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I V E R S E N d o o r  W.  d e  J o n g ,  r e d a c t i e

BUK OP 1895
December. Een m aand waarin vooruit gekeken w ordt, een maand ook 
waarin een terugblik geworpen w ordt. Over enkele maanden kunt U 
weer lezen waarover In 1995 in ons blad geschreven werd. Deze keer 
gaan wij ook eens wat verder terug. W aarover schreef men In 1895 in 
"de Zee", het "tijdschrift gewijd aan de belangen der Nederiandsche 
stoom- en zeilvaart"? W ij maakten voor U een kleine selectie. W ellicht Is 
er tijdens de komende feestdagen een ogenblik te vinden, waarop U 
met "Schip en W erf de Zee" glimlachend terugkijkt op het denken en 
werken van onze maritieme voorvaderen.

1895. Bijna het einde van de negen
tiende eeuw, waarvan met name de 
tweede helft een geweldige ontwikke
ling te zien gaf in de zeescheepvaart. 
De zeilvaart verdween om plaats te ma
ken voor de stoomvaart en de stoom
vaart leidde weer tot het ontstaan van 
een nieuw métier: de scheepsmachi- 
nlst. Dat dit tot problemen leidde voor 
wat betreft de status lezen we in het ar
tikel: "Officieren en stuurlieden, machinis
ten en machinisten". Uit het artikel blijkt 
dat binnen de handelsvloot de status 
van stuurlieden en machinisten niet; 
binnen de Marine-reserve wèl verschil
de:

"Aldus ontstond in den staatsdienst 
en in den dienst der stoomvaartmaat
schappijen een corps navigateurs en een 
corps machinisten, allen ambtenaren van 
staat of maatschappij. De maatschappij-

en noemden hunnen ambtenaren in bei
de takken van dienst "officieren" en met 
het voiste recht want het woord heeft 
geene specifiek militaire beteekenis. Wel 
kan men betreuren dat de zooveel expres
sievere beroepsaanduidingen "kapitein" 
en "stuurman" daardoor langzamerhand 
verloren gaan, wijziging in eenige verhou
ding is er echter niet door te weeg ge
bracht. De verhouding van stuurlieden 
(men vergunne mij den oud-Holland- 
schen karakteristieken naam te bezigen) 
en machinisten der particuliere stoom
vaart tot hunne maatschappij, de eischen 
aan beide categorieën gesteld, de waarde 
hunner diensten verschillen weinig. Men 
kan dit afleiden, behalve uit de gages, uit 
de hen toegekende gelijkheid van titela- 
tuur; beide zijn ambtenaar van denzelf- 
den graad. De eene ambtenaar heeft de 
wacht aan dek, de andere in de machine
kamer; deze zorgt voor den goeden gang 
der machine, gene voor dien van het 
schip, beide volgens de algemeene voor
schriften der maatschappij en de bizonde- 
re van de kapitein. Is de wacht afgeloopen 
dan verrichten zij wel is waar uiteenloo- 
pende diensten, maar diensten zonder 
groote en althans zonder zedelijke verant
woordelijkheid. De staat handelde anders 
als de particulieren. Hij gaf de navigateurs 
alleen den titel van officier en die der ma
chinisten van onderofficier. Beide, naviga
teur en machinist, zijn ambtenaar, maar 
van verschillende graad. Hij plaatste de 
beide categorieën in verschillende verhou
dingen, stelde dus blijkbaar niet dezelfde 
eischen, oordeelde hun diensten niet van 
even groot belang of gewicht. Wij moeten 
ons daarbij niet alleen denken een oor
logsschip dat rustig een stoomreis over 
den Oceaan maakt. Dóór zijn officier van 
de wacht en machinist van de wacht in 
dezelfde verhouding tot den staat, hun 
reeder, en dus ook onderling als machinist 
en stuurman der handelsvloot tot den 
hunnen. Dóór zijn hun diensten van 
evenveel gewicht als die hunner collega's 
op het handelsschip. Maar wij moeten 
ons ook voorstellen de verschillende toe

standen waarin een oorlogsschip en on
derdeden der bemanning kunnen verkee- 
ren, toestanden die medebrengen dat of
ficieren hoe jong ook zelfstandig moeten 
optreden en eene zedelijke verantwoor
ding te dragen hebben. In sloepen, op 
brandwacht, bij sloepentochten op rivie
ren, bij debarkementen van meer of min
der omvang, vinden wij den dikwijls jeug
digen zee-officier belast met het bevel d.i. 
verantwoordelijk voor de levens der men- 
schen over wie hem het bevel gegeven 
werd."

Het lange artikel, waaruit het boven
staande een klein citaat is, is bedoeld 
duidelijk te maken dat, volgens de 
schrijver, het nivo-verschil tussen zee
officier en machinist bij de Marine-re
serve gerechtvaardigd is op grond van 
"de eischen gesteld door hem van wie de 
organisatie uitgaat, en die eischen komen 
voort uit zijn belangen". Daarbij moet 
echter nog opgemerkt worden dat de 
schrijver verschil maakt tussen machi
nisten en de hoofdmachinist: "de 
hoofdmachinist, die aan boord van een 
particulier stoomschip eene geheele bij
zondere positie bekleedt, wordt door mij 
niet medegerekend waar ik van machinis
ten spreek".

Zoals te verwachten was, kwamen er 
reakties op het artikel. De eerste met de 
inleidende - "uit een oud doch voortref
felijk boek” - afkomstige woorden: "Een 
ieder achte den ander uitnemender dan 
zichzelf". Hoe deze schrijver de machi
nist zag? Luister maar:

"Met de toepassing van den stoom 
kwam ook de machinist in de samenle
ving aan boord. Een vakman, die nu ook 
gedeeltelijk zeeman moest worden, om 
althans gewend te raken aan de bewe
gingen van het schip. Doch welken rang 
zou men hem geven? Bij de ooriogsvloot 
plaatste men hem op de lijst van onderof
ficier. De koopvaardij beschouwde de ma
chinist met een ander oog en stelde hem 
gelijk in rang met den stuurman,. De 
stuurman, van oudsher belast met het 
commando over roer en zeil, zag nu den 
man naast zich, welke in het vervolg het 
bestuur der stoommachine was opgedra
gen. De machine toch verving zeil en 
mast: de vroegere drijfkrachtsmiddelen. 
Het commando over het roer en het nieu
we voortstuwingsmiddel bleef aan hem, 
daar hij toch, evengoed als vroeger, ge
roepen wos met het schip naar eisch te

de Zee
Z e e v a a r t k u n d ig  

TIJDSC H RIFT
2 SCHWtWERFddZEE DECEMBER 1995



manoeuvreren. Ware nu een machine of 
ketel even gemakkelijk bij voorkomende 
schade te repareeren geweest onder zijn 
toezicht als mast en zeil, men had dan 
veilig den nieuwen vakman gelijk kunnen 
stellen met den timmerman en zeilmaker, 
ook vakmannen. De machinist hield ech
ter meer in zich en nam daardoor een ee- 
nige plaats aan boord in. In de laatste ja- 
ren, dat stoom de hoofdfactor is van de 
oorlogs- en handelsvloot, is de beteekenis 
van den man, die de voortstuwende 
kracht voor het schip onder zijn bestuur 
heeft, nog aanmerkelijk verhoogd. Heb
ben sommige handelsstomers nog mas
ten, zeitvermogen toch niet meer, terwijl 
het oorlogsschip in het geheel geen tuiga
ge meer heeft. Alles hangt dus af van de 
voortstuwende kracht waarover de ma
chinist is aangesteld. Beloopt machine of 
ketel schade en is men op zee of buitens
lands, dan is hij geroepen de herstellingen 
ook daaraan uit te voeren, en daarvoor 
dient hij ook meer dan vakman te zijn. 
Zeil en mast, deze kunnen desnoods door 
iedereen worden samengesteld en be
stuurd, doch besturing en toezicht over 
ketel en machine eischen dunkt mij meer
dere zorg en kennis. De oorlogsmarine 
moge haar machinisten uit een ander 
oogpunt beschouwen, de koopvaardij 
heeft echter getoond hoogere begrippen 
te hebben".

Verrassend is hoe de laatste schrijver 
aankijkt tegen de concurrentie in het la- 
dingvervoer "die de handelsstoomers 
zoo zwaar drukt":

"Ook hierin kan de machinist zijn 
werkgever zeer veel bevoordelen door zui
nigheid in het gebruik van brandstoffen 
en door met een nauwkeurige studie de 
machines zóó te stellen, dat èn de vaart 
van het schip èn slijtage der machine tot 
een minimum zijn gebracht".

De ode aan de machinist die (misschien 
mede daardoor) tot 'scheepswerktuig- 
kundige' is verheven wordt als volgt be
sloten:

"het oude spreekwoord aan boord 
van het koopvaardijschip "er is maar één 
grote mast en da's de kapitein" is nog he
den waar, doch er zijn nu schoorsteenen 
bij en daar heeft de kapitein rekening meê 
te houden".

In een tweede reaktie werd - en dat 
kon niet uitblijven - ingegaan op de 
personele en materieele verantwoorde
lijkheid van de zee-officier:

"maar in meer gewone omstandighe
den, als het verleenen van hulp op zee, 
het redden van schipbreukelingen enz. 
blijft de personele verantwoordelijkheid 
van den bevelvoerenden koopvaardij-offi-

cier, even groot als in een van de vroeger 
genoemde omstandigheden voor den 
zee-officier, omdat het levensgevaar voor 
de onderhebbenden manschappen nog 
grooter kan zijn".

Tenslotte zet de schrijver van de tweede 
repliek vraagtekens bij de volgende pas
sage uit het eerstgenoemde artikel:

"uit de gelijkheid van titulatuur bij de 
particuliere maatschappijen en de marine 
mag dan ook niet geconcludeerd worden 
tot gelijkheid van verhouding tot den ree- 
der d.i. staat of maatschappij. Met even 
veel recht als een officier der handelsvloot 
den officiersrang in de marine kan ei
schen, zoude een officier van justitie bij de 
schutterij of het heilsleger een officiersrang 
kunnen reclameren ".

Nog in een ander verband lezen wij 
over de opkomende stoomvaart. Bij de 
behandeling van de staatsbegroting 
van 1895 in de Tweede Kamer kwam 
de stoomloodsdienst ter sprake. Hier
bij werd de wenselijkheid betoogd om 
de loodsdienst over te brengen naar 
het (toenmalige) Departement van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid. Nu, an
no 1995, kunnen we zeggen dat deze 
wens in 1980, 85 jaar later, is gehono
reerd! Voorts kwam ter sprake de nood
zakelijkheid om de loodsdienst, althans 
gedeeltelijk, door stoomvaartuigen te 
doen verrichten. Gewezen werd op de 
toenemende mate, waarin men in het 
buitenland hiertoe overging. In ver
band daarmede werd voorgesteld niet 
het geld toe te staan dat was aange
vraagd voor de bouw van een nieuw 
(zeil)loodsvaartuig. De overheid hield 
het echter nog op zeil:

"De Minister van Marine bleek niet 
overtuigd te zijn van de noodzakelijkheid 
om tot het gebruik van eigen stoomvaar
tuigen over te gaan. In de bijzondere ge
vallen, als zeilvaartuigen den dienst 
moesten opgeven, werd hierin voorzien 
door tijdelijk gehuurde sleepboten, maar 
over het algemeen meende hij dat de 
schepen meer gebaat waren door een 
grooter aantal zeilvaartuigen dan door 
een kleiner aantal stoomvaartuigen. Bo
vendien zouden de meerdere kosten van 
stoomvaartuigen een beletsel vomnen om 
het loodstarief te verlagen ".

Een noot bij de laatste zin luidde: "Se
dert werd eene Commissie benoemd tot 
samenstelling van gewijzigde tarieven 
van loodsgelden". En wat stond er in 
"Schip en Werf de Zee" van oktober 
1995? "Het loodswezen is van plan om 
vanaf 1 oktober 1995 een deel van haar 
tarieven te verlagen om daarmede aan de 
wensen van haar klanten en de markt te
gemoet te komen en de aantrekkelijkheid

van de Nederlandse zeehavens te verbe
teren". Er verandert veel, er verandert 
ook weinig.

Niet minder dan vijf artikelen zijn ge
wijd aan beschouwingen over de (as
tronomische) plaatsbepaling met be
hulp van het lengtepunt dan wel het 
hoogtepunt:

"dit vraagstuk, waartoe de Ameri
kaanse Gezagvoerder Sumner reeds in 
1837 den eersten stoot gat, heeft sedert 
de Zeevaartkundigen altijd in meer of 
mindere mate bezig gehouden “.

Naast de Sumner-methode ontstonden 
nieuwere methoden. Natuurlijk ligt het 
voor de hand dat deze kritisch vergele
ken werden met de bestaande:

"waar Sumner er zich eenvoudig toe 
bepaalde, om, op eene voor ieder deskun
dige begrijpelijke wijze, hoogtelijnen in de 
zeekaarten te trekken, waarop of in de 
nabijheid waarvan het schip zich noodza
kelijk moet bevinden - een zeer gewichti
ge zekerheid, wanneer het zich bij minder 
gunstig weêr en na in dagen geen gebe
terd bestek te hebben gehad, in de nabij
heid van land of gevaren bevindt, en dus 
naar verkenning dient te worden uitge
zien - worden bij de nieuwere methoden, 
waarvan die van Marcq-Saint-Hilaire (de 
hoogtepunt methode dus, wdj), de oplos
singen gevonden worden uit figuren in de 
kaart, welke als projectiën zijn aan te 
merken van de bolvormige driehoeken 
aan den hemelschen spheer, welke tot nu 
toe algemeen door de zeevaart voor 
plaatsbepaling worden gebruikt".

Het valt op dat men heel voorzichtig is 
met uitspraken over de nauwkeurig
heid van de methoden ten opzichte 
van elkaar. Voorstanders van de hoog
tepunt methode pleitten voor opname 
in het zeevaartonderwijs; op deze wijze 
zou de methode zichzelf kunnen bewij
zen. Tegenstanders gooiden het op de 
noodzaak van voldoende kennis om 
één en ander te kunnen bevatten:

"dat zij (de toepassing van de theorie 
van de hoogtelijnen op Mercator's kaar
ten, wdj) om de daarbij behoorende me
thoden goed te kunnen vatten en de drie 
zeer uiteenlopende gevallen, die zich 
daarbij kunnen voordoen, in zich op te 
nemen en te verwerken, een mate van 
theoretische ontwikkeling in den prakti- 
schen zeeman doet onderstellen, die het 
in 't algemeen zeker niet te verwachten is 
bij hem te zullen aantreffen".

Schrijver dezes herinnert zich dat bij de 
aanvang van zijn zeemansloopbaan in 
1948, dus meer dan 50 jaar na dato, 
deze discussie (met als criterium het
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vertrouwen in deze of gene methode) 
aan boord van de schepen nog actueel 
was, ondanks het feit dat de methode 
inderdaad op de zeevaartscholen werd 
onderwezen.

De Bepalingen ter voorkom ing  
van aanvaringen op zee krijgen heel 
veel aandacht in de jaargang van 1895. 
Begrijpelijk, als men bedenkt dat het 
nog maar zes jaar geleden is dat de z.g. 
Washington Conferentie werd gehou
den, die beschouwd kan worden als 
een begin van de internationale 
(scheepvaart)regelgeving. In het jaar, 
dat wij beschouwen, werd door het dis- 
tricts-gerechtshof te Washington een 
zaak behandeld betreffende een aanva
ring tussen een snelvarend stoomschip 
en een zeilschip. Het was mistig ten tij
de van de aanvaring. Beide schepen 
werden schuldig verklaard: het eerste 
wegens te hoge snelheid, het tweede 
"omdat het de voorgeschreven mistsei- 
nen niet had gedaan met een krachtig, 
mechanisch gedreven toestel". Om het 
laatste gaat het nu. "Het hol was van 
oordeeldat op de reederij de verplichting 
rustte te zorgen dat van dergelijke veilig- 
heidsmiddelen er een in reserve was, dat 
geheel aan de eischen beantwoordde". 
De vraag is hoever de verantwoordelijk
heid voor goede uitrusting gaat:

"in hoeverre deze uitspraak juist is, 
valt moeielijk te beslissen. Zeker is het 
wenschelijk, dat men van de meest nood
zakelijke hulpmiddelen aan boord eenige 
reserve heeft, zoodat niet door een klein 
ongeval de veiligheid van een schip in ge
vaar wordt gebracht. Een schip, dat 
's nachts een of meer seinlichten niet 
toont, omdat het eenige in de lantaarn 
passende lampenglas gebroken is, is hier
mede zeker niet verantwoord. Maar hoe
ver men met deze voorzorgen moet gaan, 
of men van kostbaarder instrumenten er 
ook altijd twee of meer in voorraad moet 
hebben, kan niet als regel worden uitge
maakt".

Wat geldt voor de uitrusting, zou dat 
ook kunnen gelden voor de beman
ning? Hoe kwetsbaar is een kostbaar 
mens!

Het Tribunaal te Havre deed uitspraak 
"inzake het in de grond loopen van den 
driemaster 'Sully' door het stoomschip ‘La 
Touraine'“. De 15 knopen van het 
stoomschip werden door de rechter te 
groot gevonden. Hetzelfde Tribunaal 
vond in een andere zaak in 1887 een 
snelheid van 14,5 knopen niet te groot; 
het achtte een snelheid van 14,5 kno
pen nodig om tijdig naar het roer te lui
steren!. Het leidt tot de volgende ont
boezeming:

"mocht men toch maar spoedig de 
veiligheid boven het blindelings doorjagen 
leeren stellen. Doch dit kan alleen geschie
den, niet door den zeeman, die meest ge
jaagd wordt, maar door hen die het post
en ander verkeer leiden. De zeeman weet 
wel wat matig is, doch aan land meet 
men veelal met spoorsnelheid, behalve als 
er aanvaringen plaats hebben en dan is 
hij de dupe".

In de jaargang 1895 vinden wij ook een 
"Verslag der Commissie ter beoordeeling 
van kompasjournalen, uitgegeven door 
het Collegie "Zeemanshoop" voor den 
wedstrijd 1892/1893". Wellicht ten 
overvloede zij hier vermeld dat het in 
1822 opgerichte College Zeemans
hoop tot 1882 ook meteorologische 
journalen beoordeelde; nadien nam 
het K.N.M.I. deze aktiviteit over. Doel 
van het beoordelen van kompasjourna
len had enerzijds te maken met het feit 
dat de kennis van het kompas en zijn af
wijkingen op ijzeren schepen bij de 
meeste zeelieden nog te wensen over
liet; anderzijds stelde het hen, die zich 
met het verifiëren van kompassen bezig 
hielden, in staat om wetenschappelijk 
enkele punten in verband staande met 
het kompaswezen beter na te gaan. Al
dus "De geschiedenis van het Col
lege Zeem anshoop",het gedenk
boek, uitgegeven ter gelegenheid van 
het 150 jarige bestaan. De kompasjour
nalen werden beoordeeld op niet min
der dan 17 punten, w.o. de netheid en 
de veelvuldigheid der waarnemingen. 
Gouden, zilveren en bronzen medailles 
werden toegekend, afhankelijk van het 
totaal aantal behaalde punten. De 
Commissie heeft van 1885 tot 1901 be
staan. Het College zelf bestaat nog en 
verheugt zich nog in voldoende (en 
misschien door dit artikel toenemende) 
belangstelling om het voortbestaan 
ook in een volgende eeuw te rechtvaar
digen.

Uit het Oostenrijkse blad "Mitteilun- 
gen" haalt "de Zee" het materiaal voor 
een artikel over de uitwerking van zee
water op de huidplaten. Aluminium 
gaat in deze tijd toegepast worden in 
de scheepsbouw. De ervaringen met 
aluminium in het zeewater milieu zijn 
verschillend. Dit geldt ook voor geverf
de en gegalvaniseerde ijzeren platen. 
Men schrijft:

"deze verschillen moeten grootendeels 
worden toegeschreven aan den aard en 
den graad van verontreiniging van het 
zeewater. Water uit de Middellandsche 
zee, dat een hoog zoutgehalte heeft, 
werkt nadeliger dan water uit den Oce
aan. Verder merkt men op dat het water 
nabij de kust en vooral nabij riviermon
dingen de huid sterker aantast dan het

water in open zee. Eindelijk is uit proeven 
gebleken, dat het kustwater, als het ge
kookt wordt, grootendeels zijn meer 
schadelijke werking verliest. Uit dit laatste 
feit wordt de gevolgtrekking gemaakt, dat 
deze werking voor een niet onbelangrijk 
deel met worden toegeschreven aan mé 
croorganismen (bacteriën), die in het wa
ter aanwezig zijn en de verflaag aantas
ten, dus onschadelijk gemaakt worden".

Ook het aangroeien is een probleem. 
Als voorbeeld wordt aangehaald:

"een Amerikaansch oorlogsschip, dat 
op de thuisreis van Rio de janeiro naar 
New-York 1000 ton kolen meer verstook
te en gemiddeld 2,3 mijl minder vaart liep 
dan op de uitreis, enkel tengevolge van 
het aangroeien".

De voordelen van gekoperde huid bij 
zeilschepen probeert men ook over te 
brengen op de stalen schepen. Eén der 
pogingen bestaat hierin:

"dat men onlangs te Yersey-City een 
sleepboot van 30 meter lengte langs gal
vanische weg heeft gekoperd. Hiertoe 
wordt tegen een gedeelte van de huid een 
waterdicht aansluitende houten kast ge
plaatst, die eerst met een scherp zuur ge
vuld wordt om de platen schoon te bijten. 
Na 24 uur wordt dit zuur verwijderd en 
het gedeelte van de huid zorgvuldig afge- 
wasschen. Vervolgens wordt de kast ge
vuld met eene oplossing van o/aankoper 
en een krachtige electrische stroom van 
geringe spanning er door gevoerd. Hier
door wordt de reiniging der huidplaten 
voltooid en zet zich op het ijzer een zeer 
dun laagje koper neer, waarop de later te 
vormen laag zich beter vasthecht. Na 24 
uur wordt ook deze oplossing verwijderd 
en vervangen door eene oplossing van ko- 
persulfaat, waarin een koperen plaat 
wordt geplaatst om de oplossing verza
digd te houden. Door de werking van den 
electrischen stroom wordt nu de huid met 
een laag koper bedekt, die voortdurend in 
dikte toeneemt. Men laat deze doorgaan 
totdat de koperlaag eene dikte van 1,2 
millimeter heeft verkregen, wat ongeveer 
4 dagen duurt. Het koper hecht zich zoo 
vast aan het ijzer, dat het zeer moeielijk 
en slechts met scherpe werktuigen verwij
derd kan worden, waarbij dan meestal 
een gedeelte van het ijzer meegaat. Daar 
er in de koperhuid geenerlei openingen 
zijn, waardoor het zeewater kan binnen
dringen, is er ook geen galvanische wer
king op het ijzer te vrezen, tenzij er be
schadiging ontstaat, bijv. door het schu
ren langs een steenachtigen grond".

Geen zilvervloot, maar een kopervloot! 
Evenals wij vraagt de redaktie van "de 
Zee" zich af wat de kosten zijn van het 
beschreven procédé.
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In het "Verslag der Noord- en Zuid-Hol- 
landsche Redding-Maatschappij over 
1894", klinkt zorg door over het voort
bestaan:

"Ook wederom ditmaal worde gecon
stateerd dat het aantal onzer Contribu
anten jaarlijks vermindert en onze geld
middelen, in een niet al te ver verwijderde 
toekomst, onvoldoende zullen blijken ter 
voorziening in de steeds toenemende kos
ten, vereischt voor vernieuwing en herstel
ling van materieel, aanbouw van booten 
en boothuizen, uitbetaling van loonen, 
enz.".

Gelukkig is het tegendeel waar geble
ken. Zelfs zonder dat de basis van de 
fondswerving veranderd is. Daarmee is 
niet gezegd dat het bestaan van de 
maatschappij ook zonder ons mogelijk 
is!

Op 8 juni 1895 werd in Geestemunde 
het grootste zeilschip ter wereld (met

een zeiloppervlak van 4700 vierkante 
meter) te water gelaten. Technische ge
gevens:

“lengte over galjoen en hek 394 voet; 
tusschen de loodlijnen 362 voet wijdte 
49,9 voet; hol tusschen den bovenkant 
der kiel en bovendek 3 I voet 2,5 duim, al
les Engelsche maat. De tonnemaat is 
3955 bruto register ton en 3780 netto; 
de waterverplaatsing met een gemiddel
den diepgang van 25 voet, bedraagt 
8580 ton en het draagvermogen onge
veer 6150 ton. Het schip is gebouwd van 
Siemens Martin staal, volgens de voor
schriften van het Bureau Vehtas en Engel
sche Uoyds en heeft in beide vereenigin- 
gen de hoogste klasse".

I
Tot zover de jaargang 1895 van het 
tijdschrift "de Zee", waarin het ook op
valt hoe begerig vakkundigen zijn om 
hun meningen, commentaren en erva
ringen onder de aandacht van hun col

legae te brengen. Want daarvoor is het 
(en dus ook ons) blad óók bedoeld. 
Mogelijk wilt U dat toevoegen aan de 
goede voornemens voor het nieuwe 
jaar. Het begeleidend schrijven hoeft U 
niet persé af te sluiten op de wijze zoals 
dat in 1895 door één van de inzenders 
werd gedaan:

"Ik geef gaarne mijne denkbeelden tot 
het verbeteren van veilig varen, aan ieder 
wien het lot van zoovele vakgenoten ter 
harte gaat, ter overdenking en hoop dat 
zij aanleiding moge geven dat nog betere 
door anderen aan de hand worden ge
daan. Mijnheer de Redacteur, ontvang 
mijn dank voor de welwillende plaatsing 
van dit stuk in uw tijdschrift".

TIJ Delft en MARIN sluiten raam

overeenkomst

De Technische Universiteit Delft en het 
Maritiem Research Instituut Neder
land (MARIN) hebben een raamover
eenkomst gesloten. De overeenkomst 
heeft een looptijd van 5 jaar en is van
daag te Wageningen ondertekend 
door dr. N. de Voogd, voorzitter van 
het College van Bestuur van de TU 
Delft en dr.ir. M.W.C. Oosterveld, di
recteur van het MARIN.
De overeenkomst is een bevestiging 
van een in de afgelopen jaren reeds 
gegroeide samenwerking tussen di
verse onderzoeksgroepen van de TU 
Delft en het MARIN. Zowel binnen het 
MARIN als binnen de TU Delft be
stond de behoefte de samenwerking 
formeel te bestendigen en eventueel 
uit te breiden naar meer onderzoeks
groepen. De overeenkomst behelst re
gulier overleg over mogelijke samen- 
werkings- en onderzoeksprojecten. 
Verder wordt de uitvoering van onder
zoeksprojecten en de plaatsing van 
(deeltijd)hoogleraren in de overeen
komst meegenomen. 
Onderzoeksgroepen van vijf facultei
ten van de TU Delft zullen met name 
research- en ontwikkelingswerkzaam- 
heden voor het MARIN verrichten. Dat 
zijn de faculteiten: Werktuigbouwkun
de en Maritieme Techniek, Technische 
Wiskunde en Informatica, Civiele 
Techniek, Luchtvaart- en Ruimtevaart
techniek en Technische Natuurkunde. 
De onderzoeksgroepen zullen onder
meer op de volgende terreinen voor 
het MARIN werkzaam zijn: hydrome-

chanisch onderzoek, mathematische 
fysica en analyse, stromingsleer, ont
werp van maritieme objecten, con
structief ontwerp, scheepssterkte en 
technische mechanica, en tenslotte 
meet- en regeltechniek.
Het Maritiem Research Instituut Ne
derland, MARIN, is één van de 5 grote 
technologische instituten in Neder
land. Het instituut adviseert en doet 
onderzoek voor de maritieme indus
trie op het gebied van de hydrodyna
mica. Als CTI is het een schakel tussen 
wetenschap en industrie. Deze samen
werkingsovereenkomst onderstreept 
die intermediaire functie van MARIN 
naar de industrie toe. De intensieve 
contacten met de markt en de inter
nationale reputatie van MARIN vor
men de basis voor de opdrachten aan 
de onderzoeksgroepen van de TU 
Delft. De samenwerking zal daarom 
wederzijds bevruchtend werken.
Bij de al jarenlange intensieve samen
werking tussen MARIN en TU Delft 
gaat het met name om de hydrodyna- 
mische aspecten van schepen en drij
vende constructies voor de offshore. 
De samenwerking behelst o.a. onder
zoek en ontwikkeling van meer ge
avanceerde rekenmethodes voor het 
bepalen van het gedrag van deze 
vaartuigen in golven. Projecten waar
bij wordt samengewerkt hebben be
trekking op de volgende constructies:
- Afgemeerde produktie-eenheden 

voor de offshore industrie
- Snelle enkelrompschepen
- Snelle catamarans
- Luchtkussenvaartuigen

In deze gevallen wordt het onderzoek 
door een aan de TU Delft verbonden 
AIO uitgevoerd onder medebegelei- 
ding van specialiseerde medewerkers 
van MARIN.
In de nabije toekomst zal de samen
werking verder worden uitgebouwd 
met deze onderwerpen: manoeu- 
vreergedrag van snelle planerende 
vaartuigen, high-pertormance zeil
jachten, geavanceerde rekenmetho
des voor scheepsschroeven en veilig
heid van Ro/Ro-schepen.
Inlichtingen: ir. Wilma van Wezen- 
beek, tel: 015 785454, fax: 015 
781855

Unieke historische collectie aan 

Zee- en Havenmuseum Umuiden

Op woensdag 27 september vond in 
het Zee-en Havenmuseum te IJmui- 
den de overdracht plaats van een in
drukwekkende verzameling histori
sche apparatuur. De apparatuur is in 
bruikleen beschikbaar gesteld door de 
Stichting Historisch Materiaal Radio- 
Holland. Deze stichting is in 1994 
door Radio-Holland opgericht met als 
doel het voortbestaan van de unieke 
en zeldzame verzameling antieke ap
paratuur van Radio-Holland te waar
borgen. De heer R.E.C.). Morssink, di
recteur van Radio-Holland Marine B.V. 
droeg de historische apparatuur in 
aanwezigheid van wethouder F.G. van 
Hoek over aan de heer C. Visser, voor
zitter van het museum. Hierbij werden 
historische en moderne communicatie 
op symbolische wijze samengebracht.

via een seinsleutel en een spectaculair 
"spattende" vonkzender werd een 
overdrachtsboodschap In "normale 
tekst" overgebracht op twee aanwezi
ge pc monitoren.
Samen met het museum stelde de 
Stichting Historisch Materiaal Radio- 
Holland met de unieke verzameling 
onder andere twee radiostations en 
een brug samen. De twee radiosta
tions geven de ontwikkeling van de ra
diocommunicatie aan boord van sche
pen aan. Het eerste station geeft een 
indruk van de dertigerjaren met een 
authentiek Marconi station. Het twee
de station van het MS Perides uit de 
60/70-er jaren kwam veelvuldig voor 
op Nederlandse schepen van die tijd. 
De brug dateert uit de 80-er jaren en 
was vroeger in gebruik bij het TNO 
Zintuig-Fysiologisch instituut. De brug 
kwam met medewerking van Radio- 
Holland beschikbaar en werd gecom
pleteerd met door de stichting be
schikbaar gestelde navigatie- en com
municatie apparatuur. Onder andere 
de werkende Philips Telex-over-Radio 
(STB-75) is een bijzonderheid. In de 
toren van het museum tenslotte be
vindt zich een Furuno radar, die de be
zoeker de gelegenheid geeft het fraaie 
uitzicht te vergelijken met de wijze 
waarop dit op een radarbeeld wordt 
weergegeven. Al met al een bezoek 
aan het museum waard! Het museum 
is iedere woensdag- en zondagmid
dag geopend.
lnlichtingen:Radio Holland Marine
B.V., Annet Boers, tel:010-4283387

DECEMBER 1993 SCHIPBWERFdaZEE 5



M A R I T I E M E  M A R K T d o o r  M  e n t  o d e  j o n g

Het kan verkeren
rijkste factoren zijn voor het tegenval
lende resultaat van Nedlloyd Lijnen. De 
schok kwam hard aan op de effecten- 
markt. Eind september had de voorzit
ter van de Raad van Bestuur, de heer 
Berndsen, nog gezegd op het Rotter
damse congres "Mainports in the 21 st 
century" dat Nedlloyd Lijnen dit jaar 
waarschijnlijk meer dan één miljoen teu 
zou vervoeren een toename van 20% 
ten opzichte van 1994 en dat de kos
ten per teu in drie jaar met 20% waren 
afgenomen. Na zo'n verhaal verwacht 
je geen flinke domper tien dagen later. 
Vermoedelijk is de Europa/Verre Oos- 
ten-vaart de grootste boosdoener. Al- 
liance-partner APL die slechts met een 
slotcharter deelneemt in deze vaart, 
kon namelijk wel een hogere winst ma
ken in het derde kwartaal. Weliswaar 
had ook deze rederij te kampen met 
gestegen kosten, maar daar stonden 
hogere vrachtopbrengsten op de 
meeste trajecten tegenover. 
Daarentegen moest de oudste Ameri
kaanse rederij, de in 1900 begonnen Lyk- 
es Bros. Steamship Co., surséance van 
betaling aanvragen. De belangrijkste oor
zaak zou het voortdurende verlies zijn op 
vier containerschepen die in 1982 in Ja
pan gebouwd werden. De financiering 
geschiedde in Japanse yen, terwijl de 
schepen aan APL zijn verhuurd tegen dol
lars. Het verlies op deze schepen zou zijn

In september prees deze rubriek de fraaie zom er van 1995 die boven
dien relatief gunstige vrachten bracht voor de meeste reders. Dat kon 
een belofte voor de toekomst inhouden, zo schreef Ik. Maar niets blijkt 
vergankelijker te zijn dan de vrachtenm arkt.

Terwijl het najaar warm en zonnig bleef, 
werd de vrachtenmarkt verrast door een 
flinke daling, met name bij het droge 
massagoed. De Baltic Freight Index die 
eind augustus nog tot boven de 2100 
klom, zakte vervolgens met een kwart 
tot onder de 1600 eind oktober. De in
dex komt alweer akelig dicht bij het on
bevredigende niveau van rond de 1450 
van zomer 1994, terwijl inmiddels de 
dollar een stuk lager noteert. Weliswaar 
vond de sterkste daling plaats bij de gro
te, zogenoemde Capesize bulkers, maar 
ook de vrachten voor Panamax-schepen 
gingen omlaag. Onder invloed van af
nemende economische groei in de 
OECD zouden veel importeurs van 
steenkolen en ijzererts hebben besloten 
de voorraden wat af te bouwen. Daar
door was er minder lading voor de 
grootste schepen. Ook zou het graan- 
vervoer tijdelijk zijn afgenomen, terwijl 
graan een belangrijk produkt blijft voor 
de kleinere bulkers. Verder komen er 
met de regelmaat van de klok nieuwe 
schepen op de markt, terwijl de sloop dit 
jaar laag bleef wegens de goede vrach
tenmarkt. In de eerste helft van 1995 
zou er 9,5 mln dwt aan bulk carriers zijn 
opgeleverd en maar 1,3 mln dwt naar 
de sloper zijn gegaan. Voor geheel 1994 
waren die cijfers respectievelijk 11,9 en 
4,6 mln dwt. Netto is er dus in de eerste

helft van 1995 
reeds meer nieu
we tonnage op 
de markt geko
men dan in ge
heel 1994. Martin 
Stopworth van 
Clarkson Re
search probeerde 
begin oktober de 
reders nog op te 
beuren met de 
opmerking: "It is 
perhaps a little bit 
too early to aban
don hope alto
gether. The de
mand could well 
be there next ye
ar". Maar welke 
vrachtenmakelaar 
is niet optimis

tisch? Eind september was er voor 34,5 
mln dwt aan bulkers in bestelling, over
eenkomende met circa 15% van de be
staande bulkvloot. Zelfs als we rekenen 
met sloop van zo'n 13 mln dwt in de ko
mende twee jaar, zal de bulkvloot met 
ongeveer 3,5% per jaar toenemen. Zo'n 
groei kan de vrachtenmarkt alleen ab
sorberen bij een voortdurende, gunstige 
economische groei in de wereld.
Ook de vrachten voor grote tankers 
daalden in september, maar daarna 
herstelden zij zich weer. Toch wil de 
alom voorspelde "boom" bij de tanker- 
vrachten maar niet komen. Het order- 
bestand van 29,2 mln dwt of 11% van 
de bestaande vloot is kleiner dan bij de 
droge-bulkvloot, maar verhindert toch 
een spoedig herstel bij een nog steeds 
tegenvallend slooppatroon.

Verrassingen bij lijnvaart
Nedlloyd verraste de maritieme wereld 
met de aankondiging dat de winst over 
1995 belangrijk zal achterblijven bij die 
over 1994, terwijl eerder een onveran
derde winst vóór bijzondere baten in 
het vooruitzicht was gesteld. Haven
congestie en tegenvallend vervoer in ju
li/augustus op de nieuwe diensten Eu
ropa/Verre Oosten en Verre 
Oosten/oostkust Noord-Amerika van 
de Global Alliance zouden de belang
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opgelopen tot $
32.000 per dag.
Daarnaast is er 
steeds minder 
Amerikaanse over- 
heidslading be
schikbaar Lykes 
had een flink aan
deel in deze voor 
de nationale vlag 
gereserveerde la
ding en brokkelt 
de operationele 
overheidssubsidie 
gestaag af. Met 
behulp van het 
Griekse Forum 
Maritime hoopt 
Lykes weer uit de 
problemen te ko
men. Maar eerst 
zal er een oplos
sing gevonden moeten worden voor de 
verliezen op de genoemde vier schepen. 
Ondanks de tegenvaller in de vaart tus
sen Europa en het Verre Oosten beves
tigde de Global Alliance dat de derde 
wekelijkse dienst in januari 1996 zal be
ginnen wanneer OOCL toetreed tot het 
consortium. MOL, OOCL en Ned- 
lloyd/MISC zullen samen 24 schepen 
van 3300 tot 4950 teu beschikbaar stel
len,'acht voor elke dienst. Op de Pacific 
zal de Global Alliance van MOL, APL en 
OOCL (Nedlloyd stelt daar geen sche
pen voor beschikbaar) vanaf januari 
1996 zelfs elke week zes diensten geven 
tussen het Verre Oosten en de westkust 
van Noord-Amerika.

Wisselend werven beeld
Hoe het kan verkeren, bleek ook bij off- 
shore-aannemer Allseas. Het destijds 
met veel tamtam aangekondigde con
tract voor de verbouwing van een
125.000 dwt bulk carrier tot de pijpen- 
legger "Solitaire" dreigt op een fiasco 
uit te lopen voor de Sembawang werf in 
Singapore. Allseas heeft volgens Lloyd's 
List het contract opgezegd, omdat de 
werf het schip niet op tijd kan opleveren 
ondanks het feit dat beide partijen reeds 
hadden afgesproken de oplevering uit 
te stellen tot midden 1996. Voor Allseas 
was dat aanvaardbaar, omdat er nog 
geen werk voor het schip was. Nu Sem
bawang de verbouwing zelfs niet voor 
eind 1996 gereed kan krijgen, zou Allse
as het werk door een andere werf willen 
laten afmaken. In de zomer van 1997 
moet de "Solitaire" namelijk beginnen 
met het eerste contract, het leggen van 
600 km pijp van Noorwegen naar 
Duitsland. Sembawang wil het dispuut 
aan arbitrage onderwerpen.
Het herfstzonnetje begunstigde geluk
kig wel de Nederlandse werven. Minis
ter Wijers ging er namelijk mee akkoord 
de werfsubsidie te verdubbelen tot 80

O
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OECD-overeenkomst. Met het verdwij
nen van de scheepsbouwsubsidies zal 
het immers gemakkelijker worden te 
concurreren met andere Westeuropese 
landen die veelal hogere subsidies ver
lenen. Toch zal Nederland op zijn tellen 
moeten passen. Steeds meer landen die 
niet zijn aangesloten bij de OECD en 
dus hun werven kunnen blijven onder
steunen, zijn namelijk betrokken bij de 
bouw van schepen voor de algemene 
vrachtvaart, de markt bij uitstek voor 
onze werven. De tabel met het Order
bestand per eind september 1995 van 
schepen voor deze vaart, dus exclusief 
container- en RoRo-schepen maar in
clusief koelschepen, illustreert zulks.

miljoen gulden. De werven verwachten 
dit jaar voor ruim twee miljard gulden 
aan orders te boeken tegenover slechts 
0,9 miljard in 1994 en vroegen daarom 
meer subsidie aan. Na de berichten 
over in het buitenland geplaatste or
ders, o.a. door Seatrade in Indonesië en 
GenChart in Turkije, is te hopen dat die 
orders er ook zullen komen. Het budget 
voor de investeringspremie ten behoeve 
van de Nederlandse reders is immers 
niet verhoogd, zodat het nog maar de 
vraag is of de reders alle toezeggingen 
kunnen waarmaken. Een en ander kan 
er ook van afhangen of de OECD-over- 
eenkomst over het afschaffen van werf- 
subsidies werkelijk per 1 januari zal in
gaan. In de Verenigde Staten bestaat 
nog steeds oppositie tegen deze over
eenkomst; het desbetreffende wetsont
werp is pas half oktober bij het Congres 
ingediend. Als de wet er komt, zal de 
gunstige financiering voor nieuwbouw 
in de VS moeten verdwijnen. Onder het 
Title Xl-programma kan een reder thans 
een overheidsgarantie krijgen voor een 
lening tot 87,5% van de contractprijs 
voor een periode van 25 jaar. Scandina
vische en Griekse reders willen, evenals 
Van Ommeren, profiteren van deze 
aantrekkelijke voorwaarden door pro- 
duktentankers van 11.500 tot 46.500 
dwt bij Amerikaanse werven te bestel
len. Het wachten is evenwel op vaststel
ling van het budget vanaf 1 oktober 
voor deze werfsteun door het Ameri
kaanse Congres. Haast is geboden; bij 
aanvaarding van de OECD-overeen
komst moeten de VS deze financiering 
immers terugbrengen tot 80% voor een 
periode van maximaal 12 jaar. Vermoe
delijk zullen de Amerikaanse werven 
dan niet meer concurrerend zijn.

Meer non-OECD concurrentie
De Nederlandse werven hebben zich 
steeds een voorstander getoond van de

aantal 1000 dwt
schepen

japan 105 320
China 42 612
Rusland 41 198
Roemenië 26 162
Duitsland 26 161
Nederland 24 101
Indonesië 23 166
Oekraïne 23 119
Turkije 20 166
joegoslavië 16 82
Slowakije 15 60
Zuid-Korea 15 81
Polen 10 44
overig
(non-OECD) 27 275
overig (OECD) 16 103

totaal 429 2650
Bron: Fairplay

Meer dan de helft van de schepen in de 
tabel zal in landen worden gebouwd 
die niet gebonden zullen zijn aan de 
OECD-overeenkomst. Zij kunnen vaak 
zeer concurrerende offertes maken. Zo 
bestelde GenChart onlangs in Turkije 
een multi-purpose vrachtschip van 
13.500 dwt voor een prijs van circa 34 
miljoen gulden. Volgens de rederij be
droeg het prijsverschil met Nederland 
F 13,5 mln! Tot dusverre maakten Ja
pan en West-Europa zich voornamelijk 
bezorgd over de uitbreiding van de ca
paciteit in Zuid-Korea. Ondertussen 
slaagde China er in de produktie te ver
dubbelen van 810,000 dwt in 1991 tot 
1,64 mln dwt in 1994. Het streven is er 
op gericht wederom een verdubbeling 
te bewerkstelligen in 2000. China zal 
dan een marktaandeel van ongeveer 
10% van de wereldscheepsbouw heb
ben. Ocean Shipping Consultants voor
spelt daarom in een rapport, versche
nen in juli, dat de nieuwbouwprijzen 
weliswaar zullen blijven oplopen tot 
omstreeks 2000 als gevolg van de grote 
vervangingsvraag bij tankers, maar 
daarna weer snel zullen dalen.
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SERVICE AND REPAIR
All marine boilers 
Inspection & repair consultancy  
Rental o f  m obile boilers

BURNER MANAGEM ENT
Com bustion control 
Elecric control panels 
Feedwater & safety alarm control

• • • • • •
: : : : : : :

AALBORG SUNROD

ALL BOILER RELATED SPARES
W orldwide delivery from stock

AALBORG SUNROD Rotterdam B. V. - boiler service

AALBORG SUNROD Rotterdam B.V. 
Adm. de Ruyterstraat 31 
3115 HA Schiedam 
The Netherlands

Tel. :+31 (0)10 4265922
Fax :+31 (0)10 4263773
Telex : 27467 aalbo nl
Reg. No.: K.v.K. 133053 
VAT No. : NL 0045.86.487.B.01

Bankers:
ABN-AMRO, Schiedam 
Account No.: 50.30.13.072 
Swift-address: ABNANL2R

A member of the 
AALBORG INDUSTRIES 
Group

secfert 1927 
LEVERINGSPROGRAM M A

BLONM . VOSS A.Q.
• Sim pi ex- Compact -  aid Ich lingen
• Simplex-Compact-Btabilisatlavlnnon 
a Simplox-Compact-stuurmachlnas
• Simpiox-Compact-lagars
•  Carbonp>arvgli|tingafdlchttngan
• CentraK-radlaalatdichtingan
• Schroafaskokarloopbusaen
• Turbulo-oiieatschetder»
• M 1000 accommodatiesysteem 
a Ankers an kettingen

NEUENFELDER 
MASCHINENFABRIK QMBH.
a Scheepskrunon en davits 
a Stuurmachlnas

APPARATEBAU SALZKOTTEN GMBH.
a Sewage treatment installaties 
a Veiligheid aval ton

MOHR HEBETECHNIK QMBH.
e Blokken, linken en schakel» 
a PnnamakluSien en verhaairotlen 
a Mangatdoksols en ringen

DECKMA HAMBURG QMBH.
a Oilewater monitor» 
a Tanker deballaatmg monitor

MASCHINENFABRIK BRÖHL QMBH.
a Dok werktuigen 
a Transportwagens 
a Scheponlitton en helling lieren

H. DEWERS GMBH. & CO.
a Appendages

*—I I—*[7=T| n  n B.V. Technisch Bureau U 1 ° j  U I T T E  N B Ö G A A R T

JE TS  VACUÜM AS 
a Vacuum toilet systemen

WINEL B.V.
a Ont- en beluchters Ventilatiekappen 
a Waterdichte deuren 
a Hydraulische waterdichte deuren 
e Huiddeuren
a  Spuipotten Vlamdovers Oekdoppen 
a Mangntdeksels

M EQATOR Ltd.
a Pompen
a Hydrophoonnstallaties 
a Oliesk immers

MEROK MARINE
a Stoelen voor voorbaten

TANKSYSTEM  A S.
a Hermetic Ullage, Temperatuur en 

interface detectors 
a  Hermetic dekalsluiters en 

lacti ngbemonstering sapparatu ur

WEARDALE STEEL (Wolsingham) Ltd.
a Stalen gietstukken 
a Zware staalconstructies

D E ER B ER Q  S Y S TE M S
a Afvalverwerkings systemen

H O PPE B O R D M E S S  TE C H N IK  G M BH .
a Ladingcomputers 
a Hellingconipensatie 
a Diepgang, trim- en listmeting 
a Tank Inhoudsmeting

S einhuitw achtar 1 
3034 KH Rotterdam
Tal.: 010 -411 46 14 -  Fax: 010 -4 14  10 04

DUIKWERK EN ONDERWATERTECHNIEK 
O I O  -  4 2 3 0 7 6 6

Duikwerken ten behoeve van :
* Industrie
* Scheepvaart
* Offshore

Vaartuigen ten behoeve van :
* Assistentie bij baggerwerken
* Assistentie bij waterbodemsaneringen 

Peilwerk

Apparatuur voor :
* Remotely Operated Inspections
* Sonar onderzoek
* Video en foto inspekties
* Metaaldetektie
* Non-destruktief onderzoek
* Wanddiktemetingen
* Betonboringen
* Zone II gasontploffingsgevaar
GB Diving b.v.
Service Centrum Maashaven - Haven 1359 
Brielselaan 69 - 3081 AA Rotterdam
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M A A N D  M A R I T I E M

p d r a c h t e n

Opdracht voor De Hoop Lobfth

Van de Köln-Düsseldorfer Deutsche 
Rheinschiffahrt A.C. heeft scheepswerf 
De Hoop Lobith opdracht gekregen 
voor de bouw van twee passagiers
schepen voor dagtochten op de Rijn. 
De schepen, bouwnummers 365 en 
366, krijgen de volgende hoofdafme
tingen:
Lengte o.a. 67,00 m.
Lengte 1.1. 63,60 m.
Breedte mal 11,00 m.
Holte 3,20 m.
Diepgang 1,15 m.
De schepen krijgen accommodatie 
voor 600 passagiers.
De dubbelschroefschepen worden elk 
voortgestuwd door twee MAN moto
ren van ieder 310 kW. Deze drijven 
contraroterende schroeven aan en ge
ven de schepen een snelheid van 20,5 
km/h.
De oplevering is gepland voor april en 
juni 1996.

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

Stellanova

W C  Ysselwerf heeft op 12 oktober het 
zwareladingschip Stellanova, bouw- 
nummer 266, te water gelaten. Het is 
het derde van drie gelijke schepen die 
W C  bouwt voor jumbo Navigation op 
Cura^ao. 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.

Futura

Het veertiende schip van het type Bijls- 
ma Trader 2500 is 10 november bij 
Scheepswerf Bijlsma te Wartena te wa
ter gelaten. Het is de Futura, die wordt 
gebouwd voor C.V. Scheepvaartonder- 
neming Futura, eveneens te Wartena.

In het schip is een MaK dieselmotor, 
type 6M20, geïnstalleerd, met een 
vermogen van 1000 kW bij 993 tpm. 
Voor verdere gegevens, zie de Stem, 
het elfde schip van dit type, in SWZ 3- 
95, blz. 4.
De oplevering van de Futura is voor 
het midden van deze maand gepland. 
De vijftiende Bijlsma Trader 2500 is in
middels in aanbouw.

Commodore Goodwill

Bij Schelde Scheepsnieuwbouw in Vlis- 
singen is op 11 november het ro-ro 
schip Commodore Goodwill gedoopt. 
Direct daarna werd het schip uit het 
bouwdok gesleept. Het schip is in aan
bouw voor Commodore Shipping Li
mited en Goliath Shipping A/S en zal 
naar verwachting in maart volgend 
jaar worden opgeleverd.
Het is een zusterschip van de eerder 
dit jaar gereedgekomen Island Com
modore. Voor de voornaamste gege
vens, zie SWZ 1 -95, blz. 5.

O p l e v e r i n g e n

Aroosa

Damen Shipyards in Gorinchem heeft 
op 26 oktober de sleepboot Aroosa, 
bouwnummer 6774, overgedragen 
aan de Abu Dhabi Petroleum Ports 
Operating Co.

Het schip is van het type Stan Tug 
3711 en heeft de volgende hoofdaf
metingen:
Lengte o.a. 37,15 m.
Lengte 1.1. 34,05 m.
Breedte o.a. 10,93 m.
Breedte mal 10,50 m.
Holte 5,00 m.
Diepgang achter 4,20 m.
Waterverplaatsing 7931.
De voortstuwingsinstallatie van het 
schip bestaat uit twee Caterpillar die
selmotoren, type 3606 TA/MCR, met 
elk een maximum continu vermogen 
van 1650 kW bij 1000 tpm. De moto
ren drijven via Reintjes tandwiejkasten, 
reductie 6,3:1, elk een Ups verstelbare 
schroef aan. De schroeven hebben 
vier bladen, een diameter van 3050 
mm en draaien in straalbuizen. Met 
deze installatie werd een proeftocht- 
snelheid van 13,9 kn bereikt en een 
paaltrekvan 61,51.

Verder is een Etter dekkraan aangebracht 
met een SWL van 0,761 op 9,91 m.
Het schip is ook als brandblusvaartuig 
uitgerust en beschikt over twee moni
toren van Ajax de Boer, elk met een 
capaciteit van 1200 m ' water of 
600 m ' schuim per uur. De Nijhuis 
brandbluspompen worden aangedre
ven door PTO's op de tandwielkasten 
en hebben eveneens een capaciteit 
van 1200 m*/h.
Voor de besturing is het schip voorzien 
van drie korte, hoge roeren achter elke 
straalbuis en van een Pleuger dwars- 
schroef, die wordt aangedreven door 
een Caterpillar dieselmotor, type 
3306B TA. De stuwkracht van de 
dwarsschroef is 3 1.
Hel schip heeft accommodatie met air 
conditioning voor 12 personen.
De Aroosa is door Lloyd's Register of 
Shipping geklasseerd, met de notatie 
(* ) 100A1, Tug, Firefighting Ship I

De Stan Tug 3711 Aroosa (loto: Flying Focus).

Er zijn twee Caterpillar generatorsets 
geïnstalleerd, type 3406C T, met elk 
een vermogen van 250 kVA.
Voor sleepwerkzaamheden is de 
Aroosa voorzien van een Mampaey 
sleephaak, SWL 901, die aan de beting 
achter het dekhuis is bevestigd.

De Commodore Goodwill heelt zojuist het bouwdok verlaten.

(2400 m'/h) with waterspray, Arabian 
Gulf Service, (+) LMC.

Al eerder, op 5 september, had Damen 
het zusterschip Rabeeba, bouwnummer 
6773, opgeleverd en in juli de Sheem, 
bouwnummer 6772. Dit laatste schip is 
grotendeels gelijk aan de andere twee, 
maar is van zwaardere motoren voor
zien: twee Caterpillars, type 3608 
TA/MCR, met elk een vermogen van 
2233 kW bij 1000 tpm, die schroeven 
met een diameter van 3350 mm aan
drijven. De proeftochtsnelheid en paal- 
trek van de Sheem zijn daardoor wat 
groter: 14,2 kn respectievelijk 82 t. Ook 
is dit schip met een zwaardere kraan uit
gerust: een Effer kraan van 8,21 op 9,26 
m. Een en ander resulteerde in een iets 
grotere diepgang: 4,30 m. De waterver
plaatsing hierbij is 8301.
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P R O D U K T I N F O

Solving the water-in-oil problem

Chemical engineers have solved the 
problem of separating brine and sedi
ment from oil brought out of a seabed 
well.
Such products must be removed befo
re the oil can be processed and used, 
but conventional methods of separa
tion, involving electric fields, short cir
cuit when the oil emulsion contains 
more than 10 per cent of water.
Now, Dr. Philip Bailes and his col
leagues in the chemical engineering 
department at Bradford University In 
northern England have developed 
technology that can work with water 
contents of up to 75 per cent.
Their technique, based on insulating 
the high-voltage electrode In an elec
tric separator and using pulsed DC 
rather than AC currents to energise 
the electrodes, has the backing of Bri
tish Petroleum (BP) and is now being 
developed commercially under the 
name of Electro-Pulse Inductive 
Coalescer or EPIC.
The first field trial of the new techni
que was carried out at BP's largest UK 
onshore oil field in southern England. 
This successfully demonstrated that it 
could cut residence time from minutes 
to seconds, with corresponding reduc
tions in the size and weight of equip
ment. The development offers energy 
savings, the need for fewer demulsi- 
fying additives, environmental and 
economic benefits, plus the prospect 
of smaller and more efficient separa
tors for use on offshore platforms. 
Several prototype EPIC models have 
now been built and are being tested 
by oil companies in such places as the 
North Sea, Rotterdam and the United 
States. A unit currently being tested in 
Texas is capable or producing up to
20,000 barrels of crude oil and the sa
me amount of water per day. Follo
wing evaluation of this field trial, it Is 
expected the technique will be ready 
for commercial use later this year. 
(IPS)

For information: University of Brad
ford, Richmond Road, Bradford, West 
Yorkshire, England BD7IDP;
Tel: +44 1274 383090; fax: +44 1274 
385460.

Nieuw knipcentrum van Fischer

Het Duitse bedrijf Karl Eugen Fischer 
GmbH heeft een CNC-gestuurd knip
centrum met hoekschaar ontwikkeld 
en geïntroduceerd. Het knipcentrum 
van het type FSWZ is geschikt voor het 
bewerken van 12 mm dikke plaat en 
kan worden opgenomen in een com
plex flexibel produktiesysteem.
Het CNC-knipcentrum is geschikt voor 
plaatgrootten van 3000 mm x 4000 
mm. De onbewerkte plaat wordt au
tomatisch opgenomen en door mid
del van een aanvoersysteem met hoge 
snelheid naar de hoekschaar gevoerd. 
Een nieuw ontwikkelde nesting-soft- 
ware zorgt voor volautomatische opti
malisering van het knippen en opde
ling in plaatdelen bij een minimum 
aan knipverliezen.
Automatische scheiding van schroot 
en kleine delen alsmede meervoudige 
stapelaars kunnen in de totale installa
tie worden geïntegreerd alsook de vol
automatische terugvoering van de ge
knipte plaatdelen.
De hoekschaar vormt het hart van het 
nieuwe Fischer CNC-knipcentrum. 
Met elke slag van het mes wordt een 
gereed onderdeel ter dikte van 1 tot 
12 mm geproduceerd.
De daarvoor benodigde tijd bedraagt 
niet meer dan 1,5 seconde. Met uit
zonderlijke precisie wordt het ruwe 
plaatmateriaal gelijktijdig in X- en Y- 
richting onder het hoekmes van de 
schaar gepositioneerd. De maximale 
afmetingen van een onderdeel dat 
door een enkele knipbeweging kan

worden geproduceerd, bedraagt 
1S00 x 3000 mm. De minimale afme
tingen zijn niet meer dan enkele cm's. 
Het stapelconcept "High-Tech-Version" 
dal wordt toegepast op het nieuwe Fi
scher CNC-knipcentrum met hoek
schaar is op alle Fischer knipcentra toe
pasbaar. Het stapelsysteem is geschikt 
voor het stapelen van onderdelen met 
maximale afmetingen van 2000 x 3000 
mm. Zowel plaatstroken als platines 
kunnen worden gestapeld. De minima
le afmetingen van de te stapelen plaat
delen bedragen 80 x 180 mm, waarbij 
meervoudig stapelen tot 24 onderde
len mogelijk is. Tot bijvoorbeeld ca. 400 
onderdelen per minuut kunnen kan- 
trecht en krasvrij worden gestapeld. 
Door middel van een CNC-gestuurde 
wagen worden de stapels gereed pro- 
dukt volautomatisch afgevoerd. Ge
vulde pallets worden eveneens vol-au- 
tomatisch naar het magazijn vervoerd.

Voor informatie: F. Hoffman B.V. 
Postbus 1050, 3330 CB Zwijndrecht. 
Tel. 078-102388, fax. 078-103255.

Graphtec MA6000 Multifunction 

recorder

Een portable recorder/analyzer unit, die 
functioneert als recorder, scope, logger 
en FFT analyzer. Deze recorder is lever
baar met 2 tot 16 kanalen en beschikt 
over een zogenaamde thermal array 
printer van 200 mm breed. Met een 
maximale snelheid van 100 mm/sec is 
het systeem ook geschikt voor directe

registratie van snelle signalen. Het grote 
standaard (transiënt) geheugen kan 
worden uitgebreid tot 512 kW per ka
naal. Ondanks de vele functies is dit 
toestel zéér eenvoudig te bedienen 
door middel van een GUI (Graphic User 
Interface) met iconen en zijn 32 bit- 
RISC processing power. Door dit grote 
processorvermogen kan de Graphtec 
MA6000 zelfs in realtime berekeningen 
uitvoeren en registreren op het papier. 
Het groot EL-scherm biedt een perfect 
contrast en is ook goed zichtbaar bij 
daglicht. Dit scherm wordt gebruikt 
voor de real-time weergave van het sig
naal (tot 100 mm/sec) en voor het ma
ken van instellingen. Data, opgeslagen 
in het geheugen, kan men op dit 
scherm evalueren en verder bewerken, 
zodat men ter plaatse conclusies kan 
trekken uit de gemeten data. Een MS- 
DOS formaat floppy drive en RS232 zijn 
standaard, maar zelfs een MOD (Mag- 
netic Optical Disk drive) behoort tot de 
mogelijkheden. Men kan de gemeten 
data uitprinten op de interne printer of 
direct via een plotter. De opgeslagen 
data kan, indien gewenst, op een com
puter verder worden bewerkt. Er zijn 3 
verschillende versterkers leverbaar: 
M-type (Spanning tot 5 0 0  VDC en 
Thermokoppels), HV-type (Spanning 
tot lO O O  VDC) en S-type voor hoge 
meetfrequenties.
Naast de uitgebreide standaard mo-

gelijkheden zijn er ook nog enkele op
ties leverbaar zoals: Externe kleuren- 
monitor, Muis/trackball, Logic inputs, 
12 VDC, Battery pack, enz.

Voor informatie: Ankersmit Nederland
B.V.
Tel: 076-422840
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De W artsila 38 is een m edium  speed (600 tpm ), viertakt diesel- WARTSILA 
m otor, die zijn toepassing v indt in de voortstuw ing van een grote 
verscheidenheid scheepstypen. H et is een betrouwbare m otor die 
hoge prestaties levert. D e afm etingen zijn to t een m inim um  terug
gebracht: de W artsila 38 is de kortste en laagste m otor in de 400 m m  boring klasse.
D it zijn belangrijke kenm erken om  uw laadruim  te vergroten en de m achinekam er te verkleinen. 
Dankzij een geavanceerd brandstof-systeem is de verbranding geoptimaliseerd, waardoor zowel 
het brandstof- verbruik als de emissie zijn verlaagd. U  zult ervaren dat de W artsila 38 voldoet 
aan de strikte, bedrijfseconomische eisen van onze tijd. En door m inder 
en schonere uitlaatgassen vaart ook het milieu er wel bij.

De W artsila 38, uw pasklare oplossing voor scheepsvoortstuwing.
Bel ons voor meer inform atie.

STORK-W ARTSILA ®DI

18.900
K W

S to rk -W a rtsita  Diesel B .V .
Postbus 10608, 8000 GB Zwolle 

Tel.: 038 - 425 32 53. Fax: 038 - 425 33 52



Zeescheepvaartbeleid
Nota van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de 
Staatssecretaris van Financiën (Mei 1995)

1. Inleiding
Er is een aantal redenen om een nieuwe 
nota uit te brengen over het zeescheep
vaartbeleid. Aan het eind van 1995 ein
digt de Wet Stimulering Zeescheep
vaart als belangrijk onderdeel van het 
huidige beleid.
Verder valt te constateren dat bij het 
huidige beleid het aantal schepen on
der Nederlandse vlag afneemt als ge
volg van een voortgaande uitvlagging. 
Als betrekkelijk nieuw, maar zeker ern
stig, verschijnsel komt daar vervolgens 
bij dat gerenommeerde rederijen hun 
vestiging verplaatsen naar het buiten
land. De KVNR heeft via de nota Mari
tiem Keerpunt het signaal afgegeven 
dat het uitvlaggen van schepen en het 
verplaatsen van rederijen in versterkte 
mate zouden doorgaan als het beleid 
niet zou worden herzien.
Bovendien is haast vanzelfsprekend de 
vraag aan de orde of Nederland vol
doende doet met de mogelijkheden en 
kansen die er zijn, gezien de maritieme 
infrastructuur en know how waarover 
we beschikken, gezien de omvangrijke 
maritieme bedrijfstak (rederijen, 
scheepsbouw, maritieme dienstverle
ners) en gezien de aanwezigheid van 
onze havens, in het bijzonder de main- 
port Rotterdam.

Als voorbereiding op de bezinning over 
het nieuwe zeescheepvaartbeleid is 
door het Ministerie van Verkeer en Wa
terstaat aan Policy Research Corpora
tion (Prof. Peeters e.a.) opdracht gege
ven om een onderzoek te doen naar de 
economische betekenis van de zee
scheepvaartsector voor Nederland. 
Prof. Peeters heeft daarbij bovendien 
aanbevelingen gedaan voor een nieuw 
beleid.

De zeescheepvaartsector is met alleen 
van belang op grond van economische 
overwegingen, De zeescheepvaartsec
tor als kern van het maritieme cluster is 
voor Nederland ook van belang uit stra
tegische overwegingen, het ook onder 
buitengewone omstandigheden kun
nen beschikken over eigen schepen, de 
aanwezigheid van onze havens met de 
daaraan verbonden transport- en distri- 
butiestromen, met het oog op de inter
nationale positie van Nederland (in EU 
en IMO) en vanwege de veiligheid en 
het milieu van het scheepvaartverkeer 
naar, van en langs Nederland.

2. De toekomst van de Nederlandse 
zeescheepvaartsector
(Gebaseerd op het rapport van prof. 
Peeters).

De economische betekenis van de Ne
derlandse zeescheepvaartsector kan als 
volgt worden gepresenteerd (1994):

Netto toegevoegde waarde (in miljoe
nen guldens) 1.847
Directe en indirecte werkgelegenheid 
(aantal personen) 22.781 
Terugvloei (belastingen en sociale las
ten)
(in miljoenen guldens) 814

30% van de toegevoegde waarde 
wordt gegenereerd door de exploitatie 
van schepen onder Nederlandse vlag, 
70% door de activiteiten aan de wal.

De omvang van de vloot onder Neder
landse vlag is sinds 1986 gedaald van 
548 schepen naar 371 schepen in 
1993.
De totale Nederlandse vloot (Neder
landse vlag èn buitenlandse vlag) daal
de van 799 schepen (1986) naar 736 
schepen (1993). Het aantal Nederland
se schepen onder buitenlandse vlag is 
in dezelfde periode gestegen van 251 
naar 365. De Nederlandse vlag is dus 
niet meer competitief genoeg.

Door uit te vlaggen naar een goedkoop 
buitenlands register wordt de concur
rentiepositie van de reder aanzienlijk 
verbeterd als gevolg van twee aspec
ten:
- fiscaliteit: de vennootschapsbelasting 

is meestal afwezig of kan tot een ver
waarloosbaar bedrag worden gere
duceerd;

- bemanningskosten: buitenlandse re
gisters kennen een grote flexibiliteit 
inzake nationaliteit en samenstelling 
van de bemanning, hetgeen leidt tot 
verlaging van de loonkosten.

Het huidige zeescheepvaartbeleid van 
de overheid is niet meer effectief:
1. De concurrentiepositie van de reders 

die varen onder Nederlandse vlag is 
achteruit gegaan:

-het subsidiebeleid (IPZ, WSZ) is in
gewikkeld en beïnvloedt de samen
stelling van de vloot, waardoor be
langrijke marktsegmenten buiten het 
bereik van de Nederlandse vlag zijn 
gehouden;
-het totale effect van de fiscale facili
teit, de geïntegreerde bedrijfsvoering 
en goedkope gezellen, is onvoldoen-

D e N o ta  Z e e sch e e p va a rtb e le id

O p 23 oktober |.l. bleek de Tweede  

Kam er het volledig eens te zijn met 

het kabinetsbeleid, zoals dat vastge

legd Is In de "Nota Zeescheepvaart

beleid".

In de nota wordt een aantal belangrij
ke maatregelen voorgesteld: winst- 
vaststelling op basis van tonnage; ver
laging exploitatiekosten; het aanpas
sen van nationale eisen aan interna
tionale normen; verscherping haven- 
staatcontrole; versterking nationale 
maritieme infrastructuur; gerichte 
aantrekking van buitenlandse onder
nemingen en het versterken van de 
samenhang tussen rederijen en de in
frastructuur.
Directe aanleiding tot de nota was 
het uitvlaggen van Nederlandse sche
pen en de vlucht van rederijen naar

het buitenland. Volgens de Neder
landse reders zal integrale doorvoe
ring van de voorstellen Nederland 
weer aantrekkelijk maken als vesti
gingsland voor maritieme bedrijven. 
Op deze manier - aldus de reders - 
wordt duurzame toegevoegde waar
de en werkgelegenheid gecreëerd, 
die een belangrijke bijdrage leveren 
aan de verdere uitbouw van Neder
land als maritiem land.

Ook in het buitenland heeft de nota 
aandacht getrokken. Lloyd's List 
meent dat "the Netherlands aims to 
be Europe's most attractive base for 
shipping companies".
Gezien het belang van de nota voor 
de toekomst van onze maritieme in
dustrie drukken wij de tekst van de 
nota integraal af.

SCHIP*WERfd»ZEE DECEMBER 1995



Grafiek 1 Non-interventiebeleid

de om het Nederlandse register con
currerend te doen zijn met registers 
van andere landen, zoals bijvoorbeeld 
het Noorse internationale register.

2. Het huidige beleid is ook niet langer 
effectief omdat het alleen is gericht 
op de Nederlandse vlag-vloot (30% 
van de toegevoegde waarde), terwijl 
70% van de toegevoegde waarde 
wordt gecreëerd door de beheersac- 
tiviteiten aan de wal.

Het huidige beleid kan niet voldoen
de garant staan voor een duurzame 
ontwikkeling van scheepvaart- en 
maritieme activiteiten in Nederland.

In zijn rapport presenteert prof. Peeters 
drie beleidsopties met de daarbij beho
rende effecten.

1. Non-interventiebeleid, dat wil zeg
gen voor de sector wordt geen be
leid gevoerd (grafiek 1).

2. Voortzetting van het huidige beleid 
(grafiek 2).

3. Nieuw beleid, gericht op de interna
tionale concurrentiepositie en gericht 
op zowel het schip als de beheersac- 
tiviteiten (grafiek 3).

Het door prof. Peeters voorgestelde 
nieuwe beleid, gericht op het schip en 
de beheersactiviteiten, heeft als doel
stelling:

De creatie van duurzame toegevoegde 
waarde en werkgelegenheid door het be
houd en de uitbreiding van de maritieme 
activiteiten in Nederland.

Met het oog op het herstel van de con
currentiepositie dienen de maatregelen 
op het vlak van fiscaliteit en bemanning 
de hoogste prioriteit te hebben:
- maatregelen met betrekking tot de 
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Grafiek 2 Voortzetting huldig beleid

zeescheepvaart en de loonbelasting 
en premieheffing voor Nederlandse 
zeevarenden;

- het toestaan van meer buitenlandse 
zeevarenden: officieren en gezellen.

Voorts stelt prof. Peeters voor om de re
gelgeving op het gebied van de veilig
heid en het milieu in overeenstemming 
te brengen met het internationaal afge
sproken niveau.
Extra eisen verbonden aan het Neder
landse register moeten verantwoord 
zijn.

Tenslotte wordt beleid voorgesteld 
voor maritieme opleidingen, het pro
fessionaliseren van de onderzoeksvraag, 
het ontwikkelen van nieuwe concepten 
in de zeescheepvaart en voor het aan
trekken van nieuwe activiteiten.

Op verzoek van het Ministerie van Ver
keer en Waterstaat heeft het Centraal 
Planbureau het onderzoek van prof. 
Peeters aan een second opinion onder
worpen. Het CPB heeft daarbij gekeken 
naar de gehanteerde methodologie 
(economische impact studie) en in het 
bijzonder de wijze waarop de toe
komstverkenningen, die professor Pee
ters schetst, zijn onderbouwd. 
Eindconclusie van het CPB is dat het 
aannemelijk is dat het nieuwe beleid 
(invoeren van fiscale faciliteiten voor 
zeevarenden en rederijen) een sterker 
positief effect heeft op de Nederlandse 
zeescheepvaartsector dan het bestaan
de beleid (Wet Stimulering Zeescheep
vaart).
Wel wordt de kanttekening geplaatst 
dat de becijferde uitkomsten van de 
toekomstverkenningen nog eens kri
tisch moeten worden bezien.

3. Het nieuwe scheepvaartbeteid
Het onderzoek van prof. Peeters maakt 
duidelijk wat de betekenis is van de zee

scheepvaartsector voor de Nederlandse 
economie in termen van werkgelegen
heid, toegevoegde waarde en terug
vloei.
Ook is duidelijk wat de resultaten zijn 
van het tot nu toe gevoerde beleid. In 
vergelijking met de meeste andere EU- 
landen heeft Nederland weliswaar een 
vrij doeltreffend beleid gevoerd, maar is 
ook Nederland er niet aan kunnen ont
komen dat schepen vooral na 1987 zijn 
uitgevlagd naar goedkopere registers 
en dat vervolgens ook beheersactivitei
ten naar het buitenland zijn verplaatst. 
De oorzaak is dat het Nederlandse re
gister niet voldoende competitief is om 
schepen met een Nederlands belang 
en Nederlandse rederijen aan Neder
land te binden en onvoldoende attrac
tief is om buitenlandse reders aan te 
trekken. Dat is slecht voor Nederland. 
De mogelijkheden die de zeescheep
vaartsector in zich heeft om een bijdra
ge te leveren aan de Nederlandse eco
nomie en de werkgelegenheid worden 
niet benut.
Dat is reden voor een nieuw overheids
beleid.

Het nieuwe beleid zal Nederland als 
vestigingsland en het Nederlandse re
gister internationaal competitief moe
ten maken met behoud van een verant
woord veiligheids- en milieuniveau en 
gericht moeten zijn op zowel het schip 
als de vestiging. Doel is het creëren van 
duurzame toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid door het behoud en 
de uitbreiding van maritieme activitei
ten in Nederland.

De zeescheepvaart opereert in een in
ternationale concurrentie die oneigen
lijk wordt beïnvloed. De oneigenlijke in
ternationale concurrentie wordt veroor
zaakt door die goedkope vlaglanden 
die niet in staat en bereid zijn om toe te 
zien op de naleving van de internatio-

Grafiek 3 Voorgestel nieuw beleid
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naai afgesproken regels voor veiligheid 
en milieu. Verder is er sprake van inter
nationale beleidsconcurrentie door 
overheden, met name op het gebied 
van de bemanningskosten en de ven
nootschapsbelasting; 60 %  van het we- 
reldtonnage vaart onder een regime 
van alleen een beperkte tonnagebelas- 
ting.

Nederland geeft er de voorkeur aan om 
het beleid ten aanzien van de zee
scheepvaart te voeren in het verband 
van de Europese Unie. Nederland zal 
zich blijven inspannen voor de tot
standkoming van een effectief Europees 
economisch zeescheepvaartbeleid. 
Vooralsnog is hierop echter geen con
creet uitzicht, zodat nationale maatre
gelen onvermijdelijk zijn. Zodra een ef
fectief Europees beleidskader tot stand 
is gekomen zullen deze nationale maat
regelen uiteraard, waar nodig bijge
steld, in dit kader worden ingepast.

Het nieuwe beleid richt zich op de zee
scheepvaartsector.
De aangrenzende baggersector, een in
dustriële sector, wordt geconfronteerd 
met een geheel andere internationale 
marktpositie. Daarop kan het zee
scheepvaartbeleid niet van toepassing 
zijn. Het varende, zeegaande deel van 
de baggervloot heeft evenwel groten
deels met dezelfde wettelijke veilig
heids-, milieu- en bemanningsvoor- 
schriften te maken als de koopvaardij. 
Daarom zullen de maatregelen van het 
nieuwe zeescheepvaartbeleid op die

onderdelen ook voor de baggersector 
gelden.

Uit het rapport van prof. Peeters blijkt 
dat de exploitatiekosten van het schip, 
met name de bemanningskosten, en 
de winstbelasting bepalend zijn voor de 
internationale concurrentiepositie van 
de Nederlandse zeescheepvaartsector. 
Daarom zal het overheidsbeleid juist op 
deze punten aangrijpen door middel 
van een samenhangend pakket maatre
gelen.

Winstbelasting
Veel landen in de wereld, waaronder de 
belangrijkste Europese concurrenten 
van Nederland, bieden zeescheepvaart- 
ondernemingen vergaande faciliteiten 
in de sfeer van de winstbelasting. Door 
deze internationale concurrentie is Ne
derland onvoldoende in staat reders 
met hun activiteiten aan Nederland te 
binden. Om de internationale positie 
van Nederland te versterken wordt 
thans voor de zeescheepvaart een wijzi
ging van het regime van de inkomsten
en vennootschapsbelasting uitgewerkt. 
Dit zou betekenen dat de reders met in
gang van 1996 naast het normale fisca
le systeem kunnen kiezen voor een for
faitaire vaststelling van de fiscale winst 
uit zeescheepvaart aan de hand van de 
scheepstonnage. De winst uit zee
scheepvaart zal daarbij worden gesteld 
op een vast bedrag per nettoton van de 
schepen die door de reder worden 
geëxploiteerd.
Invoering van een dergelijk keuzeregi-

me zal tot een derving aan belastingin
komsten leiden van circa 25 miljoen 
gulden.

Om de eenheid bij de uitvoering van 
het fiscale beleid met betrekking tot on
dernemingen in de zeescheepvaart te 
waarborgen, zal de coördinatie tussen 
de betrokken eenheden van de Belas
tingdienst verder worden verbeterd.

Verlaging van de exploitatiekosten
Het rapport-Peeters geeft aan dat de ar
beidskosten, die verbonden zijn aan het 
varen onder Nederlandse vlag, met ca. 
25% verlaagd moeten worden wil de 
Nederlandse vlag op dit punt op het
zelfde niveau komen als concurrerende 
vlaggen, zoals het Noorse of Deense in
ternationale register.
De overheid is van oordeel dat Neder
landse scheepsofficieren van grote 
waarde zijn en blijven voor de Neder
landse maritieme infrastructuur. Ook de 
Nederlandse reders hebben herhaalde
lijk aangegeven een sterke voorkeur te 
hebben voor het blijven varen met Ne
derlandse officieren.
De Nederlandse zeevarende moet dan 
wel een eerlijke kans krijgen om zich op 
de arbeidsmarkt te kunnen bewegen. 
De reder met schepen onder de Neder
landse vlag moet dan ook in staat wor
den gesteld om met Nederlandse be
manningen concurrerend te blijven.

Teneinde te bevorderen dat een aan
zienlijke reductie van de exploitatiekos
ten tot stand komt en tegelijkertijd te 
bereiken dat er toch voldoende Neder
landers op de vloot beschikbaar blijven, 
stelt de overheid de volgende met el
kaar samenhangendemaatregelen 
voor:

- reductie van de arbeidskosten van 
zeevarenden ten gunste van de reder 
door een uitbreiding van de bestaan
de fiscale faciliteit van 19% tot 38%;

- flexibilisering van de bedrijfsvoering, 
door de reder onder door de over
heid gestelde voorwaarden zelf de 
keuze te laten en de verantwoorde
lijkheid te laten dragen voor de sa
menstelling qua kwaliteit, kwantiteit 
en nationaliteit van de bemanning;

- het toelaten van buitenlandse diplo- 
mabezitters op de vloot mits men in 
het bezit is van een erkende, mini
maal aan het internationaal overeen
gekomen (STCW)-niveau voldoende, 
vaarbevoegdheid.

Reductie van de arbeidskosten
Ter verlaging van de loonkosten van de 
zeevarenden op Nederlandse vlagsche- 
pen is momenteel een fiscale faciliteit 
van kracht. Deze staat reders toe om 
voor in Nederland belastingplichtige
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zeevarenden een vermindering van de 
af te dragen loonbelasting en premie 
volksverzekeringen toe te passen. Deze 
vermindering bedraagt 19% van het 
fiscaal loon van de zeevarende. Evalu
atie van de maatregel heeft aange
toond dat de loonkosten voor de Ne
derlandse reders toch nog steeds aan
zienlijk hoger zijn dan die van vrijwel al
le directe concurrenten.
De overheid stelt daarom voor, tenein
de de Nederlandse zeevarende betaal
baar en concurrerend te maken ten op
zichte van buitenlandse zeevarenden 
met een gelijk opleidingsniveau en van 
gelijke kwaliteit, de vermindering van 
de af te dragen loonbelasting en pre
mie te verhogen van 19% naar 38% 
Dit reduceert de loonkosten voor de re
der aanzienlijk terwijl de Nederlandse 
zeevarende zo meer kansen op de ar
beidsmarkt krijgt, waardoor waardevol
le kennis en vaardigheden voor de ma
ritieme sector behouden blijven. De 
kosten hiervan bedragen 85 miljoen 
gulden per jaar.

Flexibilisering van de bedriffsvoe- 
ring
Met het Bemanningseisenbesluit van 
1988 werd het principe van de glijden
de bemanningsschaal geïntroduceerd. 
Parameters daarbij waren de bruto-ton- 
nage (gt-waarde) en het voortstu- 
wingsvermogen van het schip. Hoewel 
daarbij in totaal 39 verschillende be- 
manningsmodellen werden ontworpen 
is in de praktijk gebleken dat reders veel 
gebruik wensen te maken van de in het

besluit opgenomen experimenteermo
gelijkheden. Deze vragen iedere keer 
weer om uitvoerig overleg, rapporta
ges, begeleiding en evaluatie. Tegelij
kertijd is gebleken dat de voorkeur van 
veel reders uitgaat naar bemanningen 
in een conventionele samenstelling. 
Andere reders geven weer de voorkeur 
aan geïntegreerde officieren, die men 
soms geïntegreerd en dan weer mono- 
disciplinair als werktuigkundige of als 
stuurman inzet. De opgedane ervarin
gen en het verschil in bedrijfsvoering 
tussen bijvoorbeeld oude en nieuwe 
schepen, de soort lading, de verschil
lende vaargebieden, technische uitrus
ting en dergelijke, hebben dan ook tot 
de conclusie geleid dat het een logische 
volgende stap is, de bemanningssa- 
menstelling van schepen aan de reder 
zelf over te laten. Onder gegeven rand
voorwaarden is de reder daarbij vrij die 
samenstelling van de bemanning te kie
zen, die het beste aansluit bij de speci
fieke bedrijfsvoering op het schip en 
van zijn rederij.
Het al dan niet geïntegreerd inzetten 
van de officieren is daarbij eveneens een 
verantwoordelijkheid voor de reder.
De reder zal echter wel moeten aanto
nen dat er aan boord voldoende mens
kracht, kennis, kunde en ervaring aan
wezig is voor het kunnen verrichten van 
alle noodzakelijke taken ten behoeve 
van de veilige en milieuverantwoorde 
vaart.

De feitelijke vaststelling van de mini- 
mumbemanning van het schip, op ba

sis waarvan de overheid het internatio
naal vereiste Safe Manning Document 
zal afgeven, zal tot stand komen door 
een bemanningsvoorstel dat door de 
reder aan het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie zal worden voorgelegd. 
Met de voorgestelde bemanning dient 
men te kunnen voldoen aan de nor
men die de Wet Arbeids- en Rusttijden 
Zeescheepvaart stelt en tevens zal wor
den gekeken naar zaken als:
- uitrusting van het schip
- inrichting van de machinekamer
- het toegepaste wachtenstelsel
- kapitein al dan niet in de wacht
- het niveau van automatisering
- scheepstype, ladingsoort, vaargebied
- de communicatie aan boord

Speciale aandacht zal worden besteed 
aan de mening en de positie van de ka
pitein als eerstverantwoordelijke aan 
boord voor de veilige en milieuverant
woorde vaart van het schip.

Het grote aantal grenzen dat de huidi
ge regelgeving kenmerkt, zal worden 
vervangen door een systeem met 
slechts één grens ter onderscheiding 
van grote en kleinere schepen, hetgeen 
internationaal gebruikelijk is. Voor sche
pen boven de grens worden hogere ei
sen aan het niveau van kennis en vaar
digheden van de officier gesteld.
De vaarbevoegdheden kunnen verwor
ven worden door het voldoen aan een 
aantal door de Minister van Verkeer en 
Waterstaat te stellen kennis- en vaardig- 
heidseisen op het gebied van veiligheid 
en milieu. Het is daarbij niet van belang 
op welke wijze de kennis verkregen is, 
door middel van een opleiding op het 
HBO-niveau of op het MBO-niveau. 
Het wordt aan het onderwijsveld over
gelaten om de geschikte vorm of vor
men van opleidingen aan te bieden.
De overheid denkt hierbij aan ongeveer 
het huidige SWK-niveau voor de kleine
re schepen en het MBO-niveau voor de 
grotere. De overheid acht HBO-opge- 
leide zeevarenden van groot belang 
voor de geavanceerde schepen van de 
Nederlandse vloot en voor het vervul
len van functies in de maritieme infra
structuur in Nederland na beëindiging 
van hun zeevaartloopbaan. De over
heid verwacht dan ook dat reders nog 
steeds HBO-opgeleide zeevarenden in 
dienst zullen nemen.
Tenslotte wordt opgemerkt dat een 
praktische toets op een full mission si
mulator, zo mogelijk als onderdeel van 
het schoolexamen, van grote waarde 
kan zijn.

Het voorgestelde beleid past in het stre
ven naar deregulering en zal worden 
vastgelegd in een nieuwe zeevaartbe- 
manningswet.
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Toelating van buitenlandse vaar- 
bevoegdheden
Het huidige beleid staat al toe dat on
gekwalificeerd werk aan boord van de 
schepen verricht wordt door (goedko
pe) buitenlandse gezellen. De reder 
heeft daarbij de vrije keuze voor zijn 
personeel. Dit heeft geen nadelige ge
volgen gehad voor het milieu- en veilig
heidsniveau van de vloot. De huidige 
bemannings- en diplomawetgeving 
leidt er in de praktijk toe dat aan boord 
van de schepen alleen officieren met 
Nederlandse, dan wel erkende (EU-), 
diploma's kunnen worden toegelaten. 
Dit belemmert de vrije personeelskeuze 
van de reder onnodig en de overheid is 
dan ook van mening dat het moment is 
gekomen om ook op dit punt de reder 
zelf de keuze te laten maken. Het wordt 
verder niet passend geacht om met be
hulp van het voorschrijven van verplich
te Nederlandse (of EU-) diploma's een 
kunstmatige afscherming van de ar
beidsmarkt van zeevarenden in stand te 
houden.

De sociale gevolgen van het beleid
Het nieuwe beleid geeft de reder meer 
mogelijkheden om zijn schepen met 
niet-Nederlandse zeevarenden te be
mannen. Toch is de overheid ervan 
overtuigd dat dit geen negatieve gevol
gen heeft voor de werkgelegenheid 
van Nederlandse zeevarenden. De posi
tieve ervaringen in Denemarken met 
een soortgelijke benadering als hiervoor 
voorgesteld, hebben dit ook aange
toond.
Dit komt doordat met de fiscale facilitei
ten de Nederlandse zeevarende goed
koper, en dus voor de werkgever aan
trekkelijker wordt. Tegelijkertijd heeft 
het beleid ten aanzien van de flexibilise
ring en de herziening van de diploma
wetgeving als effect dat daarmee de 
bestaande rigiditeit op de arbeidsmarkt 
wordt weggenomen. Het grote aantal 
grenzen met daaraan gekoppelde vaar- 
bevoegdheden in totaal zijn er zo'n 
150 verschillende bevoegdheden komt 
in de praktijk neer op onnodige belem
meringen bij het inzetten van gekwalifi
ceerde zeevarenden door de reder en 
beperkingen in bevoegdheden voor de 
werknemer zelf. Immers, als een reder 
besluit een groter schip aan te schaffen, 
kan dat betekenen dat het personeel 
dat hij in dienst heeft, door beperkin
gen in hun vaarbevoegdheid, niet meer 
gekwalificeerd is om dienst te doen op 
het nieuwe schip. Dit kan ontslag tot 
gevolg hebben. Door de verbeterde 
mogelijkheden tot inzetbaarheid van
wege de flexibilisering wordt dat pro
bleem weggenomen. Er ontstaan zelfs 
nieuwe en betere kansen op de arbeids
markt voor Nederlandse zeevarenden. 
Door het reduceren van de arbeidskos

ten van Nederlandse zeevarenden als
mede de vergroting van de mogelijkhe
den voor een flexibele bedrijfsvoering 
wordt een arbeidsmarkt gecreëerd 
waarbij de Nederlandse zeevarende, 
qua kosten, een duidelijk gunstiger uit
gangspositie heeft. Samen met de on
derwijsinstellingen, de FWZ en de 
KVNR zal getracht worden de kwaliteit 
van de Nederlandse zeevarende in de 
toekomst nog beter te doen aansluiten 
op de ontwikkelingen op het voor de 
Nederlandse zeevarende relevante deel 
van de arbeidsmarkt.
Deze maatregelen leiden overigens niet 
alleen tot betere kansen voor de Neder
landse zeevarende op de arbeidsmarkt, 
maar ook tot een verbetering van de 
positie van Nederland als vestigings
land voor zeescheepvaartondernemin- 
gen. Een belangrijke werkgelegen
heidsgroei aan de wal valt dan ook, vol
gens het rapport-Peeters, te verwach
ten.

Het welslagen van dit beleid, dat de re
der de vrije keuze voor zijn bemanning 
laat, maar tegelijkertijd de aantrekkelijk
heid van Nederlandse zeevarenden 
moet bevorderen, hangt echter niet al
leen van overheidsmaatregelen af. Met 
waardering heeft de overheid er dan 
ook kennis van genomen dat de Neder
landse reders bereid zijn met de over
heid afspraken te maken over het be
houd van Nederlandse werkgelegen
heid.

De overheid is daarom van oordeel dat 
de voordelen van het voorgenomen 
beleid zeker niet eenzijdig bij een van 
de partijen terecht zullen komen, maar 
dat alle betrokken partijen: reders, 
werknemers en de overheid gebaat zijn 
bij de te volgen koers.

Nieuwe methoden van controle en 
inspectie
Bij de nieuwe benadering, waarbij de 
reder meer eigen verantwoordelijkhe
den krijgt, past ook een andere wijze 
van toezicht.
De overheid zal overgaan tot een meer 
op afstand houden van het toezicht, 
het zogenaamde meta-toezicht, terwijl 
ook de markt zelf een grotere rol zal 
moeten vervullen.

Safety m anagem ent code
Binnen de Internationale Maritieme Or
ganisatie (IMO) is de belangstelling 
voor het stellen van eisen aan het schip 
alleen aan het verschuiven naar aan
dacht voor het geheel van de rederij. 
Van betekenis daarbij is de totstandko
ming van de International Safety Ma
nagement Code (ISM-Code), die in de 
komende jaren zal worden ingevoerd. 
Meer aandacht zal daarom in de ko

mende jaren worden gegeven aan het 
invoeren van zorgsystemen en kwali
teitsborging voor rederijen. Dit hangt 
nauw samen met de wijze van toezicht 
op de naleving van de verantwoorde
lijkheden die de reder krijgt bij het sa
menstellen van de bemanning. Daarbij 
is het duidelijk dat aan rederijen in het 
bezit van certificaten van internationaal 
erkende certificeringsinstanties meer 
kan worden overgelaten dan aan rede
rijen die zover nog niet zijn. In dit ver
band is het verheugend dat, reeds voor 
het in 1998 van kracht worden van de 
ISM-code, sommige Nederlandse sche
pen en rederijen reeds in het bezit zijn 
van een door erkende klassebureaus 
uitgereikt certificaat.

Zelf regulering
Verder kan de markt zelf een grotere rol 
spelen bij het bewaken van de kwaliteit 
van de scheepvaart. Verladers in de 
chemicaliënvaart bijvoorbeeld, stellen 
hoge kwaliteitseisen aan de schepen, 
die vaak de internationale normen ver 
te boven gaan. Verzekeraars hebben 
eveneens een belangrijkere rol te spe
len. De verzekeringspremie bedraagt 
tegenwoordig vaak meer dan 25% van 
de exploitatiekosten van het schip. Er 
dreigt hierdoor een toename van on
verzekerd varen.
Internationale afspraken over verplichte 
verzekering en prem iedifferentiatie 
kunnen een belangrijke bijdrage leve
ren door het belonen van de bonafide 
reders en het bestrijden van de reders 
die te weinig aandacht besteden aan 
veiligheidsmanagement en onderhoud 
van hun schip.
Dit systeem zou verder moeten worden 
uitgebreid waarbij de ketenverantwoor
delijkheid van verlader, verzekeraar, re
der en charteraar duidelijk tot uitdruk
king komt.

Nederlandse milieu- en 
veiligheidseisen
De overheid is van oordeel dat een 
hoog niveau van veiligheids- en milieu
normen voor de Nederlandse vloot van 
groot belang is. Dit is vanuit veiligheids- 
en milieubeschermingsoptiek evident, 
maar ook voor het aanzien en de in
vloed van Nederland als traditioneel 
maritieme natie in internationale mari
tieme circuits van betekenis. 
Tegelijkertijd zijn er in het algemeen 
geen redenen om de nationale normen 
hoger te stellen dan internationaal is 
overeengekomen. Prof. Peeters geeft 
aan dat hiervan in een aantal gevallen 
sprake is. De hieruit voor de reder voort
vloeiende meerkosten bedragen 1,3 
1,6% van de jaarlijkse exploitatiekosten.

Daarom wordt met de sector een diep
gaande analyse uitgevoerd van die na-
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tionale veiligheids- en milieueisen die 
de internationale normen te boven 
gaan. Het betreft hier zo'n 225 verschil
lende onderdelen die deels nationale 
interpretaties van de internationale re
gelgeving omvatten, maar ook normen 
van uitsluitend nationale aard. In princi
pe zal slechts in bijzondere gevallen en 
in goed overleg met de bedrijfstak van 
het internationaal overeengekomen ni
veau worden afgeweken. Hierbij zal de 
minister van VROM worden betrokken.

Het internationale level playing field
In internationaal verband moet oneerlij
ke concurrentie door het ontduiken van 
de in de internationale zeevaartorganisa- 
ties afgesproken veiligheids- en milieuei
sen worden voorkomen en bestreden.

Internationale organisaties
Internationale organisaties als IMO en 
ILO, de normstellende VN-organisaties 
op het gebied van veiligheids-, milieu- 
en sociale eisen voor de zeescheepvaart 
werken op consensusbasis. Dit heeft als 
gevolg dat overeenstemming vaak 
slechts langzaam tot stand komt. Daar
bij speelt dat onder de lidstaten grote 
belangentegenstellingen bestaan tus
sen die landen die scheepvaart uitslui
tend bedrijven vanwege de registratie- 
opbrengsten en de traditioneel maritie
me landen. Toch is er met name in IMO 
al veel bereikt, waarbij een voortduren
de aanscherping van de normen plaats
vindt. Het probleem is echter dat een 
aantal vlaggestaten zijn verplichtingen 
niet of onvoldoende nakomt.

Havenstaat controle
Het bovenstaande manco is door IMO 
onderkend en daarom is in een aantal 
conventies het instrument van haven- 
staatcontrole ingebouwd. Onder erken
ning van de eerste verantwoordelijk
heid van de vlaggestaat, geeft dit een 
havenstaat de bevoegdheid inspecties 
uit te voeren op schepen onder vreem
de vlag in de haven. Deze inspecties 
zijn gericht op het naleven van de nor
men op veiligheids-, milieu- en sociaal 
gebied. Bij geconstateerde tekortko
mingen kunnen de havenstaatautoritei- 
ten passende maatregelen nemen. 
Recentelijk zijn deze bevoegdheden 
door middel van verdragswijzigingen 
nog uitgebreid met de operationele as
pecten van de scheepvaart, zoals laden 
en lossen. Voorts probeert IMO met be
hulp van het subcommittee inzake 
'Flag state implementation' het naleven 
van de normen nog sterker te bevorde
ren.

Het stellen van regels in conventies is 
echter niet genoeg. Daarom onder
steunt de overheid onverkort de haven- 
staatcontrole in het Memorandum of 
Understanding on Port State Control 
van januari 1982. Destijds op Neder
lands initiatief in gang gezet, is dit in
middels uitgegroeid tot een gekend in
strument waarmee naleving van de in
ternationale normen kan worden afge
dwongen. Er moet wel voor gewaakt 
worden dat het instrument niet bot 
wordt. Dit zou kunnen gebeuren als het 
door verschillen in naleving ruimte laat

voor concurrentie tussen havens, of in
dien landen zich aansluiten die op zich 
geen belang bij havenstaatcontrole 
hebben.

Daarom is bewust gekozen voor een re
gionale samenwerking die momenteel 
al 15 Europese landen en Canada om
vat. Nodig is een grote wederzijdse 
openheid en inzicht in eikaars inspectie- 
activiteiten, en een selectief beleid waar 
het de uitbreiding van het aantal lidsta
ten betreft.

Van bijzondere betekenis is in dit ver
band een recent tot stand gekomen 
richtlijn van de EU over dit onderwerp. 
Deze moet leiden tot een geharmoni
seerde en uniforme naleving van de af
spraken inzake de havenstaatrcontrole 
in de Europese Unie. Dit, gekoppeld 
aan een grotere samenwerking van de 
EU-lidstaten op het gebied van veilig
heids- en milieunormen in IMO, draagt 
eveneens bij aan een verhoging van het 
mondiale milieu- en veiligheidsniveau.

Klassebureaus
Klassebureaus nemen voor veel overhe
den een deel van de vlaggestaat-in- 
specties over. Men garandeert de vei
ligheid van met name de constructie 
van schepen. Door veel vlaggestaten 
wordt echter het geheel van de veilig
heidsinspecties en soms zelfs de haven- 
staatinspecties, aan de klassebureaus 
overgelaten.

Doordat de klassebureaus voorts op 
een commerciële markt opereren en 
zich in een zekere afhankelijkheidsrela
tie van de reder bevinden, kunnen in
trinsieke belangentegenstellingen ont
staan. Dit betekent dat zorgvuldig toe
zicht nodig is op de klassebureaus door 
de overheden. Internationaal zijn daar
over afspraken gemaakt in IMO en de 
internationale organisatie van klassebu
reaus IACS. Er Is tevens een EU-richtlijn 
inzake de erkenning van klassebureaus 
aangenomen.

Maritieme omgeving
Om de zeescheepvaartsector sterker 
aan Nederland te binden is een aan
trekkelijk maritiem kader nodig. Het 
rapport-Peeters doet een groot aantal 
aanbevelingen teneinde tot dat maritie
me kader te komen.
Het gaat om financiering, opleiding, 
onderzoek en Nederland Maritiem 
Land.

Financiering
Samen met financiële instellingen zal 
onderzocht worden hoe Nederland 
een aantrekkelijk land kan worden op 
het gebied van scheepsfinanciering.
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Opleiding
De concurrentiekracht van de Neder
landse zeescheepvaartsector wordt me
de bepaald door de maritieme know
how. Permanente inspanningen zijn 
nodig om de kennisinfrastructuur op 
peil te houden en te versterken en af te 
stemmen op de vraag vanuit de markt. 
Door de ministeries van Verkeer en Wa
terstaat en van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen worden de knelpun
ten geïnventariseerd en wordt gekeken 
naar de rol van de simulatoren in het 
onderwijs.

Verder zal door de Minister van Verkeer 
en Waterstaat de mogelijkheid worden 
uitgewerkt om het maritieme cluster te 
versterken door het starten van een 
aantal maritieme opleidingen:

Een internationale zeevaartschool (kos
ten ca. 2,5 miljoen gulden perjaar);

Een geprofessionaliseerde shipbro- 
kersopleiding (ca. 1,5 miljoen gulden 
per jaar);

Een internationale scheepvaarteco- 
nomische opleiding (ca. 1,5 miljoen 
gulden perjaar).

Onderzoek
De Nederlandse zeescheepvaart vormt 
een sector die opereert in het kwalita
tief, hoogwaardige deel van de markt. 
Om dit competitieve voordeel te be
houden zijn inspanningen door middel 
van onderzoek en kennisoverdracht no
dig op het gebied van kwaliteit, pro- 
duktiviteit, veiligheid en milieu. 
Investeren in de kennisinfrastructuur en 
intensiveren van de kennisintensiteit 
van het maritieme bedrijfsleven is niet 
alleen voor de scheepvaartsector van 
belang, maar ook voor de kwaliteit en 
het concurrerend vermogen van de he
le maritieme sector van ons land.

Om dit te kunnen bereiken moet de 
vraag vanuit het bedrijfsleven naar ma
ritiem onderzoek versterkt worden.

De adviescommissie Maritieme Onder
zoeksinfrastructuur (Zandbergen) heeft 
geadviseerd tot de oprichting van het 
Nederlands Instituut voor Maritieme 
Ontwikkeling (NIM ) met als taak het 
professionaliseren van de maritieme on
derzoeksvraag vanuit de sector. Het 
CMO wordt opgeheven.
Het regeringsvoomemen tot oprichting 
van het NIM is inmiddels aan de Twee
de Kamer aangeboden.

De commissie Zandbergen heeft ook 
geadviseerd over de positie van het 
MARIN. Op basis van dit advies is MAR- 
IN gevraagd een businessplan te ont

wikkelen, met daarin opgenomen de 
marktbenadering en de daarvoor beno
digde investeringen. Na ontvangst van 
dit plan zullen de betrokken departe
menten met een voorstel komen om
trent de positie van het MARIN binnen 
de maritieme kennisinfrastructuur.

Uit het Vierde Kaderprogramma voor 
Europees Onderzoek blijkt dat ook de 
EU het belang van maritiem onderzoek 
erkent. Voor zowel de overheid als de 
onderzoeksinstituten is het zaak effec
tief gebruik te maken van de mogelijk
heden die Brussel biedt. Daartoe zal een 
liaison-officer worden aangesteld (kos
ten ongeveer 0,5 miljoen gulden per 
jaar).

Nederland m aritiem  land
De overheid zal acties ondernemen om 
Nederland als maritieme natie uit te 
bouwen en te promoten.

De overheid zal het initiatief nemen om 
samen met de andere partijen van het 
maritieme cluster (banken, verzeke
raars, maritieme dienstverleners, reders, 
havenbedrijven) te komen tot de op
richting van een centrum Nederland 
Maritiem Land (ca. 1,5 miljoen gulden 
per jaar).

Dit centrum kan werken aan:
- ontwikkeling van EDI-netwerken, bij

voorbeeld ten bate van de kustvaart 
(ca. 3 miljoen gulden per jaar);

- ontwikkeling van de maritieme juridi
sche expertise bijvoorbeeld op het 
gebied van de internationale arbitra
ge (ca. 2 miljoen gulden perjaar);

- aantrekken van internationale 
scheepvaartorganisaties (ca. 1 mil
joen gulden per jaar);

- aantrekken van beursnoteringen van 
internationale
scheepvaartfondsen(ca. 0,5 miljoen 
gulden per jaar).

Aantrekken buitenlandse 
ondernemingen
De sterke positie die Nederland heeft 
binnen Europa op het gebied van goe
derenvervoer vertaalt zich nog onvol
doende in vestiging van maritieme be
drijven. Hoewel vrijwel alle grote mari
tieme bedrijven vervoeren op Neder
land en om die reden ook een vestiging 
in Nederland hebben is veelal sprake 
van een agentschap of nevenvestiging 
van waaruit de lokale vervoeractivitei- 
ten worden geregeld en uitgevoerd. De 
(regionale) hoofdkantoren zijn door
gaans elders gevestigd. Juist die hoofd
kantoren zijn voor Nederland van groot 
belang. De laatste jaren blijken onder
nemingen vooral afkomstig uit de 
scheepvaart, het wegvervoer en de ex
peditie een steeds grotere rol te gaan

vervullen in de regie en organisatie van 
het transport en daaraan gerelateerde 
activiteiten.

Vestiging van (regionale) hoofdkanto
ren van buitenlandse maritieme bedrij
ven brengt volgens een onderzoek van 
NEHEM de volgende effecten met zich 
mee:
- meer, en sterker aan Nederland ge

bonden, vervoer(gerelateerde) activi
teiten in en vanuit Nederland;

- creatie van directe en indirecte toe
gevoegde waarde en hoogwaardige 
werkgelegenheid;

- uitstralings- en clustereffecten, zoals:
- vestiging van andere maritieme 

bedrijven;
- vestiging van dienstverlenende be

drijven;
- versterking van de maritieme kennis 

en -infrastructuur;
- mogelijk zullen de maritieme bedrij

ven op termijn gebruik gaan maken 
van de mogelijkheden die Nederland 
biedt op het gebied van vlootbeheer.

Bij de vestigingsplaatskeuze van mari
tieme bedrijven blijkt Nederland op be
paalde gebieden, zoals de sociale wet
geving en informatievoorziening, slech
ter te scoren dan naaste concurrenten 
als Duitsland en Engeland. De belang
rijkste constatering is echter dat vooral 
acquisitie en begeleiding onvoldoende 
zijn voor het aantrekken van maritieme 
bedrijven.

Actieve keuzebeïnvloeding door middel 
van gerichte promotie, werving, bege
leiding en nazorg en het vergroten van 
de aantrekkelijkheid van het vestigings
klimaat in Nederland zullen worden 
ontwikkeld. Daarbij gaat het onder 
meer om het verbeteren van het imago 
van Nederland als vestigingsplaats. In 
samenwerking met het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Rotterdam, Nederland 
Distributieland, de ministeries van Ver
keer en Waterstaat en van Economische 
Zaken en andere betrokken partijen zal 
een sterkere profilering van Nederland 
als vestigingsplaats richting doelgroep 
plaatsvinden. Tevens zal onderzocht 
worden op welke andere punten het 
vestigingsklimaat in Nederland kan 
worden verbeterd.

4. Strategische orginisatie
Het nieuwe zeescheepvaartbeleid be
staat uit maatregelen die enerzijds ge
richt zijn op kostenverlaging, anderzijds 
op het versterken van de band met Ne
derland. Beide zijn maatregelen waar
aan de overheid haar bijdrage kan en 
wil geven in samenhang met de bijdra
gen van andere partijen van het mari
tieme cluster.
Aan dit geheel kan nog het belangrijke
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element toegevoegd worden van de 
strategische oriëntatie op de markt. An
ders dan via onderzoek gaat het hier 
niet om een rol van de overheid, maar 
om strategieën die door de bedrijven 
moeten worden ontwikkeld. Gebruik 
maken van de Nederlandse factorvoor- 
delen als kwaliteit, kennis, goed opge
leid personeel, gebruik maken van de 
achteriandfunctie van Nederland en 
van informatie over nieuwe markten en 
nieuwe produkten, open staan voor in

novatie en onderzoek op langere ter
mijn, versterken deze strategische 
oriëntatie op de markt.

Onderzoek van de Nationale Investe- 
rings Bank en van TNO levert interes
sante elementen op die de bedrijven 
kunnen gebruiken bij hun oriëntatie op 
hun strategische positie in de markt, zo
als een verschuiving van transporton
derneming naar een onderneming die 
netwerken beheerst, met kennis van de

behoefte van de producent en verlader 
en van de ontvangende klant.

De overheid vertrouwt erop dat de be
drijven in de sector op basis van het 
zeescheepvaartbeleid van de overheid, 
bereid zijn zich te oriënteren op een 
strategische positie die de maritieme 
sector duurzaam versterkt en aan Ne
derland bindt.

N I E U W E  U I T G A V E N

Nedlloyd 25 (aar maritiem.

C.j. de Boer en AJ.J. Mulder.

Formaat A4; 240 blz.; meer dan 400 
zwart/wit foto's; genaaid gebonden in 
geplastificeerde harde kaft.
Uitgeverij De Alk B.V., 1995;
ISBN 90 6013 025 1; prijs ƒ  89,00.

De Koninklijke Nedlloyd N.V. ont
stond op 1 juli 1970 uit de fusie van 
de Stoomvaart Maatschappij Neder
land in Amsterdam, de Koninklijke 
Rotterdamsche Uoyd in Rotterdam en 
de Vereenigde Nederlandsche 
Scheepvaartmaatschappij in Den 
Haag. Ook de Koninklijke Java-China- 
Paketvaart Lijnen in Amsterdam was 
bij de fusie betrokken, maar bleef tot 
mei 1977 als aparte rederij opereren.
In 1982 voegden de Koninklijke Ne
derlandsche Stoomboot Maatschappij 
en de Koninklijke Hollandsche Uoyd 
zich bij de Nedlloyd.
Het hier te bespreken boek, dat naar 
aanleiding van het 25-jarig jubileum 
werd uitgegeven, is gewijd aan de ac
tiviteiten van Nedlloyd ter zee en laat 
alle andere activiteiten buiten be
schouwing.
In het boek zijn twee geheel verschil
lende gedeelten te onderkennen. In 
het eerste gedeelte, een kleine hon
derd bladzijden, wordt in acht hoofd
stukken in chronologische volgorde 
het wel en wee van het scheepvaart
bedrijf besproken. Het is vooral het 
verhaal van het openen en opheffen 
van lijndiensten, van samenwerkings
verbanden met buitenlandse rederij
en, van goede en minder goede resul
taten en van de oorzaken daarvan, als
mede van de diverse reorganisaties 
die plaatsvonden. De andere scheep- 
vaartactiviteiten, waaronder de bulk- 
vaart, het zwareladingtransport en de 
offshore-activiteiten, alsmede de deel

neming in North Sea Ferries, worden 
eveneens behandeld. Een enorme 
hoeveelheid informatie is in dit eerste 
gedeelte samengepakt.
Het boek gaat niet over personen. 
Slechts een enkele keer valt er een 
naam. Ook gaat het eerste deel van 
het boek niet in de eerste plaats over 
schepen: genoemd wordt welke sche
pen in de vaart kwamen en welke 
werden verkocht, ook wordt hier en 
daar vermeld welke schepen in een 
bepaalde dienst werden ingezet en 
welke schepen werden gecharterd en 
vercharterd. De ramp met de Maas
sluis in 1989 wordt met acht regels af
gedaan.
Over de belangrijke technische ont
wikkelingen in de afgelopen 25 jaar 
wordt nauwelijks gerept. Maar die 
ontwikkelingen zijn voor een deel dui
delijk zichtbaar in het tweede deel van 
het boek. Daarin wordt een overzicht 
gegeven van alle schepen die voor 
Nedlloyd varen en hebben gevaren: 
van de conventionele vrachtschepen 
die door SMN, KRL en VNS in 1970 
werden ingebracht tot en met het 
huidige vlaggeschip, de begin dit jaar 
opgeleverde Nedlloyd Honshu, een 
open containerschip van 4112 TEU. 
Daarna volgen de charterschepen, de 
schepen voor bulktransport en nog 
vele andere. Van elk schip worden de 
voornaamste gegevens gemeld en 
waar van toepassing eerdere namen 
en eigenaren en/of latere namen en 
eigenaren, alsmede het uiteindelijke 
lot van het schip: veelal 'gesloopt te 
....' of 'nog in de vaart'. Van de meeste 
schepen is ook een foto opgenomen 
en vooral deze foto's tonen de veran
deringen van de laatste 25 jaar.
Dit is geen boek om in één keer 
ademloos uit te lezen. Wel een boek 
waarin met keer op keer wil kijken.

Voor velen zal het een welkom ge
schenk onder de kerstboom zijn.
K.

Maritiem Journaal 95

Eindredactie Memo de long

232 blz., met zwart/wit en kleuren
foto's,
De Vey Mestdagh B.V., Postbus 5017, 
4330 KA Middelburg. Tel: 0118- 
681240.
ISBN 90 6376 056 6.
Het Maritiem Journaal geeft jaarlijks 
een overzicht van de laatste maritieme 
ontwikkelingen. Allereerst in Neder
land maar ook internationaal.
Voor onze scheepvaart en scheeps
bouw, evenals voor onze havens, 
geldt immers dat hun welzijn mede 
afhankelijk is van de gang van zaken 
op de wereldmarkt en bij de interna
tionale politiek.
Tevens geeft het Maritiem Journaal elk 
jaar uitgebreide vlootlijsten van de Ne
derlandse Koopvaardij en de Koninklij
ke Marine. Ook de civiele overtieids- 
vloot en de zeegaande baggervloot 
zijn opgenomen. Een opgave van 
schepen die de Nederlandse werven 
hebben afgeleverd, ontbreekt even
min.
Uniek is de lijst van alle scheepsonge
vallen die wereldwijd hebben plaats
gevonden.
De geïllustreerde artikelen in het Mari
tiem Journaal belichten de ontwikke
lingen bij de handelsvaart, scheeps
bouw, visserij, offshore, binnenvaart 
en in de Nederlandse havens. Daar
naast komen regelmatig aan de orde 
zaken als' maritiem onderzoek, navi
gatie, communicatie, veiligheid, mi
lieu, opleiding, scheepvaartpolitiek, 
etc.
Elk jaar worden ook één of meer bij
zondere schepen nader belicht. Behal

ve commerciële, maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen, komt steeds 
ook een maritiem historisch onder
werp aan bod. Ook maritieme kunst 
heeft een plaats gevonden in het Ma
ritiem loumaal met een selectie kleu
renfoto's van het werk van Nederland
se kunstenaars.
Zo geeft het boek behalve een com
pleet beeld van de actuele, maritieme 
situatie ook de samenhang daarvan 
weer met onze rijke maritieme historie 
en met onze kunstzinnige beleving 
van de zee met wat daarop vaart. Het 
Maritiem loumaal richt zich dan ook 
bewust op zowel de vakman als de 
belangstellende leek.
Naast het onmiddellijke leesplezier dat 
het Journaal biedt, is het een onont
beerlijk naslagwerk voor latere jaren.

Maritiem Journaal 95 is verkrijgbaar bij 
de boekhandel of rechtstreeks bij de 
uitgever.
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Projektleider Scheepsbouw
Damen Shipyards ontwerpt en bouwt werkschepen in 
lengten van 8 tot 120 meter en vermogens tot ca.
10.000 kW. Jaarlijks worden, vooreen wereldwijde 
klantenkring, ca. 80 schepen van verschillende series 
geproduceerd. Tot onze opdrachtgevers behoren o.a. 
aannemers, oliemaatschappijen, havenautoriteiten, 
slceprederijen, offshore bedrijven en maritieme service 
bedrijven.

Ter versterking van de tekenkamer van onze afdeling 
Engineering van de Produktgroep Tugs &  Workboats 
zoeken wij een scheepsbouwkundig projektleider. Deze 
versterking is noodzakelijk vanwege uitbreiding van het 
aantal te behandelen projekten.

De fiinktic projektleider om vat o.a.:
• Het coördineren en begeleiden van engineerings- 

werkzaamheden.
• Het leidinggeven aan de hem loegewezen medewerkers.
• Hel ontwerpen en berekenen van schepen 

en deelsystemen.
• Het maken van voorkomende werk- en 

detailtekeningen, zoals o.a. konstruktie-, indelings- 
en opstellingstekeningen.

Vereisten voor deze funktie:
• HTS-scheepsbouw of gelijkwaardig.
• Ruime ervaring, bij voorkeur op de tekenkamer 

van een scheepswerf.
• Enige kennis van automatisering.

(bijvoorbeeld CAD: 3-D Eagle/Nupas)
• Goed funktioneren in teamverband; wij werken 

in ontwerp-, projekt- en bouwteams.
• Leeftijd ca. 25-35 jaar.

Geboden w o rd t:
• Een passend salaris bij de zwaarte van deze funktie.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Goede doorgroeimogelijkheden.

Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van 
de sollicitatieprocedure.

Voor meer inlichtingen kunt u bellen met 
de heer T. van Oorschot, hoofd produktie Tug &  
Workboats, telefoon 0183-63 99 11.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u 
richten aan: Damen Shipyards, Postbus 
4200 AA  Gorinchem.
T.a.v. de afdeling Personeelszaken.
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E L E K T R O T E C H N I E K
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INTEGRATIE
Telefoon: (033) 75.33.44 GEHANDICAPTEN

VOGELENZANG DE JONG
ELECTRO TECHNIEK BV

v.d. Giessenweg 51,2921 LP Krimpen a/d Ussel 
Telefoon 0180-514244, Telefax 0180-511871

NIEUWBOUW - REPARATIE - PANEELBOUW - ONDERHOUD INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

Bibliotheek TU  Delft
Maritiem Informatie Centrum

Informatie over nautische, maritiem-technische en maritiem- 
economische aspecten voor de scheepvaart, scheepsbouw, 
visserij en offshore industrie.
* publiek toegankelijke bibliotheek met ca. 11.000 maritieme boeken en naslag

werken. rapporten en congresproceedings en een tijdschriftencollectie van bijna 
400 titel*.

* online database* met maritieme literatuurinformatie, documenttitels, 
bibliografische bijzonderheden, abstracts en scheepsbeschrijvingen.

* current awareness service aan de hand van interesseprofielen.

M ekelweg 2. 2028 C D  Delft
Te l: (015)2780063 Fax: (015)2780855

Postbus 98, 2000 M Q Delft 
Em ail: m icG library.tudelft.nl

20



P L E V E R I N G E N d o o r  F.  K o k '

Wiron 1 en 2

Jaczon Rederij en Haringhandel B.V. te Scheveningen heeft op 27 oktober de diepvries hektrawler W iron 1, 
SCH 22, overgenomen van de Spaanse bouwwerf, Astilleros Balenciaga S.A. te Zumaia, in Baskenland. Het is 
het eerste van twee schepen die Jaczon vorig najaar bij de werf bestelde. Het tweede schip de W iron 2, moet 
m idden 1996 worden opgeleverd.

Fig. 1. De Wiron 1
(foto: Flying Focus). ONTWERP

De schepen zijn bestemd voor de 
Noordzee, waar zij op vissoorten als ha
ring en makreel gaan vissen op diepten 
van 20 tot 500 m onder het waterop
pervlak. Een reis kan tot een kleine drie 
weken duren.
Elk schip kan afzonderlijk vissen, maar 
meestal zullen zij tezamen de spanvisse
rij beoefenen. In verband daarmee zijn 
de schepen niet exact gelijk, maar zijn 
zij eikaars spiegelbeeld.
Het ontwerp is gemaakt door het Noor
se ingenieursbureau Vik & Sandvik.

* De gegevens voor dit artikel werden ver
strekt door jaczon B.V.

De voornaamste gegevens zijn:
Lengte o.a. 51,44 m.
Lengte l.l. 45,00 m.
Breedte mal 11,60m.
Holte hoofddek 7,90 m.
Holte tussendek 5,20 m.
Diepgang op 1 /2 L 1.1. 5,20 m.
Waterverplaatsing 17871.
Draagvermogen 7241.
Ruiminhoud 686 mJ.
Cross tonnage 1059
Proeftochtsnelheid 11 kn.
De schepen zijn gebouwd volgens de 
voorschriften en onder toezicht van 
Lloyd's Register of Shipping, met de no
tatie * 100A1, Stem Trawler, *  LMC, 
UMS.

Zoals uit het spantenraam (fig. 2) is te 
zien, hebben de schepen in het voor
schip matige U-spanten, met een aan
gestrookte bulb; boven de waterlijn krij
gen de spanten een meer V-vormig ka
rakter. Het achterschip is praamvormig 
met gondel. De schepen hebben een 
relatief grote vlaktilling, om te voorko
men dat zich luchtbellen onder het vlak 
verzamelen, die de werking van de 
echoloden nadelig zouden beïnvloe
den.

De volgende beschrijving en het alge
meen plan (fig. 3) betreffen het tweede 
schip. Dit geldt in het bijzonder waar 
voor bepaalde ruimten of werktuigen
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Fig. 2. Spantenraam.
wordt aangegeven dat zij zich aan SB 
dan wel aan BB bevinden. Voor het eer
ste schip zullen deze aanduidingen 
veelal verwisseld moeten worden. Dat 
is ook het geval voor de foto's bij dit ar
tikel, die uiteraard aan boord van het 
eerste schip zijn genomen.

INDELING
Het schip heeft twee doorlopende dek
ken, een lange bak en een lang dekhuis 
waarvan de BB wand aansluit op de 
huidbeplating van de romp.
Tussen hoofddek en tussendek is de in
deling:
• Voorpiek voor drinkwater.
• Visverwerkingsruimte en koelinstalla

ties.
• 2 x 3 RSW tanks, met daartussen de 

stuurmachinekamer.
Onder het tussendek is de indeling 
tussen voorpiekschot en het voor
schot van de RSW tanks:

• Compartiment met dwarsschroef- en 
sonarruimte, alsmede waterballast- 
tanks aan SB en BB boven deze ruim
te.

• Twee visruimen, gescheiden door 
een niet-waterdicht schot.

• Machinekamer, met aan de voorkant 
onderin zijtanks voor brandstof (SB) 
en drinkwater (BB) en achterin aan 
SB drie smeerolietanks en de brand- 
stofdagtank.

Onder de visruimen heeft het schip een 
dubbele bodem, die in 2 x 2 tanks voor 
brandstof is onderverdeeld 
In de bak bevinden zich voorin een 
drinkwatertank als voortzetting van de 
voorpiektank en daarachter de opslag
ruimte voor verpakkingsmateriaal en 
(op beide schepen aan BB) de ruimte 
voor de noodgeneratorset met aparte 
brandstoftank en schakelbord. In de 
opslagruimte zijn een werkluchtcom- 
pressor en een hydraulische pomp unit 
geplaatst, alsmede een aansluiting voor 
een ijsmachine.
Aan de achterkant van de bak staan drie 
brijntanks (3x3 mJ) en daarachter be
vindt zich een passieve antislingertank.

De totale tankinhouden zijn:
Brandstof 191 m!.
Drinkwater 62 m*.
Waterballast 45 m‘,
exclusief antislingertank.

Accommodatie
De accommodatie voor de 15 opvaren
den is ondergebracht in het dekhuis op 
het bovendek. Aan SB liggen van voor 
naar achter een eenpersoons hut voor 
de schipper en een tweepersoons hut 
voor twee machinisten, elke hut met 
een eigen toilet unit; vervolgens mess- 
room, kombuis, proviandbergplaatsen 
en een trap naar het tussendek. Van dek 
af bereikbaar zijn de C02-kamer en twee 
kasten voor gas- en zuurstofflessen. Aan 
BB liggen zes tweepersoons hutten (met 
wastafel) en daarachter de bergplaats 
voor de dekdienst, waarin de machine- 
kamerschacht en kasten met elektroni
sche apparatuur voor bediening van de 
trawllier. Verder bevat het dekhuis een 
nooduitgang naar het sloependek aan 
de voorzijde, twee natte cellen voor al
gemeen gebruik, een opgang naar het 
stuurhuis en een wasserij/was- en kleed
lokaal, dat zowel van dek af als van het 
tussendek af bereikbaar is.
Het boven de accommodatie gelegen 
stuurhuis is op een verhoogd dek ge
plaatst, 1,20 m boven het sloependek. 
In de zo ontstane ruimte is diverse ap
paratuur (elektronica, ventilatie unit) 
ondergebracht.

C O N S TR U C TIE

Het schip is geheel met dwarsspanten 
gebouwd; de spantafstand is 600 mm. 
Over de lengte van het ruim is op hart 
schip een rij stutten met vierkante door
snede aangebracht.
Het schip is zwaar gebouwd: de bo- 
demconstructie is 10% zwaarder dan 
volgens de klassevoorschriften, de huid- 
dikte 1 mm groter. De huidbeplating 
van het spiegelhek en ter plaatse van de 
trawlborden is 18 mm dik en over een 
groot deel van de lengte is de berg- 
houtsgang 20 mm dik (er zijn geen

Fig. 4. Ankerlier en boeglier (foto: SWZ/K).

aparte berghouten aangebracht). Het 
bovendek is ter plaatse van de trawlbor
den en de visgewichten 18 mm dik. 
Het bovendek wordt op het achter
schip bovendien beschermd door een 
dekbedekking van met staal versterkt 
asfalt, 25 mm dik en geheel achterop 
zelfs 35-40 mm dik.
Het tussendek is berekend op een ge
lijkmatige belasting van 2,2 t/rrr', de 
tanktop op 3,25 t/nV en op vorkhef
trucks met een totaal gewicht van 71. 
Onder het vlak is een ballastkiel van 500 
x 300 mm met een gewicht van circa 
351 aangebracht. Dit zowel om schade 
te voorkomen wanneer in ondiep water 
de bodem wordt geraakt als om verlij- 
eren bij zijwind tegen te gaan.

SPANV1SSEN
Het in span vissen, waarbij het net door 
twee schepen wordt voortgesleept, 
heeft als voordeel dat met een groter 
net kan worden gevist, vergelijkbaar 
met dat van grote diepvriestrawlers als 
de Johanna Maria (SWZ 1 -95, blz. 6). 
Zo'n net is 500 m lang (1000 m inclu
sief borden en kabels) en heeft een ope- 
ning van 160 x 40 m. Er kan in één trek 
20 tot 150 t vis mee worden gevangen. 
Zolang het tweede schip nog niet in de 
vaart is, vist de Wiron 1 samen met een 
oudere, kleinere spantrawler. Er wordt 
dan een wat kleiner net gebruikt.
Het net wordt beurtelings door een van 
beide schepen behandeld en de vangst 
wordt ook aan boord van dat schip ver
werkt. Tijdens het spanvissen varen de 
schepen op een afstand van ongeveer 
100 m van elkaar. Bij het begin en het 
eind van een trek moeten de schepen 
uiteraard dichter bij elkaar varen voor 
het overgeven van een van de vislijnen. 
De afstand tussen de schepen wordt 
geregeld met twee staaldraden die de 
schepen onderling verbinden; de ach
terste draad wordt voornamelijk ge
bruikt wanneer de schepen dicht bij el
kaar varen.
De achterste draad wordt behandeld 
met de zesde trommel op de trawllier.
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De trommel heeft een diameter van 
864 mm, een lengte van 420 mm en 
kan 60 m staaldraad van 24 mm bergen 
in 3 lagen. De voorste draad wordt be
handeld door een aparte, hydaulisch 
aangedreven boeglier op het bakdek 
(fig. 4); het powerpack staat in de bak in 
de opslagruimte voor verpakkingsmate
riaal. De trommel van deze lier heeft 
een diameter van 323 mm, een lengte 
van 560 mm en kan 183 m staaldraad 
van 18 mm en 36 m nylondraad van 60 
mm bergen. De trekkracht van de 
boeglier is 60 N bij 25 m/min.
Het stuurhuis is zodanig ingericht dat 
de schipper een goed zicht op het an
dere schip heeft. De hier beschreven 
Wiron 2 heeft tijdens het spanvissen de 
Wiron 1 aan SB. De navigatielessenaar 
is in verband daarmee aan SB geplaatst.

VANGST1NSTALLAT1ES

Apparatuur
Voor het opsporen van scholen vis is 
het schip voorzien van:
• 2 stuks kleurenecholoden, fabrikaat 

Simrad, met twee frequenties, type 
EQ 50, met kleurenprinter;

• 1 stuks kleurenecholood, fabrikaat Sim
rad, met drie frequenties, type ES 500;

• 1 stuks sonar, fabrikaat Simrad, type 
SR 240;

• 1 stuks trawl sonar, fabrikaat Simrad, 
type FS-900;

• f stuks ITI trawlsysteem, fabrikaat 
Simrad.

Om te controleren op de netopening 
de juiste hoogte heeft en of het net zich

Fig. 5. Netsondelier (foto: SWZ/K).

op de juiste diepte bevindt, is de bo
venpees van het net voorzien van een 
netsonde. Dit is een echolood transdu
cer waarmee de afstand tot de onder
pees c.q. tot de zeebodem kan worden 
bepaald. De sonde is met een umbilical 
met het schip verbonden. Voor het be

handelen van de umbilical is achterop 
het sloependek een Ulstein Brattvaag 
netsondelier, type UC 16, opgesteld 
(fig. 5). Deze heeft een enkele trommel, 
met een diameter van 320 mm, een 
lengte van 1080 mm en kan 3000 m 
speciale kabel van 12 mm bergen. De 
lier wordt elektrohydraulisch aangedre
ven, is self tensioning en heeft een trek
kracht van 12,7 kN.
De volheid van het net wordt bepaald 
met rekstrookjes die de spanning in het 
net meten. De verkregen meetwaarden 
worden omgezet in akoestische signa
len, die onderin het schip met een hy- 
drofoon worden opgevangen en in het 
stuurhuis worden uitgelezen.

Trawilier
Voor het behandelen van het net is een 
Ridderinkhof trawilier, type FW-E-142, 
geïnstalleerd met zes trommels (fig. 6): 
twee hoofdtrommels voor de vislijnen, 
een nettrommel, twee hulptrommels 
onder andere voor het aan boord bren
gen van het net en voor het behande
len van de meerdraden en een zesde 
trommel die wordt gebruikt bij de 
spanvisserij (zie hiervoor).
De hoofdtrommels hebben een diame
ter van 368 mm, een lengte van 1068 
mm en kunnen elk 2000 m staaldraad 
van 24 mm bergen in 18 lagen. Op de 
middelste laag is de trekkracht 142 kN 
bij een snelheid van 86 m/min; de 
houdkracht is 196 kN. De trommels zijn 
elk voorzien van een automatisch op- 
spoelsysteem van het kruisspoeltype.
De nettrommel heeft een diameter van 
508 mm, een lengte van 3060 mm en 
kan 13 m! net bergen. De trekkracht op 
de lege trommel is 74,5 kN bij 38 
m/min en op de volle trommel 16,6 kN 
bij 170 m/min.
De hulptrommels hebben een diameter 
van 406 mm, een lengte van 200 mm 
en kunnen elk 100 m staaldraad van 24 
mm bergen in 7 lagen. De trekkracht is 
142 kN op de middelste laag bij een 
snelheid van 86 m/min.

Alle trommels zijn voorzien van pneu
matisch bediende frictiekoppelingen en 
handremmen, die van het stuurhuis uit 
op afstand worden bediend.
De trawilier wordt aangedreven door 
een Indar gelijkstroom shunt motor, ty
pe KN280-L-6"C", van 220 kW. De 
stroom komt van het draaistroom 
boordnet en wordt door thyristor con
verters in gelijkstroom omgevormd. De 
motor levert tussen 900 en 1800 tpm 
een constant vermogen.

Fig. 7. Hekportaal (foto: SWZ/K).

Hekportaal
Het hekportaal (fig. 7) is voorzien van 
zware blokken voor de vislijnen, van 
diabolorollen voor het net, van buis- 
constructies voor het geleiden van het 
net bij het binnenhalen en van een 
schijf voor de umbilical van de netson
de, alsmede van een tweede nettrom
mel, fabrikaat Ridderinkhof, type NW- 
H-160. Deze heeft dezelfde afmetingen 
en capaciteit als de nettrommel op de 
trawilier, maar wordt hydraulisch aan
gedreven. Het powerpack bevindt zich 
in de deck store.

VISVERWERKING
Het schip kan per dag 60 ton vis invrie
zen. Het visverwerkingsproces is in prin
cipe gelijk aan dat op de grote diepvrie
strawlers, maar dan op een kleinere 
schaal. Het proces is vrij uitvoerig be-

Fig. 6. Trawilier, althans de BB helft daarvan. De meest linkse trommel wordt gebruikt tijdens het 
spanvissen (foto: SWZ/K).
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Fig. 8. Opstelling van de visvenverkingsinstallatie aan boord van de Wi- 
ron I. N  B. De figuur is spiegelbeeld ten opzichte van de in de tekst be
schreven opstelling op de Wiron 2.

schreven in SWZ 11 -94, blz. 588, voor 
de Frank Bonefaas, een schip dat onge
veer gelijk is aan de Johanna Maria van 
jaczon.
Anders dan op deze schepen wordt de 
vangst niet met een vispomp aan 
boord gebracht, maar wordt het net in 
gedeelten, in porties van 7-8 t, boven 
het achterdek leeggestort. Vandaar 
wordt de vis in de RSW (refrigerated sea 
water) tanks geladen. De tanks zijn hier
toe voorzien van ronde openingen in 
het bovendek, die met roestvrijstalen 
deksels worden afgesloten. In de RSW 
tanks, die zijn gevuld met zeewater van 
0”C, wordt de vis voorgekoeld. De zes 
RSW tanks hebben een totale inhoud 
van 150 m*. Zij zijn dubbelwandig uit
gevoerd (behalve de dwarsschotten 
tussen de tanks) en de ruimte tussen de 
wanden, ongeveer 8 cm, is volge
schuimd met polyurethaan.
Nadat de vis in de RSW tanks de gewens
te temperatuur heeft bereikt, wordt hij 
met een vacuüm vispomp en een trans
portband naar de hoger gelegen sorteer
machine opgevoerd. De vispomp heeft 
een capaciteit van 30 t/h (vis + water). 
De afsluiters in het systeem worden op 
afstand pneumatisch bediend.
De sorteermachine meet ongeveer 4,5 x 
1,2 x 1,5 m en sorteert de vis automa
tisch op grootte (= dikte) op vier banen 
plus twee afvalbanen voor ondermaatse 
vis en alles wat geen vis is. Na de sorteer
machine is, verder naar het voorschip, 
een 11 m lange sorteerband aange
bracht, waarop de vis met de hand op 
soort en kwaliteit wordt nagesorteerd. 
Van de sorteerband gaat de vis, per 
grootte, naar een van de vier buffer- 
tanks met gekoeld (0°C) zeewater, elk 
met een inhoud van 6 m’.
De gehele sorteerinstallatie staat op hart 
schip, de buffertanks bevinden zich aan 
BB tussen de hoofdkoelinstallatie en de 
luiken in het tussendek (zie ook fig. 8). 
Zodra voldoende vis van één soort be
schikbaar is om een vriezer te vullen (en 
er een vriezer vrij is), wordt de vis uit de 
buffertank met een vacuüm vispomp 
gelost op een dwarsscheepse transport
band (fig. 9), die de vis opvoert naar 
een langsscheepse transportband die 
tussen de vriezers, onder het bovendek 
is aangebracht. Er zijn 10 vertikale APV 
jackstone vriezers, die in twee rijen van 
vijf aan SB staan opgesteld. De langs
scheepse transportband is korter dan 
de gezamenlijke lengte van de vriezers 
(11 m tegenover circa 21 m), maar de 
band is in zijn geheel verrijdbaar, zodat 
toch alle vriezers bediend kunnen wor
den. Aan elk einde heeft de transport
band een draaibare toevoergoot voor 
het vullen van de vriezers (fig. 10).
De |ackstone vriezers hebben 26 sta
tions, waarin per station twee pakken 
vis van elk 22 a 23 kg worden ingevro

ren. Eén charge van een vriezer bevat 
dus ruim een ton vis. Na beëindiging 
van het invriezen worden de pakken 
hydraulisch omhoog gedrukt en met 
de hand op een tweede langsscheepse 
transportband (hoogte circa 0,6 m) ge
plaatst. Deze brengt de pakken naar 
een in het voorschip gelegen dwars
scheepse transportband waarop de 
pakken met de hand in kartonnen do
zen worden verpakt. Vervolgens passe
ren zij een omsnoeringsmachine en een 
installatie die de dozen met een inkjet 
codeert. Een laatste langsscheepse 
transportband voert de dozen naar de 
lift die ze naar het laadruim brengt. De 
lift bevindt zich net naast hart schip, 
aan de voorkant van het schot tussen 
voorste en achterste laadruim. Beide 
ruimen zijn door een geïsoleerde deur 
van 2,32 x 1,65 m verbonden.
In de ruimen worden de dozen met 
verplaatsbare transportbanden en rol- 
lenbanen verder getransporteerd en 
met de hand op pallets gestapeld. Elk 
pallet bevat 2 x 2 x 13 = 52 pakken met 
vis, precies de inhoud van een vriezer.

De visverwerkingsruimte wordt mecha
nisch geventileerd (12.000 mVh).
De ruimte is deels geïsoleerd, namelijk 
aan de onderkant van het bovendek 
waar dit aan de open lucht, en dus aan 
de zon, is blootgesteld. Daar is 50 mm 
glaswol tussen de dekbalken aange
bracht, afgedekt door 5 mm alumini
um plaat. Het dek in de visverwerkings
ruimte heeft een dekbedekking van 25 
mm versterkt asfalt.

Alternatieve
verwerkingsmogelijkheden
Er zijn twee andere manieren om de 
gevangen vis te verwerken.
Gevangen haring kan worden gekaakt 
en vervolgens in emmers van 5 liter 
worden ingevroren in een vriestunnel, 
die zich aan de voorkant van het ach
terste ruim, aan SB, bevindt (op het al
gemeen plan is de tunnel niet aangege
ven). Deze kan 2400 emmers bevatten. 
De vis wordt in 16 uur tot -22°C in het 
binnenste van de vis ingevroren. 
Daarnaast is het mogelijk de vis op ijs te 
bewaren bij een temperatuur van 0'C. 
De vis wordt dan van de sorteerband 
via een aparte transportband naar het 
voorschip gebracht en daar in kunststof 
containers (I x b x h = 1030 x 1222 x 
750 mm) gedaan, samen met ijs dat 
door de ijsmachine in de bak is gefabri
ceerd. Met een in de visverwerkings
ruimte aanwezige kraan worden de 
containers door de tussendek luikhoof
den in het ruim neergelaten. Een ande
re mogelijkheid is de vis door een spe
ciale dekopening direct naar het ruim 
te voeren en daar in de containers te 
doen.
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Fig. 9. Vispomp en opvoerband bij de buffertanks. Zichtbaar zijn de grote 
zuigbuizen naar de tanks, de pneumatisch bediende afsluiters en het va- 
cuümvat (foto: SWZ/K).

Fig. 10. Vriesinstallatie. Zowel links als rechts zijn drie vriezers te zien, er
tussen de afvoertransportband en daarboven de toevoertransportband 
met een van de draaibare toevoergoten (foto: SWZ/K).

Fig. I I .  Achterste vriesmim. De pallets zijn a l klaargelegd om de eerste 
dozen vis te ontvangen. Ook de aluminium stutten zijn al geplaatst (foto: 
SWZ/K).

LAADRUIMEN
De pallets waarop de dozen vis worden 
gestapeld, meten 1,07 x 1,07 m en 
worden in een stramien van 1,10x1,10 
m in de ruimen geplaatst. Zij worden 
op hun plaats gefixeerd met behulp van 
wegneembare aluminium stutten tus
sen vloer en plafond (fig. 11). De pallets 
worden twee hoog gestapeld.
Beide ruimen samen hebben een capa
citeit voor ongeveer 15.700 dozen vis 
op pallets, overeenkomend met onge
veer 3501 vis netto. Indien de dozen los 
worden gestapeld is de capaciteit uiter
aard groter, ongeveer 20.000 dozen.
De ruimen zijn van stille koeling voor
zien, met geribde brijnpijpen tegen het

plafond. In de vriestunnel is aan de 
huidzijde een verdamper aangebracht, 
met daarachter ventilatoren die de kou
de lucht dwarsscheeps door de tunnel 
blazen. Via een dubbele wand op hart 
schip, die aan de kant van de tunnel is 
geperforeerd, wordt de lucht afgezo
gen en via een vals plafond naar de 
ventilatoren geretourneerd. Indien de 
tunnel niet in gebruik is, wordt het valse 
plafond verwijderd om meer stapel- 
hoogte voor pallets te verkrijgen.

De ruimen zijn geïsoleerd met gespo
ten polyurethaanschuim achter een be
schieting van multiplex. Op huid en 
schotten is de beschieting 12 mm dik, 
onder het plafond 9 mm.
De onderkant van de wanden wordt te
gen beschadiging door vorkheftrucks 
beschermd door een strook staalplaat 
van 350 x 6 mm.
Op de tanktop is een raamwerk van 
drie lagen aangebracht, bestaande uit: 
U-profielen en houten balken (Ie  laag), 
dwars daarop houten balken (2e laag) 
en weer U-profielen en houten balken 
(3e laag). Het geheel is afgedekt met 10 
mm staalplaat, die met antislipverf is 
behandeld. De ruimte tussen de U-pro- 
fielen en houten balken is opgevuld 
met polyurethaanschuim.

Elk laadruim is bereikbaar door een luik
hoofd van ongeveer 1,8 x 2,5 m in het 
tussendek. In het bovendek is boven 
deze twee luikenhoofden een luikhoofd 
van ongeveer 4,8 x 3,0 m aangebracht. 
Elk luikhoofd wordt door een enkel luik- 
deksel afgedekt. De luikdeksels worden 
met een walkraan of met de dekkraan 
van het schip behandeld.

KOELINSTALLATIES
Het schip beschikt over drie aparte koel
installaties, die door Grenco zijn gele
verd en geïnstalleerd:
• de hoofdinstallatie voor het invriezen 

van de vis en het koelen van de rui
men;

• de RSW-installatie;
• de koudwaterinstallatie ten behoeve 

van de buffertanks.

Hoofdinstallatie
De hoofdkoelinstallatie kan 60 t vis per 
dag invriezen en tevens de koelruimen 
op een temperatuur van -25'C houden. 
Indien de vriestunnel in gebruik is, die 
een capaciteit van 10 t/dag heeft, kan 
in de vriezers nog 50 t/dag worden in
gevroren.
Voor het vervoer van gekoelde vis in 
containers, kan de temperatuur in een 
van de koelruimen op 0°C worden ge
houden. De installatie is, als alle andere 
installaties van Grenco, computer ge
stuurd vanuit de controlekamer van het 
schip. De installatie bestaat uit een pri

mair R22 freonsysteem en een secon
dair brijnsysteem.
Het primaire systeem bestaat onder an
dere uit twee schroefcompressoren, die 
elk een koelcapaciteit van 260 kW heb
ben bij een verdampingstemperatuur 
van -45’C en een bijbehorende con- 
densatietemperatuur van +27‘C. Het 
aandrijfvermogen is hierbij 158 kW per 
unit. De bijbehorende brijntempera- 
tuur is -42'C. Het systeem omvat verder 
een condensor, een koelwaterpomp en 
een buffervat.
Het secondaire systeem bestaat uit een 
brijnkoeler, twee brijncirculatiepompen, 
een warme brijn verwarmer en twee 
warme brijn circulatiepompen, alsmede 
buffertanks voor koude en warme brijn. 
De vriezers, die volledig automatische 
bediening hebben, de ruimkoeling van 
beide ruimen en de vriestunnel worden 
met deze units bediend.
Door toepassing van het Grenco 
I.L.T.C. (Intelligent Liquid Temperature 
Control) systeem per computer is men 
in staat met minder freon in het sys
teem te opereren en het freonverlies tot 
1 %  per jaar te verminderen.

RSW-installatie
De koelinstallatie voor de RSW tanks kan 
in 4 uur ongeveer 701 vis koelen, indien 
het zeewater in de tanks vooraf op een 
temperatuur van 0'C is gebracht.
Deze installatie heeft twee schroefcom
pressoren, die elk een koelcapaciteit van 
260 kW hebben, bij een verdampings
temperatuur van -5"C en een bijbeho
rende condensatietemperatuur van 
+27'C. Het opgenomen vermogen hier
bij bedraagt 48 kW per unit.
Verder bestaat de installatie uit een con
densor met een koelwaterpomp, een cir- 
culatiepomp, een roestvrijstalen koeler 
met een waterdebiet van 130 m‘/h, waar
vandaan twee circulatiepompen water 
van 0'C door de RSW tanks circuleren.
In havenbedrijf is het mogelijk met een 
van de RSW compressoren de ruimen 
koud te houden. Dit heeft als voordeel 
dat er met een compressor met veel 
minder vermogen kan worden gewerkt.

Koudwaterinstallatie
Nadat de vis gekoeld uit de RSW tanks, 
via de sorteerinstallatie, in de buffer
tanks terecht komt, wordt deze met 
een continu debiet van vers gekoeld 
zeewater op een temperatuur van 0'C 
gehouden.
Het koudwatersysteem bestaat onder 
andere uit een zuigercompressor die 
een koelcapaciteit van 75 kW heeft met 
een verdampingstemperatuur van 
-10°C en een bijbehorende condensa
tietemperatuur van +27'C. Het opge
nomen vermogen hierbij bedraagt 19 
kW.
Verder bestaat de installatie uit een freon-
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Fig. 7 2. Aanzicht van het dekhuis, waarop onder andere de reddingmiddelen zichtbaar zijn 
(foto: SWZ/K).

gekoelde koeler met roestvrijstalen pijpen 
en een circulatiepomp met een capaciteit 
van 2 m‘/h. De zeewatergekoelde con
densor heeft een capaciteit van 23,5
m’/h.

MACHINE-INSTALLAT1E
Het schip wordt voortgestuwd door 
een Stork Wartsila Diesel motor, type 
6SW28, met een maximaal continu 
vermogen van 1800 kW bij 900 tpm. 
De motor drijft via een Vulkan Rato 
flexibele koppeling en een Renk Tacke 
tandwielkast, type HUWL 630, een 
Berg verstelbare schroef aan. Deze is 
van het type 800 H/4, heeft vier bla
den, een diameter van 3200 mm en 
maakt 160 tpm. De schroef draait in 
een straalbuis, die is ontworpen voor 
een optimaal rendement tijdens het sle
pen van het net.

De tandwielkast drijft via een Vulkan Ra
to flexibele koppeling tevens een Indar 
asgenerator, type LSB-450-SB/04, aan 
met een vermogen van 1250 kVA bij 
1800 tpm, cos phi = 0,80,440 V, 60 Hz. 
Verder zijn er twee hulpsets, elk be
staande uit een Caterpillar dieselmotor, 
type 3408 TA, met een vermogen van 
315 kW bij 1800 tpm, en een van Kaick 
generator, type DSC 52-M2-4, van 357 
kVA.
De noodgeneratorset bestaat uit een 
Caterpillar dieselmotor, type 3304 DIT, 
met een vermogen van 60 kW bij 1800 
tpm, en een van Kaick generator, type 
DSC 36-M1-4, van 65 kVA.

Voor verwarming van de accommoda
tie en voor het verhitten van brijn (ten 
behoeve van het lossen van de pakken 
ingevroren vis uit de vriezers en voor 
het ontdooien van de pijpen in de vries- 
tunnel), is een oliegestookte ketel van 
Heinen & Hopman geplaatst. Voor het 
verwarmen van brijn wordt ook de 
warmte van het koelwater van de 
hoofdmotor gebruikt.

VERDERE UmttJSTlNG

Stuurgerei
Het schip is voorzien van een Becker ba
lansroer met flap, dat wordt bewogen 
door een Tenfjord tweerams stuurma- 
chine, type SR562.
In het voorschip is een Berg dwars- 
schroef geïnstalleerd, die wordt aange
dreven door een elektromotor van 430 
kW. De schroef heeft vier verstelbare bla
den, een diameter van 1250 mm en 
maakt 508 tpm. De stuwkracht is 50 kN. 
Tijdens het inhalen van het net, waarbij 
met een snelheid van 1 a 2 kn wordt 
gevaren, zodat het roer nauwelijks enig 
effect heeft, wordt het schip met de 
dwarsschroef automatisch op koers ge
houden.

Slingerdemping
De slingerdempingtank achter de bak 
heeft een totale inhoud van 35 m1 en is 
van enkele dempingsschotten voor
zien. Hij wordt zonodig voor 70 tot 
80% (afhankelijk van de weersomstan
digheden) gevuld via de dekwasleiding 
en een van het stuurhuis uit bediende 
afsluiter. Het ledigen van de tank ge
beurt via twee pijpen die naar de huid 
lopen waar twee afsluiters zijn aange
bracht, die eveneens van het stuurhuis 
uit worden bediend. 
Slingerbewegingen worden verder ge
dempt door kimkielen met een hoogte 
van 450 mm.

Anker- en meergerei
Het ankergerei omvat twee Spek-ankers 
van 1140 kg en 160 m ankerketting 
van 30 mm. Op het bakdek staat een 
Ridderinkhof hydraulisch aangedreven 
ankerlier met twee nestenschijven en 
twee verhaalkoppen. De trekkracht op 
de ketting is 50 kN. Het powerpack is 
hetzelfde als dat voor de eerder bespro
ken boeglier voor de spanvisserij.
Op het achterschip dient de trawllier te
vens als meerlier.

Dek kraan
Achter de bak staat een hydraulisch 
werkende Palfinger dekkraan met een 
SWL van 3 t bij een bereik van 4,2 tot 
10 m. De hijssnelheid is 0 50 m/min, 
de draaisnelheid 1 omw./min en er kan 
in 25 seconden worden getopt. Het po
werpack is hetzelfde als voor ankerlier 
en boeglier.
Met de dekkraan kan, indien geen wal- 
kranen beschikbaar zijn, de vangst wor
den gelost en kan het schip lege pallets, 
verpakkingsmateriaal en andere beno
digdheden laden.

Reddingmiddelen
Op het sloependek staan twee RFD op
blaasbare vlotten voor 16 personen elk

opgesteld, alsmede een Zodiac rescue 
boot onder een Schat davit (fig. 12).

Brandbestrijding
Het schip is voorzien van een Salwico 
branddetectie- en -alarmsysteem, type 
C-300 MS/8. Het systeem bestrijkt de 
machinekamer en bijbehorende ruim
ten, stuurmachinekamer, de gangen in 
de accommodatie, de kombuis en de 
A.C.-ruimte. De sensoren zijn van het 
ionisatie type.
In de machinekamer is een C02-sys- 
teem geïnstalleerd. De ruimen zijn niet 
met een aparte blusinstallatie uitgerust. 
Er zijn drie elektrisch aangedreven 
brandbluspompen van elk 45 m'/h bij 
5 bar. Twee hiervan staan in de machi
nekamer en dienen tevens als dekwas- 
en algemene dienst pomp. De derde is 
in de dwarsschroefruimte geplaatst en 
dient als noodbluspomp. Hij is direct 
aan de noodgeneratorset gekoppeld.

Navigatie- en communicatie
apparatuur
Naast de al vermelde visopsporingsap- 
paratuur, is het schip uitgerust met:
• autopilot, Microtechnica, model Po- 

laris/Supernauta;
• magneetkompas, Observator MK 3;
• DGPS Navigator, Magnavox, type 

MX 100;
• AP Navigator, Decca, type MK 5
• Navigator en video plotter, Racal 

Decca, type Fishmaster 20";
• radar, Racal Decca Bridgemaster C

251/6;
• radar, Racal Decca Bridgemaster C 

181/4;
• log, Walker, type 4040;
• 2 x Skanti V.H.F. 3000, met D.S.C. 

modems;
• Lokata Navtex, type 2B;
• Skanti TP 2 (Cospas Sarsat) 406 MHz 

Epirb;
• 2 x Murdo Sart 9 GHz;
• 3 x draagbare Skanti V.H.F. 9110;
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• wachtontvanger Skanti WR 6020;
• radiotelefooninstallatie Skanti TRP 

7201.
De communicatie-apparatuur voldoet 
aan de eisen van het GMDSS voor vaar- 
gebied A2.

JACZON
Behalve over de nieuwe schepen be
schikt |aczon over drie grote diepvries
trawlers, de Friesland, de Zeeland en de 
lohanna Maria, gebouwd in respectie
velijk 1986, 1989 en 1994, alsmede 
over twee spantrawlers, de Wiron 3 en 
Wiron 4, gebouwd in 1986, ieder met 
een vermogen van 1100 kW.
Voor het vervoer van vis naar diverse 
exportlanden heeft jaczon een vloot 
van vijf koelschepen: de Royal Klipper 
(1987), Holland Klipper (1989), Schoe
ner (1991), Orange Klipper (1991) en 
Oceaan Klipper (1992). De Schoener is 
met een koelruiminhoud van ongeveer
450.000 cu.ft. het grootste schip; de 
andere vier hebben elk een capaciteit 
van circa 265.000 cu.ft.

L I J S T  V A N  T O E L E V E R A N C I E R S  V O O R  D E  W I R O N  1

voor jaczon Rederij en Haringhandel B.V. in Scheveningen gebouwd door Astilleros Balen-
ciaga S A  in Zumaia, Spanje (niet volledig).

ABB Service, Rotterdam branddetectie- en -alarmsysteem
Afak Techniek, Katwijk visverwerkingsinstallatie
AM W  Marine, Hendrik Ido Ambacht tandwielkast, schroef,

dwarsschroef
Apal, Bergschenhoek dekkraan
Atlas Copco, Zwijndrecht compressoren
Bakker Sliedrecht Electro Industrie, Sliedrecht motor trawllier, generatoren
Becker, Willy -, Hamburg roer
Facet, Almere tenswaterreiniger
Geveke Motoren, Papendrecht motoren hulpsets en havenset
Grenco, 's Hertogenbosch koelinstallaties
INA, Rotterdam navigatie-, communicatie- en

visopsporingsapparatuur
Intersona, Epe geluids- en trillingsmetingen
Marin Assist, Zoeterwoude vlotten en rescue boot
Ridderinkhof, Hasselt trawllier, nettentrommel, ankerlier en

boeglier
Schat Davit Company, Utrecht davit rescue boot
Sigma Coatings, Rotterdam verf
Stork Wartsila Diesel, Zwolle hoofdmotor
Strapex Nederland, Maarssen omsnoeringsmachine
Ulstein Rekab, Groningen netsondelier, stuurmachine,

tankmeetsysteem
Unitor Ships Service, Rotterdam C 0 2-installatie
Westfalia, Cuyk separatoren

i
Milieuprijs voor de scheepvaart
Met een nazuigpomp, die bij het lossen van 
chemicaliën en minerale oliën er voor zorgt 
dat er geen resten achterblijven in de tank, is 
Marflex B.V. uit Heenvliet winnaar geworden 
van de milieuprijs voor de scheepvaart 1995. 
De minister van Verkeer en Waterstaat, me
vrouw A, jorritsma-lebbink, heeft de prijs op 
20 november j.l. in Amsterdam uitgereikt. 
De prijs bestaat uit een wisseltrofee van Bert 
van Loo en een ets van Oscar Verpoorten.
De luchtgedreven nazuigpomp zorgt ervoor 
dat praktisch geen restanten in de lading- 
tanks achterblijven. De kosten van afgifte bij 
havenontvanginstallaties nemen daardoor af 
en lozingen in het oppervlaktewater blijven 
tot een minimum beperkt. Een schoner mi
lieu en economie gaan hierbij hand in hand. 
De eervolle vermelding is toegekend aan 
Gastankermaatschappij Chemgas B.V. in 
Rotterdam voor een door dit bedrijf geïntro
duceerd, gesloten monstemamesysteem. 
Een goed voorbeeld van een systeem waarbij

niet alleen de kwaliteit van de monstemame 
is verbeterd, maar ook en vooral onnodige 
emissies naar de atmosfeer worden voorko
men.
De Milieuprijs voor de Scheepvaart is inge
steld door het ministerie van Verkeer eb W a
terstaat. Zij wordt jaarlijks toegekend aan be
drijven of organisaties uit de scheepvaart- 
scheepsbouw-, en reparatiesector, die zich 
inzetten voor de bescherming of verbetering 
van het mariene milieu.

Eerste paal voor nieuw produktiebedrijf

Zwolle, 18 september 1995 De heer Pentti- 
juhani Hintikka, voorzitter van de Raad van 
Bestuur van de Finse Wartsila Diesel Groep, 
heeft op 15 september de eerste paal gesla
gen voor een nieuwe fabriek van Stork-Wart- 
sila Diesel in Zwolle. De fabriek geldt als het 
modernste produktiebedrijf van dieselmoto
ren ter wereld. SWD investeert fl 120 miljoen 
in deze 'fabriek van de toekomst',

Het nieuwe produktiebedrijf is door SWD in 
eigen beheer ontworpen. Daarbij is het ac
cent gelegd op optimale produktiefaciliteiten 
en goede werkomstandigheden. De fabriek 
zal naar verwachting in de loop van 1997 
volledig operationeel zijn voor de bouw van 
twee moderne dieselmotoren, waaronder de 
in 1993 geïntroduceerde Wartsila 38. Deze 
motoren hebben een vermogensbereik van 
850 tot 12.000 kW. De produktiecapaciteit 
van de nieuwe fabriek bedraagt één motor 
per dag.
SWD is een Nederlandse, zelfscheppende fa
brikant en leverancier van diesel- en gasmo
toren en daarop gebaseerde systemen en 
diensten. Het bedrijf maakt sinds 1989 deel 
uit van de Wartsila Diesel Groep, de grootste 
producent van medium speed dieselmoto
ren ter wereld en een belangrijke leverancier 
van high speed dieselmotoren.
SWD behaalde in 1994 een omzet van ff 395 
miljoen. Het bedrijf telt bijna duizend mede
werkers.
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K N M I d o o r  G . E .  V e n e n d a a l

Een wereldwijd oceaan-waamemings- 
systeem voor de toekomst

Het w ater van de oceanen is voortdurend In beweging, niet alleen aan 
de oppervlakte maar op alle dieptes. De zeevarende is In feite slechts 
geïnteresseerd in de beweging van de betrekkelijk dunne bovenlaag ter 
dikte van de diepgang van zijn schip. Nuttig gebruik van die stromen, of 
het ontwijken ervan, is wat betreft de economische aspecten al tiental
len jaren bekend.

De heer G.E. Venen 

daal is Hoofd Sta

tions/Maritieme Za

ken van het Konlnk- 

Hik Nederlands Me

teorologisch Insti

tuut te De Bilt (KN

M I) en tevens be

stuurslid van de 

Stichting Schip en 

Werf de Zee.

Fig.1. De wisselwer
king tussen atmos
feer en oceaan speelt 
een belangrijke rol in 
het klimaat op aar
de.

Echter, ook in andere opzichten is goe
de kennis van zeestromen steeds be- 
langrijker geworden, onder meer voor 
klimaatonderzoekers en oceanografen. 
De oceanen spelen, door de wisselwer
king met de atmosfeer, een belangrijke 
rol in het klimaat op aarde (zie fig. 1). 
Per jaar verdampt een hoeveelheid wa
ter ter grootte van negen maal de in- 
houd van de Noordzee, overeenko
mend met een laag van ongeveer 1 %  
meter dikte verdeeld over alle oceanen. 
Neerslag en de aanvoer door rivieren 
zorge n  steeds w eer voor aanvulling. 
Oceaanstromingen hebben, door het 
transport van warmte, zout en vocht, 
een regulerende werking op het kli
maat. Bovendien doet de oceaan dienst 
als opslagplaats van warmte die weer 
wordt afgegeven wanneer (en waar) 
dat nodig is. De warmtecapaciteit van 
de oceanen is ongeveer 1000 maal zo 
groot als die van de atmosfeer. Dat wil 
zeggen dat een gemiddelde tempera
tuurverandering van TC in de atmos
feer qua energie overeenkomt met een 
verandering van minder dan 0,001 °C 
(gemiddeld) in de oceanen. Om wat 
meer gevoel te krijgen voor de verhou
ding tussen oceanen en atmosfeer kun

nen we stellen dat de warmtecapaciteit 
van de gehele atmosfeer overeenkomt 
met die van de bovenste 3,3 meter van 
de oceanen.

De zeestromen zijn daardoor een be
langrijk onderdeel van de ragfijne weer- 
machinerie die echter meer en meer 
verstoord dreigt te worden door men
selijke activiteiten. Ongeveer tweederde 
van de wereldbevolking woont in kust
gebieden, met alle gevolgen voor de 
aangrenzende wateren. Activiteiten als 
olie- en gaswinning op zee, transport 
van olie, gas en chemicaliën, het dum
pen van chemisch en radio-actief afval 
en afvallozingen in rivieren hebben 
rechtstreekse gevolgen voor de "ge
zondheid" van de oceanen. Maar ook 
andere factoren dragen bij tot verslech
tering van die gezondheidstoestand:
- gebruik van fossiele brandstoffen en 

verbranding van tropisch oerwoud 
veroorzaken een uitstoot van 7 mil
jard ton kooldioxide (C02) per jaar, 
waarvan 1 miljard ton wordt opge
nomen door de oceanen,

- meer dan de helft van 's werelds 
kustlijnen zijn onderhevig aan erosie,

- ontbossing en kaalslag veroorzaken

CLIMATE
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M ARINE
BIOTA N UTRIEN TS

Ocean - atm osphere in te raction : 
a key facto r fo r c lim ate
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een belangrijke toename van sedi- 
ment-afvoer door rivieren,

- infrastructuur en toeristische activitei
ten in kustgebieden hebben extra 
vervuiling tot gevolg.

Circulatie
Er kan onderscheid gemaakt worden 
tussen verschillende watermassa's met 
karakteristieke waarden van tempera
tuur, saliniteit en zuurstofgehalte. Bij 
het volgen van de bewegingen van de
ze watermassa's, of watersoorten, blijkt 
dat elk uit een eigen brongebied komt, 
hetgeen altijd een gebied is aan de op
pervlakte van de oceaan waar uitwisse- 
lingsprocessen met de atmosfeer 
plaatsvinden. Voor de gehele wereldzee 
is een circulatiesysteem te ontdekken 
waarbij watersoorten van verschillende 
herkomst over en langs elkaar bewe
gen, daarbij halve of hele oceanen 
doorkruisend. Die bewegingen kunnen 
ontstaan door de invloed van wind bij 
de windgedreven circulatie of door ver
schillen in dichtheid (temperatuur, sa
liniteit) bij de thermohaline circulatie. 
Bij verticale stromingen (opstroming of 
opwelling) komt koud en vaak voedsel
rijk water van grotere diepte naar het 
oppervlak. Diepzeestromingen worden 
gevoed van de oppervlakte. Ernstige 
verontreiniging van het zee-oppervlak 
zal dus kunnen doorwerken in de diepe 
wateren waar uitwisselingsprocessen 
plaatsvinden (hoewel niet zo snel als 
met de atmosfeer) tussen watersoorten 
onderling. De circulatie is zodanig dat 
na ongeveer 1000 jaar al het zeewater 
een keer in contact is geweest met de 
atmosfeer.

Verstoringen
Veranderingen in de oceaanstromin
gen kunnen het klimaat op aarde ingrij
pend beïnvloeden. Als spectaculair 
voorbeeld kan gegeven worden het "El 
Nino" verschijnsel, de periodiek terug
kerende zeestroming die eens in de 4 a 
6 jaar warm water aanvoert naar het 
oostelijk deel van de Pacific. Zo'n ge
beurtenis kan over de gehele wereld 
gevolgen hebben, zoals droogte in In
donesië en Australië, te veel regenval 
langs de westkust van Zuid-Amerika, 
het instorten van de visserij-economie
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in die kustlanden, het inzakken van de 
guano-markt (kunstmest), verandering 
van de migratie van zalm voor de kust 
van Canada en de Verenigde Staten, en 
weersveranderingen op het Amerikaan
se continent.

Een andere (potentiële) verstoring van 
de oceaancirculatie is de "Great Salinity 
Anomaly", een grote plas opvallend 
zoet zeewater in de Noord Atlantic. Het 
zoutgehalte van deze "zoetwaterplas" 
is 1,4% lager dan normaal en het water 
is 1" a 2°C kouder. Vermoed wordt dat 
de plas is ontstaan door het smelten 
van extra veel poolijs. De mogelijkheid 
bestaat dat de aanwezigheid van die 
plas tijdelijke gevolgen heeft voor de 
stromingen die het klimaat reguleren 
door warmtetransport van de equator 
naar hogere breedten. Op die hogere 
breedten, in de Labradorzee, wordt 
koud bodemwater gevormd doordat 
extreem koud en zout oppervlaktewa
ter naar de diepzee zinkt. Dat wordt ge
deeltelijk aangevuld door de aanvoer 
van water via de warme Golfstroom die 
in Europa voor een mild klimaat zorgt. 
Een grote hoeveelheid minder zout wa
ter verhindert de vorming van koud bo
demwater, zodat minder water wordt 
"aangezogen" via de warme Golf
stroom. Tijdelijke afkoeling zou het ge
volg kunnen zijn, niet alleen in Europa 
maar op het hele noordelijk halfrond. 
De zoetwaterplas beweegt zich sinds 
1968 door de wateren ten zuiden van 
Groenland en Ijsland. Enkele malen 
werd geconstateerd dat geen koud bo
demwater werd gevormd, terwijl de 
aanvoer via de Golfstroom met een der
de afnam.

Klimaataspecten
Verstoringen van de watercirculatie en 
de circulatie in de atmosfeer, hebben 
de eerderbeschreven klimaatschomme
lingen tot gevolg. Die verstoringen 
kunnen natuurlijke oorzaken hebben 
zoals vulkaanuitbarstingen, variaties 
van de uitstraling van de zon, verande
ring van albedo (verhouding instra
ling/reflectie). Niet-natuurlijke oorzaken 
zijn de menselijke activiteiten die zo'n 
omvang hebben gekregen dat ge
vreesd wordt voor het optreden van kli
maatveranderingen in plaats van 
klimaatschommelingen. De meest be
dreigende gevolgen van die menselijke 
activiteiten zijn de verhoogde uitstoot 
van C02 en CFK's, het toegenomen 
stofgehalte in de atmosfeer (tengevolge 
van ontbossing, kaalslag, erosie), en 
verhoogde warmteproductie door in
dustrialisering. De ernst van die bedrei
ging en de mogelijke gevolgen daarvan 
(verandering van het broeikaseffect, 
zeespiegelrijzing, klimaatverandering), 
hebben aan het bestuderen en bewa

ken van het wereldklimaat een hoge 
prioriteit gegeven, ook op de interna
tionale politieke agenda's. Menige con
ferentie is in het laatste decennium ge
wijd geweest aan milieuvervuilende ac
tiviteiten en hun gevolgen. De meest 
recente bijeenkomst van gezagdragers 
op milieugebied was eind maart 1995 
te Berlijn. Bij zulke bijeenkomsten spe
len echter economische belangen ook 
een grote rol.

Onderzoek
Het is mogelijk met enige betrouwbaar
heid de atmosferische circulatie te si
muleren met computer-rekenmodel- 
len. Gelijksoortige modellen worden 
gebruikt bij het onderzoek van de oce
anen. Koppeling van die modellen zou 
simulatie van de interactie tussen 
atmosfeer ,hydrosfeer en zee-ijs moge
lijk moeten maken, maar voordat zo'n 
atmosfeer-oceaan model redelijk be
trouwbaar werkt moet een goed sa
menhangend beeld worden verkregen 
van de oceaancirculatie. Oceaanmodel
len hebben net als atmosfeermodellen, 
veel waarnemingsgegevens nodig; 
waarnemingen met een hoge graad 
van nauwkeurigheid, wereldwijd.

Voor het verkrijgen van die waarne
mingsgegevens voert de World Meteo- 
rological Organization (WMO) een 
aantal grootschalige onderzoekpro
gramma's uit. Eén van die program
ma's is het World Ocean Circulation Ex
periment (WOCE) waarbij onderzoek- 
schepen, moderne waarnemingsappa- 
ratuur, boeien, satellieten, maar ook 
koopvaardijschepen zijn ingeschakeld. 
Het hoofddoel van het programma is, 
door analyse van een grote hoeveelheid 
meetgegevens, te komen tot een goed- 
werkend oceaancirculatiemodel waar
mee klimaatonderzoek kan worden ge
daan.

Tijdens de Second World Climate Con
ference (Geneve, 1990) kwamen verte
genwoordigers van 1 37 landen over
een dat met spoed actie zou worden 
genomen om de mogelijke invloed van 
menselijke activiteiten op het klimaat te 
beperken. Verder overleg resulteerde in 
plannen om te komen tot een wereld
wijd waarnemingsysteem, het Global 
Climate Observing System (GCOS) dat 
alle componenten van het klimaatsys
teem omvat: atmosfeer, biosfeer, cryos- 
feer en hydrosfeer. Gebruik gemaakt zal 
worden van bestaande waarnemings- 
en onderzoekprogramma's zoals WO
CE, Integrated Global Ocean Services 
System (IGOSS), World Weather Watch 
(WWW) waar de "Selected Ships" aan 
deelnemen, Global Sealevel Observing 
System (GLOSS), Tropical Ocean and 
Global Atmosphere programme (TO

GA), en een aantal land-onderzoekpro- 
gramma's. Al deze programma's teza
men kunnen echter niet alle gegevens 
leveren waaraan het GCOS behoefte 
heeft. Daarom werd besloten met be
hulp van IGOSS, GLOSS, TOGA en 
WOCE in de komende twintig jaren een 
wereldwijd waarnemingsysteem op te 
bouwen: het Global Ocean Observing 
System (GOOS). Een grote krachtsin
spanning is nodig om dit wereldwijd 
operationeel waamemingssysteem op 
te zetten, gericht op het verzamelen en 
uitwisselen van gegevens voor het 
voorspellen van korte- en lange-termijn 
veranderingen van klimaat en milieu. 
GOOS wordt gesteund door de WMO 
en het United Nations Environment 
Programme (UNEP), en wordt getrok
ken door de Intergovemmental Oce- 
anographic Commission (IOC) en de 
International Council of Scientific 
Unions (ICSU).
Hierna volgt een korte beschrijving van 
het systeem, zijn doelstellingen en zijn 
deelnemers.

Het systeem
Gegevens over het ontstaan van milieu
problemen en de mogelijkheden tot 
het succesvol bestrijden van de gevol
gen daarvan, zijn in grote delen van de 
wereld nagenoeg onbekend. Zonder 
deze informatie en zonder geschikte 
voorspellingsmethodieken, is blijvende 
economische ontwikkeling moeilijk 
haalbaar. Essentiële gegevens van oce- 
aangebieden en kustwateren, verband 
houdend met mondiale en regionale 
milieuveranderingen, zullen door 
GOOS geleverd kunnen worden. 
GOOS wordt opgezet als een veelom
vattend geïntegreerd systeem voor het 
verzamelen, analyseren en verspreiden 
van fysische, chemische en biologische 
gegevens van oceanen en kustwateren 
(inclusief binnenzeeën).

Het systeem omvat metingen door sa
tellieten en in-situ sensoren, data-trans- 
missie en -verwerking, en modellen 
voor het omzetten van metingen en 
waarnemingen in bruikbare produkten 
en informatie voor het bepalen van te 
verwachten veranderingen van het ma
riene milieu. Nieuwe meettechnieken, 
inzamelmethoden en verwerkingswij
zen zullen worden ingevoerd en geïnte
greerd (zie fig. 2). Verschillende ele
menten van GOOS zullen worden on
dergebracht in subsystemen of "modu
les", elk met een aantal specifieke doel
stellingen gericht op het verbeteren 
van kennis omtrent de eigenschappen 
van het mariene milieu, en de interactie 
tussen hydrosfeer en atmosfeer.
Het is de bedoeling dat deze modules 
zich gaan bezighouden met klimaatver
anderingen, beheer en ontwikkeling
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Potentia l G lobal Ocean O bserving System
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Fig.2. GOOS maakt 
gebruik van satelliet- 
waarnemingen ge
combineerd met in- 
situ observaties met 
behulp van onder 
meer verankerde en 
drijvende boeien en 
waarnemingen van 
“ Selected Ships"

van kustgebieden, "gezondheid" van 
de oceanen, "Living Marine Resour
ces", en dienstverlenende activiteiten 
op maritiem-meteorologisch en oce- 
anogratisch gebied.

Klimaat
Inzicht in het gedrag van het klimaat
systeem vergt begrip van het gedrag en 
de toestand van de zeegebieden op 
aarde. Het voorspellen van klimaatver
anderingen wordt mogelijk gemaakt 
door enerzijds die zeegebieden onon
derbroken te observeren, en anderzijds 
de oceanen te beschouwen als onder
deel van het mondiale klimaatsysteem. 
De module die zich richt op klimaat en 
mogelijke veranderingen zal worden 
ontworpen en ontwikkeld in een sa
menwerkingsverband tussen WMO en 
ICSU.

Kustgebieden
Het verzamelen van gegevens in kust
wateren heeft in veel kuststaten een ho
ge prioriteit, mede vanwege de belang
rijke effecten die kustlijnveranderingen 
kunnen hebben op de economische 
ontwikkeling van dat land. Het bewa
ken en documenteren van dergelijke 
veranderingen in kustgebieden vereist 
een mondiale en interdisciplinaire be
nadering.

De activiteiten van de betrokken 
GOOS-module zullen worden gecoör
dineerd door regionale IOC-instanties, 
in samenwerking met het UNEP Re-

gional Seas Programme. Bij het lange- 
termijn bewaken van kustgebieden zal 
gebruik gemaakt worden van bestaan
de en geplande inzameling- en uitwis- 
selingsystemen, waarbij de informatie 
wordt aangevuld met nieuwe biologi
sche en chemische meetgegevens. Na
druk zal worden gelegd op versterking 
van nationale infrastructuren, en het 
gebruik van data op lokaal en regionaal 
niveau om veranderingen met bijbeho
rende gevolgen te kunnen vaststellen, 
en zodoende ongewenste effecten te 
voorkomen. Bij het ontwerpen en op
zetten van deze module zal worden sa
mengewerkt met UNEP en WMO.

Gezondheid van de oceaan
De huidige omvang van het vervui- 
lingsprobleem is niet bekend omdat ef
ficiënte bewakingsprogramma's niet 
bestaan in grote delen van de wereld. 
Gebrek aan kennis van de toestand van 
het mariene milieu kan resulteren in ex
treme effecten zoals onlangs het uitbre
ken van een cholera-epidemie in Peru. 
Daarbij komt dat nationale bewakings
programma's niet voldoen in verband 
met de grensoverschrijdende aard van 
zeevervuiling. De "gezondheid"-modu- 
le van GOOS heeft als doelstellingen 
het meten van vervuilingsniveau's, het 
bepalen van toelaatbare grenzen, het 
ontwikkelen van kwaliteitscontrole's, 
het leveren van technische assistentie, 
en het opzetten van een centrale data
bank.
Deze module zal worden ontworpen

en ontwikkeld door de IOC in samen
werking met de UNEP op basis van een 
gezamenlijk programma Global Investi- 
gation of Pollution in the Marine Envi
ronment.

Living Marine Resources
Ondanks uitgebreide onderzoeken ge
durende de afgelopen tientallen jaren, 
is nog niet genoeg bekend over de in
vloed van veranderingen in de oceanen 
op het leven in zee. Opbrengst van de 
visserij en het instandhouden van de 
visstand hangen veelal af van de moge
lijkheid veranderingen te kunnen voor
spellen. Deze module concentreert zich 
op het doen van metingen bij watercir- 
culaties (stromen) en opwellingen, spe
ciaal die waarvan bekend is dat ze een 
voordelig effect hebben op de visstand. 
De IOC en de Food and Agriculture Or- 
ganization (FAO) zullen de eisen sa
menstellen waaraan apparatuur en be- 
monste- ringsmethoden moeten vol
doen voor een gezamenlijk programma 
"Ocean Science and Living Resources". 
Uiteindelijk zal het optreden van een 
opwelling als "El Nirio", die zo bepa
lend is voor de vangst van ansjovis, 
nauwkeuriger voorspeld kunnen wor
den.

Dienstverlening
Maritiem-meteorologische en oceano- 
grafische gegevens zijn belangrijk voor 
de korte en middellange termijn weers
verwachtingen, vooral in gevallen 
waarbij gewaarschuwd zou moeten 
worden voor slecht weer. Een verbeterd 
waarschuwingssysteem bij extreme 
weersomstandigheden zou levens kun
nen sparen. Goede weersverwachtin
gen zijn van groot belang voor de 
scheepvaart, voor het bepalen van de 
juiste routes, voor veiligheid van schip, 
opvarenden en lading. Deze GOOS- 
module zal opgezet en beheerd wor
den met hulp van regionale en nationa
le diensten en faciliteiten. Noodzakelijk 
hierbij is een nauwe samenwerking tus
sen nationale en internationale organi
saties. Effectieve bescherming en ver
antwoord beheer van het mariene mi
lieu lijken pas mogelijk met adequate 
nationale en regionale infrastructuur en 
interdisciplinaire wetenschappelijke ex
pertise.

Netbelang
Tot voor kort werd de invloed van oce
anen op klimaat en milieu onderschat. 
Het besluit een wereldwijd oceaan- 
waamemingssysteem op te zetten is 
een belangrijke aanzet tot het besef dat 
internationale samenwerking noodza- 
kelijk is voor het behoud van accepta
bele levensomstandigheden in de toe
komst.
GOOS zal niet alle wetenschappelijke
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onzekerheden van biologische en geo
fysische processen kunnen wegnemen. 
Wel zullen individuele onderzoekers en 
instituten de beschikking krijgen over 
een grote hoeveelheid gegevens en 
achtergrondinformatie voor het bestu
deren van de verschillende processen. 
De wetenschap in het algemeen en 
oceanografen in het bijzonder, zullen 
hiervan kunnen profiteren en hun on
derzoekresultaten kunnen bijdragen tot 
het succes van COOS.
Hoewel het systeem niet in staat is ar

moede te elimineren of voldoende 
voedsel en drinkwater te garanderen 
voor toekomstige generaties, kunnen 
de resultaten behulpzaam zijn bij het 
zoeken naar oplossingen of middelen 
die dat wel kunnen. Op grond van de 
verkregen kennis en gegevens (van 
70% van het aardoppervlak) kunnen 
maatregelen worden genomen ten 
aanzien van het milieu, klimaatverande
ringen, drinkwatervoorziening, water
vervuiling en visstandcontrole.

B r o n n e n :
- The Global Climate Observing System, |olnt 
Scientific Committee tor the World Climate Re
search Programme. Winchester UK 1991.
- Wisselwerking van wind en ree, W  A. Oost, 
Symposium "Wind technologie buitengaats ", 
1992
Netherlands Indian Ocean Programme 

1990/1995, SOZ.
- International Marine Science Newsletter, 
1991-1995.
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Automatische iashelm

Toenemende veiligheid, langere le
vensduur van de filter en optimaal 
comfort, zegt Hömell Elektrooptik (HE- 
AB) Zweden over de automatische 
Speedglas Fresh-air antiverblindings- 
lashelm, die nu geïntroduceerd wordt 
met twee nieuwe frisse-luchtunits. De 
gepatenteerde lashelm kan voorzien 
worden van zowel een stoffilter als een 
combinatie gas/deeltjesfilter voor als 
er bijvoorbeeld gelast wordt in een 
omgeving waar stikstoffen zich opho
pen. Een elektronische luchtstro- 
mingsregeling met alarmfunctie 
maakt langere gebruikstijden mogelijk 
en vergemakkelijkt de ademhaling.
De frisse-luchtunit wordt aan een riem 
op de rug bevestigd en is met de helm 
verbonden door een lichte en flexibele 
luchtslang. Omdat de lasser via de 
slang wordt voorzien van schone, koe
le lucht in de helm, behoren proble
men van moeheid en hoofdpijn tot 
het verleden.
Technische gegevens. Speedglass 
Fresh-Air:
Gasfiltercassette: TH2p(EN146) 
Filter: P3 (deeltjesfilter);

A-P3, B-P3, (gas/ 
deeltjesfilter)

Batterij: Ni/Cd; gebruikstijd
van ongeveer 8 uur 

Gewicht: ongeveer 1090 g
(ind. riem, exd. 
helm)

Voor informatie:
W BM  Huis in 't Veld 
Hörnell Speedglas GmbH,
Postbus 157, 3454 ZK De Meem 
Tel: 030-4965437, fax: 030-4965494

KWD koppelingen

Duursma Aandrijvingen BV . te 
Zutphen heeft de vertegenwoordiging 
voor KWD koppelingen verworven.
Het uitgebreide en veelzijdige assorti
ment KWD koppelingen omvat elasti
sche klauwkoppelingen, elastische 
tandkranskoppelingen, lamellen-vei- 
ligheids-, en lamellenaanloopkoppe- 
lingen, hydraulisch beluchtbare veer- 
druk-lamellenremmen en koppelin
gen met metalen balg.
De elastische koppelingen worden gele
verd in driedelige en tweedelige versies 
en in uitvoeringen met remschijf, met 
remtrommel en met tussenbus. Door 
de vele uitvoeringen kan in een groot 
aantal toepassingen worden voorzien.

De elastische tandkranskoppelingen 
hebben concaaf gevormde klauwen. 
De elastische tandkrans is in hoge ma
te slijtvast en is bestand tegen olie, 
ozon, veroudering en hydrolyse. An
ders dan bij gangbare elastische kop
pelingen het geval is, worden de elas
tische tanden van de tandkrans niet 
op buiging, maar alleen op druk be
last. De elastische tandkranskoppelin
gen kunnen zowel horizontaal als ver
ticaal worden ingebouwd. 
Lamellen-veiligheidskoppelingen zijn 
op wrijving berustende verbindings
elementen voor het overdragen van 
draaimomenten. Door het begrenzen 
van het over te dragen moment be
schermt een lamellen-veiligheidskop- 
peling de aandrijvende apparatuur. 
Lamellen-veiligheidskoppelingen zijn 
ongelagerd en worden geleverd met 
verschillende behuizingen en wel in 
zowel open als gesloten uitvoering 
met binnen- dan wel buitenflens en 
zijn toepasbaar als droge en als natte 
koppeling. Lamellen-aanloopkoppe- 
lingen zijn gelagerd en gesloten uitge
voerd en zijn toepasbaar als natte kop
peling.
Hydraulisch beluchtbare veerdruk-la- 
mellenremmen worden met name bij 
hydromotoren toegepast. De rem- 
kracht wordt via drukveren opge
bouwd, de rem wordt gelost door be
luchten van de zuiger bij een druk van 
15 tot 30 bar. Bij uitvallen van de hy
draulische druk wordt de rem mecha
nisch gelost.

Voor informatie:
Duursma Aandrijvingen B.V.
Postbus 178, 7200 AD Zutphen 
Tel. 0575011222, fax. 0575013541.

High Performance vlinderideppen.

Marine Industrie Petrole S.A. introdu
ceert een nieuwe serie dubbel-excen-

trische "High Performance" vlinder- 
kleppen. De kleppen zijn geschikt voor 
zowel open/dicht als regeltoepassin- 
gen en voldoen volledig aan de hoge 
eisen die thans in de petro/chemische- 
, offshore- en gasindustrie worden ge
steld.
De M.I.P. kleppen zijn leverbaar in 
doorlaten DN 50 tot en met DN 4000, 
in druktrappen PN 2.5 tot PN 420. Af
hankelijk van de gekozen zittingcon- 
structie kan een 100% afdichting wor-

den bereikt volgens klasse VI (ANSI 
B I 6-104), binnen een lemperatuurbe- 
reik van -196 C tot + 1000 C.
Zowel in DIN als ANSI kunnen de klep
pen worden geconstrueerd in tussen- 
bouw, dubbelflen5 uitvoering in stan
daard materialen als staal en roestvast- 
staal of speciale hoogwaardige lege
ringen.
Naast standaard handbediening kan 
M.I.P. pneumatische-, elektrische- en 
hydraulische aandrijvingen monteren. 
Tevens kunnen komplete regel- en be
sturingssystemen worden ontworpen 
en meegeleverd.

Voor informatie:
CT Platon Valves B.V. (v/h AHV Valves) 
Postbus 78, 3350 AS Papendrecht 
Tel. 078-410022, fax. 078-157211
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Prins Willem Alexander opent nieuwe faciliteiten

Scheepsnieuwbouw Schelde-Oost
inspelen te vergroten, werd besloten het 
bedoelde reparatiedok geschikt te ma
ken voor de eindassemblage van sche
pen. Het besluitvormingsproces werd 
versneld door de wens de opdracht voor 
de bouw van het ATS van de Koninklijke 
Marine te verwerven. Dit schip heeft een 
breedte van 25 m en zou op de werf in 
Vlissingen niet gebouwd kunnen wor
den. Bovendien verlangde de marine dat 
het schip grotendeels overdekt zou wor
den gebouwd.
Begin 1994 werd besloten tot de bouw 
van nieuwe produktiefaciliteiten in Vlis- 
singen-Oost. De bouw startte in no
vember 1994 en nog geen jaar later 
volgde de officiële opening.

DE NIEUWE FACILITEITEN
Het produktieproces vindt grotendeels 
overdekt plaats.
Voorbewerking en sectiebouw vinden 
plaats op de werf in Vlissingen-Stad. In 
een voormalige magazijnruimte is daar 
een panelenstraat geïnstalleerd met 
een station voor het samenstellen van 
panelen, een eenzijdig lasstation, draai
tafel en profielstation. Een van de over
dekte bouwdokken is gedempt en in
gericht als sectieloods waar secties en 
blokken tot 100 t kunnen worden ge
bouwd.
De in Vlissingen-Stad geproduceerde 
secties worden over water naar Schel
de-Oost vervoerd en daar via een aan- 
landingsplaats de wal op gereden. Zij 
worden in de nieuwe straal/conserve- 
ringsloods eerst gestraald, dan geschil
derd en vervolgens naar een van de as- 
semblagehallen gebracht.
Als bouwmethode is in principe geko
zen voor 'motenbouw' met moten tot 
500 t, die uiteindelijk in het bouwdok 
tot een compleet schip worden samen
gebouwd. De moten worden zo com
pleet mogelijk afgeleverd, dat wil zeg
gen dat een hoge graad van pre-outfit 
wordt toegepast.
Alle zware transporten vinden plaats 
met hefwagens.

Nadere gevens faciliteiten
• Assemblagehal I is de voormalige off- 

shore-hal, die met 30 m is verlengd 
tot 90 m. De breedte is 35 m en de 
hoogte 32 m. In de hal lopen twee 
bovenloopkranen, elk met twee kat
ten van 251, zodat in totaal 1001 kan

De nieuwe srheepsbouwfacilltelten van de Koninklijke Schelde Groep zijn op 11 
oktober officieel geopend. De plechtigheid vond plaats in de nieuwe Assemblage 
hal II, w aar zich al diverse scheepsdelen In aanbouw bevonden: de bovenbouw  
van het ro -ro  schip Com m odore Goodwill, diverse delen van de alum inium  cata
maran voor Griekenland en een dubbelebodemsectie voor het amfibisch trans
port schip (A TS ) dat de w erf voor de Koninklijke Marine bouw t.

Hg. /. Vlissingen- 
Oost in vogelvlucht. 
Op de voorgrond de 
reparatiedokken, 
waarvan het linker 
geschikt wordt ge
maakt voor de eind
assemblage van 
nieuwbouwschepen. 
Op de achtergrond 
de nieuwe produktie
faciliteiten: de twee 
hoge assemblage- 
hallen (links lia l I, 
rechts hal II) en 
daartussen de lagere 
straal/conservenngs- 
hal. De aanlandings- 
pbats voor secties 
bevindt zich aan de 
andere zijde van de 
kade waarlangs op 
de foto een tanker 
ligt afgemeerd.
(foto: Slagboom & 
Peters).

Op laatstgenoemde sectie was een 
mysterieuze zwarte tent geplaatst. De 
openingshandeling werd verricht door 
Z.K.H. de Prins van Oranje en bestond 
daaruit dat de Prins met een druk op de 
knop van de afstandsbediening een 
kraan in werking stelde, die de tent van 
de sectie lichtte. Op de sectie bleek de 
percussiegroep 'Slagerij van Kampen' 
opgesteld te staan, die onmiddellijk aan 
de slag ging, zodat de opening ook let
terlijk met de nodige 'tam-tam' ge
paard ging.

ACHTERGRONDEN
Na ruim 15 jaar bijna uitsluitend mari
neschepen te hebben gebouwd, kwam 
de Koninklijke Schelde Groep door de 
ontspanning tussen Oost en West en 
de daaruit voortvloeiende verlaging van 
de defensiebudgetten, voor de nood
zaak te staan naar andere produkt/ 
markt combinaties te zoeken. Terug
keer naar de civiele markt, waar De 
Schelde in het verleden al actief was ge
weest, lag voor de hand. De stap werd

met succes gezet: de opdrachten voor 
de veerboot Koningin Beatrix van de 
Provinciale Stoomboot Diensten in Zee
land en voor twee ro-ro schepen voor 
Engelse rekening. Daarnaast werd de 
markt voor snelle schepen betreden en 
kon een opdracht voor een catamaran 
van 76 m voor Griekse rekening wor
den geboekt.
De bestaande faciliteiten in Vlissingen 
bleken echter beperkingen op te leg
gen: de bouwdokken en de sluis naar de 
Westerschelde staan geen grotere 
scheepsbreedte dan 21 m toe. Uit een 
analyse van de schepen die in de perio
de 1989-1994 wereldwijd werden ge
bouwd, bleek dat slechts ongeveer 30% 
een breedte van 21 m of minder heeft. 
Op de reparatiewed Scheldepioort in 
Vlissingen-Oost kunnen schepen tot
28.5 m worden gedokt en eventueel dus 
ook worden gebouwd. Uit de eerder ge
noemde analyse bleek dat circa 68% van 
de onderzochte schepen een breedte tot
28.5 m heeft. Om het marktsegment 
waarop Schelde Scheepsnieuwbouw kan
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Fig. 2. Assemblagehal I met de in aanbouw zijnde catamaran.

worden gehesen. De hijshoogte van 
vloer tot kraanhaak is 30 m.
In de hal is momenteel de geheel uit 
aluminium geconstrueerde catama
ran voor Griekenland in aanbouw 
(fig. 2). Gezien de afmetingen en het 
gewicht van het schip kan het in zijn 
geheel in de hal worden gebouwd.

fig. 4. Straal/conserveringshal met een stuk romp voor de catamaran.

voor lucht, terugwinning van grit, fil
teren van verfdampen enz. zijn in 
een aparte ruimte naast de twee ge
noemde opgesteld. Aan de andere 
kant liggen nog twee ruimten van 
20 x 20 m, een voor het vooraf 
drogen van de secties en een voor 
klein werk.
De inrichting van het geheel voldoet 
aan alle milieu-eisen.

• Het bouwdok heeft een lengte van 
215 m en een breedte van 30,5 m 
(toegangsbreedte 29,5 m). De wa
terdiepte boven de blokken is 7,2 m 
onder N.A.P. Het dok is inmiddels 
van twee portaalkranen voorzien, die 
gezamenlijk 5001 kunnen tillen.

De nieuwe faciliteiten bieden Schelde 
Scheepsnieuwbouw niet alleen de mo
gelijkheid zijn markt te verruimen, maar 
ook om kortere levertijden te realiseren 
en de kostprijs te verlagen. Men streeft 
naar een kostprijsverlaging van 20%, 
waarvan een groot deel al volgend jaar 
moet worden bereikt. Daarvoor wor
den ook verbeteringen in de organisatie 
van het produktieproces aangebracht, 
die moeten leiden tot een 'werkplaats- 
gericht scheepsbouwproces', waarbij

alle activiteiten op het meest geëigende 
tijdstip en op het geschiktste werksta
tion worden uitgevoerd. Dit impliceert 
een hoge graad van pre-outfit, als eer
der genoemd.
Nieuw is ook het instellen van zelfstu
rende produktieteams, waarbij de me
dewerkers alle gelegenheid tot eigen 
inbreng wordt gegeven.
Behalve levertijd en kostprijs krijgt na
tuurlijk ook de kwaliteit veel aandacht: 
het kwaliteitszorgsysteem van Schelde 
Nieuwbouw is volgens ISO 9001 én 
AQAP 1 gecertificeerd. Een zo efficiënt 
mogelijk, geïntegreerd scheepsbouw
proces zal zowel voor marineschepen 
als voor civiele opdrachten tot een opti
male prijs/kwaliteitverhouding moeten 
leiden.
Hoewel Schelde Nieuwbouw zich meer 
en meer toelegt op de civiele scheeps
bouw, blijven marine-opdrachten een 
belangrijk deel uitmaken van de in be
handeling zijnde projecten. Dit blijkt 
ook uit de huidige orderportefeuille, die 
in onderstaande tabel is weergegeven.Fig. 3. Assemblagehal II met links de bovenbouw van de Commodore 

Goodwill en rechts een dubbelebodemsectie voor het ATS. Langs de wand 
bordessen op drie hoogten.

• Assemblagehal II (fig. 3) is geheel 
nieuw en heeft een lengte van 90 m, 
een breedte van 44 m en een hoogte 
van 37 m. Er lopen twee bovenloop
kranen, elk met twee katten van 501, 
zodat in totaal 200 t kan worden ge
hesen. De hijshoogte van vloer tot 
kraanhaak is 31,5 m.
Langs de lange zijden zijn op drie ni
veaus bordessen aangebracht van 
waar de in aanbouw zijnde scheeps
delen gemakkelijk kunnen worden 
bereikt.

• In de straal/conserveringshal kunnen 
secties en moten tot 100 t worden 
behandeld.
Twee ruimten van elk 40 x 20 m, in 
eikaars verlengde, zijn ingericht voor 
stralen respectievelijk schilderen (fig. 
4). De benodigde voorzieningen

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

D E

Bouw

nr.
Type Opdrachtgever Afmetingen

Lo.a. x B
Oplevering

377 ATS Koninklijke Marine 163,12x25,00 november 1997

378 Ro-ro Commodore Shipping 126,40x21,00 maart 1996

379 Cat 70 Catamaran Lines 
Maritime Co.

76,60x21,75 april 1996

380 fregat Koninklijke Marine 144,24x18,82 juli 2001

381 fregat Koninklijke Marine 144,24x18,82 augustus 2002
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Sulzer ZA50S
Extension to the mediumspeed engine range

fig .). Three-dimen
sional drawing of a 
Sulzer 8ZAS0S 
engine

New Sulzer Diesel Ltd of W interthur, Switzerland, today announced the 
development of a new, higher-output medium  speed diesel engine, the 
Sulzer ZA50S, to  |oin the w ell-known and successful ZA40S engine type. 
W ith  a cylinder bore of 500 m m  and piston stroke of 660 m m , the 
ZA50S has a m axim um  continuous output of 1630 bhp/cylinder (1200  
kW /cylinder) at 450 rev/min.

creased engine power outputs.
The ZA50S is of a very compact design 
to suit such applications. (Fig.2.) Howe
ver, special attention has been given to 
maximum operational reliability, low 
operating costs, low exhaust emissions 
and ease of maintenance.
It is soundly based on the existing 
ZA40S design. It has the distinctive 
features from the ZA40S of the unique 
rotating piston, the fully bore-cooled 
combustion space, high stroke/bore ra
tio, cylinder head without valve cages 
and adaptable turbocharging with 
single-pipe exhaust system. It has a si
milar robust engine block which is de
signed for resilient mounting.
A new feature is the use of hydraulic ac
tuation of the cylinder-head valves. Al
though hydraulic actuation has been 
standard for many years in the valves of 
low-speed two-stroke engines, this is 
the first time that the concept has been 
applied to medium-speed four-stroke 
diesel engines. Hydraulic actuation gi
ves the benefit of flexibility in valve ti
ming which is used for low exhaust 
emissions and improved fuel economy. 
The ZASOS is supported by the success
ful service experience of the ZA40S ty-

fig.2. Cross section 
of the Sulzer ZASOS 
engine

In configurations with six to nine cylin
ders in-line and 12-18 cylinders in Vee- 
form, it thus extends the power range 
of Sulzer medium-speed engine range 
to 29 340 bhp (21 600 kW).
The ZASOS is intended for both marine 
propulsion and electricity generation 
applications. It is available for running 
at synchronous speeds of either 428 or 
450 rev/min for 50 or 60 Hz operation 
respectively.
It thus meets the challenge of large 
cruise ships and ferries. As cruise ships 
have grown in size, their installed po
wers have steadily increased until ships 
are now under construction with po
wer plants totalling more than 90 000 
bhp. Passenger/vehicle femes and Ro- 
Ro vessels have also become larger, and 
their higher speeds are requiring in-

pe. A total of 605 ZA40S engines are on 
order, or in service, with a combined 
output of 7.34 million bhp. ft has beco
me the leading prime mover for large 
cruise ships and ferries. The total also in
cludes 298 engines that have been or
dered for electricity generation applica
tions.
The first ZA50S engine, a six-cylinder 
model, will be installed in Spring 1996 
in the Diesel Technology Center in Win
terthur.

Diesel Technology 
Centre

New Sulzer Diesel Ltd of Winterthur, 
Switzerland, today inaugurated its new 
Diesel Technology Centre in Winter
thur. (fig.3.) One of the most advanced 
facilities of its kind in the world, it inclu
des test beds for low-speed two-stroke 
and medium-speed four-stroke diesel 
engines, laboratories for testing engine 
components and systems and a fully- 
equipped machine shop for producing 
test components.
This Centre is pivotal to the activities of 
New Sulzer Diesel. As a leading compa
ny in the design, development and ma
nufacture of large, heavy-duty low- 
speed and medium-speed diesel engi
nes for marine and electrical generation 
applications, New Sulzer Diesel is dedi
cated to providing its customers, 
whether they are users, shipbuilders or

Principal parameters of the Sulzer ZA40S and ZA50S engines

Engine type ZA40S ZA50S
Bore, mm 400 500
Stroke, mm 560 660
Power output, MCR:
bhp/cyl 980 1630
kW/cyl 720 1200
Speed, rev/min 510 450
BMEP, bar 24.1 4.7
Mean piston speed, m/s 9.5 9.9
Numbers of cylinders:
In-line 6,8,9 6-9
Vee-form 12-18 12-18

Power range, MCR:
bhp 5880-17 640 9780-29 340
kW 4320-12 960 7200-21 600
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Fig. 3. External view 
of the Diesel Techno
logy Center, Winter
thur

licensees, with the best prime movers 
for their needs now and in the future. 
This calls for continuous efforts to im
prove existing engine designs, to intro
duce new engines to the market and to 
explore the technological potential sui
table for future market needs.

The Diesel Technology Centre is a vital 
link in the process of applying new 
technical solutions to production engi
nes. It serves as the forerunner to verify 
design ideas before field testing and 
commercial application. Furthermore, 
test engines are often run at specific 
loads far above those of production 
engines to identify risks quickly and to 
investigate raised design limits for sub
sequent product steps.
Studies for new test beds and laborato
ries began in 1990 and, in 1993, the 
decision was taken to build the new 
Diesel Technology Centre near the 
Company's head offices in Winterthur. 
Construction began in October 1993 
and the building was finished a year la
ter in October 1994. The building en
closes a total volume of some 40 000 
m!, and covers an area of about 3500 
m ;.

There are two research test beds. One is 
for large, low-speed two-stroke diesel 
engines, and the other is for large medi- 
um-speed four-stroke engines.

trictions on the fuel specification. Today 
this is of major importance as research 
can be undertaken using similar fuels as 
production engines in actual service. It 
will also allow future research into the 
capabilities of engines to bum even 
poorer grades of fuel oil should the 
quality of future bunkers be expected 
to deteriorate.

Exhaust emissions control
To continue the Company's on-going 
research activities in exhaust emissions 
and their control, the Centre has an ex
tensive exhaust gas after-treatment 
plant. It also makes it possible to meet 
the stringent local environmental pro
tection requirements.

The engine exhaust gases pass through 
a selective catalytic reactor (SCR) which 
reduces the nitrogen oxides (NOx) con
tent down to 10 per cent of that 
leaving the engine. The NOx are redu
ced by adding urea solution. The SCR 
can be adjusted at a future date to 
achieve NOx reduction down to one 
per cent through using on-line control 
technology.
An oxidation catalyst is included in the 
SCR to oxidise carbon monoxide and 
unburned hydrocarbons.

To reduce noise and vibration transmis
sion to the environment, the medium- 
speed engine is supported by a resi- 
liently-mounting system comprising air 
springs.
The engines and their dynamometers 
are cooled by water circulated through 
cooling towers.

Control, monitoring and measurement
Each test bed has its own fully-enclosed 
control room for the control, monito
ring and supervision of its engine and 
ancillary equipment. These control 
rooms have the latest equipment for 
the on-line recording and processing of 
data for the rapid evaluation of test re
sults.(Fig.4.)
Beside the many channels for quasi-sta
tic measurements (at a rate of ten 
measurements per second), the data 
recording equipment has 24 channels 
on each test bed for high-speed 
measurements, each at the rate of 
3600 individual measurements over 
each engine revolution.

Component testing
Adjacent to the test beds, there is a la
boratory for testing engine compo
nents and systems, such as fuel injec
tion equipment and exhaust valve dri-

Fig.4. Control room 
for the test bed for

The research engines can be tested on 
any type of heavy fuel oil without res-

Fig.S. The new Sulzer 4RTAS8T research engine on the test bed in the Diesel Technology Center
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Fig. 6. The workshop 
o f the new Diesel 
Training Center

ves. Fuel injection equipment of low- 
and medium-speed diesel engines can 
be tested using either gas oil, marine 
diesel oil or heavy fuel oil. The rigs ena
ble new components and new design 
features to be tested before they are ap
plied to the research engines. Thus ope
rating characteristics can be checked 
and adjusted to obtain best results. 
There are also test rigs for equipment 
used in water injection and gas-fuel in
jection. The injection of water, either 
homogenously mixed with the fuel or 
separately, is one of the techniques be
ing researched for the control of ex
haust gas emissions.

Machine shop
The Centre also includes a fully-equip
ped machine shop with the capability 
to manufacture test components for 
quick response to test requirements. 
Such components are often of special 
design and need to be outfitted with in
strumentation for research.

Research engines
The central feature of the new Diesel 
Technology Centre is the prototype 
4RTA58T low-speed marine diesel engi
ne. (Fig.5.) This was manufactured in 
cooperation with Dieselmotorenwerk 
Vulkan AG, Rostock, Germany, and be
gan running in October 1995. In the 
short term, it will undergo a compre
hensive test programme to adjust ther
modynamic parameters and to validate 
the design. It will also serve as a power
ful research tool to pave the way for fu
ture technological steps.
It is the forerunner of the new Sulzer 
RTA48T and RTA58T engine types an
nounced by New Sulzer Diesel in june

1995. These are specifically designed to 
propel the broad range of standard 
bulk carriers and tankers of some 20 
000 to 90 000 tonnes deadweight. The 
RTA58T has a cylinder bore of 580 mm 
and piston stroke of 2416 mm, and de
velops a maximum continuous output 
of 2720 bhp/cylinder (2000 kw/cylin- 
der) at 103 rev/min.
The Sulzer 8ZA40S medium-speed 
engine on the other test bed is an 
example of one of the most highly- 
successful engines of its class on the 
market, ft is involved in various research 
projects. With a bore of 400 mm and 
stroke of 560 mm, it develops a maxi
mum continuous output of 7840 bhp 
(5760 kW) at 510 rev/min.
It will be replaced in spring 1996 with a 
six-cylinder ZA50S medium-speed en
gine of 9780 bhp (7200 kW) output.

Diesel Training Centre
Adjacent to the testing and research fa
cilities, there is a new Diesel Training 
Centre for the instruction of customers' 
engineers in the operation and mainte
nance of Sulzer two-stroke and four- 
stroke diesel engines. (Fig.6.) This inclu
des a large workshop provided with 
complete engines and engine modules, 
together with a suite of well equipped 
classrooms. The courses feature small 
classes (two to eight persons) with 
teaching in any of six languages.

IACS agrees key step for ISM code im

plementation

A key step enabling progressive implementa
tion in the world merchant fleet of the IMO's 
International Safety Management Code 
(ISM C) has been taken with adoption by 
members of the International Association of 
Classification Societies (IACS) of formal Proce
dural Guidelines for the Code's verification. 
The ISM Code is designed to improve com
pliance with international rules and regula
tions and to support safe practices in ship
ping. By creating a unique opportunity to 
develop a new safety culture for the industry, 
the Code is widely held as the most impor
tant single development in maritime safety 
for many years.
The role and practices of the leading classifi
cation societies in the Code's interpretation 
and compliance auditing is crucial to the in
dustry. Some 25,000 IACS classed vessels 
well over a third of the world's fleet- and 
their 7,000 owners/operators alone will re
quire auditing and certification under the 
Code in the next few years.
The IACS Procedural Guidelines and Unified 
interpretations of the ISM Code have been 
developed over the past year by an associa
tion Working Party and will be fully imple
mented with effect from 1 January 1996. The 
initiatives have also covered the training and 
qualification of auditors.
A number of Flag Administrations have alre
ady recognised IACS member societies to 
perform ISM Code certification on their be
half. Compliance with the Code will become 
mandatory in stages designating different 
ship types beginning in July 1998 and for 
Ro-Ro passenger ships trading in European 
waters even earlier.
IACS' Unified Interpretations of the Code and 
Procedural Guidelines for Certification will be 
crucial instruments in verifying vessels' Safety 
Management Certificates (SM C's) and the 
Document of Compliance (DOC) for own
ers'/ operators' shore-based operations. Both 
will become mandatory to validate contin
uing compliance with the Code.
W ith their unique level of technical experience 
and familiarity with the world merchant fleet 
and its regulations, the IACS societies will be 
key players in the successful implementation 
of the Code.
"Compliance monitoring presents the indus
try with a huge challenge", noted IACS Per
manent Secretary |ames Bell, "w ith clarity on 
the requirements and verification procedures 
being a critical early step".
The IACS societies together class over 90%  of 
the world fleet by tonnage and almost 60%  
of the world fleet by numbers.

For further information contact 
|.D. Bell, Permanent Secretary 
Tel: 0171 976 0660 
Fax: 0171 9760440

38 SCHIPiW EW d«ZEE DECEMBER 1995



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

MARS 95035

Ferry Safety
Mediterranean Sea. Daytime.
I took this photograph in the Straits of 
Messina. The ferry was mid-way through 
its passage from Italy to Sicily and 
crossing a fairly busy traffic separation 
scheme. What cannot be seen in the 
photograph is the stem door which was 
also open! As I crossed the ferry's bow I 
could see right through the car deck and 
out the other end (I had the right of way 
and was trying to get away from her as 
fast as possible). I would have thought 
that there were tighter controls on such 
blatant malpractice these days.
(I can assure the reporter that the con
trols on UK ferry operators are extre
mely stringent).

TA N K  OVER-PRESSSURISING
Following the summaries of Official 
Reports in MARS on tank over-pressu- 
risation in November and December 
1994, a "Casualty Information Sheet' 
has recently been published by Det 
Norske Veritas on the same subject. 
This is reproduced here to re-iterate 
the importance of checking pressure/ 
vacuum valves.

Course of events
The vessel had just delivered an oil car
go to a North American port. During 
the ballasting operation, one of the 
centre cargo tanks burst, causing the 
centre of the deck to lift approximately 
8 inches. The cargo tank was filled 
with ballast, as were the clean water 
ballast tanks, in order to prepare the 
vessel for a safe transatlantic voyage 
dudng the winter season.

Extent of Damage
The centre part of the main deck abo
ve the subject cargo tank was pushed 
upwards. Alf the transverse web gir
der's were distorted and the port and 
starboard longitudinal bulkheads were 
fractured. The transverse bulkheads 
forward and aft were found to be 
cracked and the piping on the main 
deck was also found to be distorted 
and leaking between the flanges.

Probable cause
After the incident, the high velocity 
pressure/vacuum (P/V) valve was in
spected and found to be seized and 
packed with ice. Further investigations 
of the damaged tank indicated that 
the water level had never reached the 
deck during the ballasting operation 
and that ice accretion had probably 
begun prior to the overpressurisation 
of the tank.
The venting system was designed for 
loading/discharging a cargo tank in 
the 'closed' mode, i.e. with closed 
tank hatches but the branch line was 
assumed to be open to the inert gas 
main. This was because the capacity of 
the PN valve fifted to each individual 
tank is not intended to accommodate 
maximum loading/discharging rates. 
In this case, the primary cause of the 
incident appears to be the inoperable 
PN valve. However, had the filling 
operation been carried out as inten
ded with an open branch line to the 
inert gas main, the faulty PN valve 
would not have caused any damage 
at all.

Lessons to be learned
- It is essential that operational proce

dures reflect design assumptions 
and take into account the limita
tions of the cargo and venting sys
tem and that such operational pro
cedures are followed.

- Standard routines should be imple
mented for function checking of PN 
valves by means of the 'check lift' 
prior to any loading discharging.

- P/V valves need to be regularly dis
mantled for cleaning and inspec
tion. This should be included in a 
preventive maintenance system.

- Posting on board of notices or signs 
with clear instructions relating to 
the correct operation and mainte
nance may help to reduce the risk 
of mishaps.

The anatomy of a fire
The Union Rotoma is a New Zealand 
flagged Ro-Ro with an Loa of 207 me
tres and a deadweight capacity of

nearly 13,000 tonnes. The "Rotoma" 
is powered by twin SEMT Pietsticks 
with a total output of 13,428KW. On 
Tuesday April 1 1994, the ship was en 
route from New Zealand to Australia.

18.35. Fire Alarm.
Fire indicated in engine room zone 3. 
Within a short time most other zones 
in the engine room were also in the 
alarm condition. The Duty Engineer 
(3/E) went to the engine room to in
vestigate. The 2/E went to his cabin to 
change into overalls and collect his 
UHF radio. The Master went to the 
bridge. There was a slight smell of 
smoke in the alleyways. The 3/E repor
ted on the radio that there was a fire 
on top of the Port Main Engine at the 
aft end and that the flames were less 
than a metre high. The 2/E and extra 
3/E also entered the engine room. 
Muster bells were activated and a PA 
announcement was made. The 2/E 
and extra 3/E reached the engine con
trol room. Flames were now licking at 
the engine room deck head. At a Mus
ter station a head count confirmed 
that all crew are accounted for and 
Compressed Air Breathing Apparatus 
was prepared. The Chief Engineer dis
cussed the situation with the Second 
Mate and arranged the shut down of 
the engine room ventilation system 
and flaps in preparation for possible 
C 02, flooding of engine room.

18.45
Electrical power on the ship was provi
ded by shaft generator, The 3/E at
tempted to change over to the diesel 
alternators prior to shutting down the 
main engine which was on fire. Smoke 
and heat eventually forced 3/E to eva
cuate the engine room. Simultaneous
ly the 2/E advised the Chief Engineer 
by UHF that the fire is not going to be 
easily contained. The Chief Engineer 
ordered the evacuation of the engine 
room and requested the bridge to 
operate the remote stops for the main 
engine. The main engine was stop
ped. The Master transmitted a Distress 
alert via INMARSAT C which was 
quickly acknowledged by MRCC in 
Canberra. The 2/E advised that the 
engine room was clear of personnel 
and then operated the quick-closing 
fuel shut-off valves on the bridge deck. 
The Chief Engineer opened the lid of 
the C02 release box which automati
cally operated the C 0 2 alarms then, 
having been informed that the engine 
room was clear, activated the C02 re
lease. The 2/M, Bosun and three sea
men used the C 02 check list to ensure 
that all engine room flaps were shut. 
The engine room vents on #3 deck 
could not be accessed due to smoke. 
A BA team was called in to access

these vents. The Mate and a seaman 
donned BA sets and entered #4 deck 
from the after end. Visibility inside was 
less than 2 metres. They found an 
open escape/stores hatch on #3 deck 
through which thick smoke was is
suing. All other apertures were found 
shut. The diesel alternator in the engi
ne room was stifled by the C02 
atmosphere and a short blackout oc
curred until the emergency generator 
started and came on-line automatical
ly. "Having been re-assured by the fact 
that the running generator had stop
ped, indicating the C02 was effectively 
blanketing the engine room, the 
engineers felt sufficiently confident to 
make their way to the duty mess for a 
coffee and to take stock of the opera
tion".

20. 10.
The 2/E and 3/E donned BA again and 
re-entered the engine room to assess 
the situation.

20.30.
The 2/E and 3/E confirmed the fire 
was out. The Chief Engineer passed a 
situation report to the Master who im
mediately cancelled the Distress Alert. 
The C02 extraction fan system was 
started and the funnel flaps and engi
ne room escape hatch were opened 
up to assist ventilation. Using BA 
equipment two engineer's restarted 
the diesel alternator using an emer
gency air start reservoir. Having done 
this, the main electrical system was 
restored and the engine room vent 
fans were then started.

22.32.
The fire parties stood down. The engi
neers investigated the cause of the fire. 
One by one the fuel and lubricating 
pumps were started, "When the lubri
cating oil pump for the starboard en
gine was started, oil sprayed from a 
fractured pipe at the after end of the 
engine, above the inboard camshaft 
anchor bearing housing. It was found 
that all the securing set bolts and one 
of the locating dowels for this bearing 
housing had failed allowing the hous
ing to move out of the entablature 
thus fracturing the oil pipe which had 
been secured to it. Oil under pressure 
had then sprayed over the after end of 
the port engine igniting on the hot ex
haust trunking adjacent to the turbo- 
charger'.
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00.42.
(April 20) Several sensors and trips had 
to be by-passed before the port engi
ne could be started. The ship resumed 
passage on one engine, the starboard 
engine having been made inoperable 
with the failed camshaft anchor bear
ing. The ship's organisation received 
some good press in the conclusions to 
the Marine Accident Investigation Unit 
Report (No 68) into the incident. "The 
response of the ship's fire fighting or
ganisation was both fast and effective. 
This was due in a large part to the fact 
that all the officers and key personnel 
had personal UHF radios and excellent 
communications were maintained be
tween all those involved throughout 
the incident".

The above report was taken from a pré
cis o f the Australian Marine Incident In
vestigation Unit 468 which 
was published in the Nautical Institute's 
New Zealand Branch Newsletter.

MARS 95037

Close Quarters Situation North  
Hinder TSS Junction. N ight time.
Own ship, a 29,000 dwt VLCC with a 
draft of 20.6M and a speed of 12.5 
knots, was proceeding In the NE Lane 
of the TSS with a Deep Sea Pilot on 
board and showing three red lights to 
indicate a vessel constrained by her 
draught. The engine was on 'Stand
by' ready for dropping the anchor at 
the Eurogeul anchorage.
Target ship A was first observed on ra
dar at 0030 at 13 miles on the port 
bow, ARPA plotting started and 
showed that she was on a course of 
about 130, speed about 18 knots and

estimated passing 0.5 miles ahead of 
us. Target ship B was about 1.5 miles 
on our starboard quarter on a parallel 
course and, at about 14 knots she was 
overtaking us.
At about 0050 target ship A was visi
ble at 5.5 miles off and ARPA showed 
that she had not changed her course 
and speed and that her bearing was 
continuing to draw forward slowly. At 
0055 with target ship A at about 3.5 
miles off and seeing no action taken 
by her, I put our engine on slow ahead 
to increase her distance.
0100, with target ship A just over 1 
mile on our port bow and target ship 
B about 1 mile abeam on our star
board side, target ship A started a

sharp turn to her starboard.
I put our engine immediately back on 
'Full Ahead' to increase the steering ef
fectiveness and put our wheel 'Hard to 
Starboard'. Target ship A finally passed 
about 0.1 miles off on our port side at 
which time own ship's head was about 
060. I then put the wheel hard to port 
to check our swing to starboard and 
resume our course. Target ship A had 
not been identified but by the silhouet
te she looked like a Ro-Ro Container. 
Looking back on the situation, I think 
that target ship A another vessel.
My action of putting the engine back 
to full ahead instead of going astern 
was because the ship was still moving 
ahead at about 11 knots and I thought

that the engine might not be abie to 
go astern at the first start.
W ith regard to the target ship B at 1 
mile on the starboard beam 1 conside
red it unlikely to hit her even if we con
tinued our turn to starboard as our 
turning circie is less than 1 mile and 
she was continuing to move ahead. In 
this case 1 put myself into a close 
quarters situation but the question is, 
as a stand-on vessel, when should I 
consider that the other vessel is not ta
king sufficient action to avoid a close 
quarter situation and how long do I 
have to wait and see?
The problem for a VLCC navigator is 
that different ships have very different 
ideas about what a safe passing distan
ce is. Smaller ships, especially contai
ners with a lot of horse power to play 
with might be happy to cut through 
at a mile or less - for a VLCC this is 
much too'hairy'.

If you have experienced any incident 
which you think may be o f interest to 
others please send details, including 
your name and a contact address, to: 
Captain It Beedel FNI 17 Estuary Drive 
Felixstowe Suffolk 1P1 1 9TLUK

U kunt uw  ervaringen, indien het niet
anders kon in het Nededands, ook kwijt
bij de Redact ie SWZ
Mathenessedaan I8S
3014 HA Rotterdam
tel. 0 1 0 -4 3 6  10 42, fax 436 49 80

UDEM A MARITIME B.V
Voor het uitzenden, detacheren, wer\>en & selecteren van

T J S k  ZEEVAREND PERSONEEL
l _ J D E A ^ L A .  Harlingen: tel 0517-416674, fax 0517-415824, telex 46807 udema nl
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SWZ 95-12-01
Response based design condi
tions in the North Sea: applica
tion of a new method
Tromans, P.S.; Vanderschurert, L 
Offshore Technology Conference, 
OTC (076450), 199505, 1/7683, pg- 
387, nrpg-11, gr-10, ta-2, dr-2, ENG 
A novel and consistent approach has 
been developed that makes use of a 
number of asymptotic properties of 
extremes. A storm can be adequately 
characterised by its most probable ex
treme wave or the resultant structural 
response. This allows treating storms, 
rather than sea states, as the essential 
random, independent events; to ac
count correctly for uncertainty in the 
largest wave and structural response 
within a storm; and to deal with the 
uncertainty in the severity of randomly 
arriving storms, including the rare 
storms that are more severe than tho
se in the database. The method provi
des the long term load statistics essen
tial to reliablity analysis and to the cali
bration of environmental load factors 
in design codes. 0630219

SWZ 95-12-02
Multi-com ponent propulsors for 
merchant ships: design conside
rations and model test results
Praefke, E.
Propellers / Shafting (SNAME) 
(076820), 199409/21, pg-1, nrpg- 
131, gr-12, ta-13, ENG 
The subject of this paper is the design 
of contra-rotating propellers and a sta- 
tor-rotor combination for a fictitious 
application. The load distributors have 
not always been selected optimum 
due to different reasons which are ex
plained. Four different propulsors have 
been realised as models. They have 
been tested in open water tests, cavi
tation observations and flow field 
measurements in the slipstream using 
the Laser-Doppler-Velocimeter techni
que. Test results and design calcula
tions are compared and some conclu
sions are drawn. 0160414

SWZ 95-12-03
The development of classifica
tion rules for refrigerated cargo 
installations in recognition of 
international legislation on 
CFCS/HCFCS 
Morgan, P.A.; Wilson, A.A.
Inst. of Marine Engineers 
Conf.(072025), 199506,107/1, pg-7, 
nrpg-7, ta-4, dr-1, ENG 
This paper discusses relevant legisla
tion and standards, giving an overview 
of both existing and imminent regula
tions, in addition to those currently 
being compiled for implementation at 
a later date. The paper also includes a 
brief analysis of alternative refrigerants

L I T E R A T U U R

and highlights Lloyd's Register (LR) 
proposed amendments and guidance 
notes for the use of ammonia and 
controlled atmospheres. These propo
sed amendments and guidance notes 
have already gone some way to recog
nise the legislation in question and the 
increasing necessity to use alternative 
refrigerants.0161210

SWZ 95-12-04
Automatic GPS satellite based 
subsidence measurement for 
Ekofisk
Mes, M.J.; Landau, H.; Luttenberger,
C.; Custavsen, K.
Offshore Technology Conference, 
OTC (076450), 199505, 1/7650, pg- 
129, nrpg-19, gr-2, ta-11, dr-4, ph-1, 
ENG
A fully automatic procedure for the 
measurement of subsidence of many 
platforms in almost real time is presen
ted. Automatic GPS satellite based 
subsidence measurements are made 
continuously on platforms in the 
North Sea Ekofisk Field area. A descrip
tion of the system is given. The deriva
tion of those parameters which give 
optimal measurement accuracy is de
scribed, and the results of these deriva
tions are provided. 0620114

SWZ 95-12-05
Effect of fluid in ship tanks on 
the behavior of double hull 
VLCCs in collision
Kim, I. Y.; Kim, D.H.; Lee, KJ.; Rashed,
S.; Kang, ).M.; Xiang, D.
Journal Soc. of Naval Arch, of japan 
(003343) , 199506, 177/1, pg-365, 
nrpg-5, gr-4, dr-5, ENG 
In structural design and optimisation 
of a double hull tanker, it is important 
to understand the behavior of its hull 
structure and energy absorption me
chanism in collision and grounding ac
cidents. It is also important to predict 
its hull energy absorption capacity and 
resulting damage in such an accident. 
To this purpose, numerical simulation 
is being used increasingly. However, 
due to practical reasons, i.e. model si
ze and computer resources, ship colli
sion simulations are carried out neg
lecting the fluid in cargo tanks. Fluid in 
cargo tanks may have an important ef
fect on the deformation configuration 
and failure of inner side plating. This, 
in turn, may affect the total energy ab
sorbed by the struck ship until failure 
of inner side plating and spillage of oil. 
This paper reports on the results of a 
numerical study carried out to investi
gate such effect of fluid in ship tanks. A 
structural member of a tank side struc
ture consisting of one typical side lon
gitudinal of a VLCC is considered, to
gether with the inner side plating ad
jacent to it. 0140131

SWZ 95-12-06
The crushing mechanics of bow  
structure in head-on collision 
(2nd report): a simple cakula 
tion formula
Wang, C.; Suzuki, K„ Ohtsubo, H. 
journal Soc. of Naval Arch, of japan 
(003343), 199506, 177/1, pg-357, 
nrpg-7, gr-6, dr-3, ENG 
The purpose of this paper is to derive 
an approximation method, which is 
both simple in mathematics and rea
sonable in mechanics, for predicting 
the crushing strength of ship bow 
structures. The first emphasis is on the 
analysis of the crushing strength of a 
parallel structure whose axis direction 
is the same as the direction of the 
compressing load. It is found that the 
dimensionless crushing strength is not 
sensitive to the slenderness ratio of its 
plate flanges. The energy absorption 
factor is then introduced to represent 
the energy absorption ability of a pa
rallel element. The second part is an 
analysis of energy absorption reduc
tion which is caused by inclination of 
element with respect to external com
pressing load. This reduction effect is 
represented by an inclination correc
tion factor. It is found that the energy 
absorption ability of an element de
pends strongly on the angle of its ini
tial axial inclination. The third part is 
the proposition of a simple formula for 
approximating the crushing strength 
of ship bow structures, using the two 
factors introduced above. 0140131

SWZ 95-12-07
Failure probability of a jack up 
under environmental loading in 
the Central North Sea
Croat, I.W. van de; Tromans, P.S.; 
Vanderschuren, L.;/ukul, B.H.
Marine Structures: Design, Construc
tion & Safety (001907), 199510, 9/1, 
pg-3, nrpg-22, gr-5, ta-5, dr-6, ENG 
The annual probability of failure has 
been calculated for a jack-up subjec
ted to extreme storm loading in the 
central North Sea. Statistics of extreme 
loads were generated using models 
that account for the combined beha
viour of winds, waves and current in 
severe storms. The fluid loading is cal
culated using well validated theories 
for the kinematics of extreme random 
waves and currents and hydrodyna
mic models of jack-up legs. Non-linear 
pushover analysis is used to evaluate 
the ultimate strength and the 
overturning resistance of the jack-up 
unit. In the non-linear analysis, wind
ward spudcan sliding is included by 
means of a force constraint method. 
0630211

(V'*,
Bibliotheek TU Delft

Maritiem Informatie Centrum

Kopieén van de hier vermelde 
artikelen zijn tegen betaling ver
krijgbaar bij:

MIC/Bibliotheek TU-Delft 
Mekelweg 2, 2628 CD Delft 
Telefoon: 015-2786663 
Fax: 015-2786855

Bij bestelling van artikelen dient 
u het SWZ-nummer van het ab
stract op te geven.
De bibliotheek van het Maritiem 
Informatiecentrum is geopend 
op werkdagen van 11.00 tot
16.00 uur.

SWZ 95-12-08
Marine accident frequencies: re
view and recent empirical results
Romer, H.; Sty hr Petersen, HJ.; 
Haastrup, P.
journal of Navigation (001460), 
199509, 48/3, pg-410, nrpg-15, gr-4, 
ta-7, ENG
Marine accident frequencies reported 
in 20 different sources have been stu
died and compared. Further than this, 
comparisons were made with an ana
lysis done by the authors. There seems 
to be consistency within the sources in 
the use of the terms total loss, casualty 
and accident/incident. The rates were 
observed to decrease by an order of 
magnitude going from accident/inci
dent to casualty and likewise from ca
sualty to total loss. 0211400

SWZ 95-12-09
The future of electronic charts In 
merchant ships
Beattie,). H.
journal of Navigation (001460), 
199509, 48/3, pg-33S, nrpg-14, ta-4, 
ENG
Reduced manning levels, the lack of 
skilled maritime labour and new satel
lite navigation systems have created a 
need for electronic charts in merchant 
ships. Developments in information 
technology have made it possible to 
design and produce these charts and 
the equipment to display them. It is 
essential that shipowners and others 
understand the issues which affect the 
use of these charts and equipment. It 
is also important for users to under
stand the effects that the revolution in 
satellite technology is having on all ty
pes of charts, paper and electronic. 
Only with this knowledge can 
shipowners appreciate the economic 
and operational benefits of using elec
tronic charts, and IM O complete its 
work on the safety rules for the carria
ge and operation of all types of elec
tronic charts and equipment for mer
chant ships. This article tries to shed 
some light on these subjects. 0210210
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V E R E N I G I N G S N I E U W S

too JAAR JONG

NEDERLANDSE  
VERENIGING  

V A N  TECH N ICI 
OP SCHEEPVAART  

GEBIED  

Netherlands Society 
ol Maritime 
Technology

M e d e d e l i n g e n

Ontmoetingsdag Maritieme Tech

niek

De Ontmoetingsdag op 16 november 
in het Auditorium van het RAI-gebouw 
in Amsterdam was een groot succes. 
W ij mochten meer dan 500 leden en 
leerlingen van het maritiem onderwijs 
ontvangen.
De inleiders hebben van een wat moei
lijk onderwerp een boeiend geheel ge
maakt en verondersteld wordt dat het 
belang van onderzoek voor de maritie
me sector duidelijk is geworden.
De vertegenwoordiger van het minis
terie van Verkeer en Waterstaat, de 
heer Van der Harst was in verband 
met andere belangrijke zaken vervan
gen door de heer Teunissen.
Een inhoudelijk verslag van de voor
drachten zal in een volgend nummer 
worden opgenomen.

De NVTS-afstudeerprijzen werden de
ze maal uitgereikt aan ir. j.C. Moulijn 
voor zijn scriptie: De invloed van skew 
en rake op cavitatie- inceptie en aan 
ir.|.S. Bonnier, die als onderwerp had: 
Torsietrillingsanalyse van dieselmoto
ren ten behoeve van conditiebewa- 
king.

Na het aperitief en de lunch werd 
door velen van de gelegenheid ge
bruik gemaakt om de Europort '95 
beurs te bezoeken, waaronder de 
NVTS-stand.

Verkiezing HB-leden

De afdelingsvertegenwoordiger van 
de afdeling Zeeland, ir.|.W. de Nijs, 
treedt af. Hiervoor in de plaats worden 
door de afdeling ir.F.M. Vispoel en 
ir.R.j. de Gaaij voorgesteld.
De penningmeester, ir.M.j. van der 
W al, moet voor de eerste maal aftre
den maar is herkiesbaar. Als andere 
kandidaat wordt door het HB voorge
steld ir.A. Aalbers.

W i n  e e n  l i d  v o o r  d e  N V T S

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

In beide gevallen kunt u onderstaande strook invullen en in 
gefrankeerde enveloppe sturen n a a r

Secretariaat NVTS, Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam.
W j sturen u dan zo spoedig mogelijk het nodige informatiemateriaal.

Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied,
Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam

Ondergetekende: _________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________________

Postcode en plaats: 

Telefoon:__________

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

O  hierover informatie 

O  zich aan te melden als lid

Eveneens is de heer Y.L. Schulp als ver
tegenwoordiger van de afdeling Am
sterdam voor de eerste maal aan de 
beurt voor aftreden, maar hij is her
kiesbaar. De afdeling Amsterdam stelt 
als tweede kandidaat voor ir.T. Lantau.

Jaarvergadering en jaarfeest 

1 9 %

De jaarvergadering en het jaarfeest 
1996 zullen worden georganiseerd op 
zaterdag 20 april in Amsterdam. Er 
wordt verzameld ten 10.30 uur in het 
gebouw op de Schipluidenlaan.
In het begin van het nieuwe jaar zullen 
nadere mededelingen verschijnen en 
dan kunt u zich opgeven. Ik kan u wel 
alvast mededelen dat we dit jaar aan 
de wal zullen blijven.
Houdt u deze datum nu reeds vrij in 
uw agendal

Verenigingsdassen

Bij elke lezing en excursie of een ande
re gelegenheid zijn onze verenigings
dassen te koop. De prijs is ƒ  15,- per 
stuk. ü kunt ze ook bestellen bij het al
gemeen secretariaat in Rotterdam.
Tel. 010-4361042, fax. 4364980.

B a l l o t a g e

Voorgesteld voor het 

GEWOON LIDMAATSCHAP

J.R. Arends
Kapitein Royal Shipping, Rhoon 
Zuiderkade 49,8801 ML Franeker 
Voorgesteld door ),M . Veltman 
Afdeling Noord

|.M. van den Berg
Project engineer Yachting Consult 
Eindhoven
Sterrenlaan 37, 5702 TS Helmond 
Voorgesteld doorW .ATh. Bik 
Afdeling Amsterdam

G.W . Bohré
General manager DBR B.V., 
Hardinxveld
Peursumseweg 50, 3381 KX Giessen- 
burg
Voorgesteld door M.K. Flipse 
Afdeling Rotterdam

lr.|.S. Bonnier 
Afgestudeerd TU-Delft 
Bagijnhof 17, 2611 AN Delft 
Voorgesteld door O. van Lent 
Afdeling Rotterdam

H. Brand
Directeur Brimaso, Leiderdorp 
Hartelstein 5,2352 JT Leiderdorp 
Voorgesteld door S J. Loos 
Afdeling Rotterdam

Ing.P van Coevorden 
Medewerker Hydromechanica Afd. 
Scheepsbouw Directie Materieel KM, 
Den Haag
Barkwerf 3,2725 CL Zoetenneer 
Voorgesteld door W.A.Th. Bik 
Afdeling Rotterdam

Ir.W.A. Gruijthuijsen 
Afgestudeerd TU-Delft 
Paetsstraat 32c, 3039 XR Rotterdam 
Voorgesteld door |.M. Veltman 
Afdeling Rotterdam

W . Hamelink
Hoofd afdeling Beproeving en Inbe- 
drijfstelling/garantie Scheepsnieuw- 
bouw Kon. Scheldegroep, Vlissingen 
Amelaan 81,4335 TC Middelburg 
Voorgesteld door H.C. Stam 
Afdeling Vlissingen

W . Kroon
Free Lance Naval Architect Sneek 
Stationsstraat 23, 8601 GX Sneek 
Voorgesteld door R. Nugteren 
Afdeling Noord

Mevr. M.A.E.I. van der Kruijs 
Maintenance Engineer Rijkswerf Den 
Helder
Spoorstraat 136a, 1781 |j Den Helder 
Voorgesteld door A.E. Molenaar 
Afdeling Amsterdam

Th.C. van Linden
Sales Manager Viking Life Saving 
Equipment B.V., Zwijndrecht 
Van Beethovensingel 12, 2992 PA 
Barendrecht
Voorgesteld door T. janssens 
Afdeling Rotterdam

A. van Loo
Technical Superintendent North Sea 
Ferries, Rozenburg
Savomin Lohmanstraat 79, 3214 XA 
Zuidland
Voorgesteld door |.A.D.M. Kouters 
Afdeling Rotterdam

Ir.R. van der Lugt 
Afgestudeerd TU-Delft 
Slotlaan 26, 3062 PL Rotterdam 
Voorgesteld door |.A. de Waart 
Afdeling Rotterdam

Dr.ir.U. Nienhuis 
Directeur Nulo B.V., Arnhem 
|ozef Israëlslaan 61, 6813 |B Arnhem 
Voorgesteld door P. Nienhuis 
Afdeling Rotterdam

Mr.D. Siccama
Manager projecten Eekels Elektrotech
niek B.V., Hoogezand 
Akkerend 15,9801 |P Zuidhom 
Voorgesteld door R.D. Kuil 
Afdeling Noord
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V E R E N I G I N G S N I E U W S

0.|. van Soest
Hoofdwerktuigkundige Jumbo Ship
ping, Rotterdam
Holierhoek 34, 2636 EK Schipluiden 
Voorgesteld door R. Denker 
Afdeling Rotterdam

N.A. Zwanenburg
Productieleider Scheepswerf Vahali, 
Gendt
Reigerstraat 10, 2971 DX Bleskensgraaf 
Voorgesteld door R.P. de Graaf 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld voor het 

COMBINATIELIDMAATSCHAP

Prof.dr.ir. ).A. Pinkster 
Hoogleraar TU-Delft 
|ac. de Haanstraat 12, 3065 NG Rot
terdam
Voorgesteld door J.M . Veltman 
Afdeling Rotterdam

Voorgestekl voor het 

BELANGSTELLEND LIDMAATSCHAP
|. de Winter
Accountant scheepsbouw Ministerie 
van Defensie, Den Haag 
Homstraat 15, 5045 BA Tilburg 
Voorgesteld door |.G. Pasteuning 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld voor het 

JUNIOR LIDMAATSCHAP

S.J.J. Loffeld
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Rotterdam &  Omstreken 
Daltonstraat 88, 2561 SV Den Haag 
Voorgesteld door W.A.Th. Bik 
Afdeling Rotterdam

|.M. Scheffer
Student Maritieme Techniek TU-Delft 
Bosboom Toussaintplein 243, 2624 
DP Delft
Voorgesteld door H. Boonstra 
Afdeling Rotterdam

H.A. Vos
Student bedrijfseconomie, Rotterdam 
Rivierstraat 126, 3016 CH Rotterdam 
Voorgesteld door M.M.R. Kuijer 
Afdeling Rotterdam

P.G. deVries
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Rotterdam & Omstreken 
Westersingel 231, 3015 LJ Rotterdam 
Voorgesteld door W.A.Th. Bik 
Afdeling Rotterdam

\
N a t i o n a a l

'Van Varen, Vechten en Verdie
nen. Scheepvaart in de Oudheid'
28 oktober 1995 t/m 10 maart 1996
Dit jaar was het Sail in Amsterdam. 
Miljoenen mensen kwamen de prach
tige schepen uit vervlogen tijden bekij
ken in de haven. Al eeuwen vóór deze 
windjammers en koggeschepen be
voeren Egyptenaren, Phoeniciërs, 
Grieken, Etrusken en Romeinen de 
zee, soms om handel te drijven, soms 
om oorlog te voeren. Het Allard Pier- 
son Museum laat in de tentoonstelling 
'Van Varen, Vechten en Verdienen' de
ze en andere aspecten van scheep
vaart in de Oudheid aan de orde ko
men, waarbij ook aandacht wordt ge
schonken aan de technische kant van 
de scheepsbouw. Originele voorwer
pen uit de Oudheid, waarbij veel bui
tenlandse bruiklenen, aangevuld met 
reconstructies en modellen vertellen 
het verbaal van zonneboten, koop
vaardij en oorlogsvloot.
Allard Pierson Museum, archeologisch 
museum der Universiteit van Amster-

dam Oude Turfmarkt 127 1012 GC 
Amsterdam
geopend: di - vrij 10.00-17.00 uur 
za - zond 13.00-17.00 uur 
maandag gesloten

InfraTech '96
9-12 lanuari 1996 Rotterdam, Nether
lands
Contact: Peter van Arkel 
Tel:010-4104301

Offshore Pipeline Technology 
(O P T 1996)
15-16 Februari 1996 Amsterdam, The 
Netherlands
Contact: Helen Smith or Sarah Ashmore 
Tel:+44-171 6374383

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

Met dank aan Informatie Centrum TU 
Delft

Januari 1996

9-10 Dubai, United Arab Emirates

Second Annual Forum on Effecti
ve Spare Parts Management
Contact: HR Holdings Ltd.
Tel: +97-4-528400 (Sunday to Thurs
day 8.30am to 5.30pm)

11 For particulars see above Forum 
W orkshop on Business Process 
Re-engineering of the Spare 
Parts Function

Februari

12-15 Brussel, België 
CBO Sem inar Betrouwbaarheids 
analyse -  Reliability Engineering 
-  RAMS Methodologie
CBO Centrum voor Bedrijfsontwikke
ling, Postbus 21 468 3001 AL Rotter
dam
Tel: 010-4118732, 
Fax:010-4139020

27-28 Brussels, Belgium 
Encouraging Public/Private Part
nerships for the Construction of 
Trans-European Transport Net
works

Gepasseerd voor het 

GEWOON LIDMAATSCHAP

Ing.J. Blankenburgh 
Ing. ).|. Krijger

Gepasseerd voor het 
BELANGSTELLEND LIDMAATSCHAP

D.P. Pot

Gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP

B.|. dappers 
M.G. Hoogeland 
P.M. Hooijmans 
S. Janssen 
A. Pille 
F.in't Veld

N 0 A

Contact: Linda McKay, IBC UK Confe
rences Ltd.,
Tel:+44-171 637 4383 
Fax:+44-171 631 3214

28-29 Southampton, UK 
Lightweight Materials in Naval 
Architecture
Contact: The Conference Depart
ment, RINA Ltd., 10 Upp.
Belgravestr.,London SW1X 8BQ 
Tel:+44-171 2354622 
Fax:+44-171 2456959

Maart 1996

12-16 Miami Beach, Florida, USA 
Seatrade Cruise Shipping Con
vention
Contact: The Seatrade Organisation, 
Seatrade House, 42 North Station Road, 
Colchester CO I 1RB.UK 
Tel: 206-45121, Fax: 206-45190
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B R A N C H E R E G I S T E R  V O O R  B E D R I J V E N  
I N  D E  M A R I T I E M E  S E C T O R

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

■ Automatisering

■ Beladingscomputers

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

■ Communicatie & 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
Tholex B.V./Chris Marine A.B. 
Coudsesingel 65, 3031 EE Rotterdam 
Tel. 010-4120290 
Fax 010-41 35469

■ Duikwerken 
Onderwatert echniek
C.B. Diving
Brielselaan 69, 3081 AA Rotterdam 
Tel. 010 -4230766

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

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

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

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

■ Machinekam er Electronica

■ Machinekamerwerkplaats- 
inrichtingen
THOFEX B.V.
Coudsesingel 65 
3031 EE Rotterdam 
Tel. 010-4120290 
Fax 010-41 35469

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

■ Maritiem e Dienstverlening
Tak M arine B.V.
Govert van W ijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
tel. 010 - 5921966 
Fax 010-5927772

■ Nautische Vertalingen
BVB Technisch Vertaalburo 
Dalerveen 24 
1507 M A Zaandam  
Tel. 075-156569, Fax 311892 
Sem afoon: 06-58319535

■ Oliemist/Rookdetectie
GRAVINER 
TH IM  B.V.
Ungerplein 17, 3033 BV Rotterdam 
Tel. 010-4666255 
Fax. 010-4677051

■ Scheeps- en Nieuwbouw
Breko B.V.

Postbus 6
3350 AA Papendrecht 
Tel. 078 -154998 
Fax 078-410859

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

■ Scheepsreparatie

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

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

■ Transportontwerp& Consulting
Naval Architects R&D 
Marine Consultants, Heavy Lift 
Calculus Transport Engineering 
Oude Delft 234 
2611 H) Delft 
Tel. 015-125409

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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ULSgjEIN

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

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

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

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

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

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

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

û
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Daarnaast vertegenwoordigen wij:

HEINZ J. HINZE GMBH., Duitsland
flaproeren

AUK3A

f a

.M.

AUKRA INDUSTRIER A/S, Noorwegen
Abas dekkranen, visnetlieren

SCHOENROCK HYDRAULIK GMBH., Duitsland
hydraulische waterdichte schotdeuren

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

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

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

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

U L S T E I N  R E K A B  B . V .
Koningsweg 21, 9731 AN Groningen, Nederland / Telefoon 050 5425425 / Telefax 050 5425588 

Overschiesestraat 28, 3112 H G  Schiedam, Nederland / Telefoon 010 4261227 / Telefax 010 4264298



N
S

D
.9

6e

Optimum engines for 
economical bulkers and tankers
Two new members of the Sulzer RTA series, 
the RTA48T and RTA58T low-speed diesel engines give:

Ideal matches of power and speed 
Low shaft speeds for today’s propeller 
selections
Low daily fuel consumptions 
Reliably long times between overhauls

Easy maintenance 
Manufacturing-friendly design 
Compact dimensions for short engine rooms 
Low installation cost
Solid background of service experience in 
RTA-series engines

R T A 4 8 T R T A 5 8 T

Bore 480 mm 580 mm
Stroke 2000 mm 2416 mm
Speed range 99-124 rev/min 82-103 rev/min
Number of cylinder 5 to 8 5 to 8
Power range 4100-10 880 kW 6000-16 000 kW

5600-14 800 bhp 8150-21 760 bhp

N ew  
Sulzer 
Diesel
N ew  Su lzer D iesel Ltd 
PO  Box 414 
CH-8401 W interthur 
Sw itzerland 
Tel. (052) 262 49 22 
Fax (052) 212 49 17 
Tx 896 659 N SD L CH


