
langs een extreme 
zoolplaat met 'valse 
neus'
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N I E U W S  U I T  I M O

De redactie heeft besloten om de lezers 
door middel van een nieuwe rubriek re
gelmatig te informeren over de ontwikke
lingen binnen de Internationale Maritie
me Organisatie die voor de lezers van dit 
tijdschrift van belang zijn.
De voornaamste bronnen van de infor
matie zijn "IMO NEWS"en 'FOCUS ON 
IMO". Beide worden door de IMO uitge
geven.
Het besluit wordt mede ingegeven door 
het feit dat voorschriften in internationa
le verdragen, die onder auspiciën van de 
IMO tot stand zijn gekomen en voorzo
ver Nederland daarbij partij is, in de 
meeste gevallen ongewijzigd gelden of 
zullen gelden voor Nederlandse sche
pen.
Ter verhoging van de doelmatigheid van 
deze rubriek wordt deze genummerd. 
De redactie meent hiermede de lezers 
nog meer van dienst te zijn en staat, zo
als altijd, uiteraard open voor op- en 
aanmerkingen van die zijde.

Amendementen op MARPOL 

73/78

Op 6 juli j.l. zijn op MARPOL 73/78 
amendementen van kracht gewor
den, waarover in maart 1992 interna
tionaal overeenstemming werd be
reikt. Deze amendementen betreffen:
- meer uitgebreide inspecties van tan
kers die tenminste 5 jaar oud zijn;
- belangrijke nieuwe constructie-eisen 
voor grote, tankers van 25 jaar en ou
der, inclusief een verplichte dubbele 
romp of gelijkwaardige voorzienin
gen.

Andere, eveneens in maart 1992 aan
vaarde, amendementen zijn van toe
passing op nieuwe tankers die na 6 juli 
1993 besteld zijn. De laatstgenoemde 
amendementen houden in dat nieuw 
te bouwen tankers vanaf 600 ton 
draagvermogen uitgerust moeten zijn 
met een dubbele bodem en vanaf 
5000 ton draagvermogen met een 
dubbele bodem en een dubbele 
romp, die zich over de volle lengte van 
het schip uitstrekken. Het 'mid-deck' 
ontwerp (zie "Schip en Werf de Zee", 
januari 1993, pag. 23 e.v.) is toege
staan als een alternatief. Tezijnertijd 
worden ook andere ontwerpen toege
staan, mits deze eenzelfde mate van 
bescherming bieden tegen vervuiling. 
De meer uitgebreide inspecties vallen 
samen met de reeds in MARPOL 73/78 
voorgeschreven jaarlijkse en periodieke 
onderzoeken. Ze moeten voldoende 
zijn om substantiële corrosie, belangrij
ke deformatie, breuken, gebreken of 
andere structurele schade bloot te leg
gen. De ervaringen bij een groot aan
tal schadegevallen in de afgelopen ja
ren (zowel bij tankers als bij bulkcar
riers) vormen de basis voor de richtlij

nen die bij de inspecties worden ge
hanteerd. Om uitbreiding van inspec
ties ook voor bulkcarriers mogelijk te 
maken, is het SOLAS-Verdrag geamen
deerd. Het betreffende amendement 
wordt op 1 januari 1996 van kracht. 
Om het verschil in kwaliteit tussen 
nieuwe en oude schepen niet oneven
redig groot te doen zijn, werd in 1992 
bepaald dat van de z.g. "pre-MAR- 
POL" schepen, niet later dan 25 jaar 
na oplevering, bodem of zijde be
schermd moeten zijn over tenminste 
30% van de ladingtanks. In de praktijk 
gaat het om schepen, die in of vöör 
1981 (het jaar waarin het MARPOL- 
Verdrag in zijn gewijzigde vorm van 
kracht werd) gebouwd zijn. Het me
rendeel van de grote, bestaande tan
kers is gebouwd vöör 1981. Daarom 
zullen de eigenaren van deze schepen 
in de komende jaren moeten kiezen 
tussen slopen of aanpassen. Omdat 
meer dan 80% van de bestaande tan
kers onderworpen zal worden aan een 
kritischer onderzoek, lijkt het aanne
melijk dat voor de eerste mogelijkheid 
gekozen zal worden.
Op 4 april 1993 werden amendemen
ten op MARPOL 73/78 van kracht, die 
op 4 april 1991 werden aanvaard. Ze 
behelzen de toevoeging van een 
Hoofdstuk IV aan Annex I. In dat 
hoofdstuk worden olietankers van 150 
CT en groter, alsmede andere dan 
olietankers van 400 CT en meer, ver
plicht een noodplan aan boord te 
hebben voor het geval dat er sprake is 
van een incident waarbij olievervuiling 
optreedt. Het plan moet goedgekeurd 
zijn door de vlaggestaat. Voor sche
pen, gebouwd vöör 4 april 1993, wer
den deze amendementen op 4 april 
j.l. van kracht. Het plan moet in over
eenstemming zijn met richtlijnen van 
de IMO die thans als publikatie be
schikbaar zijn (zie IMO Publications 
Catalogue). De amendementen wa
ren een direct gevolg van de besluiten 
tijdens de International Conference on 
Oil Pollution Preparedness and Res
ponse, 1990.

Manome Safety Committee 

(65ste zitting, mei 1995)

Verwacht wordt dat tijdens een SOLAS- 
Conferentie eind november 1995 de 
veiligheidseisen voor ro-ro-schepen in 
belangrijke mate zullen worden aange
past. De daartoe strekkende amende
menten zijn gebaseerd op het werk van 
de "Panel of Experts on Ro-Ro Ferry Sa
fety" die kort na de ramp met de 
"ESTONIA" werd ingesteld. In sommige 
gevallen betreffen de amendementen 
ook andere dan ro-ro passagierssche
pen.
De voorliggende (concept)amende- 
menten houden het volgende in:

Stabiliteit:
• Bij de toepassing van de lekstabili- 
teitseisen (SOLAS 90) moet het effect 
van water op de auto-dekken mede in 
beschouwing genomen worden. De 
wijze waarop wordt overgelaten aan 
de ontwerpers.
- Aan SOLAS 90 moet (ook) worden 
voldaan als een bepaalde hoeveelheid 
water door de boegdeur of hekdeur is 
binnengestroomd.
- boven een bepaald aantal passa
giers mag het schip geen 1 -comparti- 
mentsschip zim maar moet het een 2- 
compartimentsschip zijn.
- een tweede deur als extra barrière.
- verbetering van de afwatering van 
de auto-dekken.

Operationele zaken:
- snelle(re) invoering van de ISM Code
- gebruik van één werktaal
- definiëren van (geografisch) opera
tionele grenzen
- op 1 juli 1996 wordt een SOLAS- 
amendement van kracht, waarin sche
pen worden verplicht een "Cargo Se
curing Manual" bij te houden. Dit 
amendement zal ook voor ro-ro-sche- 
pen moeten gelden
- geen toegang tot de ro-ro dekken 
tijdens de reis
- verscherping eisen deuralarm 

Constructie:
- vermindering van het risico dat wa
ter door lucht- en ventilatiekokers bin- 
nenstrooml
- uitbreiding van de eisen, die de 
IACS (International Association of Clas
sification societies) aan de openingen 
in de romp op schepen van IACS-le- 
den stelt, tot andere schepen

Opleiding en aanverwante zaken:
- speciale verplichtingen voor beman
ningen van ro-ro schepen in het kader 
van de STCW-Conventie (juli 1995)

Communicatie:
- het bevorderen van een doelmatige 
berichtgeving in noodsituaties
- installatie van "zwarte dozen"

Onderzoek:
- invoering van ongeregelde onder
zoeken

Opsporing en redding:
- verbeteren communicatie tussen 
schepen en vliegtuigen
- vaststellen aantal en identiteit van 
de passagiers
- het voeren van een goedgekeurd 
SAR plan
- mogelijkheden creëren voor het ge
bruik van helicopters

Brandveiligheid:
- een (plaatselijk) brandblussysteem

op plaatsen met een verhoogd risico

Reddingmiddelen:
- het installeren van reddingmiddelen 
die door personen met weiniq of geen 
ervaring kunnen worden gebruikt

Evacuatie:
- het verbeteren van de evacuatie- 
voorzieningen

Informatie aan passagiers 

Crisis management 

"Formal safety assessment 
(FSA)"
- MSC wil, in navolging van andere 
industrieën, FSA ontwikkelen als een 
basis voor toekomstig werk binnen 
IMO. MSC benadrukt dat "establish
ing a safety-centred culture 
cannot...be established by regula
tions". leder die een professioneel be
lang heeft in het reilen en zeilen van 
passagiersschepen moet zich verant
woordelijk voelen voor hun veiligheid.

Amendementen, die aangenomen 
worden tijdens de conferentie in no
vember, kunnen op zijn vroegst 1 ja
nuari 1997 in werking treden.

Routeringssystemen

De Maritieme Veiligheids Commissie 
heeft amendementen aangenomen 
op SOLAS 1974 die het invoeren van 
verplichte routeringssystemen moge
lijk maken. Verwacht wordt dat deze 
amendementen op 1 januari 1997 
van kracht worden.
De amendementen maken het moge
lijk routeringssystemen een verplicht 
karakter te geven als zij worden aange
nomen en uitgevoerd in overeenstem
ming met richtlijnen en criteria, ont
wikkeld en aangenomen door IMO. 
Deze richtlijnen, bekend onder de titel: 
"General Provisions on Ships' Rou- 
teing" en aanvaard in 1985, zijn in ver
band hiermede eveneens aangepast. 
Thans is het nog zo dat het gedrag 
van schepen, die gebruik maken van 
verkeersscheidingsstelsels aangeno
men door IMO, geregeld wordt bij de 
Bepalingen ter voorkoming van aan
varingen op zee, 1972. Gebruik ma
ken van andere routeringssystemen 
wordt slechts aanbevolen.
In 1994 werden amendementen op 
SOLAS aangenomen die het vanaf 1 
januari 1996 mogelijk maken verplich
te "ship reporting systems" in te voe
ren. Het initiatief tot het oprichten van 
dergelijke systemen moet uitgaan van 
de Administraties. Door deze amende
menten worden schepen onder het 
SOLAS Verdrag verplicht, als zij een 
dergelijk systeem "binnenvaren", hun
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■ Apparatuur voor navigatie en 
comm unicatie
INA, Int. Navigatie Apparaten BV 
Wijnhaven 42, 3011 W S Rotterdam 
Tel. 010-4038711 
Fax 010-4330831

■ Autom atisering

■ Beladingscom puters

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

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

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

■ Constructie- en Machinebouw

■ Dieselmotoren- 
Onderhoudsapparatuur
Thofex B.V./Chris Marine A.B. 
Goudsesingel 65, 3031 EE Rotterdam 
Tel. 010-4120290 
Fax 010-41 35469

■ Duikwerken 
O nderwatert echniek
G.B. IDiiving
Brielsetaan 69, 3081 AA Rotterdam 
Tel. 010-4230766

■ Eiectrotechniek
Vogelenzang De |ong 
Parallelweg 1 3, Krimpen a/d l|ssel 
Tel. 01807- 14244 
Fax 01807- 11871

■ Heating-, Ventilatlon- and 
Airconditioning Systems 
Heinen Ei 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

■ Machinekam er Electronica

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

■ M aritiem  Projectbureau
Lowland International N.V,
Postbus 3036 
2130 KA Hoofd dorp 
Tel. 020-6533838 
Fax 020-6533755

■ M aritiem e Dienstverlening 
Tak Marine B.V.
Covert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
tel. 010-5921966 
Fax 010-5927772

■ Nautische Vertalingen
BVB Technisch Vertaalburo 
Dalerveen 24 
1 507 MA Zaandam 
Tel. 075 -156569, Fax 311892 
Semafoon: 06 - 58319535

■ Oliem ist/Rookdetectie 
GRAVINER
THIIM 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

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

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

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

■ Sm eertechniek 
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
Buytewechistraat 39-41, Rotterdam 
Tel. 010-4765244

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Turbochargers 
ABB T urbocharger 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

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

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

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

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

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 D E V O L L E  A D R E S S E N



Founded in 1935 by the leading 

naval shipbuilders and engineers 

in the Netherlands, Nevesbu has 

gained a worldwide reputation in 

naval ship design, ma

rine engineering and 

maritime technology.

This expertise and experience 

is applied to special purpose 

ships - such as research vessels, 

product tankers and SWATH 

vessels - and in particular to the 

design and engineering of off' 

shore floating (production) sto

rage and offloading vessels.

Other important activities are 

surveying and consultancy com

prising feasibility- and reliability 

studies, project management, 

risk- and fatigue analyses, safety 

studies and user manuals.

NAVAL ARCHITECTS & MARINE ENGINEERS

O F F S H O R E
C O N S U L T A N T S

D E S IG N  
E N G IN E E R IN G  

A N D  
SAFETY STUDIES

QUALITY AND ADVANCED TECHNOLOGY

NEVESBU - Netherlands United Shipbuilding Bureaus 
P.O. Box 16350 - 2500 BJ The H a g u e  - Th e  Netherlands 
Phone: (+  3 1 7 0 ) -  3 497 979 - Fax: (+  3 1 7 0 ) - 3 854 460



The Centre 
of the Bridge
BRIDGE CONTROL 3000

Raytheon's NAUTOPATH ECDIS is the 

perfect complementer any bridge 

and fulfills'the safety requirements 
of the classification societies. The 

NAUTOPATH ECDIS was developed 

according to the latest specifications 

of the IMO and IEC (Performance 
Standards for ECDIS).

a

The synergy of two worldwide leading

manufacturers for shipboard navigational ^

equipment has brought the new Integrated j

Bridge System BRIDGE CONTROL 3000 into being.

The modern, flexible design can be used for all ship's 
bridges and all conceivable ship's operating requirements. The user- 
friendly technology designed for One Man Bridge operation reduces 
workload and stress. The Raytheon Anschutz bridge concept achieves the 
goal of improving safety, efficiency and operational economy through 
functional integration of Radar, ECDIS and Track Controller. Our worldwide 
service net guarantees optimal after sales support.

-

Raytheon Electronics
Raytheon Marine Company
676 Island Pond Road 
Manchester, NH 0 3 1 0 9 -5 4 2 0 , USA 
Tel 6 0 3  6 4 7 -7 5 3 0 / 8 0 0  5 3 9 -5 5 3 9  
Fax 6 0 3 6 3 4 -4 7 5 6

I 1 9 9 5  
A M S T E R D A M

H A U  Z, S TA N D  201

Raytheon Anschiitz GmbH 
Postfach 1166 
D -2 4 1 0 0  Kiel, Germ any 
Tel ( + 4 3 1 )  30  1 9 - 0  
Fax ( + 4  31 ) 3 0 1 9 - 2 9 1


