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Goede tijden voor sommigen
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Goede tijden voor sommigen

I erwijl de vrachtenmarkt voor bulkers
onbevredigend blijft, die voor tankers
maar aarzelend de weg omhoog lijkt te
vinden en de containervaart weer zor
gen heeft, kunnen reders van koelschepen en chemicaliëntankers zich in de
handen wrijven. Hun vooruitzichten
zijn goed tot tenminste volgend jaar.
Wat er daarna gebeurt, hangt enerzijds
af van het verloop van de wereldecono
mie, anderzijds van het tempo waarin
nieuwe schepen worden besteld. Ook
de offshore beleeft goede tijden, maar
niet iedereen plukt er de vruchten van.
Zo ondergaan de bouwers en installa
teurs van platforms moeilijke tijden.
Hoe het met de Nederlandse bedrijven
gaat met belangen in de offshore en in
de koel- of chemicaliënvaart is moeilijker te doorgronden. De meeste schu
wen de publiciteit. Een belangenorga
nisatie als IRO voor de offshore lijkt zich
steeds meer tot lobbygroep naar de
overheid toe te ontwikkelen met ver
waarlozing van externe publiciteit. Hier
ook geen P&O die luidkeels roept: als
de containervaart niet verbetert, stap
pen we eruit!

Maar wederom kan de tweede helft
van het jaar tegenvallen, vooral voor
oudere schepen die niet geschikt zijn
voor pallet-vervoer. Deze schepen zijn
vooral afhankelijk van de spotmarkt,
omdat charterers ze niet meer voor lan
ge periodes willen charteren. Voor mo
derne schepen betalen zij daarentegen
75 dollarcent per cft voor charters van
12 maanden, maar weinig minder dan
de 80 cent tijdens de piek in 1991.
In het begin van de jaren negentig
groeide de koelvloot van schepen met
meer dan 200.000 cft aanzienlijk, maar
na de val van de vrachten in 1993 volg
den twee jaren waarin de capaciteit af
nam dank zij de sterk toegenomen
sloop. Zo ging er in 1995 5,5 mln cft
naar de sloper, terwijl er maar 2,1 mln
cft aan nieuwbouw bijkwam. Klaveness
verwacht dat de capaciteit van de vloot
in 1996 en 1997 wederom zal toene
men met zo'n 7 a 8 mln cft per jaar. Dat
is een tamelijk bescheiden toename in
vergelijking met 1989-92, zodat de
gunstige vrachtenmarkt kan blijven be
staan. Toch waarschuwt Klaveness voor
een te groot optimisme. De gemiddel
de leeftijd van de vloot is teruggelopen
to t 10,3 jaar, zodat de sloop beperkt zal
blijven, zeker bij de huidige aantrekken
de markt. Bovendien neemt het aan
deel van containers in het koelvervoer
toe; het zou reeds circa 40% zijn. Het
containervervoer gaat niet meer alleen
met containerschepen. Sommige koel
schepen kunnen hun capaciteit met
ongeveer 30% verhogen door contai
ners aan dek mee te nemen. Dat zijn
vooral de nieuwste schepen. De containercapaciteit daarvan is bovendien niet
in de vlootcijfers opgenomen.
Clive Woodbridge scheef evenwel in

Lloyd's List te verwachten dat sloop en
nieuwbouw gedurende 1996/97 onge
veer in evenwicht zullen zijn, zodat de
koelvloot stabiel blijft. Naast de recent
voltooide vier schepen van 525.000 cft
voor Star Reefer, zou de nieuwbouw in
1996/97 zo goed als beperkt blijven tot
de bestelde vier schepen van 500.000
cft voor Seatrade, vier even grote voor
NYK en elf schepen van 270/500.000
cft voor Lavinia. Grote bedrijven als
Cool Carriers en Lauritzen zouden nog
niet de financiële armslag hebben om
nieuwbouw te overwegen. Relatieve
nieuwkomers als Universal Reefers,
Armada Reefers en Zodiac lijken nu nog
de voorkeur te geven aan het kopen
van gebruikte schepen, hoewel de prij
zen daarvan die optie inmiddels minder
aantrekkelijk maakt. Daarom is Wood
bridge wat optimistischer over de toe
komst dan Klaveness. Ook zijn grootste
zorg is de concurrentie van de contai
ner, vooral gedurende de slappe tijd in
de tweede helft van elk jaar. Anthony
Veder lijkt dit optimisme niet te delen.
Het bedrijf verkocht immers de afgelo
pen maanden drie koelschepen aan
Armada Reefers.

Chemicaliënvfoot breidt weer uit
Voorde chemicaliënvloot schetst Drewry Shipping Consultants een overeen
komstig beeld in een onlangs versche
nen rapport. In de periode 1990-92
groeide het totale vervoer met maar
1,1% to t 75,7 mln tons, terwijl de vloot
met bijna 7% toenam to t 17,2 mln
dwt. Geen wonder dat de vrachten
omlaag tuimelden. Sinds 1993 zouden
de vrachten evenwel weer met 70%
zijn gestegen. De vlootgroei van 1992
to t 1994 bleef beperkt to t 3,5%, terwijl

Moderne koetschepen boeren goed
Volgens de Noorse makelaar Klaveness
Chartering waren de vrachten voor
koelschepen vorig jaar reeds flink verbe
terd tijdens het hoogseizoen van febru
ari tot mei. In de tweede helft van 1995
was de spotmarkt toch weer teleurstel
lend. In januari 1996 waren de vrach
ten toch 12% to t 16% hoger dan een
jaar eerder, terwijl het seizoenvervoer
nog niet eens echt begonnen was.
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het vervoer omhoog schoot met
17,5% tot 89 mln ton. Dat vervoer be
staat uit organische chemicaliën (43%),
enkele belangrijke anorganische chemi
caliën als zwavel- en fosforzuur (16%),
eetbare oliën en vetten (22%) en restprodukten als smeerolie, MTBE en molasse (19%). Het orderboek omvat 90
schepen met een capaciteit van 2,3
mln dwt, bijna 13% van de bestaande
vloot. Daarvan bestaat ruim de helft uit
schepen die specifiek voor de chemicaliënvaart worden gebouwd. De meeste
zijn voor oplevering in 1996 en 1997.
Met een jonge vloot en aantrekkelijke
vrachten is er niet veel sloop te ver
wachten. Desondanks ziet Drewry een
goede toekomst; de vervoergroei zal
gelijke tred houden met de vloottoename. Angst voor speculatieve orders
hoeft er volgens Drewry niet te zijn.
Daarvoor vereist deze vaart te veel spe
cialistische kennis; de toegangsdrempel
is dus hoog. Bovendien zal het nauwe
lijks mogelijk zijn nog een schip te be
stellen voor oplevering in 1997. Toch
plaatst Drewry een enkele kanttekening
bij dit gunstige perspectief. In het Verre
Oosten neemt de capaciteit van de
chemische industrie namelijk snel toe
waardoor distributievervoer over korte
afstanden deels de importen over lange
afstanden kunnen vervangen. Wel laat
Drewry na te benadrukken dat vele produktentankers met daartoe geschikte
tanks in een randgebied opereren met
ladingen als basischemicaliën waaraan
geen hoge vervoereisen worden ge
steld. De toegangsdrempel to t deze
markt is veel lager dan voor de 'echte'
chemicaliënvaart zoals bedreven door
Stolt-Nielsen, Broere, enz. Deze reders
participeren daarentegen wel in het
vervoer van eenvoudige chemicaliën, al
naar gelang de marktomstandigheden.
Te grote concurrentie bij de basische
micaliën kan dus toch de markt beder
ven.

diep water een alleszins aantrekkelijke
huur tussen de $ 30.000 en $ 40.000
per dag ontvangt, zijn die voor eenhe
den, geschikt voor diep water met
ongunstig
weer,
opgelopen
tot
$ 100/110.000 per dag. Voor een over
eenkomstige, grote semi zelfs iets meer.
Ook 1996 zal een goed jaar worden,
aangezien de oliebedrijven verwachten
dit jaar meer putten te boren dan in
1995. Ook de verwachtingen elders in
de wereld zijn hoog gespannen. Een te
rugkeer van vele booreilanden naar de
Noordzee is dus niet te verwachten, dit
te meer daar vele van de vertrokken
eenheden niet meer geschikt zijn voor
de Noordzee wegens de hogere veilig
heidseisen. Nieuwbouw kan niet ver
weg meer zijn. Maar eerst probeert
men goede, bestaande eenheden te
kopen. De speculaties dat Neddrill nu
toch verkocht zal worden, nemen dus

Boorvtoot maakt weer winst

weer toe.

In juli 1993 waren er 99 booreilanden
in de Noordzee, waarvan er 29 geen
emplooi hadden. In juli 1995 was het
aantal aanwezige eenheden teruggelo
pen tot 79, waarvan er slechts 10 zon
der emplooi waren. Aangezien vijf semi's in feite niet voor emplooi aangebo
den werden, bedroeg de benuttingsgraad in juli 1995 97% voor de semi's
en 91% voor de jack-ups. Een jaar eer
der was dat respectievelijk slechts 71%
en 77%. De hoge benuttingsgraad in
de zomer van 1995 bleef bestaan tot
het einde van het jaar. De huurprijzen
voor booreilanden liepen dan ook flink
op. Aan geavanceerde eenheden voor
diep water en voor boringen bij hoge
druk en temperatuur is er thans zelfs
een tekort. Terwijl een jack-up voor on

De bevoorradingsvloot op de Noord
zee deed het in 1995 wat beter dan in
1994. Voor een grote ankerbehandelaar was de gemiddelde huur in 1995
op de spotmarkt rond £ 7700 per dag.
Dat kwam vooral door een drietal pie
ken met huren van £ 20/25.000 bij de
'tow-outs' van enkele grote platforms,
waaronder twee voor het Troll-veld.
Voor zo'n tow-out zijn acht tot vijftien
ankerbehandelaars nodig. In 1996 zul
len er minder van deze spectaculaire
acties zijn, terwijl er bovendien 17 nieu
we bevoorradingsschepen worden op
geleverd. Een deel daarvan heeft reeds
een lang contract, maar enkele zullen
op de spotmarkt terecht komen. We
gens de toenemende booractiviteiten

w ordt toch een goede markt in 1996
verwacht. Charterers zouden reeds
overwegen nieuwe schepen op lange
charters op te nemen. Zij zouden niet
meer tevreden zijn over de huidige
vloot met vele oude schepen. Van de
wereldvloot van 1115 ankerbehande
laars is bijna 90% reeds 10 jaar of ouder
en 47% zelfs van voor 1981. Voor de
636 platformbevoorraders is dat zelfs
resp. 96% en 57%. Kostenbesparingen
zijn mogelijk door over te schakelen
naar grotere en efficiëntere schepen.
De meeste reders zouden in deze wis
selvallige markt alleen schepen willen
bouwen bij een contract voor enkele jaren.
Voor de eigenaren van duik- en surveyschepen en van pijpenleggers zijn de
vooruitzichten nog steeds tamelijk on
zeker, hoewel 1995 al wat beter was
dan 1994. Men verwacht wel een min
of meer constant werkaanbod in de
Noordzee in de komende twee jaar,
maar veel hangt af van de gang van za
ken elders in de wereld. Als er één vaar
tuig terugkomt naar de Noordzee, is er
al gauw overcapaciteit. Voor de bou
wers van platforms en de eigenaren van
kraanschepen breken evenwel moeilijke
tijden aan. Het 'floating production,
storage and offloading' vaartuig (FPSO)
wint aan populariteit, maar de bouwof conversiecontracten daarvoor, onder
andere van IHC Caland. gaan voorna
melijk naar werven in Spanje en het
Verre Oosten. Een bedrijf als Heerema
probeert daarom reeds vaste voet te
verkrijgen in de civiele sector. Ook is al
geopperd een enkel kraanvaartuig
maar om te bouwen tot booreiland of
FPSO.
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Opdrachten voor DettaShipyard
DeltaShipyard in Sliedrecht heeft van
Wijsmuller opdracht gekregen voor de
bouw van drie mooring launehes, die
zullen worden ingezet bij de LNG-terminal in Qatar (zie ook SWZ 11 -95,
blz. 5).
De schepen zijn van het type DeltaTug en krijgen als afmetingen;
Lengte o.a.
14,20 m.
Lengte l.l.
13,25m.
Breedte mal
4,20 m.
Holte
2,00 m.
Diepgang
1,1 Om.
In elk schip worden twee Caterpillar
dieselmotoren van leder 142 kW bij
2000 tpm geïnstalleerd, waarmee een
snelheid van 9,5 kn w ordt bereikt.

De nieuwe reddingboot C ro a t van Bylandt (foto:

De schepen worden door Bureau Veri

opgeleverd. Het is tevens het elfde

tas geklasseerd.
De oplevering is gepland voor het ko
mende najaar.

schip in een serie 4200-tonners die
Ferus Smit voor diverse opdrachtge
vers bouwde.
De belangrijkste gegevens zijn:

Verder gaat DeltaShipyard voor IHC
Holland een sleepboot bouwen met
de volgende afmetingen:
Lengte o.a.
Lengte I.I.

"Weebtsnvtii

27,70 m.
24,00 m.

Lengte o.a,
Lengte l.l.
Breedte mal
Holte
Ontwerpdiepgang

Tsraagvermagei i

91,30
84,98
13,60
7,20
5,60

m.
m.
m.
m.
m.

"4 CSUt.

Twee MAN motoren van 500 kW elk
drijven Hamilton waterjets aan, waar
mee een snelheid van 36 kn kan wor
den bereikt.
Op grond van de ervaringen en aan
bevelingen van de schippers van de

aangebracht, onder andere in de
boegvorm, om bij het varen tegen de

de boot, die een enkele, verstelbare

zee tri eer ('tsèter zeegebray' te' krijger t.
Ook is het werkdek achterop vergroot
en voorzien van een klep die tijdens
het varen kan worden geopend om
het aan boord nemen van drenkelin

schroef krijgt, een snelheid van 12 kn
geven,

Een Stork Wartsila Diesel motor, type
6SW28, met een maximum continu

gen te vergemakkelijken. De opname
capaciteit voor geredden is 75 perso

Lloyd's Register zal het schip klasseren.
De oplevering is gepland voor begin
1997.

vermogen van 1840 kW bij 900 tpm,
geeft het schip een dienstsnelheid van
12,8 kn. De motor drijft via een Loh-

nen.
Als eerste boot van dit type is de Graaf
vair Bylandt uitgerust met een brand-

mann & Stolterfoht reductie/omkeerkast, type Navilus GWE 49.58S, reduc

blusinstallatie en een pre-wettinginstallatie, waardoor het beter moge

tie 4,04:1, een Lips schroef aan met
vijf vaste bladen en een diameter van
2820 mm,

lijk is om langszij een brandend schip
te komen.

Tewaterlatingen
Dutd l Faith
Scheepswerf Verolme Heusden heeft

De Ursula C w ordt door Bureau Veritas
geklasseerd, m et de notatie I 3/3 E { * )

op 12 februari de chemicaliëntanker
Dutch Faith, bouwnummer 1026, te

Cargoship/Containership Deep Sea,
{€■) Mach, Finnish/Swedish lee Class

water gelaten. Het is een zusterschip
van de Dutch Spirit die eind novem
ber van stapel liep. Beide schepen zijn
in aanbouw voor Pakhoed Shipping

1B.

B.V. in Dordrecht.
De oplevering van de Dutdh Faith is
gepland voor de komende zomer.
Enkele gegevens van de schepen zijn
gepubliceerd in SWZ 2-9S, blz. 5.

Ursula C
Bij Scheepswerf Ferus Smit in Westerbroek is op 2 maart het vrachtschip
Ursula C, bouwnum m er 306, te water
gelaten. Het is het laatste van drie
schepen die de werf van Montana
Shipping in Hamburg in opdracht
kreeg. De Claudia C en de Arabella C
werden in 1994 respectievelijk 1995 al
4

De oplevering was voor het begin van
deze maand gepland.

pleveringen
Graaf van Bylandt
De KNRM heeft op 27 januari de nieu
we reddingboot Graaf van Bylandt
overgenomen en op station Burghsluis
in dienst gesteld.
De boot, de vijfde van het type Johannes Frederik, is gebouwd door Aluboot in Hindelopen en heeft als afme
tingen: L o.a. x B o.a. = 15,0 x 5,4 m.
De diepgang is 0,85 m. Romp en bo
venbouw zijn vervaardigd van zeewaterbestendig aluminium.

stuwing. Het vermogen per unit is 100
kW bij 2200 tpm.

zusterschepen zijn ten opzichte van de
eerdere schepen enkele wijzigingen

Gross tonnage
2700
De ruiminhoud is 5571 m * en de containercapaciteit 24S TEU, waarvan 112
TEU in het ruim en 133 TEU aan dek.

°B ? S ü T n .

Holte
4,20 m.
Diepgang
3,80 m.
Een dieselmotor van circa 1500 kW zal

Twee in de zijden geplaatste Schottelunïts, één aan elk einde en één aan
SB/één aan BB, zorgen voor de voort

De bouw van de boot werd mogelijk
gemaakt door een legaat van de heer
E. Graaf van Bylandt aan de KNRM.

Rectificatie
Tasco II
In de uitgave van januari in het artikel
over de nieuwbouw "Tasco II" is een
storende fout geslopen.
Op pagina 10 staat rechtsboven: "De
navigatie -en communicatieappara
tuur, in overeenstemming met de ei
sen van GMDSS voor vaargebied A3,
staat een eenmans brugwacht toe."
Met betrekking tot éénmansbrugwacht is het wel of niet aan boord
hebben van GMDSS van geen belang.
Eénmansbrugbezetting is slechts toe
gestaan met zeer uitgebreide navigatieapparatuur.

Trtana Sila en Saco Vaz
DeltaShipyard in Sliedrecht heeft op
1 maart de veerponten Titana Sila en
Saco Vaz, bouwnummers 913 en 914,
opgeleverd. Zij zijn gebouwd in op
dracht van Project Support in Bussum
en zullen worden ingezet om in Gui

De 'Tasco II" is gekeurd volgens CMC
E norm voor normaal wachtbedrijf op
een standaard schip. Voor éénmansbrugbezetting moet een CNC C e rtifi
caat aangevraagd worden.
De nieuwbouwschepen van Broere
Shipping BV "Dutch Spirit" en "Dutch

nee Bissau personen en (vrachtauto's
over een rivier te zetten.
De schepen zijn als dubbeleinders uit
gevoerd, met een open passagiers/rijdek.

norm en gaan op basis van experi
ment, door NSI begeleid, met een
eenmansbrugbezetting opereren.

De afmetingen zijn:

Zie ook het artikel in deze uitgave:

Lengte o.a,

38,00 m.

Lengte LI.
Breedte mal
Holte
Diepgang

28,00
10,00
1,60
0,90

m.
m.
m.
m.

Faith" zijn uitgerust volgens CNC I

"Nederland heeft wereldprimeur op
navigatiegebied".

Het draagvermogen is 65 t, de passa
gierscapaciteit 125 personen.
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"Alleen nog water toevoegen"

M e t de erv a rin g van 6 0 0 0 geleverd e v erstelb are sch ro e v en en 90 jaai
aandrijftechniek kunnen we, zonder blikken o f blozen, zeggen dat wij het een
en ander weten van scheepsvoortstuwing. Neem bijvoorbeeld de onovertroffen
kennis en kunde om alle nodige berekeningen voor het schroefbladontwerp
te maken. Bladen die een m axim aal rendem ent com bineren met m inim aal
geluid en die voldoen aan de eisen van zeer uiteenlopende scheepstypen en
gebruiksomstandigheden in een vermogensgebied

van 1000 tot 2 0 .0 0 0 kW.

Bovendien, onze "één leverancier - één verantwoordelijke" werkwijze houdt in dat
we de gehele voorstuwingsinstallatie - compleet

«mm — m m

« bmb

met motor, koppeling, tandwielkast, schroef en as,
bedienings- en bewakingsysteem - volgens uw specifieke wensen samenstellen. Het
resultaat is "Advance Technology Propulsion E c o n o m y '.
O m dit te krijgen: bel ons, daarna er alleen nog water aan toevoegen.

W A K TS ILA ®D[§g[ML
Stork-Wartsila Diesel B.V.
P.O. Box 10608, 8000 GIB Zwolle, The N etherlands
Telephone +31-38-4253 253. Telefax +31-38-4223 564
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Alternatieven voor teer beschikbaar
Dit artikel is samenges teld onder auspiciën van de VNSI te Zoetermeer, V. V. V.f. te Leiden en het Minis terie van VROM te ‘s-Cravenhage

In d it artikel, ook verkrijgbaar als inform atieblad, worden de overwegingen weergegeven achter het voorge
nomen besluit betreffende PAK-houdende coatlngs. "Polycyclische aromatische koolw aterstoffen" (PAKs) z it
ten vooral in teer en zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Het besluit zal naar alle waarschijnlijk
heid In 1997 In werking treden.

Het bedrijfsleven en het ministerie van
VROM hebben gezamenlijk een onder
zoek uit laten voeren naar de milieu-aspecten van alternatieve produkten voor
scheepsteer. Bovendien is een praktijk
proef uitgevoerd om te kijken of de teervrije scheepscoatings ook kwalitatief ver
gelijkbaar zijn met de teerhoudende
scheepscoatings. Van beide onderzoe
ken worden in dit artikel samenvattingen
gegeven, met als doel duidelijke achter
grondinformatie te verschaffen aan pro
ducenten en gebruikers van teerhouden
de produkten, zodat zo snel mogelijk de
alternatieven ingezet kunnen worden.
Teer wordt zowel in een- als twee-componentencoatings toegepast. Dit artikel
richt zich vooral op de PAK-houdende
een-componenten coatings.

Milieu-aspecten
Polycyclische aromatische koolwater
stoffen (PAK) vormen een groep van en
kele honderden chemische stoffen.
Sommige van deze PAKs zijn kankerver
wekkend. Andere zijn giftig en breken
slecht af, kunnen zich daardoor opho
pen in bodem en waterbodem en daar
milieuschade veroorzaken. PAK behoren
tot de groep prioritaire stoffen waarover
de overheid in 1993 een beleidsstand
punt heeft ingenomen [1],[2] en [4],
Daarin is vastgesteld, dat in het jaar
2000 een emissiereductie van 90% ten
opzicht van 1985 moet zijn gerealiseerd.

PAKverbindingen
Omdat de groep van PAK-verbindingen zo groot is, is in het voorgenomen
besluit een selectie gemaakt van een
negental PAKs, die als gidsstof zullen
fungeren.
De negen PAKs zijn:
- Anthraceen
- Fenantreen
- Chryseen
- Benzo(a)anthraceen,
- Fluoranthreen
- Benzo(a)pyreen
- Benzo(k)fluoranthreen,
- lndenol(1,2,3-cd)pyreen
- Benzo(ghi)peryleen.

e

Coatings
De PAKs komen in grote hoeveelheden
voor in teer. Teer wordt door de verfin
dustrie in diverse produkten toegepast.
Produkten met teer zijn te herkennen
aan de veiligheidsaanduidingen die op
de verpakkingen moeten staan.
Zogenaamde
een-componenten
coatings als steenkoolteer, Black Varnish en vinylteer, worden gebruikt voor
staalbescherming op binnenvaartsche
pen. Twee-componentencoatings die
to t de groep teerhoudende produkten
behoren, zijn polyurethaanteer en teerepoxy's. Ze worden onder andere ge
bruikt voor de behandeling van de onderwater-buitenhuid van schepen, de
inwendige huid van waterballasttanks,
voor de conservering van sluisdeuren,
damwanden, de onderzijde van brug
gen en dergelijke.
Bij het gebruik van teer voor schepen
treden vooral PAK-emissies naar water,
waterbodem en lucht op door [5]:
- verdamping bij het aanbrengen van
de teer;
- emissie door slijtage en uitloging;
- emissie door verwijdering van oude
teerlagen.
De totale emissie (lucht, water en bo
dem en afval) van de negen PAKs ten
gevolge van het gebruik van steenkoolteer in de Nederlandse binnenvaart was
in 1990 ongeveer 30 ton. Ongeveer de
helft van de totale PAK-emissie naar het
oppervlaktewater is afkomstig van de
scheepvaart [3]. Het gebruik van de
koolteren op scheepshuiden levert dus
een relatief grote bijdrage aan de pro
blematiek van de verontreinigende op
pervlaktewateren en waterbodems.
Met het oog op het internationale ka
rakter van de problematiek is het nood
zakelijk dat maatregelen zoveel moge
lijk in internationaal verband worden
genomen. De hoeveelheid PAKs die via
de grote rivieren Nederland binnen
komt, is ongeveer gelijk aan de Neder
landse wateremissies. De belasting van

de waterbodems wordt voor bijna een
derde deel veroorzaakt door PAKs die
vanuit het buitenland via de grote rivie
ren aangevoerd worden.
Met verschillende internationale kaders
(Europese Unie (EU), de Internationale
Rijncommissie (IRC), de Centrale Com
missie voor de Rijnvaart (CCR) en de
OSPARCOM zijn contacten gelegd om
zo spoedig mogelijk to t een reductie
van de emissies te komen.
Het streven is in ieder geval vergelijkba
re maatregelen in Duitsland en België
ingevoerd te krijgen.

Verbod in 1997
Door het Ministerie van VROM is, in
overleg met het bedrijfsleven, een con
cept Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB) gemaakt, waarin de negen
PAKs met bijbehorende concentratiegrenzen zijn opgenomen. In deze concept-AmvB staat dat PAK-houdende
coatings (zowel ééncomponent, als
tweecomponenten) vanaf 1997 niet
meer mogen worden toegepast. Ook
het voorhanden hebben of het aan an
deren ter beschikking stellen is verbo
den. Met ingang van 1 oktober 1996
mogen PAK-houdende coatings alleen
nog in verpakkingen van ten hoogste
25 liter voorradig zijn of verhandeld
worden ter voorkoming van de aanleg
van grote bulkvoorraden.
De Inspectie Milieuhygiëne is gevraagd
om een handhavingsorganisatie op te
zetten en werkt op dit moment een
handhavingsplan uit.
Het verbod geldt niet voor alle toepas
singen van PAK-houdende coatings. Zo
w ordt bijvoorbeeld vanwege het inter
nationale karakter van de zeevaart voor
lopig een uitzondering gemaakt voor
toepassingen van teerepox/s op zee
schepen.
In eerste instantie is een reductiestrategie ontwikkeld voor ééncomponent
teerprodukten, waarvoor een redelijk
aanbod van alternatieve produkten
aanwezig is (veelal op bitumenbasis).
Later zijn daar de tweecomponenten
teerprodukten aan toegevoegd. Ook
SCHIP*WERFd»Z£E MAABT 1996

voor de tweecomponenten coatings
zijn intussen goede teervrije alternatie
ven beschikbaar.

Alternatieven
Teerprodukten hebben een lange tradi
tie, een lage prijs, een eenvoudige ver
werking en goede anti-corrosieve eigen
schappen. Milieuvriendelijke alternatie
ven zijn veelal nog onbekend en som
migen hebben twijfels over de kwaliteit.
Daarom is door het bedrijfsleven samen
met het Ministerie van VROM onder
zoek gedaan naar de alternatieven voor
één-componenten steenkoolteer, die
over een bestaande steenkoolteerlaag
aangebracht kunnen worden.
Het onderzoek is tweeledig en bestaat
uit een studie naar de mate waarin de
alternatieven vanuit milieu-oogpunt ac
ceptabel zijn en een praktijkproef waar
in de praktische toepasbaarheid van de
alternatieve systemen wordt getoetst.
De alternatieve coatings bezitten voor
namelijk bitumen-grondstoffen. Van
deze produkten is een aantal uit de
markt verzameld, die representatief zijn
voor de groep bitumen coatings. Deze
alternatieven zijn dus géén experimen
tele produkten, maar in de markt ver
krijgbare coatings, waarmee al geruime
tijd ervaring is opgedaan. Ze kunnen
over een bestaande steenkoolteerlaag
aangebracht worden.
Het bureau CREM uit Amsterdam heeft
in 1994 de alternatieve coatings op bitumenbasis onderzocht naast een tradi
tioneel teerprodukt [7]). De milieube

lasting van de alternatieven wordt na
genoeg geheel bepaald door het gehal
te aan PAK in het produkt. Het gehalte
aan PAK in steenkoolteer ligt dermate
hoog, dat elk van de alternatieven op
milieubelasting relatief gunstig scoort.

Praktijkproeven met alternatieven
TNO Coatings heeft een uitvoerige
praktijkproef begeleid waarin de alter
natieve produkten zijn vergeleken met
steenkoolteer [6] en [7], In de praktijk
proef zijn drie binnenvaartschepen (één
dekschuit, één droge lading schip en
één tankschip) behandeld met proefvlakken van enkele vierkante meters
produkt, zowel aan stuurboord als aan
bakboord. De proefvlakken werden
over de bestaande steenkoolteerlaag
aangebracht. De schepen hebben een
jaar lang gevaren en zijn medio 1995
beoordeeld. Uit het onderzoek is geble
ken dat er alternatieven op de markt
zijn met een vergelijkbare beschermen
de waarde als steenkoolteer.
Als milieuvriendelijkere alternatieven
voor de nog niet geteerde scheepshui
den kunnen onder andere ook epoxyverven worden genoemd. Kaal staal
dient bij voorkeur met epoxyverven be
handeld te worden. Deze verfsystemen
zijn aanzienlijk duurder dan de koolteren, maar ze zijn wel duurzamer.

Conclusies
De uitgangstoestand van de oorspron
kelijke teerlagen blijkt in sterke mate te
variëren. De ondergrond was oneffen
door ongelijkmatige teerlagen, on
derliggend roest en restanten aan
groei. De applicatie van de tien ge
selecteerde verfsystemen is door de
bemanning van de schepen of
door het personeel van de werf op
dezelfde wijze uitgevoerd als koolteer. leder verfsysteem is in twee la
gen met roller aangebracht. De ap
plicatie verliep probleemloos. De
alternatieve systemen bleken snel
ler te drogen dan de kootteer die
als referentie in de praktijkproef
meedeed.
De proefvlakken zijn na een vaarperiode van circa één jaar geïnspec
teerd. Het blijkt dat het gedrag van
de systemen (inclusief de referentie
steenkoolteer) in sterke mate be
paald wordt door de uitgangstoe
stand van de ondergrond. Op een
ondergrond met veel roest is de
performance van de alternatieven
in het algemeen iets minder dan
die van steenkoolteer. Wanneer de
systemen op nagenoeg intacte
kooit eer worden aangebracht, zijn
de verschillen tussen de alternatie
ven en koolteer kleiner. De watergedragen alternatieven onder
scheiden zich duidelijk door de
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slechtere hechting. Verder verkleurt een
aantal systemen aanzienlijk onder in
vloed van UV-belasting.

Evaluatie
Steenkoolteer is een gemakkelijk pro
dukt, waarmee in het verleden op een
voudige en goedkope wijze vooral op
staal geconserveerd kon worden. De
binnenvaart is echter een toepassings
gebied dat, door het afslijten van de
teerlaag, grote verontreinigingen in het
slib van de binnenwateren veroorzaakt
en waar een eenvoudig alternatief
noodzakelijk is.
De ontwikkelde alternatieven zijn al eni
ge tijd in de markt, maar nemen nog on
voldoende de plaats van steenkoolteer
in. Door het besluit over PAK-houdende
coatings is het verhandelen en toepassen
van steenkoolteer binnen afzienbare tijd
verboden en zullen de alternatieven aan
gebracht moeten worden.
Bitumen bevatten duidelijk minder
PAK's, hebben een redelijke duurzaam
heid en zijn kwalitatief gelijkwaardig
aan steenkoolteer. De aanvangskleur
(minder diep zwart) en het verkleuren
door UV-licht geven de alternatieve
produkten niet eenzelfde uiterlijk. De
beschermende waarde van bitumen
voor staal is gelijkwaardig aan die van
de teerprodukten. De fabrikanten en le
veranciers van coatings zijn in staat al
ternatieven aan te bieden, die ook tel
kens weer verbeterd worden op ge
noemde eigenschappen en de komen
de periode de teerprodukten volledig
zullen vervangen.
Mocht u nog vragen hebben, bel dan
deV.V.V.F., tel. 071 531 89 00.
De TNO-rapporten zijn openbaar en te
verkrijgen bij VNSI te Zoetermeer, tel.:
079 3531165. Prijs Fl. 55,— per stuk,
exclusief BTW en verzendkosten.
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Castor
Pattje Shipyards in W aterhuizen heeft op 21 december j.l. het containerschip Castor, bouwnum mer 390, op
geleverd. Het is het eerste van tw ee feederschepen m et een capaciteit van 446 TEU, die de w erf bouwt voor
Hartm ann Schiffahrts GmbH b Co. KG. in Leer, Duitsland. Het tweede schip, bouwnum mer 391, is thans in
aanbouw en zal later d it jaar onder NedeHandse viag in de vaart komen bij de Groningse rederij Feederiines.

De voornaamste gegevens van de Cas
tor zijn:
Lengte o.a.
110,39 m.
Lengte l.l.
102,75 m.
Breedte mal
15,90m .
Hoite
8,00 m.
Diepgang
6,05 m.
Draagvermogen
5 9 5 0 1.
Gross tonnage
4178.
De proeftochtsnelheid bedraagt 16 kn.
Het schip is gebouwd volgens de voor
schriften en onder toezicht van Germanischer Lloyd met de klassenotatie *
100 A5, with note: dry cargo vessel
with containers in cargoholds and on
hatches, Ice El, * MC El AUT, Cargohold forward suitable for dangerous
goods, IMO 1/7. Verder voldoet het
schip aan de voorschriften van de Seeberufsgenossenschaft.
De lekstabiliteit is gecontroleerd met de
probabiliteitsmethode.
Het ladinggedeelte is met langsspanten
geconstrueerd; in voor- en achterschip
zijn dwarsspanten toegepast.

INDELING
De Castor is een enkeldeksschip, met
een korte, iets verzonken bak en een
korte, eveneens iets verzonken kam
panje.
De indeling onder het hoofddek is van
voor naar achter:
- voorpiek voor waterballast;
- dwarsschroefcompartiment;
- dieptank voor waterballast;
- ruim I;
- ruim II;
- dieptanks voor brandstof (HFO);
- ruim III;
- machinekamer;
- hektanks voor drinkwater (op hart
schip) en zoet ballastwater (in de zij
den).

ruim III 2 x 2 tanks (SB en BB) en een
enkele lange centertank voor HFO. De
sprong in de breedte van deze laatste
tank houdt verband met het afstem
men van tankcapaciteiten in het kader
van de lekstabiliteit. In de achterste zijtanks van de dubbele bodem zijn op
halve lengte tanks voor MDO inge
bouwd.
De zijtanks binnen de dubbele huid zijn
geheel voor waterballast bestemd. Zij
zijn in 2 x 4 tanks onderverdeeld. In
ruim I en in de voorste 20-voets baai
van ruim II zijn in verband met de
scheepsvorm verdere zijtanks aange
bracht, met in de ruimen vertikale
langs- en dwarsschotten en met een
vlakke top op één containerhoogte bo
ven de tanktop. Ook deze tanks zijn be
stemd voor waterballast.
In de machinekamer zijn tegen het
voorschot in de zijden kleine droge
tanks aangebracht, om de daarnaast
gelegen settling- en dagtanks vrij van
de huid te houden, zodat zij bij een
aanvaring minder kans lopen lek te ra
ken; verder liggen tegen het schot, be
halve de al genoemde brandstoftanks,
een toegang naar het ruim (SB) en de
nooduitgang van de machinekamer (BB).
Op het tussendek liggen aan de achter
zijde aan SB de machinecontrolekamer,
met daarvoor de werkplaats, en aan BB
de ruimte voor de air conditioning. Te

gen het voorschot liggen de dagtank
voor HFO (SB) en die voor MDO (BB),
tegen de huid aan BB diverse tanks voor
hydraulische olie, smeerolie en thermi
sche olie.
Onder het tussendek in de machineka
mer bevinden zich tegen het voorschot
de settlingtanks voor HFO; verder aan
SB een sludgetank en er achter een
smeerolievoorraadtank; aan BB een
droge tank tegen de huid en een MDOtank en er achter een overlooptank
voor MDO en een draintank voor ther
mische olie.
De totale tankinhouden zijn:
HFO
418 m 3.
MDO
60 m 3.
Zoetwater
59 m 3.
Waterballast
261 3 m 3.
De brandstoftanks en de waterballasttanks zijn van een centraal niveaumeetsysteem voorzien.

Accommodatie
De accommodatie is ondergebracht in
een dekhuis van vijf lagen op de kam
panje en in de kampanje, als volgt:
- Op het brugdek: het stuurhuis.
- Op het kapiteinsdek: de suite voor de
kapitein aan SB, een kantoor tevens
eigenaarshut aan BB en de bonded
store op hart schip.
- Op het officierendek: de suites voor
eerste stuurman (SB) en HWTK (BB).

fig. 1. De Castor (foto: Aerophoto Eelde).

Over de lengte van de ruimen heeft het
schip een 1,10 m hoge dubbele bo
dem, doorlopend in de machinekamer,
en een dubbele huid, met de langsschotten op 6,60 uit hart schip.
De dubbele bodem is grotendeels voor
waterballast bestemd: onder ruim I één
tank dwarsover, onder ruim II 2 x 2
tanks en onder de brandstoftanks en
8
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- Op het sloependek: suites voor de
tweede stuurman en de tweede
WTK.
- Op het kampanjedek: aan SB de hut
van de bootsman, bergplaats dekdienst en de noodgeneratorruimte;
aan BB de hut van de kok en een
'treatment room'.
Alle suites, hutten en treatment room
hebben een eigen toilet unit,
- In de kampanje: aan SB achtereen
volgens officiersmess, kombuis, bemanningsmess en koel- en vriescel
len voor proviand; op hart schip te
gen het frontschot een was- en
kleedlokaal annex wasserij en in het
hek de stuurmachinekamer; aan BB
vier eenpersoons bemanningshutten, met per twee hutten een toilet
unit, een toilet voor algemeen ge
bruik en achterin de droge proviandruimte, met afgescheiden bieropslag.
De bemanning telt in totaal dus 11
koppen.
De accommodatie is geheel van air
conditioning voorzien. Verder zijn er
om geluid- en trillingoverlast te voorko
men overal zwevende vloeren aange
bracht. De warmte-isolatie in de ac
commodatie bestaat uit 100 m steen
wol tegen de huid en 80 mm tegen de
overige buitenwanden en onder de aan
weer en wind blootgestelde dekken.
Tussen luik III en het frontschot van de
kampanje staan twee smalle dekhuizen.
Aan SB bevat het dekhuis de verfbergplaats en een vent room voor de ruimventilatie; aan BB de C 02-kamer.

LADINGVOORZIENINGEN
De luikhoofden van de drie ruimen
hebben 1,80 m hoge coamings. De af
metingen van de luikhoofden zijn (dagmaat):
Ruiml
6,39x10,56 m.
Ruim II
25,56 x 13,20 m.
Ruim III
38,34 x 13,20 m.

panelen te verwijderen.
Alle luiken worden door hydraulische
plunjers geopend en gesloten. De hy
draulische unit staat in de machineka
mer.
De luiken zijn aan de onderzijde niet
beplaat. Zij zijn berekend op een gelijk
matige belasting van 1,75 t/m 2 en
worden op de coamings vastgezet met
handbediende, snelwerkende klampen.

worden verwijderd. De capaciteit is dan
45 stuks 45-voeters in de ruimen en 54
stuks 45/49-voeters op de luiken II en III,
plus een aantal 20-voeters.
De toelaatbare stapelgewichten zijn:

Containerindeling

Voor het vervoer van koelcontainers zijn
aan dek, achter de luiken II en III, in to
taal 40 aansluitingen van 440 V aange
bracht.
Alle drie ruimen zijn van mechanische
ventilatie voorzien.
Een Holland Marine ladingcomputer is
geïnstalleerd voor beheersing van het
laad- en losproces, de langsscheepse
sterkte, trim en stabiliteit.

Ruim I is bestemd voor het vervoer van
gevaarlijke ladingen (IMO 1/7). Er is
plaats voor acht 20-voets containers: in
de eerste en tweede laag elk twee stuks
en in de derde laag vier.
In de ruimen II en III staan de containers
in vijf rijen en in drie lagen. De vrije
hoogte in de ruimen is voldoende om
in plaats van drie ISO-containers van
2438 mm hoogte en/of Euro-containers van 2500 mm ook twee high cube
containers van 2900 mm plus één ISOof Euro-container te plaatsen.
De ruimen I en II hebben twee respec
tievelijk drie baaien voor 40-voets con
tainers en zijn hiertoe van (wegneembare) containergeleidingen voorzien.
Uiteraard kunnen in de 40-voets baaien
ook 20-voets containers worden ge
plaatst. Er zijn dan extra fittings nodig
om ze op hun plaats te houden.
Op de luiken en aan dek staan de con
tainers in zes rijen (alleen op luik I in vier
rijen) en vier hoog, achter luik III zelfs
vijf hoog. Tussen luik II en luik III is
plaats voor acht dwarsscheeps ge
plaatste 20-voets containers.
De containercapaciteit wordt zodoen
de als aangegeven in tabel 1.
Met homogeen beladen containers van
1 4 1 is de containercapaciteit 300 TEU,
Er kunnen ook containers van 45 en 49
voet worden vervoerd, In de ruimen
moeten daartoe, behalve aan de einden
van de ruimen, de containergeleidingen
Tabel 1. Containercapaciteiten.

Luiken
Luikhoofd I wordt afgedekt door een
enkel, naar voren scharnierend luik.
De luikhoofden II en III zijn voorzien van
vouwluiken. Luikhoofd II heeft 2 x 2 pa
nelen, met in open stand twee panelen
aan elk einde. Luikhoofd III heeft 3 x 2
panelen, met in open stand twee pane
len aan de voorkant en 2 x 2 panelen
aan de achterkant van het luikhoofd.
Hierbij kunnen de middelste twee pa
nelen van de achterste worden losge
koppeld en dan worden weggenomen,
waardoor het laden en lossen van con
tainers uit het ruim er onder mogelijk
wordt zonder de containers op de achtergelegen panelen te verwijderen. Ook
kunnen bij losgekoppelde panelen de
achterste panelen worden geopend
zonder de containers op de middelste
MAART 1996 SCHIPJkWERFd*ZEE

TEU
Ruim I
Ruim II
Ruim III
Subtotaal

8
58
90
156

16
Luikl
96
Luik II
8
Tussen II en III
144
Luik III
26
Achter luik III

FEU + TEU
0 + 8
28 + 2
45 + 0
73 + 10
0
48
4
72
0

+
+
+
+
+

16
0
0
0
26

Subtotaal

290

124 + 42

Totaal

446

197 + 52

In de ruimen
Op de luiken
Aan dek

TEU
75 t
451
501

FEU
901
45 t
501

MACHINE-INSTALLAT1E
De Castor wordt voortgestuwd door
een MaK dieselmotor, type 8M32, met
een vermogen van 3520 kW bij 600
tpm. Via een superelastische Spiroflex
koppeling en een Lohmann & Stolterfoht reductiekast, type Navilus CCS
710, drijft de motor een Lips verstelbare
schroef aan. Deze heeft vijf bladen, een
diameter van 3750 mm en maakt 174
tpm.
Op de tandwielkast is een PTO aange
bracht voor aandrijving van de Stam
ford asgenerator, type HC5-2F, 500
kW, 3 x 440/220 V, 60 Hz. Verder zijn
er twee Caterpillar hulpsets, type 3406
Dl-T, van elk 270 kW bij 1800 tpm
geïnstalleerd, alsmede een Caterpillar
haven/noodset, type 3304 Dl-T, van
116 kW. Deze laatste staat op het kam
panjedek opgesteld. De hulpsets staan
op het tussendek in de machinekamer
en wel aan BB.
Voor verwarmingsdoeleinden is een
thermische olie systeem geïnstalleerd,
met onder andere een afgassenketel in
de uitlaatleiding van de hoofdmotor
(500.000 kcal/h = 581,5 kW) en een
oliegestookte ketel met dezelfde capa
citeit.
In de machinekamer zijn verder onder
andere geplaatst:
- twee Atlas Copco startluchtcompressoren van elk 39 m3/h bij 30 bar, met
twee luchtvaten van 250 liter;
- twee Allweiler brandstoftrimpompen
van elk 10 m 3/h bij 2,5 bar;
- twee Alfa Laval separatoren voor
HFO, type FOPX 605 TFD, van elk
800 liter/h;
- een Alfa Laval dieselolieseparator, ty
pe MMPX 303 SCP, van 1200 liter/h;
- een Alfa Laval smeerolieseparator, ty
pe LOPX 705 SFD, van 1050 liter/h;
9
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- een Steimel reserve smeeroliepomp,
77 m 3/h bij 10 bar;
- een FTS sludgepomp van 10 m 3/h bij
3 bar;
- drie Instream zoetkoelwaterpompen
van elk 60 m 3/h bij 3 bar;
- een Desmi zoutkoelwaterpomp van
elk 170 m 3/h bij 2 bar;
- twee Desmi brandblus/dekwaspompen van elk 65 m 3/h bij 5,5 bar;
- twee Desmi lens/ballastpompen van
elk 220 m 3/h bij 2,5 bar;
- een Turbulo lenswaterreiniger van
2.5 m 3/h;
- een Alfa Laval/Nirex zoetwatermaker
van 12 t/dag;
- een zoetwaterhydrofoorinstallatie van
500 liter met twee pompen van
1.5 m 3/h bij 4 bar.
Een IPH/Eekels alarmsysteem met 80
meetpunten bewaakt het juist functio
neren van de machine-installatie.

OVERIGE UITRUSTING
Stuurgerei
Het schip is uitgerust met een vrijhangend, rechthoekig balansroer, dat
w ordt bewogen door een Tenfjord
elektro-hydrauiische, tweerams stuurmachine, type 18 M. De maximale
roerhoek is 2 x 35°.
In het voorschip is een elektrisch aange
dreven jastram dwarsschroef van 400
kW aangebracht, type BU 60 F. De
schroef heeft vier vaste bladen, een dia
meter van 1280 mm, maakt 575 tpm
en ontwikkelt een stuwkracht van 5 ,0 1.

Lijs* van toeleveranciers voor het containerschip Castor,
(nietvoBectg)
Alfa Laval, Moarssen

separatoren

Atlas Copco, Zwijndrecht

compressoren

Btaauw, Hoogezand

ballast- en brandstoReidingen
toilet units
achtersteven, schroefaskoker en roer
containerfittings
nautische uitrusting en reddingmiddelen
elektrische installatie
koel- en vriescellen
hulpsets en noodsei
meubel- en timmerwerk
sewage-installatie
ladingcomputer
stoffering

Btohm + Voss, Duitsland
Bot, Groningen

Ceman, Bremen
Datema, Delfzijl
Hekels, Hoogezand
Fridina, Groningen
Geveke, Papendrecht
Grosom, Groningen
Homworthy, Rotterdam
Holland Marine, Lage Zwaluwe
Huizing, Hoogezand
Hydraudyne Bruinhol, Rotterdam
Intersono, Fpe
los tram, Hamburg
Kroon, Hoogezand
Kwint, Groningen
v.d. Linden en Veldhuis, Groningen
Ups, Dmnen
MacGregor, Duitsland
MaK, Dordrecht
Mc. Duif, Hngeiand
Nautische Unie, Delfzijl
Noordhof, Kropswolde
Novenco, Bergschenhoek
Recon, Groningen
van Rijn, Veenendaal
Schat Davit Compagnie, Utrecht
Ships'Fquipm ent Centre, Groningen
STN Atlas, Rotterdam
Tech:). Bureau Uittenbogaart, Rotterdam
Technoship, Apeldoorn
Ulstein Rekat), Groningen
Unilor, Rotterdam
Vuyk Fngineering Centre, Groningen
Wiesloch, Spijkenisse
Willich Gresei, Breda
Winel, Assen

van Wingerden, Gorinchem
Worteiboer, Rotterdam

Anker- en meergerei

Reddingmiddelen

Het ankergerei bestaat uit twee 'high
holding power' Pool-TW ankers van
2295 kg elk en 495 m K3 ankerketting
van 44 mm. Voor het behandelen hier
van zijn op het bakdek twee Brattvaag/Ulstein gecombineerde anker/meerlieren geplaatst, elk met een nes
tenschijf, een self tensioning trommel
voor 170 m polypropyleen draad van
44 m en een verhaalkop.
Op het kampanjedek staan twee meerlieren van hetzelfde fabrikaat, met gelij
ke trommels als op het voorschip.
Alle lieren worden hydraulisch aange
dreven. De powerpacks staan in de bak
en in de stuurmachinekamer.

Op het achterschip staat een Fassmer
vrije val boot voor 17 personen opge
steld, op het sloependek aan BB een
rescue boot van hetzelfde fabrikaat,
met een 10,5 kW buitenboordmotor.
Verder zijn er twee DSB opblaasbare
vlotten voor elk 16 personen. Een Schat
Combikraan op het kampanjedek be
dient de vrije val boot, de rescue boot
en het BB vlot en dient tevens als proviandkraan. Het SB vlot w ordt door een
aparte Schat davit behandeld.

Brandbestrijding

tandwielkast
geluid- en trillingodviezen
dwarsschroef
branddeuren; gereedschappen
meerdraden
isolatiewerk
schroef
vouwluiken
hoofdmotor
kathodische bescherming
reddingvlotten; brandblusuitrusting
schilderwerk
AC, ventilatie en verwarming, sanitaire pijpleidingen
installatie machinekamer
CO /installatie
combi-kraon en davit voor vh t
Panama kluizen en verhaalrollen
navigatie- en communicatie-apparatuur
lenswaterreiniger
vrije val boot en rescue boot
stuurmachine, lieren, tonkmeetsysteem
autogene lasapparatuur
constructietekeningen
thermische olie installatie
vloeren in accommodatie
waterdichte deuren en luikjes
ramen en poorten
ankers en kettingen

alarmsysteem is aangebracht.
Voor de machinekamer en de laadrui
men is een C 0 2-systeem geïnstalleerd.
De brandbluspompen zijn hiervoor al
vermeld. De noodbluspomp staat in de
dwarsschroefruimte opgesteld.

Navigatie- en communicatie
apparatuur
De uitgebreide apparatuur omvat on
der andere GPS-navigator, autopilot,
satellietnavigatie en Inmarsat C Satcom.
De communicatie-apparatuur voldoet
aan de eisen van het GMDSS voor ge
bied A3.

In de machinekamer en in de accom
modatie is een branddetectie- en
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M et zogenaamde voortgangsnoti
ties DGSM-Noordzeebeleid bedoelt
de overheid een aantal Noordzeerelevante
ontwikkelingen
op
scheepvaartgebied in hun samen
hang te schetsen. In januari 1995
verscheen de eerste, in januari 1996
de tweede. Aan de laatste ontlenen
wij het onderstaande.

Het jaar 1995 heeft vooral in het teken
gestaan van de totstandkoming van
een tweetal nota's, te weten:
- de nota Zeescheepvaartbeleid (zie
Schip en Werf de Zee, december
1995), gericht op de versterking van
de maritieme sector; en
- de nota Zeehavenbeleid, gericht op
de versterking van de concurrentie
positie van de Nederlandse zeeha
vens.
Naast de uitwerking en uitvoering van
deze nota's wordt momenteel binnen
het Directoraat-Generaal Scheepvaart
en Maritieme Zaken (DGSM) op een
aantal onderdelen, in hun onderlinge
samenhang, verder gewerkt aan beleids- en planvorming ten behoeve
van het functioneren van de zee
scheepvaartsector. Het betreft hier on
derdelen als het vlag-/vlootbeleid, de
kustvaart, vestiging van maritieme be
drijven, het zeehavenbeleid, het bemanningsbeleid, het milieubeleid voor
de scheepvaart, het scheepvaartverkeersbeleid en de beloodsing van
schepen.

Internationale Maritieme Organi
satie (IMO).
In IMO-kader speelt momenteel een
aantal ontwikkelingen die direct of in
direct van belang zijn voor het scheep
vaartverkeer op de Noordzee. Als
voornaamste ontwikkelingen worden
genoemd:
- een voorstel van Nederland en
Duitsland tot wijziging van het SOLAS-Verdrag, op grond waarvan (be
paalde categorien) schepen kunnen
worden verplicht bepaalde routes te
volgen, is afgerond. Deze wijziging
wordt 01-01-1997 van kracht Ne
derland, Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk zullen in 1996 de zoge
naamde diepwaterroutes op de
Noordzee bij de IMO voordragen als
verplicht te gebruiken door (grotere)
tankschepen;
- een mede op voorstel van Neder
land geaccepteerde wijziging van
het SOLAS-Verdrag, op grond waar
van (bepaalde categorieën) schepen
kunnen worden verplicht zich bij
een kuststaat te melden, ook wan
neer zij deze slechts passeren; deze
voorziening is vooral van belang

voor het verkrijgen van informatie
over (milieu-)gevaariijke ladingen
die de kust passeren; de wijziging is
01-01-1996 in werking getreden en
het SOLAS-Verdrag biedt nu het intemationaalrechtelijk karakter voor
in EU- en nationaal verband in voor
bereiding zijnde scheepsrapportagesystemen;
- de bovenbedoelde ontwikkelingen
op het punt van scheepsrapportagesystemen hebben er toe geleid dat
het uitrusten van schepen met zoge
naamde transponders op de IMOagenda is geplaatst; met deze
transponders kan identificatie en
'monitoring' van schepen plaatsvin
den, en kunnen bijvoorbeeld ladinggegevens langs elektronische weg
aan een kuststation worden ver
strekt; een gefaseerde invoering van
een (integrale) uitrustingseis voor
schepen w ordt rondom het jaar
2000 verwacht;
- een wijziging van het SOLAS-Ver
drag die moet voorzien in een meer
verplichtende status van de zoge
naamde 'vastzetcode', die zich on
der meer richt op het tegengaan van
het overboord slaan van containers.
Deze wijziging van hoofdstuk VI en
VII van het Verdrag wordt per
01-07-1996 van kracht. Vanaf dat
moment zullen alle container ver
voerende schepen een goedgekeurd
'cargo securing manual' moeten
hebben;
- de integrale herziening van het
STCW-Verdrag in juli 1995 (Stan
dards on Training, Certification and
Watchkeeping), in het bijzonder ge
richt op het verder indammen van
de 'menselijke factor' als belangrijke
oorzaak van scheepsongevallen. De
nieuwe voorschriften zullen 01-021997 in werking treden;
- het verdrag betreffende opleidings
eisen voor personeel aan boord van
vissersvaartuigen, dat juli 1995 is
aanvaard. Dit verdrag zal in werking
treden nadat het door 15 landen is
geratificeerd;
- een integrale herziening en moder
nisering van de internationale richt
lijnen
voor verkeersbegeleiding
(IMO-GuidelinesforVTS). De herzie
ne Resolutie zal eind 1997 door de
IMO-Assembly worden bekrachtigd;
- een discussie over een toekomstig ci
viel wereldwijd (satelliet-) navigatie
systeem (GNSS). Hiervoor is een
aparte werkgroep binnen IMO on
der leiding van Nederland medio
1995 van start gegaan;
- de aanvaarding van eisen voor elek
tronische kaart-systemen (ECDIS);
- een in voorbereiding zijnde nieuwe
Bijlage (VI) bij het MARPOL-Verdrag,
waarin naast luchtverontreiniging
ook aandacht w ordt besteed aan

een aantal kwaliteitsaspecten van
bunkerolie. Naar verwachting wordt
deze Bijlage in juli 1996 in MEPCverband afgerond en in het voorjaar
van 1997 zal een diplomatieke con
ferentie plaatsvinden waarbij de Bij
lage formeel wordt vastgesteld.

Europese Unie (EU).
Sinds begin 1993 heeft de Europese
Unie zich in toenemende mate met de
veiligheid van de scheepvaart bezig
gehouden. De (milieu-)veiligheid van
de scheepvaart werd min of meer een
vast onderwerp op de agenda's van
zowel de Transportraad als de Milieu
raad. Vooral ook van de zijde van de
Europese Commissie is er hard aan ge
werkt om communautaire regelge
ving tot stand te brengen. Als voor
naamste ontwikkelingen worden ge
noemd:
- het uitbrengen in 1993 door de EUCie van het beleidsdocument
"A common policy on Safe Seas",
waarin op basis van een min of meer
integrale probleem-analyse een be
leidskader en een concreet actieplan
worden neergezet, gericht op ver
hoging van de scheepvaartveiligheid
in Europese wateren. De uitwerking
van dit actieplan is inmiddels groten
deels voltooid;
- de in werking treding per 13-09-1995
van de Europese Richtlijn (93/75) met
betrekking tot het melden van sche
pen met (milieu-)gevaarlijke stoffen
aan de (EU-)haven van vertrek of be
stemming;
- de ontwikkeling van een EU-concept
voor de uitwisseling tussen havens
en kuststations, en tussen kuststations onderling, van gegevens over
schepen met (milieu)-gevaarlijke la
dingen; het concept is in 1995 uit
gewerkt in een (nationaal) meld- en
informatiesysteem genaamd "NEREUS". Na volledige implementatie
zal het worden gekoppeld aan ver
gelijkbare systemen van andere Lid
staten (zie verder onder 'Nationale
ontwikkelingen');
- de realisatie van plannen voor een
meer integrale Europese verkeers-infrastructuur, ingebed in het kader
van de Trans-Europese Netwerken
(TEN); dit zogenaamde Vessel Traffic
Management and Information Sys
tem (VTMtS) voorziet onder meer in
de nadere ontwikkeling van verkeersbegeleidingssystemen, ptaatsbepalings- en communicatiesyste
men en telematica-netwerken voor
informatie-uitwisseling;
- de voorbereiding van gezamenlijke
criteria voor de aanwijzing van milieugevoelige zeegebieden (MESA's)
en maatregelen ter bescherming
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van dergelijke gebieden (de voort
gang van dit proces verloopt trager
dan verwacht);
- de totstandkoming van een Europe
se Verordening gericht op het verle
nen van kortingen op haven- en
loodsgelden voor zogenaamde Segregated ballast tankschepen (SBT);
de verordening is per 01-01-1996
van kracht geworden;
- de totstandkoming van een Europe
se Richtlijn inzake havenstaatcontrole (port state control, PSC), gericht
op een meer strikte en eenvormige
toepassing daarvan in de Europese
havens. Deze richtlijn dient op
01 -07-1996 geïmplementeerd te zijn;
- de voor de verdere beleidsontwikke
ling relevante activiteiten van Euro
pese onderzoeksprogramma's, zoals
met name het Vierde Kaderpro
gramma en de voorbereiding van
het Vijfde Kaderprogramma;
- de ontwikkeling van een Europees
radionavigatieplan, dat een integraal
beeld moet bieden voor wat betreft
de huidige situatie, ontwikkelingen,
behoeften en beleidskeuzen, in be
ginsel voor alle transportmodi; input
voor het EU-plan vormt onder meer
het door Verkeer en Waterstaat ont
wikkelde nationale radionavigatie
plan (zie Schip en Werl de Zee, okto
ber 1994).
Tevens kunnen in dit kader nog wor
den genoemd de recente initiatieven
van de EUCie om te komen tot een Eu
ropese betrokkenheid bij mondiale satellietnavigatiesystemen (GNSS) en
verkenningen naar de haalbaarheid
van een gebruikersheffing voor het
verkeersinstrumentarium t.b.v. de zee
scheepvaart ('user pays').

Regionaal Noordzee-verband.
Ook in het regionale verband tussen
de Noordzeelanden, mede ter uitvoe
ring van de slotverklaring van de Vier
de Noordzeeministersconferentie die
op 8 en 9 juni 1995 te Esbjerg is ge
houden, speelt momenteel een aantal
ontwikkelingen, waarvan hier in wille
keurige volgorde worden genoemd:
- het aanmerken van de Noordzee als
special area onder Bijlage I van het
MARPOL-Verdrag voor de operatio
nele lozingen van de scheepvaart,
- het nastreven van een regionale uit
fasering van TBT (Tri Butyl Tin; dit is
een organotinverbinding, die ge
bruikt wordt in anti-fouling verven,
wdj), indien de uitfasering in IMO
voor 1997 onvoldoende vooruit
gang heeft geboekt,
- de ontwikkeling van maatregelen
13
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voor het to t stand brengen van een
nauwer
samenwerkingsverband

- het overleg in de context van de on

voor handhaving door de autoritei
ten van de Noordzeestaten, niet al

het MARPOL-Verdrag over het aan
merken van de Noordzee als een
'special area' voor luchtverontreini
ging door schepen.

leen in de kustgebieden maar ook in
de Exclusieve Economische Zones
(6EZ) van de Noordzeestaten,

der 'IM O ' genoemde Bijlage VI bij

den te herzien,
- de na de Vierde Noordzeeministersconferentie op het punt van de
scheepvaart gemaakte afspraken
over welke landen voor welke acties
initiatieven zullen ontplooien,
- de voortzetting van de regionale sa
menwerking in Noordzeeverband,
waarbij Noorwegen als gastland zal
optreden voor een rond het jaar
2000 te houden Vijfde Noordzeeministersconferentie,
- het advies van de onder het Bonn
agreement ingestelde 'ad hoe Working Group on Emergency Towing
(ETQW)' over de regionale verant
woordelijkheden, interventiemogelijkheden en beschikbare capaciteit
met betrekking tot de uit te voeren
bergingsoperaties. (M et het 'Bonn
Agreement' w ordt bedoeld de Wet
bestrijding ongevallen Noordzee,
Wet B.O.N. De wet bevat aanvullen
de regels met betrekking to t het
voorkomen, beperken of ongedaan
maken van schadelijke gevolgen van

- Deels in samenhang met bovenge
noemde internationale ontwikkelin
gen zijn op nationaal niveau een
aantal
concrete ontwikkelingen
gaande dan wel recentelijk afge
rond die direct of indirect betrek
king hebben op de vorming en uit
voering van het Noordzeebeleid. Als
concrete ontwikkelingen kunnen
worden genoemd:
- de ontwikkeling van een nationaal
meld- en informatiesysteem ge

particularly sensitive area (PSA). Hoe
wel tijdens de 4e Noordzeeminis-

de nationale autoriteit), op basis
waarvan gegevens over (milieu-)gevaarlijke ladingen bij incidenten of

het wereldwijde nood-, spoed- en
veiligheidscommunicatiesysteem
(GMDSS),
- de besprekingen met enige andere
Noordzeelanden, gericht op de o n t
wikkeling van een zogenaamde
'strategisch model' voor de beoor
deling van de risico's van aanvarin
gen van schepen met mijnbouwinstallaties. Dit model moet het mo
gelijk maken een consistent beleid te
ontwikkelen met betrekking tot de
plaatsing van offshore-installaties in
relatie to t het scheepvaartverkeer
(zie ook 'Nationale ontwikkelingen'),
14

voorstel to t wijziging van de Wet
voorkoming verontreiniging door
schepen (WWS) zal binnenkort aan
de Ministerraad worden aangebo
den,

Kustwachtcentrum en voorziet in
een integratie van de diverse be
staande meldingsregelingen,
- de in 1996 beoogde start van de

gankelijk zijn, waardoor gericht en

stroomlijning van de diverse vormen
van verstrekking van (veiligheids-)informatie aan de scheepvaart (info-

slagvaardig actie kan worden onder
nomen; door de beoogde koppeling

- de systematische benadering van
aanvarings- en aandrijvingsrisico's
van mijnbouwinstallaties op de
Noordzee; in d it kader w ordt naast
het zogenaamde 'strategisch model’
een 'operationeel model’ ontwikkeld
dat het KWC de mogelijkheid geeft
om de baan van driftende schepen
te voorspellen en zodoende gerichte
maatregelen te treffen. Naar aanlei
ding van testen met een prototype
van dit model is de ontwikkelaar ge
vraagd met voorstellen voor verdere
verbetering te komen,

naar de zeehavens, maar is daartoe

calamiteiten snel voor het KWC toe

- het strategisch plan van aanpalk na
leving lozingenbeleid (SPAN), ge
richt op een integrale (keten-)benadering van de handhaving van voor
schriften met betrekking tot opera
tionele lozingen door de scheep
vaart is afgerond; vervolgacties zijn
in voorbereiding,
- de werkingssfeer van het inmiddels

- de afronding van het convenant met

met steun van de haven van Rotter
dam en DGSM ingestelde certificerings-systeem (Green Award) gericht
op het belonen van milieu-veilige en

ontwikkeld voor de Waddenzee. Ge

de visserijsector inzake de afgifte van
afvalstoffen; over de uitbreiding van
dit convenant met klein gevaarlijk af
val (KGA), is overleg gaande,

-vriendelijke schepen zal mogelijk
worden uitgebreid. Olietankers van
af 20.000 ton dw t (nu nog 50.000
ton) vallen dan onder het systeem,

faseerde implementatie van 'Nereus'
In de loop van 1996,

- het in 1996 operationeel worden

- de herziening van de regelgeving

- de met het bergingsconsortium
'SWI' (Smit, Wijsmuller Internation
al) gesloten overeenkomst, op basis

van een op het satellietnavigatiesysteem GPS gebaseerd precisieplaatsbepalingssysteem voor de nadering
in de vaargeulen van de grotere Ne

m et betrekking to t het loodsen van
zeeschepen en de daarmee samen

van 'Nereus' met dergelijke syste
men van andere EU-Lidstaten wordt
voorts een snelle uitwisseling van re
levante gegevens tussen de Lidsta
ten mogelijk; een vergelijkbaar,
kleinschaliger systeem (WATIS) is

waarvan het bergingsvaartuig "WA

van het vaartuig voor bergings- en
SAR-activiteiten is bij operationele
overeenkomst gemandateerd aan
de Directeur Kustwacht

- de structurele afstemming tussen de
Noordzeelanden bij Search and Rescue(SAR) en de implementatie van

zee (STZ); d it STZ is een uitvoerings
regeling van de Scheepvaartverkeerswet en is aanvullend op de in
ternationale bepalingen ter voorko
ming van aanvaringen op zee (COLREG, ZAR); het STZ heeft met name
betrekking op de aanloopgebieden

heersbevoegdheid voor de directeur

instelling van een 'special area' voor
Bijlage I van het MARPOL-Verdrag,

doende w ordt gesteund,

de Noordzee, het zogenaamde
scheepvaartreglement
territoriale

(bevoegde plaatselijke autoriteiten)
en het kustwachtcentrum (bevoeg

KER' sinds juli 1995 permanent in
zetbaar is op de Noordzee, De inzet

aan te merken door Duitsland en
Denemarken to t nog toe onvol

- de begin 1996 van kracht wordende
aanvullende (gedrags)-regeling voor

niet beperkt het STZ treft onder
meer een formele (nautische) be

tersconferentie (NZMC) concessies
zijn gedaan met betrekking tot de

moet worden vastgesteld dat het
streven om de Waddenzee als PSA

Noordzee is gaande en zal in 1996
worden voltooid,

naamd 'Nereus', i.c. een (EDI-) netwerk-koppeling tussen de zeehavens

ongevallen op de Noordzee, wdj),
- de aanwijzing van de Waddenzee als

den, Het daarmee samenhangende

het vaarwegmarkeringsplan voor de

Nationale ontwikkelingen.
- het nastreven van een reductie van
het scheepsafval, door het gebruik
van havenontvangstinstallaties te
bevorderen, een afgifteplicht te ont
wikkelen en de financieringsmetho

- de rationalisering van de vaarwegmarkering op de Noord-zee, tegen
de achtergrond van functionaliteitseisen van gebruikers en ontwikkelin
gen op het punt van radio- en radarplaatsbepaling; implementatie van

- de ondertekening van de nieuwe
overeenkomst voor de Kustwacht
door de zes betrokken ministers in
juni 1995, op grond waarvan de Ko
ninklijke marine is belast met de ope
rationele leiding over de uitvoering
van de kustwachttaken. Voor een
goede afstemming tussen beleid en
uitvoering is het driehoeksoverleg in
gesteld; de in Kustwachtverband sa
menwerkende diensten worden in
dit overleg vertegenwoordigd door

naut),

derlandse zeehavens (HANAS),
- de lopende herziening van het Ram
penplan Noordzee, mede op basis
van evaluaties van periodiek gehou
den oefeningen,

(GMDSS), waarvoor m et name in
het KWC infrastructurele voorzienin
gen zijn en worden getroffen,
- de verdere verbreiding nationaal zo
wel als internationaal van het zoge
naamde PPM-systeem (promotion
in ports of MARPOL), gericht op informatie-uitwisseling tussen havens
over de afgifte van afvalstoffen, en
het inspecteren van schepen in geval
van het niet afgeven van afvalstof

en de voorzitter van de PKHN (Per

fen. Gestreefd w ordt naar integratie

manente Kontaktgroep Handhaving
Noordzee). De m et de veranderin

van PPM met het bestaande systeem

een fe it

- de uitgifte door DGSM van een
Noordzeekaart waarin een groot
aantal thematische gegevens met
betrekking to t het scheepvaartver
keer op de Noordzee is weergege
ven.

- de lopende implementatie van het
wereldwijde, nood-, spoed- en vei
ligheidscommunicatiesysteem

de Directeur Kustwacht, de Direc
teur Scheepvaartverkeer van DGSM

gen samenhangende overdracht
van personele, materiële en financië
le middelen was per 1 januari 1996

hangende invoering van een verkeersbegeleidingstarief,

van havenstaatcontrole (PSC),
- het wetsvoorstel van Rijkswet to t in
stelling van een EEZ (Exclusieve Eco
nomische Zone) zal binnenkort aan
de Tweede Kamer worden aangebo

Planvorming.
Momenteel wordt binnen DGSM een
tweetal plannen voorbereid die in be
langrijke mate bepalend zijn voor het
de komende jaren te voeren scheepvaarteleid op de Noordzee,
Beleidsplan scheepvaartverkeer Noord
zee (BSN-II).
In januari 1987 verscheen het beleids
plan Scheepvaartverkeer Noordzee
(BSN) onder de titel 'O p Koers'. Deze
nota vormde een beleidsvoornemen
van de regering waarin werd aange
geven op welke wijze zij een veilige en
vlotte afwikkeling van het scheep
vaartverkeer van en naar de Neder
landse havens wilde bevorderen, hoe
zij de belangen van het scheepvaart
verkeer wilde afstemmen op de ande
re gebruiksfuncties op de Noordzee en
SCHIPaWERFdeZEE MAART 1996

hoe zij de komende jaren voorwaar
den ging scheppen voor een veilige
verkeersafwikkeling langs de Neder
landse kust Het bijbehorende actie
programma omvatte een honderdtal
concrete actiepunten, die sindsdien
grotendeels zijn afgerond of door de
ontwikkelingen zijn achterhaald.
Mede op basis van kwantitatieve ana
lyses is geconstateerd dat het in het
verleden in gang gezette beleid zijn
vruchten heeft afgeworpen. Immers,
op de Noordzee gebeuren relatief wei
nig ongevallen ten opzichte van ande
re vervoersmodaliteiten en ten opzich
te van in verkeersdichtheid vergelijk
bare zeegebieden.Het beleid voor de
toekomst is daarom op hoofdlijnen
gericht op een voortzetting van het
huidige beleid, waarbij belangrijke (in
ternationale) ontwikkelingen op de
voet worden gevolgd en stelselmatige
evaluaties zullen plaatsvinden.
Het bovenstaande zal nader worden
uitgewerkt in een vervolgplan scheep

DNV

vaartverkeer Noordzee (BSN-II) dat,

veel gedaan in de sfeer van concrete

gen, ter stimulering van duurzame

nadat de tot en met 1995 ingewon
nen verkeers- en ongevalsgegevens
zijn verwerkt, in de loop van 1996 zal
verschijnen.
Belangrijk onderdeel van BSN-II is de
ontwikkeling en uitwerking van een
communicatie-strategie, gericht op
het effectief informeren van de diverse
bij (de uitvoering van) het Noordzeebeleid betrokken doelgroepen.

acties. Duidelijk is echter dat zonder
beleidsintensivering c.q. -aanpassing
de gestelde lange-termijndoelen niet

ontwikkeling,
- een meer stelselmatige meting van
de effecten van het gevoerde milieu
beleid voor de scheepvaart,
- uitbreiding van de werkingssfeer van
dit plan to t milieuaspecten van de

zullen worden gehaald Mede ter uit
voering van het NMP-2 wordt daarom
momenteel een vervolgplan (MBS-II)
voorbereid, mede gebaseerd op een
evaluatie van het MBS en een nadere
analyse van de knelpunten zoals die
zich voordoen. Aandacht zal daarbij
onder meer uitgaan naar

Milieubeleidsplan voorde scheepvaart
(MBS).
In 1991 verscheen het milieubeleids
plan voor de scheepvaart (MBS), als
concrete uitwerking van het NMP
voor de scheepvaartsector. Het MBS
omvatte de planperiode 1991-1994,
en richtte zich onder meer op de ver
wezenlijking van een aantal lange-termijndoelen, met name op het punt
van terugdringing van illegale lozin
gen en luchtvervuiling door de
scheepvaart. Tijdens de planperiode is

- een meer integrale, strategische be
nadering van de handhaving van de
regelgeving met betrekking tot ope
rationele lozingen (het reeds ge
noemde SPAN),
- een heroverweging van het gevoer
de beleid met betrekking tot haven
ontvangstinstallaties (HOI's),
- het benadrukken van mogelijkheden
om milieumaatregelen te koppelen
aan de verbetering van bedrijfsresul
taten van scheepvaart-ondememin-

binnenvaart.
Dit MBS-II zal in de loop van 1996 het
licht zien.
Tenslotte zij vermeld dat beide ge
noemde plannen (BSN-II en MBS-II)
zowel in ICONA (Interdepartementale
Commissie voor Noordzee-aangeiegenheden)- als in OWN (Oppervlakte
Wateren Nederland)-kader behandeld
zullen worden. Voorts dat bij beide
plannen afstemming c.q. aansluiting
wordt gezocht met de (voorbereiding
van de) Vierde Nota Waterhuishou
ding.

STERN TUBE

C a s u a l t y

I n f o r m a t i o n

Broken tailshaft
Ship type: General Cargo; size (grt):
4000; year of build: 1991
Bronze liner

Course of events

P ropeller flange
CP propeller)
STUFFING BOX

The vessel in question was under way
to Taiwan loaded with containers
when problems arose w ith the con
trollable pitch propeller. The vessel
was disabled and tug assistance had to
be called. The voyage continued un
der tow to the discharge port where
survey ascertained that the tailshaft
was broken. After discharging the car
go the vessel was drydocked.

Extent of damage
On withdrawing the tailshaft it was
discovered that the shaft had broken
between the forward and aft stem tu 
be bearings (see diagram). The shaft
ran in water-lubricated rubber bear
ings and was not fitted with a contin
uous liner. Between the forward and
aft bronze liners, the shaft was covered
by a GRP (Glass Reinforced Polyester)
lining. When the remaining pieces of
GRP were removed, it was found that
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W aterlubricated tailshaft w ithout
protective continuous liner

Forward

Fig. I . W aterlubricated tailshaft without protective continuous liner

even if the damage appears negligible.
Ordinary inspection will not reveal any
corrosion of the steel shaft. The
coating must be removed completely,
and subsequent refitting must include
complete recoating if future shaft failu

the shaft was heavily corroded in the
area of the fracture. The aft rubber
bearing was missing and the forward
one completely destroyed.

total torsional rupture of the shaft. Ap
parently the GRP lining protection be
tween the two liners had not been fit

Probable cause

Lessons to be learned

re is to be avoided.

The GRP shaft lining had probably fail
ed and allowed water to reach the
steel surface beneath the cover. With
corrosion arising from the penetration

Experience has shown that it is very
difficult to obtain a completely water
tight connection between a bronze li
ner and the protective coating if either
GRP or rubber is used. Furthermore, if
the coating is damaged during moun
ting or dismantling of the shaft, water
may enter between the coating and
the steel and give rise to corrosion,

Conclusion

of water, the fatigue life of the steel
was reduced and lead to a fatigue fail
ure of the tailshaft. The incident pro
bably began as a torsional corrosion
fatigue cracking and culminated in a

ted correctly.

Water-lubricated stem tube arrange
ments involving shafts without contin
uous liners are vulnerable to damage
as described above and should there
fore be avoided.
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N A V I G A T I E

door

IN A .H V

Nederland heeft wereldprimeur op
navigatiegebied.
Op 11 januari 1996 Is er te Londen door de Britse Hydrografische dienst (B.A.) een zeer druk bezochte pers
conferentie gegeven voor de internationale vakpers. De Britse Hydrografische dienst werd ondersteund door
vertegenwoordigers van de rederij Gebr. Broere Shipping, Racal Decca M arine Ltd en haar Nederlandse doch
te r Internationale Navigatie Apparaten (INA). Helaas kon geen vertegenwoordiger van de Nederlandse over
heid aanwezig zijn.

Doel van de persconferentie was het
wereldkundig maken van een proef die
de Nederlandse overheid gaat uitvoe
ren met drie Nederlandse schepen.
Twee schepen van de rederij Gebr,
Broere Shipping en een van Theodora
Tankers, beiden onderdeel van Pak
hoed Shipping, zullen varen met de
elektronische zeekaart als hoofdnaviga
tiemiddel. Deze zeekaart zal door mid
del van een ECDIS (Electronic Charting
Display Information System) gepresen
teerd worden.
Alhoewel honderden van dit soort sys
temen in allerlei configuraties reeds va
ren, is het met name de regelgeving die
de status van de systemen op deze
schepen zo bijzonder maakt. Alle we
reldwijd geïnstalleerde ECDIS configu
raties staan namelijk buiten regelgeving
hetgeen betekent dat normale zeekaar
ten verplicht zijn. Op de drie Neder
landse schepen zal de ECDIS wel als
hoofdnavigatiemiddel dienen. Een goe
de 'backup' alsmede een gelimiteerd
aantal zeekaarten (voornamelijk 'overzeilers') zullen aan boord zijn mocht de
ECDIS en zijn 'backup' weigeren.
Een ander onderdeel van de proef die
de Nederlandse overheid gaat voeren is
die van de 1-mans wachtbezetting
(OMW = One Man Watch). In de mo
derne gedachtengang van de navigatie
brug zijn termen als 'geïntegreerde
brug', ECDIS en OM W aan elkaar ver
bonden. Bij de besluitvorming van de
ECDIS als hoofdnavigatiemiddel werd
uitgegaan van een geïntegreerde brugopzet. De klassebureaus hebben in de
loop der tijd hier 'rules' voor opgezet
met daar aan verbonden een bepaalde
notatie. De 1-mans brugbezetting is
hierbij de zwaarste. Zo kent LLoyds de
notatie LNC AA (beide Broere schepen)
en Bureau Veritas CNC-1 option V
(Theodora). De 1mans wachtbezetting
is ook zo'n onderdeel op een moderne
bmg dat (nog) buiten de regelgeving
van de Internationale Maritieme Orga
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nisatie (IMO) staat. Voor proeven heeft
dezelfde IMO echter zo genaamde guidelines omschreven die als basis heb
ben gediend om de gehele proef (EC
DIS + OMW) bij de IMO aanhangig te
maken.
De Nederlandse overheid, Directoraat
Generaal Scheepvaart en Maritieme za
ken (DGSM), heeft natuurlijk voorwaar
den gesteld om zo'n proef te mogen
uitvoeren. Deze z ijn :
1. De elektronische zeekaart gepresen
teerd door de ECDIS moet van een
officiële hydrografische dienst afkom
stig zijn. Bij voorkeur wordt gebruik
gemaakt van kaarten gedigitaliseerd
in het formaat die de IHO (Internatio
nale Hydrografie Organisatie) voor
schrijft.
Het gebruik van door particuliere or
ganisaties zelf gedigitaliseerde zee
kaarten is uitdrukkelijk verboden. Dit
geldt ook voor de kaarten die de be
manning zelf digitaliseert.
2. De elektronische zeekaart moet een
door een officiële hydrografische
dienst wekelijkse update krijgen.
3. De ECDIS moet een adequate back
up hebben hetgeen betekende:
a)een volledige set zeekaarten aan
boord, of
b)een tweede ECDIS met een gelimi
teerde set zeekaarten. Dit pakket zee
kaarten bevat zogenaamde 'thuisko
mers naar loodsstation'. In dit geval is
voor optie b) gekozen.
4. De schepen zullen regelmatig rap
port uitbrengen en vertegenwoordi
gers van DGSM zullen meevaren.
Voordat DGSM instemde met een
proef, had Pakhoed Shipping ook haar
eigen voorwaarden:
1. Het systeem moest een grote bijdra
ge leveren aan het verhogen van de
veiligheid op zee. De schepen varen
in de drukst bevaren wateren ter we
reld. Uit studies is gebleken dat een
stuurman op een conventionele brug

80% van zijn tijd bezig is met het
waarnemen, verzamelen en interpre
teren van gegevens. De overige 20%
w ordt gebruikt voor het nemen van
beslissingen. Het waarnemen en in
terpreteren van gegevens wordt
steeds moeilijker door toename van
de functies op de brug (denk aan
GMDSS, machinekamer, enz.). De
geïntegreerde brug, waar ECDIS deel
van uit maakt, is bedoeld om deze
stelling om te draaien.
2. De werkdruk aan boord van de sche
pen is als gevolg van het vaargebied,
de type lading, de vele inspecties en
regelgeving, hoog. Het adequaat bij
houden van de zeekaarten is daarbij
een constant 'time management'
probleem. Het elektronisch updaten
van de kaarten moet een behoorlijke
tijdwinst opleveren. Tevens vindt
reisplanning op elektronische wijze
plaats waarbij het tijdrovende over
zetten van waypoints en koerslijnen
in iedere kaart to t het verleden be
hoort.
3. Het systeem moet een grote hoe
veelheid data 'verzamelen' die auto
matische overdracht van gegevens
mogelijk moet maken naar andere
systemen. Hierbij w ordt gedacht aan
Voyage Event Recording (black box),
Local Area NetWork (LAN) interfacing, via E-Mail updaten van zeekaar
ten (Satcom-B) en andere subsyste
men waarbij navigatie gevevens no
dig zijn (scheepsjournaal e.d.)
4. Indien in de praktijk mogelijk het
draaien van een 1mans wachtbezet
ting. Deze beslissing ligt ten alle tij
den bij de gezagvoerder. De brug is
daarom zodanig uitgevoerd dat met
twee navigatie officieren wacht gelo
pen kan worden.
5. Door het samenvoegen van de pun
ten 1 t/m 4 hoopt de rederij een be
tere efficiency in manuren te verkrij
gen. Het verminderen van de bemanningsterkte is volgens de rederij
beslist niet aan de orde.
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mer alarm systeem (CSI) en de gebrui
kelijke instrumenten zoals GPS, log,
windindicator, enz. hebben ook een
plaats gekregen.

H et N a vigatie w erk
station op de brug
van de D u tch Spirit
tw ee w eken voor de
proefvaart.

Resumerend kan gesteld worden dat de
brugconfiguratie aan de etsen van
DGSM (NSI = Nederlandse Scheep
vaart Inspektie), het klassebureau
(Lloyds en Bureau Veritas) en die van de
rederij moest voldoen. Bij de configura
tie van de brug moest een gebruiks
vriendelijk systeem aan boord komen,
geleverd door één leverancier met systeemverantwoordelijkheid, met duide
lijke herkenbare zaken van de vorige
nieuwbouw series en passend in het be
staande stuurhuis. Met name dat laat
ste was niet gemakkelijk daar de nieuwe
configuratie eigenlijk een ander for
maat stuurhuis vraagt.
Na een door de rederij gedegen markt
onderzoek waarbij 7 Integrated Navigation Systems (INS) werden vergeleken,
viel de keuze in begin 1995 op de firma
RACAL DECCA MARINE Ltd uit Enge
land. De project verantwoordelijke voor
het gehele navigatie en communicatie
pakket (de INS maakt daar een deel van
uit) is de INA. De layout van de brug
werd tesamen met de reder, NSI, klasse
bureau en de electrical contractor Alewijnse uit Nijmegen besproken. De INA
draagt de 'klasse bureau notatie' verant
woordelijkheid. De British Admirality
(BA) was als enige kaartleverancier in
staat om in februari 1996 goedgekeurde
elektronische zeekaarten te leveren die
het vaargebied van de schepen dekt.
De brug aan boord van de drie schepen
bestaat uit 4 zogenaamde werkstations:
Navigatie werkstation.
Dit station bestaat uit een 'pilot' en een
'copilot' zitplaats en bevindt zich mid
den in het stuurhuis. Het hart van dit
station is de Chartmaster (ECDIS 1) en
twee interswitched Bridgemaster ARPA
radars, S en X-band, allen van Racal
Decca.
Het wordt gecompleteerd met een
Conning Display (Racal Decca) in het
plafond waar alle navigatie gegevens
ordelijk worden gepresenteerd. Brugwachtalarm systeem (Racal Decca), be
sturing systeem van Microtecnica met
nieuwe adaptieve piloot, machineka
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Navigatie planning station
Dit station bevindt zich aan stuurboord
achterzijde en bestaat uit een Auxiliary
Workstation van Racal Decca (ECDIS 2)
die 'online' en 'offline' van ECDIS 1 kan
werken.
Doelstelling van dit station is drieledig:
1. Duplicatie ECDIS 1 conform regelge
ving. Het Auxiliary Workstation heeft
om deze reden een 'slave display' in
het Navigatie Werkstation gekregen.
Dit betekent dat als beide ECDIS sys
temen 'online' staan hetzelfde reis
plan gepresenteerd kan worden op
beide schermen maar op dezelfde of
verschillende kaarten. De officier van
de wacht heeft derhalve twee scher
men ter beschikking waar hij bijvoor
beeld op de ene een overzeiler zet
(slave display ECDIS 2) en de ander
een detailkaart (ECDIS 1).
2. In de 'offline' mode kan tijdens een
normale wacht door bijvoorbeeld de
kapitein of een andere officier een
reis gepland of kaarten bijgewerkt
worden.
3. In de 'offline' mode is ECDIS 2 uiter
mate geschikt voor het 'on board'
trainen van personeel.
Het Navigatie Planning station wordt
gecompleteerd met een 'digitising
charttablet' (Racal Decca) dat dienst
doet als kaartentafel (voor de gelimi
teerde set kaarten) en een beladingscomputer.
Communication/CMDSS station
Hier bevindt zich netjes gegroepeerd in
het INA CMDSS radioconsole alle com
municatie equipment zoals Satcom-B,
2 x Satcom-C, MF/HF telefonie met
DSC en autotelefoon.
Manoevreer stations
Deze identieke stations bevinden zich
midscheeps en op elke brugvleugel.
Het eerste schip, m t Dutch Spirit zal
medio februari opgeleverd worden aan
Broere Shipping. Haar zusterschip, mt
Dutch Faith wordt dan bij Verolme
Scheepswerf te Heusden te water gela
ten met een geplande oplevering begin
mei 1996. Theodora Tankers heeft een
bitumen tanker besteld bij Scheepswerf
de Biesbosch met een geplande opleve
ring in augustus 1996.
De hoofdonderdelen van de door INA
geleverde apparatuur vindt u hier op
een rij:

grated Navigation System bestaande
uit:
* RACAL DECCA BRIDGEMASTER
S-band radar type ARPA C343/H
* RACAL DECCA BRIDGEMASTER
X-band radar type ARPA C341 /6
* RACAL
DECCA
ELECTRONIC
INTERSWITCH
* RACAL DECCA ECDIS type CHARTMASTER C M 400R (hybrid)
* RACAL DECCA DIGITISING CHART
TABLET
* RACAL DECCA CENTRALISED NAVI
GATION INFORMATION DISPLAY
* RACAL DECCA LLOYDS NAVI
BRIDGE ALARM SYSTEM
* RACAL DECCA ECDIS PLANNING
STATION (Aux. Workstation)
1 x MICROTECNICA gyro type POLA
RIS MK2-D met repeaters
1 x MICROTECNICA ADAPTIVE autopi
lot type NAUTADAPTIVE
1 x MICROTECNICA HEADING MA
NAGEMENT SYSTEM (incl. TMC)
1 x INA STEERING SYSTEM met 5 tillers
1 x INA MASTERLINE RUDDER INDICA
TOR SYSTEM (5)
1 x OBSERVATOR MAGNETIC COM
PASS type MK3
2 x MAGNAVOX/LEICA DGPS RECEI
VERS type MX100D
1 x WALKER ELECTROMAGNETIC
SPEEDLOG type 4060
1 x WALKER WINDMEASURING SYS
TEM type 2060
1 x SKIPPER ECHOSOUNDER type
GDS101 met repeater
1 x KODEN WEATHERFAX type FX7200
1 x SKANTI SATCOM-B CLASS1 SYS
TEM type SCANSAT-B, aangesloten aan
het telefoonnet en Local Area Network
aan boord.
1 x SKANTI VHF type VHF3000
1 x MOTOROLA GSM MOBILE PHONE
type 2200
1 x VICTRON UPS type d3-11 for MI
RANS (1 hr. backup)
GMDSSApparatuur Area A3
2 x SKANTI VHF typeTRP3000
2 x SKANTI VHF DSC type DSC3000
incl ch.70 WRX
1 x LOKATA NAVTEX type 2NL
1 x SKANTI EPIRB type TP2
2 x McMURDO SART type RT9
3 x SKANTI GMDSS VHF PORTABLE
type VHF9110
1 x SKANTI 2182 WATCHRECEIVER
type WR6020
2 x THRANE & THRANE SATCOM-C
type TT3000C
1 x SKANTI MF/HF STATION type
TRP7200
1 x SKANTI MF./HF DSC type DSC9001
incl 2187,5 kHzWRx
1 x INA GMDSS RADIOCONSOLE

1 x RACAL DECCA MIRANS 4600 Inte17
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N i e u we

u i t g a v e n :

Recommendations on the Safe Trans
port of Dangerous Cargoes and Rela
ted Activities in Port Areas. IMO-290E,

Recommendations on marine safety
and emergency preparedness training
for all personnel on MOU's.
Routeing measures other than traffic
separation schemes.

prijs £ 9.00 (+ £ 2,50 porto-kosten).

van de Verenigde Naties. Een over
zicht werd gegeven van wat IMO
sinds de aanvang van haar werkzaam
heden in 1958 bereikte en de uitda
gingen waarvoor zij zich in de toeko
mende tijd gesteld ziet.

Ships' routeing.
tMO/UNEP Guidelines on Oil Spill Dispersant Application, including Envi
ronmental Considerations. IMO-575E,
prijs £ 7,50 (+ £ 1,50 porto-kosten).
Manual on Oil Pollution, Section II:
Contingency Planning. IMO-560E,
prijs £ 7,50 (+ £ 1,50 porto-kosten).
Comprehensive Manual on port Re
ception Facilities. IMO-579E, prijs
£ 28,00 (+ £ 8,00 porto-kosten).
International Signs to Provide Guidan
ce to Persons at Airports and Marine
Terminals. IMO-370M, prijs £ 20,00
(+ £ 5,00 porto-kosten).
A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g :
De Algemene Vergadering van IMO
kwam van 13-24 November 1995 bijeen voor de 19e zitting. De zittingen
vinden om de twee jaar plaats. Op de
agenda stonden Resoluties, opgesteld
door de Maritieme Veiligheids Commissie (MSC) in de 65e (5/95), de 64e
(12/94) en de 63e (5/94) zittingen.

MSC65:
Guidelines for the evaluation of the
adequacy of type C tank vent systems
(Ships Carrying Liquefied Gases in
Bulk).
GMDSS Implementation: the draft re
vised resolutions deal with the 1988
amendments to SOLAS concerning ra
diocommunications for the global ma
ritime distress and safety system and
replace resolutions adopted by pre
vious Assemblies,
Performance standards for a shipborne integrated radiocommunication
system (IRCS) when used in the
GMDSS.
General requirements for electromag
netic compatibility (EMC) for all elec
trical and electronic ship's equipment.
Guidelines for avoiding false distress
alerts.

World-Wide Radionavigation System.
Performance standards for navigational
radar equipment for high-speed craft.
Performance standards for devices to
indicate speed and distance.

maritime law, wdj) in de vorm van in
ternationale verdragen.

Guidelines on the organization and
method of work of the MSC and Mari
ne Environment Protection Committee
(MEPC) and their subsidiary bodies.

Oude gewoonten bestonden hierin
dat internationale acties afhingen van
het initiatief van één of twee landen.
Vanwege zijn dominerende rol was
Groot Brittannië meestal één van die
landen. De noodzaak van internatio
nale acties werd ook op ander dan di

MSC63:
Revised recommendation on test me

Performance standards for shipbome
Decca Navigator receivers.

rect veiligheidsgebied gevoeld. Zo
was de groeiende scheepvaart mede
oorzaak van het verspreiden van be
smettelijke ziekten zoals cholera. Inter
nationale aanpak leidde in 1903 tot

Performance standards for shipbome
Decca Navigator receivers,

een internationaal verdrag, waarin
quarantaine, desinfectie van schepen
en andere soortgelijke zaken werden

thods for qualifying marine construc
tion materials as non-combustible.

geregeld.
Performance standards for electronic
chart display and information systems
(ECDIS).
Provision of radio services for the Glo
bal Maritime Distress and Safety Sys
tem (GMDSS).
Performance standards for survival
craft radar transponders for use in
search and rescue operations.
Guidelines for the application of corrosion-prevention systems of dedicated
seawater ballast tanks.
Application of the 1969 Tonnage
Convention to existing ships.
The

Organization's

strategy

for

ship/port interface.
In de Algemene Vergadering werd, zo
als gebruikelijk, de uit 32 lidstaten be
staande Raad gekozen. Nederland, dat
sinds 1949 lid is van IMO, maakte vele
malen deel uit van de Raad. Sinds 1991
maakt Nederland (weer) deel uit van
de Raad en is voor de komende twee
jaren opnieuw benoemd. De Raad is in
feite het Dagelijks Bestuur van IMO.

Safety of Ships carrying solid bulk car

Revised guidelines for approval of
sprinkler systems equivalent to that re
ferred to in SOLAS regulation II-2/12.
MAART 1996 SCHP»WERFd»ZEE

Waar internationale samenwerking
van wezenlijke betekenis werd geacht,
ontstonden permanente organisaties.
Genoemd worden: de 'International
Telegraph Union', 1865 (thans 'Inter
national Telecommunication Union';
de 'lntemational(thans World-) Mete
orological Organization’,1873 en de
'Universal Postal Union', 1874.
In 1889 werd in Washington een 'In
ternational Maritime Conference' be
legd. Eén van de voorstellen was de
oprichting van een permanent, inter
nationaal lichaam ten behoeve van de
scheepvaart. Het voorstel werd ver
worpen, niet in het minst omdat de
(weinige) toonaangevende landen op
scheepvaart- en handelsgebied bang
waren voor teveel bemoeienis met
hun activiteiten en beperking van de
handelsvrijheid. Deze angst zou nog
tot het midden van de twintigste
eeuw blijven bestaan. Pogingen het
zelfde te bereiken binnen het kader
van de na de Eerste Wereldoorlog op
gerichte Volkenbond, mislukten even
eens. Wel werd door de 'International
Labour Organization' een 'Joint Mariti
me Commission' opgericht en kwam
in 1921 het 'International Hydrogra
phic Bureau' tot stand.

goes.

MSC64:

Hoewel in de scheepvaart de nood
zaak van internationale samenwerking
eeuwenlang is ingezien, duurde het
tot de negentiende eeuw voordat er
kend werd dat het nodig was de oude
gewoonten te formaliseren (general

W o r l d
Day

M a r i t i m e
1 9 9 5.

World Maritime Day 1995 stond in
het teken van de vijftigste verjaardag

Na de Tweede Wereldoorlog bleek de
bereidheid te komen tot een perma
nent lichaam voor de scheepvaart gro
ter te zijn. Binnen het kader van de

Verenigde Naties, opgericht om een
Derde Wereldoorlog te voorkomen,
ontstonden internationale organisaties
op gebieden van humanitaire en tech
nische aard. In 1946 rapporteerde de
‘United Nations Temporary Transport
and Communications Commission'
dat er niet minder dan 52 technische
verdragen, die op enigerlei wijze met
de scheepvaart te maken hadden, van
kracht waren. Het rapport leidde tot
een internationale conferentie in
1948, waarbij het oprichtingsverdrag
van een 'Inter-Govemmental Maritime
Consultative Organization (IMCO)',
vanaf 1982 'International Maritime
Organization (IMO)' genaamd, tot
stand kwam.
Het tot stand komen van een verdrag
is één ding, aanvaarding een tweede!
Angst dat met het verdrag de ondernemingsvrijheid zou kunnen worden
beperkt weerhield een aantal landen
ervan om het verdrag te onderteke
nen. Omdat in het verdrag het doel
mede was omschreven als: 'to encourage the removal of dicriminatory action' en 'consideration of matters conceming unfair restrictive practises'
werd gevreesd dat daardoor de z.g.
conferences, waarin scheepvaartondememingen vanuit een oogpunt van
gemeenschappelijk economisch be
lang waren georganiseerd, ter discus
sie zouden worden gesteld. Inmiddels
was het SOLAS-Verdrag van 1948
dringend aan herziening toe; was voor
het beheer van het eerste olie-verdrag
IM (C)0 (Londen, 1954) nodig en
wachtten de ICAO, ITU en WHO op
IMO om tot samenwerking te komen
op de gebieden van opsporing en red
ding, communicatie en de gezond
heidszorg.
!M (C)0 stond voor een lastige keuze.
Of beperking van activiteiten, of door
zetten maar zonder de deelname van
een aantal belangrijke maritieme lan
den. Om de impasse te doorbreken
werd stilzwijgend overeen gekomen
dat de gewraakte bepalingen zouden
worden genegeerd. Met de onderte
kening door japan in 1958 werd uit
eindelijk voldaan aan de eisen voor het
van kracht worden van het verdrag.
De werkzaamheden van IMO konden
beginnen.
Aanvankelijk richtte IMO zich op het
ontwikkelen van internationale bepa
lingen die de veiligheid op zee moeten
vergroten. Later kwamen daarbij het
voorkomen van de verontreiniging
van de zee en de aansprakelijkheid
voor en schadeloosstelling bij maritie
me claims. Nadere beschouwing leert
dat de meeste verdragen tot stand
kwamen tussen 1969 en 1979. Een
19

volgende stap was ervoor te zorgen
dat de verdragen door zoveel mogelijk
landen ook werkelijk worden aan
vaard. Belangrijke verdragen, zoals het
SOLAS- en het SCHEEPSMETINGSVERDRAG, konden pas in werking treden
als aan opzettelijk hoog gestelde eisen
werd voldaan om er zeker van te zijn
dat het grootste deel van de wereldvloot daaronder zou vallen. Een ande
re manier om de inwerkingtreding van
een verdrag te bespoedigen was de
invoering van een definitie voor 'nieu
we schepen'. Het MARPOL-Verdrag
en ook het SOLAS-Verdrag zijn hiervan
voorbeelden. Een datum, verbonden
aan de definitie van een 'nieuw schip',
schept duidelijkheid voor de industrie.
Een gevolg van deze aanpak is dat de
door IMO opgestelde voorschriften al
gemeen ingang konden vinden, Zelfs
niet verplicht gestelde instrumenten,

de vier jaar zullen kunnen worden
voorgelegd aan de lidstaten. De erva
ring heeft geleerd dat thans slechts 1 a
2 jaar nodig zijn om een amendement
in werking te laten treden. Dit staat in
schril contrast to t het oude systeem:
de amendementen van 1971 op het
uitwateringsverdrag van 1966 zijn
nog steeds niet van kracht; in 1994
hadden slechts 51 van de vereiste 90
landen de amendementen officieel

drag in 1995 is een nieuwe bepaling
geïntroduceerd, die lidstaten en partij
en bij het verdrag verplicht bijzonder
heden over procedures betreffende
opleidingen en certificering ter goed
keuring voor te leggen aan IMO. De
goedkeuring is noodzakelijk voor de
wederzijdse erkenning van diploma's.
Sinds 1995 bestaat er ook een STCWVerdrag voor vissersschepen.

wat gaat er gebeuren met de snelheid
van de schepen en welke gevolgen
heeft dit voor de navigatie?
IMO ziet het als haar taak, met ge
bruikmaking van informatie die tot
dusver uitsluitend aanwezig is bij klassebureau's, verzekeringsmaatschappij
en, charteraars en dergelijke, te antici
peren op problemen om vooral ook
op die wijze scheepsrampen te voor

aanvaard.

Activiteiten van IMO zijn ook veelal
een gevolg van scheepsrampen. Voor

komen; de menselijke factor bij de
overleggingen te betrekken en aan

Verdragen en amendementen op ver
dragen zijn pas zinvol als ze én in wer

beelden hiervan zijn: Torrey Canyon'

dacht te schenken aan de menselijke
factor, ook bij het ontwerpen van

king getreden zijn én daadwerkelijk
door de lidstaten uitgevoerd worden.
Aan het laatste ontbreekt het nogal
eens. IMO acht het daarom mede te
behoren to t haar taak maatregelen te

(1967); 'Amoco Cadiz' (1978); 'Herald
of Free Enterprise'(1987); 'Exxon Valdez' (1989); 'Scandinavian Star*
(1990); 'Estonia' (1994). De ramp met
de 'Exxon Valdez' leidde tot het OPRC-Verdrag in 1990. Het stranden van

schepen. Ais voorbeeld van het laatste
noemt IMO een VLCC. Voor een sur
vey moet 10.600 meter geklommen
worden (2000 meter hoger dan de

1978.

Mount Everest). Het oppervlak, dat on
derzocht moet worden, is 300.000
vierkante meter groot (1500 tennisvel
den!) en de lasnaden hebben een tota
le lengte van 1200 km (gelijk aan de af
stand van Kopenhagen naar Parijs). Re

Of IMO sinds haar oprichting de vei
ligheid op zee heeft vergroot is een

sultaten van de voornemens zijn reeds
zichtbaar in het voorstel voor een 'In
ternational Ship Information Database

Flag State implementation'. Deze sub
commissie heeft to t taak lidstaten,

vraag die gemakkelijker te stellen is
dan te beantwoorden. Sinds 1959 is

(ISID)'; de aandacht voor 'fatique' in de
laatste versie van het STCW-Verdrag en

maar ook organisaties aan wie lidsta
ten een deel van haar controlerende

de scheepvaart sterk veranderd en ver
andert nog steeds. Nieuwe scheep-

de nieuwe regelingen betreffende sur
veys van meer dan 5 jaar oude tankers

international organization'. Dat het
grootste deel van de wereldvloot vol
doet aan normen, gesteld door IMO,

taak hebben gedelegeerd (b.v. klassebureau's), te helpen bij de uitvoering
van verdragen en de amendementen

vaartnaties zijn ontstaan en traditione
le vloten zijn belangrijk ingekrompen.
De gemiddelde leeftijd van schepen is,

en bulkcarriers, die in het afgelopen
jaar van kracht werden.

Is volgens deze organisatie te danken
aan het feit dat de normen praktisch
en pragmatisch zijn en in het alge

daarop.

afhankelijk van marktwerkingen ande

De negatieve houding, die een aantal

IMO heeft geen instrumenten om lid

re factoren, voortdurend toegenomen
(thans 18 jaar). Desondanks lijkt het

betrokkenen binnen de scheepvaartin
dustrie op het gebied van de veilig

meen zijn aanvaard met de instem

staten te dwingen datgene, wat over

ming van en in samenwerking met de
gehele maritieme industrie,
Verdragen, en vooral die verdragen
die bepalingen bevatten van techni

eengekomen is binnen IMO, uit te
voeren zelfs indien de betreffende lid

aantal ernstige scheepsongevallen af
genomen te zijn. Als het gaat over de
verontreiniging van de zee, dan is de
ontwikkeling meer spectaculair. De

heid aanneemt, vraagt om een nieu
we aanpak. Dat het daarbij vooral gaat
om bewustwording van alle partijen

sche aard, moeten gelijke tred houden

beerd tegemoet te komen door af

met de steeds verder gaande ontwik
kelingen. Conferenties worden belegd
teneinde overeenstemming te berei

spraken die, meer dan tot dusver, de
verantwoordelijkheid van lidstaten
aanscherpen. Voorbeelden hiervan

ken over amendementen, die binnen
IMO zijn voorbereid. Tot in het begin
van de jaren zeventig was het gebrui
kelijk dat amendementen, waarover
tijdens de conferenties overeenstem

zijn: de 'Port State Control'; de 'Inter
national Safety Management Code'
en de 'International Convention on
Standards of Training, Certification

moeten worden. Het principe van de
vrije zee, het 'Mare Liberum', is niet

and Watchkeeping lor Seafarers'.

schepen die gevaarlijke en/of veront
reinigende stoffen vervoeren en die

den konden nadat een vastgesteld
aantal landen deze ook hadden aan

De 'Port State Control' blijkt vooral
goed te werken op regionale basis.

vaard. Meestal werd uitgegaan van

Lidstaten worden daarbij in staat ge
steld alle schepen in hun havens te
controleren op de naleving van voor
schriften en eventueel maatregelen te
treffen. Port State Control is een ge

zonder belemmeringen in de territo
riale wateren van een kuststaat mogen
varen. Belangrijker dan de leeftijd van

zoals Codes en Aanbevelingen w or
den door veel landen aanvaard. De
betekenis van het werk door IMO
wordt onderstreept in de 'United Nations Convention on the Law o f the
Sea (UNCLOS)', dat in 1982 werd ge
sloten en in 1994 van kracht werd. In
het verdrag w ordt herhaaldelijk ver
wezen naar 'generally accepted inter
national standards' en de 'competent

treffen die deze situatie verbeteren.
Tot die maatregelen behoren het ver
lenen van technische hulp aan ontwik
kelingslanden en de oprichting en het
in stand houden van de 'World Maritime University' te Malmö, Zweden.
Daarnaast is een nieuw Sub-committee opgericht: het 'Sub-Committee on

staat het overeengekomene heeft aan
vaard. Aan dit bezwaar w ordt gepro

ming werd bereikt, pas in werking tre

een 2/3 meerderheid. In de praktijk
leidde dit om een aantal redenen to t
grote vertragingen. Vandaar dat men
overgegaan is op het systeem van de
stilzwijgende procedure ('tacit acceptance'). Het wil zeggen dat een amen
dement van kracht w ordt op een van
te voren vastgestelde datum, tenzij
voor die datum een vastgesteld aantal

vestigd systeem in Europa (inclusief
Canada), Latijns-Amerika, Azië en de
Stille Oceaan en binnenkort ook in het
Caribische gebied.

landen duidelijk aangegeven heeft het
te verwerpen. Meestal is dit 1/3 van
het aantal lidstaten of een aantal lan
den, die samen tenminste 50% van de
wereldvloot bezitten. De invoering
van dit systeem is zo succesvol geble

De 'International Safety Management
Code' is vooral bedoeld voor het ma
nagement van schepen dat in de afge

ken dat het verwijt aan IMO, dat de
organisatie te langzaam werkte om 
sloeg naar een verwijt dat de organisa
tie te snel werkt. Afgesproken is der
halve dat amendementen een keer in
20

de 'Argo Merchant', in de winter van
1976/1977 voor de Amerikaanse kust
was mede aanleiding voor het aan
vaarden van het MARPOL Protocol in

'National Academy of Sciences' schat
de hoeveelheid olie die in de jaren
tachtig minder in zee kwam op 60%.
Veel is gedaan, veel zal nog gedaan

meer zo vanzelfsprekend. Men denke
hierbij aan sub-standard schepen en

anderd is. Het management is direct
verantwoordelijk voor de uitvoering
van alle verdragen die de vlaggestaat
heeft aanvaard. De ISM-Code is opge
nomen in het SOLAS-Verdrag.
Bij de herziening van het STCW-Ver-

de ontwerp ISM-Code in het afgelo
pen jaar. Voorstellen betreffen wel be
manningen en het walpersoneel van
een scheepvaartmaatschappij maar la
ten bijvoorbeeld scheepsbouwers, ha
venoperaties, scheepsreparaties en
scheepsleveranties buiten beschou
wing. De Verenigde Staten pleiten in
dit verband voor een benadering die
zij 'Prevention through People' noe
men. Zelf zeggen zij daarover: "The ti
me has come to move away from sta
ting

human factor objectives and

een schip is de wijze waarop het is be
mand. Ondanks het STCW-Verdrag
(van 1978) variëren de normen van
opleiding en certificering aanzienlijk

goals and to begin taking effective cor
rective actions that employ counter
measures to known human factor pro
blems that persist in maritime design,

van land to t land. Bij de tankervloot is

construction, management, manning,
operations and maintenance. We have
all learned that there is rarely a techni
cal solution that the human being is
unable to circumvent, ignore, fail to

een sterke verschuiving in het ma
nagement merkbaar; twintig jaar gele
den was 25% van de wereldtankervloot eigendom van en werd 50% van

lopen jaren duidelijk van karakter ver

werd duidelijk bij de bespreking van
de ontwerp STCW-amendementen en

de 'long-term ' chartervloot beheerd
door de zeven olie-giganten. Thans

maintain, or break... Until considera

bezitten zij nog slechts minder dan
9% en is de chartervloot sterk geredu

tion of human factors becomes inte
grated in all IMO activities, the risks as
sociated with human error will conti

ceerd. Het beheer is voor een zeer

nue w ith the resulting loss of life, injury

groot deel in handen van de z.g. 'independants'. Daarmee is er nog geen
einde aan de veranderingen in de

and pollution. The economic losses at
tributable to human factors have been

scheepvaartindustrie in zicht. Andere

shown to be significant. Saving these
lost resources will permit operating

vragen daarbij zijn: waar zal de voort
gaande automatisering toe leiden? En

companies to apply these funds to mo
re important activities".
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Een ander idee, dat thans de aandacht
heeft van IMO, is 'Formal Safety
Assessment (FSA)'. Het is afkomstig uit
de nucleaire industrie en bedoeld om
de veiligheid te verbeteren door het
identificeren van gevaren en risico’s
om die vervolgens aan te pakken over
eenkomstig de beginselen van de risico-analyse. De mogelijke toepassing
van FSA op het werk van IMO zal in
1996 in het MSC nader besproken.
Het bovenstaande maakt duidelijk dat
voor de toekomst een andere en (nog)
betere aanpak door IMO centraal zal
moeten staan. De 'International Code
of Safety for High-Speed Craft', die in
1994 aan het SOLAS-Verdrag werd
toegevoegd, geeft dit al aan: "the tra
ditional method of regulating ships
should not be accepted as being the
only possible way of providing an ap
propriate level of safety. Nor should it
be assumed that another approach,
using different criteria, could not be
applied". Ook in het Dumpings-Verdrag komt een gedragswijziging tot
uiting: "the precautionary approach
adopted by the Contracting Parties to
the London Convention is very similar
in philosophy to the other ideas that
have been put forward at IMO recent
ly, such as the need for a new safety
culture".
Er zullen zonder twijfel verdere veran
deringen noodzakelijk zijn. Reeds kan
genoemd worden het heroverwegen
van de benadering bij de totstandko
ming van de voorschriften. Verdragen,
zoals het SOLAS-Verdrag, zijn ontwor

Meetkundige Dienst RWS
(Uit de Nieuwsbrief Plaatsbepaling -13
European Commission issues full end
orsement of CNSS for civil use.
At this month meeting (9/95) of the US
Coast Guard Civil GPS Service Interface
Committee (CGSIC), Mr Luk Tytgat of
the European Commission announced
that the commission's 15 member sta
tes have issued a full endorsement of
GNSS for multimodal navigation uses
in Europe. As a first step, the commis
sion has set up a high level group to:
- initiate and support the develop
ment and implementation of
"GNSS-1"
- initiate and support
work for GNSS-2

preparatory

pen om zoveel mogelijk scheepstypen
te omvatten. Extra hoofdstukken zijn
ingevoegd voor specifieke schepen.
Dit is historisch verklaarbaar; immers
ging het om een tijd waarin het aantal
scheepstypen beperkt was en de sche
pen veel overeenkomst vertoonden in
grootte en snelheid. Het raadplegen
van de voorschriften is vandaag de
dag, nu schepen sterk van elkaar zijn
gaan verschillen, tijdrovend gewor
den. De tijd lijkt gekomen te zijn om
nieuwe en bestaande wetgeving op
andere leest te schoeien.
Een ander probleem voor de toekomst
is het technische samenwerkingspro
gramma, dat bedoeld is lidstaten te
helpen bij de implementatie van de tot
stand gekomen verdragen. Voor de fi
nanciering daarvan is IMO aangewe
zen op gelden van het 'United Nations
Development Programme (UNDP)'; in
dividuele lidstaten en liefdadigheidsin
stellingen. Zelf heeft de IMO geen bud
get hiervoor en de donaties lopen sterk
terug. Ook de World Maritime Univer
sity' wordt hierdoor getroffen; het aan
tal studenten moest reeds terugge
bracht worden. Terwijl de behoefte aan
hulp aan lidstaten bij het implemente
ren juist groter wordt, dalen de finan
ciële mogelijkheden. Veel scheepvaart
maatschappijen hebben reeds contac
ten gelegd met ontwikkelingslanden
om er zeker van te zijn dat het perso
neel, dat zij nodig hebben, van vol
doende kwaliteit is. Maar, aldus de secretaris-generaal van IMO, meer in
spanningen en geld zijn nodig om er
voor te zorgen dat de amendementen

V b W dGPS Infrastructuur.
Binnen V & W zijn op het gebied van
plaatsbepalingsinfrastructuur een aan
tal zaken gerealiseerd. Een groot aan
tal van deze ontwikkelingen hebben
betrekking op differentiële GPS
(dGPS). dGPS is een op GPS gebaseer
de methode van plaatsbepaling zodat
de kwaliteit van de plaatsbepaling ver
beterd wordt. Door op een vast referentiestation GPS-waamemingen te
doen en deze te vergelijken met de
theoretisch te verwachten waarden,
kunnen correcties aan deze waarne
mingen bepaald worden. Deze cor
recties kunnen vervolgens via een ge
schikte telemetrie (bijv. HF of UHF fre
quentie) worden overgedragen van
het referentiestation naar het mobiel
station waar ze kunnen worden toege
past.

GNSS-1 is considered to be an on
going project for satellite-based navi
gation, based on the US GPS and the
Russian GLONASS satellite constella
tions. GNSS-2 is presently a vision for
the future, with an architecture yet to
be defined.

HF dGPS.
Voor de HF dGPS service wordt ge
bruik gemaakt van twee referentiestations; één in Noord-Holland e r één in

(CNS Outlook).

van de correcties is een specifieke Sercel ontvanger nodig.
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Zeeland. Deze service is voor 97% van
Nederiand dekkend. De te behalen
nauwkeurigheid is ca. 2,5 meter
(95%). Voor het kunnen toepassen

op het STCW-Verdrag werkelijk leiden
tot een hoger niveau van de zeevaren
den. Redelijk is, zo vervolgt hij, dat
scheepseigenaren en -beheerders, die
de zeevarenden waar het om gaat in
dienst hebben, bijdragen in de opleidingskosten, op dezelfde manier zoals
scheepvaartmaatschappijen in ontwik
kelde tanden gewoon waren hun eigen
opleidingsinstituten te exploiteren.
Het bovenstaande betekent niet dat re
geringen niets meer zouden kunnen
doen. De herziening van het STCWVerdrag, met name voor wat betreft de
kwaliteitsborging van opleidingen en
diplomering, het eerder genoemde
Sub-committee on Flag State Imple
mentation en de eveneens eerder ge
noemde Ship Information Database
bewijzen het tegendeel. Als er niets
wordt gedaan om de uitvoering van de
verdragen te verbeteren, dan bestaat
de mogelijkheid dat enkele der voor
naamste maritieme landen alternatieve
wegen zullen zoeken ter verhoging van
de veiligheid en de bescherming van
het mariene milieu. Als deze trend naar
nationale en regionale acties zou door
zetten, leidt dit to t verwarring door een
veelvoud van verschillende en soms te
genstrijdige regelgeving. Uiteindelijk
zullen désastreuse gevolgen voor inter
nationale oplossingen het resultaat zijn.
Het is dan onvermijdelijk dat veiligheid
en milieubescherming meer politieke
dan technische zaken zullen worden
met alle nadelige gevolgen voor beide
vandien.
De komende eeuwwisseling is een

UHF dGPS.
Voor meer lokale en nauwkeuriger
toepassingen wordt gebruik gemaakt
van verplaatsbare UHF dGPS referentiestations. De nauwkeurigheid is ca, 1
meter en het bereik is ongeveer 25
km. Ook hier is weer specifieke Sercel
hardware nodig.
IALA dGPS.
Het Directoraat-Generaal Scheepvaart
en Maritieme Zaken (DGSM) van V &
W realiseert een dGPS service volgens
lALA-concept, dit vanuit haar verant
woordelijkheid voor de betrouwbaar
heid en nauwkeurigheid van het havennaderingssysteem voor schepen
met grote diepgang naar Rotterdam
en Ijmuiden.

goede gelegenlietd voor speculaties
over de toekomst. Omdat er zoveel
geld mee is gemoeid, is de toekomst
van de werekMoot voortdurend on
derwerp van gesprek. Eén ontwikke
ling is er echter die zelden wordt ge
noemd en toch van groter invloed op
de scheepvaart zal blijken te zijn dan
bijvoorbeeld veranderingen in de
vraag naar olie. In 199S is namelijk
door Oceanweather Inc. (USA) gerap
porteerd dat in 1991 en in 1993 100
voet hoge golven zijn waargenomen
in de Atlantische Oceaan ter hoogte
van de kust van Nova Scotia. Een jaar
daarvoor waarschuwde een Duitse
verzekeringsmaatschappij dat er ver
anderingen in de atmosferische tem
peraturen plaatsvinden die kunnen lei
den tot een hoger stormpercentage.
Waarschijnlijk zijn de huidige stormen
een voorbode van komende catastro
fes, En nog daarvoor werd bekend dat
het Seven Stones lichtschip (ter hoog
te van Comwall, UK) een gemiddelde
toename in de golfhoogte had geme
ten van 1,8 meter in 1960 tot 2,4 me
ter in 1985. Voor de Britse vakorgani
satie voor de koopvaardij, NUMAST,
was dit aanleiding een klacht in te die
nen over de praktijk van het zo ver
naar voren plaatsen van de navigatiebrug en de accommodatie. Bij slecht
weer bestaat het risico van lichamelijk
letsel en groot ongemak. Samen met
het broeikaseffect is er voldoende aan
leiding de invloed van het weer op de
scheepvaart niet te veronachtzamen,
IMO, dat betekent alle lidstaten, moet
zich op alles voorbereiden wat de toe
komst in petto heeft.

GLONASS.
In de opbouw van het GLONASS
space segment is afgelopen jaar aan
zienlijke vooruitgang geboekt. 1995 Is
voor wat betreft het aantal in hun
baan gebracht satellieten (9) een suc
cesvol jaar geweest. Op dit moment
zijn er 25 werkende satellieten (24
operationeel, 1 spare). Vanwege het
ontbreken van gebruikersvriendelijke
GLONASS ontvangers w ordt dit sys
teem nog maar weinig gebruikt. Enke
le fabrikanten hebben plannen om in
de eerste helft van dit jaar "bruikbare"
ontvangers op de markt te brengen.

Verwacht wordt dat het Hoek van Hol
land station medio '96 volledig inge
richt zal zijn. Tevens zal in 1996 een
dGPS station op Vlieland ingericht
worden. Bereik van deze stations zal
ca. 120 zeemijl zijn. Beide stations zul
len naar verwachting eind 1996 gelijk
tijdig operationeel worden verklaard.
Dit wordt o.a. bekend gemaakt via
een "Bericht aan Zeevarenden".
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K w a lite it...
in gespecialiseerde
Produkten.
125 jaar scheepsbouwervaring komt tot uitdrukking in de
kwaliteit van de produkten die Van de Giessen levert:
• straalbuizen • ankers • roeren • constructie- en
drukwerk t.b.v. scheepsbouw, offshore en bagger
industrie

gebruikers
doen nu zaken met...
■ jR G m m t t t
* Osiermann know-how en documentatie vanaf 1946
* Praktijkgerichte ontwerpen en adviezen * Uiterst geavan
ceerde Computer Aided Design * Produktie uit een nieuwe
uiterst moderne gieterij * Gemotiveerd team ontwerpers
en konstrukteurs * Optimale prijs/kwaliteitverhouding
* Uitgebreid
Servicenet

Hardinxveld-Giessendam
Tel. (0184)61 31 11, Fax (0184)61 84 20

Ê
I ISO 9001

A ntwerpse M o to ren w e rke B ,V . / Eliasweg 1 2 1 B-2030 Antwerpen
Telefoon (09-32) 35 41 92 33 /Telefax (09-32) 35 41 02 12
Voor Nederland, Telefoon (0165) 51 11 47 / Telefax (0165) 51 10 03

PARTNERS IN DETAIL
PATTJE SHIPYARDS W aterhuizen
O ver 2 0 0 years of e xperience in building s ea-g o in g vessels

Specialized in designing
and building vessels for
•
•
•
•

offrshore oil and gas industry
anchor handling and supply vessels
multipurpose container/bulk vessels
handy size container vessels

Maximum size ol vessels up to 15.90 m breadth
and 10,000

dwt

PATTJE ASSEMBLY YARD Eem shaven
Assem bly of hulls
and conversions
•
•
•
•

outfitting of complete hulls up to 20,000 dwt
midlife conversions, LPG cargo ststems
IMO upgrading
plant modifications

Maximum size of vessels up to 160 m length
and 26 m in breadth

PATTJE SHIPYARDS
Waterhuizen 7
9609 PA Waterhuizen,
The Netherlands
Tel.: +31 050 - 404 15 41
Fax: +31 050 - 404 24 34
PATTJE ASSEMBLY YARD
Borkumweg 25
9979 XJ Eemshaven,
The Netherlands
Tel.: +31 050 - 404 25 41
Fax: +31 050 - 404 24 31

DEALING WITH US IS DEALING WITH QUALITY
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L E Z E R S

W e r k e n
in
b e s l o t e n
r u i m t e n
Vlissingen, 8 november 1995
Geachte heer, mevrouw,
Pas kortgeleden Jas ik in de openbare
bibliotheek uw blad van mei dit jaar. Ik
werd getroffen door de beschrijving
van het afschuwelijke ongeval: "Een
dodelijke boegschroefreparatie". Het
artikel vermeldt in 7 punten de lering
uit dit ongeval. Punten, die eigenlijk
meteen aanbevelingen zijn. Omdat ik
hierbij een aantal, misschien zinvolle
aspecten mis (uit eigen ervaring), wil
ik die graag uw lezers niet onthouden.
Ongevallen en bijna-ongevallen i.v.m.
het werken in slecht toegankelijke
ruimten zijn bijna berucht in de che
mische industrie, waar men deze
ruimten aanduidt met 'besloten ruim
ten' (heb als scheepswerktuigkundige
nog 22 jaar in deze industrietak ge
werkt bij Shell Chemie, ben ook een
aantal jaren aldaar brandweer-commandant geweest, nu met vervroegd
pensioen). De petro-chemie kent na
tuurlijk al lang een doorwrocht stelsel
van veiligheidsvoorschriften, die voort
durend bijgesteld worden door nieu
we inzichten en ervaringen. Ongeveer
20 jaar (!) geleden werd ik geconfron
teerd met ongevallen en 'near misses'
m.b.t. het betreden van en werken in
besloten ruimten, ondanks de strenge
veiligheids-eisen, die men in de che
mische industrie toen ook al hanteer
de.
Gedurende vele jaren ontwikkelden
zich de nodige aanpassingen in de
werkwijze. De bijzondere aspecten
van dit soort werk-situaties vereisen ui
terste zorgvuldigheid en aandacht. En
dan gaat het toch nog niet altijd goed.
Toch meen ik, dat enkele van deze
aanpassingen kunnen bijdragen aan
de verhoging van de veiligheid van
betrokkenen in andere industrietak
ken.
Lering punt 4: ...er moet geoefend wor
den in het transporteren van bewustelo
ze mensen uit slecht toegankelijke mimten”. In mijn 'brandweer-periode'
ruim 20 jaar geleden hadden we de
zelfde overtuiging en oefenden we
ook. Ik moet u echter eerlijk zeggen,
dat dit in de praktijk op enorme pro
blemen stuitte. Het gesjor en getrek
aan het 'slachtoffer' om hem door een
mangat of een kooiladder te krijgen,
nee, dat kun je iemand niet aandoen.
Oefenen met een zandgevulde pop
o.i.d. is echter niet realistisch genoeg,
die schreeuwt niet als hij in onmogelij
ke bochten gedrukt of geduwd wordt.
Ook voor de redders zelf was het on
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doenlijk gezien de beademingsappa
ratuur, die zij droegen. Zo leerden we,

moeilijke werkruimte beluchten en tes
ten op gasvrij zijn en op voldoende

te wegen tegen sterke economische
belangen, of het gevaars-aspect on

dat het veel tijd vergt om iemand uit
zo'n positie te redden, waardoor in
een werkelijke situatie een slachtoffer
de vereiste snelle medische zorg niet
of veel te laat zou krijgen. Wij kwamen
to t de conclusie, dat de oefeningen
niet zinvol waren en dat we beter heel
erg veel aandacht konden besteden
aan het voorkomen van zulke situaties,
(werkoverleg/werkontleding, mangatwacht, beluchten, reddingslijnen etc.).

zuurstofgehalte. Dit vraagt om enige
toelichting.

derschatten, dan valt die keuze vaak
niet moeilijk te raden. Vaak genoeg
maakte ik zelf in een gegeven situatie
mee, dat een leidinggevende zeer
overtuigd was van een 'minimaal-' of
'aanvaardbaar risico'. Op het moment
echter dat dat schriftelijk bevestigd
moest worden bleek die overtuiging
als sneeuw voor de zon weg te smel
ten. Is het niet zo, dat degenen die
een risico nemen vaak niet degenen
zijn die het risico lopen? Aan de ande
re kant blijkt ook vaak, dat uitvoeren
den, uit een soort stoerigheid, bereid
zijn tot werkwijzes, die elk besef van
veilig werken tarten. Zowel leiding als
uitvoerenden zouden wat dat betreft
tegen zichzelf beschermd moeten
worden door duidelijke voorschriften
voor potentieel gevaarlijke werkzaam
heden, met een minimum aan vrijblij
vendheid, Ervan afwijken kan dan wel,
maar dat verplicht tot een grondige,
reproduceerbare overweging.

Lering punt 5: "Bij werkzaamheden in
slecht toegankelijke ruimten moet ge
bruik worden gemaakt van de ter be
schikking staande portofoons, zodat
mensen die zich in gevaar bevinden snel
om hulp kunnen vragen". Het gebruik
van portofoons in stalen omgevin
gen/ruimten blijkt op problemen te
stuiten: vanuit een besloten ruimte
naar buiten toe komt het signaal niet
door. Als gevolg van deze ervaringen
stelden wij een 'mangatwacht' in. Dit
werd aanvankelijk niet zo gauw geac
cepteerd, want zo'n mangatwacht
werkte eigenlijk niet, maar kostte wel
geld.
Het grote voordeel bleek echter wel in
de praktijk. Deze wacht bleef in de
buitenlucht vlak voor de ingang (man
gat) van de slecht toegankelijke ruimte
en hij was ook de portofoonbediener
naar andere instanties. Tevens lag be
ademingsapparatuur bij hem gereed.
Hij had verder strenge instructies, zoals
nooit zelf in de ruimte gaan, hoe hard
er ook om hulp geroepen wordt, maar
eerst met de portofoon hulp inroepen.
In uiterste geval mocht hij zelf de
ruimte betreden (met persoonlijke be
scherming) en reddend optreden, na
dat het zeker was dat hulp eraan
kwam. In de praktijk ondervonden we
echter, dat het meestal toch beter
was, dat deze mangatwacht op zijn
post bleef en contact bleef houden
met de werkerfs) binnen, omdat de
opgeroepen redders dan direct infor
matie van hem kregen, wat het sneller
en doeltreffender ingrijpen bevorder
de. Het contact houden met de wer
kerfs) in de ruimte ging meestal ge
woon mondeling, maar ook met por
tofoons; in sommige gevallen zijn red
dingslijnen aan de werkers een uit
komst.
Dit is wat betreft verbeteringen in de
wijze van uitvoering. Veel meer valt er
te 'verdienen' met een uitgebreidere
werkvoorbereiding (voorkomen is be
ter dan genezen). Wij staken hier veel
tijd en energie in, wat uiteindelijk re
sulteerde in twee belangrijke akties:
een verplicht werkoverleg vlak voor aan
vang van het werk en -zo mogelijk- de

Verplicht werkoverleg:
Alle betrokkenen, ook alle uitvoeren
den, waren verplicht persoonlijk aan
dit werkoverleg deel te deelnemen
(dus niet alleen de voorman, maar zijn
monteur zelf ook). Dit overleg vond
plaats aan de hand van een op schrift
gestelde stappenlijst van alle deelaktiviteiten (met geschatte tijden), onder
steund door een duidelijke situatie
schets (een werkontleding op één A4tje). Aan de hand van deze gegevens
werd de klus stap voor stap besproken
en werden alle mogelijke risico's afge
wogen (degenen, die het werk zelf
gaan doen, zijn hierin de beste des
kundigen en het meest geïnteres
seerd). Tevens werd afgesproken wat
er gedaan moest worden als er iets
niet goed zou gaan. Belangrijke aspec
ten en opmerkingen werden op het
papier vermeld, waarna dit document
onverbrekelijk onderdeel van de nor
male workpermit werd. Als er een kans
bestond dat het werk uit kon lopen,
dan moesten ook eventuele aflossers
bij dit werkoverleg aanwezig zijn (ook
uit bittere ervaring geleerd).
Beluchten en gastesten:
Het is evident dat het werken in een
goed beluchte ruimte de veiligheidsri
sico's aanmerkelijk minimaliseren. De
extra tijd die het beluchten van een
slecht toegankelijke ruimte kost, wordt
meestal dik terugverdiend aan het
sneller verloop van de werkzaamhe
den. Maar de risico-verlaging is na
tuurlijk al het belangrijkste winstpunt.
Het beluchten zelf is heel goed te
doen als men beschikt over eenvoudi
ge hulpmiddelen, zoals bijv. een por
table ventilator met flexibele canvas
luchtkokers. Gastesten en zuurstofge
halte regelmatig meten zijn hierbij na
tuurlijk absoluut noodzakelijke activi
teiten. Indien beluchten op te grote
bezwaren stuit, dan dient de hoogst
verantwoordelijke dat duidelijk te ver
melden (met opgave van redenen) in
een daartoe geëigend document
(wachtboek, scheepsjournaal e.d.).
Ongetwijfeld zijn er zeker nog meer of
andere maatregelen te bedenken, die
bijdragen aan de verbetering van de
veiligheid van werknemers. Zo is na
tuurlijk een essentieel aspect, dat het
directiebeleid goed is uitgewerkt in
duidelijke procedures en instructies
met periodieke training van de werk
nemers. Vaagheid in deze betekent in

Bij werken in slecht toegankelijke
ruimten heb ik dus gedurende jaren
een hele ontwikkeling meegemaakt.
Dit soort werksituaties komen echter
in veel meer branches voor en de ge
vaarsaspecten vertonen veel overeen
komsten. Niet alleen in de scheep
vaart, scheepsbouw, de petrochemie
of de off-shore, maar bijv. ook in de ci
viele wereld. Hoe regelmatig gebeurt
het niet, dat mensen, werkend aan de
riolering in een diepre straatput, in pro
blemen raken, waarna hulpbiedende
collega's (zonder adembescherming)
ook slachtoffer worden ?
Ik hoop dat u mijn relaas ergens ten
nutte kan maken , Uit het artikel in uw
blad maak ik op, dat er toch kennelijk
nog te vaak zonder voorzorgen ge
werkt w ordt in slecht toegankelijke
ruimten. Ook zonder voorschriften
zou men voldoende bewust moeten
zijn van risico's, maar werkt dat ook zo
? Ik zou wensen, dat er meer uitwisse
ling van ervaringen zou zijn tussen ver
schillende bedrijfstakken. Waar nog
steeds dit soort ongevallen gebeuren,
met vaak fatale afloop, is het opnieuw
uitvinden van het wiel immers een
slechte zaak.
Met vriendelijke groet,
R.K. Meerwaldt
8oulevard Bankert 324;
4382 AC Vlissingen;
telefoon 0118.418340.

feite dat 'de zwarte piet' doorgescho
ven wordt naar lagere echelons. Als
deze voor de keuze staan veiligheid af
23

MANAGING
MARINE EM ERGENCIES
Four days w hich could save yo u r ship!
M e e t th e salvag e e x p e rts in an intensive fo u r-d a y co u rse
d es ig n ed to id en tify and assess th o s e vital "first
re s p o n s e ” a c tio n s n e e d e d to sa fe g u a rd crew , ship, c a rg o
and c o rp o ra te rep u tatio n in a m a rin e e m erg en cy .
■

F or s h ip s ’ o ffic e rs , s h o re -b a s e d o p e ra tio n a l staff,
C o a s t G uard p erso n n el, p o rt a u th o rity s ta ff and
c la s s ific a tio n an d P&l m a n a g e rs

■

E x p erien ce d in stru cto rs

■

H igh p ra c tic a l c o n te n t

■

1996 d a te s availab le: 1 6 -1 9 April and 1 9 -2 2 N o v e m b e r

■

P ro g ra m m e includes: Types of casualty • Oil spill
co ntingency requirem ents • C laim s • Salvage
seam anship • C o m m an d & control • M ed ia response

For more inform ation and a
Registration Form contact:
■

■

T raining D e p a rtm e n t,
S m it Tak BV,
Z a lm s tra a t 1,
3016 DS R o tte rd a m ,
The N e th e rla n d s
Tel: (+31-10) 454 99 11

■

Fax: (+31-10) 414 91 84

Ongeacht liet weertype,

ACE is een multi-disciplinaïr Ingenieurs- & Adviesburo met
10 vestigingen in de Benelux, in de ruim 15 jaar van haar
bestaan is ACE uitgegroeid tot een bureau met ca. 400
medewerkers. De divisies Werktuigbouwkunde, Elektro
techniek, Bouwkunde en Civiele Techniek leveren engineerings- en advieswerkzaamheden aan industrie en overheid.

SCHEEPSBOUW KUNDE
VVV7VVVV

ancl Beinen & Hopman heerst e r hinnen een kom fortabel klimaat!

M O DER N E SYSTEMEN
VO O R O.A.
CENTRALE V ER W A R M IN G
A IR C O N D ITIO N IN G
B RANDBEVEILIGING
VERHUUR C V-APPAR ATUUR

De afdelingen scheepsbouwkunde in ROTTERDAM en
GRONINGEN voert werkzaamheden uit t.b.v. ontwerp (classificermg). cascobouw, werktuigbouwkundige installaties en
ipiping alsmede interieur en uitrusting. Hierbij maken wij
gebruik van geavanceerde CAD/CAE hulpmiddelen.Onze
klanten zijn scheepswerven voor nieuwbouw en renovatie,
werven voor offshore platforms en installaties, baggermateriaal en overslagbedrijven.
Wegens het toenemende aantal opdrachten voor deze afde
lingen zijn wij op zoek naar:
* Constructeurs
* Sectietekenaars * Cascotekenaars
* Pfping-tekenaars * W erkvoorbereiders
Functie-eisen:
* MTS/HTS scheeps(werktuig)bouwkunde
* ervaring met b.v. AutoCad of Microstation
* ervaring of sterke affiniteit met die scheepsbouw
* goede communicatieve/sociale vaardigheden
* flexibele werkhouding
* leeftijd tussen 24 en 40 jaar
\T
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Koud, heet, nat o f d roog weer O n s klim aat blijft onvoorspelbaar.
T och m o et e r b in n e n , w a ar g e le e fd en g ew erk t w o rd t, e e n a a n g en a am
k lim a a t H eersen H e m e n & H opm an E n g in ee rin g B V. h ee ft alles in

n _

I

n _

h u is v oor een o p tim a le klim a atb eh e ersin g . M et g ed e g en ad v ie s en een
p erfec te s erv ic e b en t ti verzek e rd van ee n g o ed klim a at to t v e r tn 2000!

HEINEN & HO PM AN
ENGINEERING B.V.
Zuidwenk 45 . Postbus 9. 3750 GA Spakenbutg. Te!. 033 ■2983014. Fa* 033 •2987078
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Bent u geïnteresseerd en voldoet
u aan de gestelde eisen?
Stuur dan met spoed een
sollicitatiebrief met c.v. aan:
b

ACE ingenieurs- & Adviesburo B.V. “
t.a.v. mevrouw M l. Holster
Postbus 6555
3002 AN ROTTERDAM
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SCHEEPVAART

d o o r

W . de

J o n g

Nieuwe, veiliger en snellere veerboten
voor de Stena Line
Einde of nieuw begin?
Inleiding
Op vrijdag 16 februari j.l. was de inter
nationale pers te gast bij de Stena Line
in Lysekil, Zweden. In deze havenplaats
lag het eerste van een serie van drie,
door Stena Line bestelde veerboten van
het type 'catamaran' afgemeerd, de
'Stena Explorer'. Het schip is gebouwd
in Rauma, Finland en is kort daarna, op
6 maart j.l. ingezet op de veerdienst
Holyhead Dun Laoghaire in de Ierse
Zee. Met deze 'High Speed Sea Service
(HSS)' veerboten wordt, scheepsbouwtechnisch gezien, een volkomen nieu
we weg ingeslagen. Volgens ons, aldus
Bo Lerenius, President-Directeur van
het Stena Line-concem, heeft de HSS
technologie op den duur diezelfde bete
kenis voor deze branche als de straal
motor ooit had voor de luchtvaart. De
tweede van de serie zal eveneens in de
Ierse Zee ingezet worden en de derde
zal in het voorjaar van 1997 de dienst
gaan onderhouden tussen Hoek van
Holland en Harwich. De duur van de
overtocht wordt daarmee gehalveerd,
De Stena Line onderhoudt thans 15
veerverbindingen in NW-Europa met
33 schepen.

Historisch moment
Naast het eerdergenoemde drietal
schepen, zijn nog twee kleinere, van
hetzelfde type, besteld in Noorwegen.
Eén daarvan zal ingezet worden op de
veerdienst Fredeirikshavn (Denemar
ken) Göteborg. De bouw van deze an
dersoortige schepen lijkt het antwoord
te zijn van de Stena Line op de concur
rentie enerzijds en de (on)veiligheid van
veerschepen, die al geruime tijd onder
werp van discussie en internationaal
overleg is, anderzijds. Wat het eerste
betreft: volgens een bericht in het Alge
meen Dagblad van 8 februari j.l. ver
wacht 'Le Shuttle Vracht', dochter van
het concern Eurotunnel dat óf de ferry
maatschappij P & O, óf concurrent Ste
na Line zich terug zal trekken uit Het
Kanaal. Een nieuw begin lijkt de beste
en wellicht enige mogelijkheid te zijn
om een roemloos einde te voorkomen.
Zoals eerder aangegeven zijn de sche
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pen revolutionair qua vorm, construc
tie, voortstuwing en uitrusting. Dit
soort veerboten kan niet op elke dienst
ingezet worden; dit heeft met name te
maken met het volledig ontbreken van
hutten, De combiferries van tegen
woordig zullen dan ook voorlopig nog
blijven varen op de routes waarvoor ze
het meest geschikt zijn. Voor mensen
van deze tijd is een korte oversteek belangrijker dan het plezier van een zee
reis. Het eerder verdwijnen van het
trans-atlantische passagiersvervoer over
zee, bewijst de juistheid van deze stel
ling. Hoewel dit schip niet de eerste is
van het catamaran-type dat als veerboot
wordt gebruikt, is het wel de (vijf maal)
grootste. Een ander voordeel van dit
specifieke type is de capaciteit voor het
vrachtvervoer. Bij dit alles komt dat de
tax-free verkoop aan boord van de sche
pen mogelijk halverwege 1999 vervalt.

Technische gegevens
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Diepgang:
Snelheid:

126,6 m
40,0 m
27,5 m
4,5 m
40 kn.

Laadvermogen: 1500 ton(waterverplaatsing); 1500 passagiers; 375 perso
nenauto's of 100 personenauto's en 50
vrachtauto's/bussen.

Scheepsvorm en -constructie
De veerboten zijn van het 'catamaran'
type. De twee rompen zijn, evenals de
rest van de romp, geheel van alumini
um gemaakt. Hierdoor wordt het ge
wicht verkleind en het draagvermogen
vergroot. De vorm van de rompen,
scherp van voren en vol van achteren, is
zodanig ontworpen dat oncomfortabe
le scheepsbewegingen tot een mini
mum worden beperkt. Uitgebreide
modelproeven in het SSPA testlaboratorium te Göteborg liggen aan de uit
eindelijke vorm ten grondslag. Onder
de waterlijn neemt de breedte van die
rompen toe. Voor wat betreft de sterkte
van de scheepsconstructie, vormt de
bovenbouw een integrerend deel van
de romp in zijn geheel. Het schip is zo
danig ontworpen dat met vol vermo
gen gevaren kan worden tot een signifi
cante golfhoogte van 5 meter (maxi
mum voorkomende hoogte in het golfspectrum 9 meter). Het schip heeft één
autodek, dat zich over de gehele lengte
25

Laden en lossen kan in een tijdsbestek
van 20 minuten plaatsvinden. Een vei
ligheidsmarge van 10 minuten w ordt
aangehouden. De korte tijdsduur
w ordt bereikt door de ontwikkeling van
een zogenaamde linkspan, een aanleg
en inschepingsopgang waaraan de
achtersteven van het vaartuig aan
meert. Zodra het achterschip de ten
ders van de linkspan raakt, wordt de
bevestigingsinstallatie aan beide zijden
van de achtersteven gekoppeld. Hoe
wel meertrossen in feite overbodig zijn,
worden ze veiligheidshalve toch ge
bruikt. De linkspan is voorzien van snel
koppelingen voor brandstof-, schoon
water- en afvalwaterleidingen.
Stores voor restaurants en de tax-freeshop worden geladen met behulp van
een boven loopkraan die over rails op
het 'dak' van het schip loopt.

uitstrekt en een kleiner en hoger gele
gen dek, uitsluitend bestemd voor per
sonenauto's. Boven de auto-dekken be
vindt zich het passagiersdek, dat zich
eveneens over de gehele lengte uit
strekt. Ondanks de vereiste stijfheid van
de constructie, zijn de ramen verras
send groot. Tussen de rompen, onder
het autodek, is een 'void space' die, als
beide rompen vervuld zouden raken,
voldoende reserve-drijfvermogen oplevert om het schip drijvende te houden;
het autodek blijft dan 2 meter boven
water. Beide rompen zijn gecompartimenteerd. Als één van de rompen ver
vuld raakt, blijft de slagzij beperkt tot 15
graden. De lengte-breedte verhouding
staat borg voor een dwarsscheepse sta
biliteit, die beduidend groter is dan van
de conventionele veerboten. Hoewel
de werf ervaring heeft met het verwer
ken van aluminium, moesten tijdens de
bouw problemen met het lassen en be
werken worden opgelost hetgeen leid
de tot een vertraging in de bouw van
bijna één jaar.

Voortstuwing
Voor de voortstuwing beschikt de Stena HSS 1500 over 2 grote en 2 kleinere
gasturbines met een gezamenlijk ver
mogen van 68 MW (ca. 100.000 pk).
Met de gasturbines worden 4 waterjets
aangedreven, twee achter elke romp.
Behalve dat waterjets bij hogere snelhe
den doelmatiger zijn, bieden zij ook het
voordeel dat het schip makkelijker te
manoeuvreren is en dat de diepgang
drastisch w ordt verminderd. Als brand
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stof w ordt dieselolie met een zeer laag
zwavelgehalte gebruikt. Beide soorten
gasturbines zijn afgeleid van bestaande
vliegtuigmotoren. Voor de energie
voorziening zijn 4 hulpmotoren be
schikbaar met een vermogen van 4 x
910 kW. In elke romp zijn één grote en
één kleine gasturbine geplaatst, De uit
stoot van koolmonoxyde, stikstofoxi
den, roetdeeltjes, zwaveldioxide en
koolwaterstof is per vervoerde auto per
overtocht geringer dan op de conven
tionele veerboten. De uitstoot van kooldioxyde is beduidend hoger tengevol
ge van het hogere brandstofverbruik.
Daar staat echter tegenover dat de
nieuwe veerboot bijna twee keer zoveel
vervoert.

Uitrusting
Het schip is overal voorzien van brandde
tectors en tv-camera's. Een brandblussysteem zorgt ervoor dat een brand snel
en doelmatig kan worden geblust met
behulp van waternevel onder hoge druk.
Een nieuw evacuatie-systeem het Mari
ne Evacuation System (MES) is in staat
alle opvarenden binnen 18 minuten te
evacueren. Vanaf vier verschillende sta
tions op het passagiersdek, twee aan el
ke kant van het schip, kunnen glijbanen
naar buiten gebracht worden, waar
langs de passagiers naar de reddingvlotten glijden. Met een viertal redding
boten (op elke hoek van het schip één)
kunnen de reddingvlotten vrij getrok
ken worden van het schip. Het MESSysteem heeft een overcapaciteit van
500 personen.

De commandobrug lijkt meer op een
cockpit dan op een echte brug. De in
druk w ordt versterkt door het ontbre
ken van een traditioneel voorschip.
'Captain' en 'Co-Pilot' zitten voor en
tussen een DCPS plaatsbepalingssysteem, elektronische zeekaarten (ECDIS), een conning-display en comm u
nicatieapparatuur. Direct daarachter
bevindt zich een console, waaraan de
hoofdwerktuigkundige de turbines en
overige technische systemen van het
schip bewaakt. De gesloten brug strekt
zich niet over de volle breedte uit. Een
intem T.V.-systeem met een groot aan
tal in- en uitwendig geplaatste camera's
(onder andere tussen de rompen) komt
aan de bezwaren daarvan tegemoet.
De elektronica op de brug is driedubbel
beveiligd. Onder in de achtersteven is
een dokradar gemonteerd. Beide rom
pen zijn voorzien van boegschroeven.

Tenslotte
De totale investering in en grote HSS
1500 veerboot, met inbegrip van de
aanleg- en inschepingsopgangen in de
havens (waar in Rotterdam al mee be
gonnen is) bedraagt ruim 200 miljoen
gulden, wat lager is dan de overeen
komstige investeringen bij twee gewo
ne veerboten. Ondanks de hogere bunkerkosten is, volgens de President-Directeur van de Stena Line, het HSS pro
ject rendabeler
De 'Stena Explorer7, die voldoet aan de
eisen, die gesteld worden in de High
Speed Code van IMO, vaart met een
Engelse bemanning onder de Engelse
vlag.
In de loop van het jaar hopen wij in een
technische beschrijving op één en an
der terug te komen.
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SWZ 95-03-01
Virtual prototyping of advanced

the random nature of the loading his
tory the ship experiences, but also the

m arine vehicles
Ions, O.P.; Schaffer, R.L.
Fast Sea Transportation Conference
(071222), 199509, 1, pg-563, nrpg11, ta-1, dr-3, ph-1,ENC
This paper addresses the use of "virtu
al prototyping" to address the challen
ge of reducing risk for the next gene
ration of high performance ships. The
rapidly developing field of virtual si
mulation offers not only the prospect
of designing, but also of "building"
and "operating" a virtual prototype
system without the constraints impo
sed by actual hardware. Operation of
the virtual prototype involves using a
functional, physics-based model of the
vehicle in a realistic albeit "virtual" en
vironment, but with real humans at
the controls. A framework for under
standing the roles of virtual prototype
and simulation-based design is pre
sented and projections of the state-ofthe-art are made. Examples of initial
and potential applications to advan
ced marine vehicles are described.
0120200; 0120210

random nature of the strength of the
hull beam. The strength of the hull
beam is affected by a large amount of
uncertainties, and it is one aim of this
paper to make an attempt to judge
the importance of the uncertain para
meters to the uncertainty of the
strength of the hull beam. 0140100;
0140200

SWZ 95-03-02
Development of a 1200 dw t
high-speed container ship
loo, Y.R.;!ang, H.S.; Park, S.D.; Park,
I.H.; Filipchenko, C.C.; Baskakov, I.
Fast Sea Transportation Conference
(071222), 199509, 1, pg-453, nrpg10, gr-4, ta-1, ph-3, ENC
A 1200 DWT high speed container
ship with service speed of 45 knots has
been developed with a series of model
tests in a towing tank. As the results of
parametric trade-off study, the hull ty
pe of a catamaran was selected. Hull
form development and preliminary
design including structural design,
propulsion system arrangement and
hull outfitting arrangement was car
ried out and model tests were perfor
med in both calm water and regular
waves. To reduce wave-induced mo
tions bow fins were equipped and tes
ted in a high-speed towing tank.
0112102; 0110402
SWZ 95-03-03
Strength of m idship sections
Hansen, A.M. Marine Structures: De
sign, Construction & Safety (001907),
199601, 9/4, pg-471, nrpg-24, gr-7,
ta-8, dr-9, ENC
Structural failure of the hull beam of a
ship due to extreme bending mo
ments is probably the most catastro
phic event a ship can experience and
the rules given by the classification so
cieties have to assure that the probabi
lity of this event is sufficiently small. In
order to estimate the probability of fai
lure it is necessary to address not only
MAART 1996 SCHIP»WERFd«ZEE

to identify ships and to monitor their
navigation, but is highly critical of Do
naldson's reasoning for rejecting a
'blanket ban' safety margin around
the UK coastline with respect to ships
having significantly large quantities of
pollutants onboard, and for rejecting
wider active Marine Traffic Control or
Management (MTC) for reducing
both
strandings
and
collisions.
0211430; 0211300; 0960100

SWZ 95-03-04
State-of-the-art fracturing in the
N orth Sea
Domelen, M.S. van; lacquier, B.C.;

SWZ 95-03-07
Reduced exhaust emission w ith
new engine types and new ex
haust gas cleaning systems: re

Sanders, M.W.
Offshore Technology Conference,
OTC (076450), 199505, 4/7890, pg199, nrpg-18, gr-21, ta-2, dr-3, ph-1,
ENC
This paper focuses on recent advances
in hydraulic fracturing technology
with emphasis on North Sea applica
tions. Five generalized applications
that will benefit most from advances
in technology have been identified.

duction methods of m arine die
sel NOx emissions

0630510
SWZ 95-03-05
Safe navigation, ship loss and ap
plications of technology
Motte, R.
lournal of Navigation (001460),
199601, 49/1, pg-36, nrpg-9, gr-1,
ta-5, ENC
Recent statistics are reviewed with re
gard to deficiencies in standards of
seaworthiness often resulting in deten
tion as noted from surveys worldwide.
Recent ship loss statistics are analysed,
the subject of ownership of Flag of
Convenience (FOC) vessels is addres
sed and FOC registry related to vessel
loss data. The increasing age of the
world fleets is noted as replacement
orders for new hulls have dwindled.
Crew costs are discussed and conside
red in relation to economics and safety
of operation. Comparison is made on
ship safety between routed and non
routed vessels. Improvements in weat
her routeing services and safety are
noted as a result of employing auto
mated systems. 0211400, 0211430
SWZ 95-03-06
Navigation m anagem ent: PostDonaldson
Corbet, A.C.
Marine Policy

(001902),

199511,

19/6, pg-477, nrpg-10, dr-2, ENG
This paper examines the Donaldson
Report on the inquiry into prevention
of pollution from merchant shipping,
with respect to its findings on marine
navigation management in Chapters
13-16 of the Report. The paper sup
ports Donaldson in advocating the
mandatory use of radio transponders

Ctmalm, .A.
West European Conference on Marine
Technology (WEMT) 199505, 1, pg251, nrpg-11, gr-3, ta-3, dr-2, ENC
The magnitude of NOx emissions
from ships is discussed in this paper.
Extensive emission measurement re
sults are presented in relation to SCR
(Selective Catalytic Reduction) on
board a supply vessel where two SCR
converters / silencers treat the exhaust
gas from six diesel engines simultane
ously. 0161400; 0161460
SWZ 95-03-08
Collision and grounding m echa
nics
Vredeveldt, A.W.
West European Conference on Marine
Technology
(WEMT)
(078970),
199505.1, pg-173, nrpg-8, gr-2, dr-1,
ENC
Some remarks are made with regard
to the adequacy of analysis methods.
An appeal is made to the international
community to actually quantify 'ac
ceptable risks'. The necessity of ap
plying rational risk assessments for
RO/RO ships is pointed out. Finally
consideration is given with respect to
full scale testing. 0211412; 0211413;
0211431
SWZ 95-03-09
Damage stability rules in rela
tion to ship design: probabilistic
damage stability calculations for
ships
lensen, /.ƒ.
West European Conference on Marine
Technology
(WEMT)
(078970),
199505.1, pg-71, nrpg-26, gr-7, dr-4,
ENC
The aim of these notes is to provide
background material for the present
probabilistic damage stability rules for
dry cargo ships. The formulas for the
damage statistics are derived and
shortcomings as well as possible im
provements are discussed. The advan
tage of the definition of fictious com

Kopieen van de hier vermelde
artikelen zijn tegen betaling ver
krijgbaar bij:
MIC/Bibliotheek TU-Delft
Mekelweg 2, 2628 CD Delft
Tel: 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.

computer-based general procedure
for probabilistic damaged stability as
sessment is shown. Some comments
are given on the current state of know
ledge on the ship survivability in da
maged conditions. Finally, problems
regarding proper account of water in
gress through openings, treatment of
downflooding points, specification of
surface permeabilities, and loading
conditions are discussed. 0150330;
0120216
SWZ 95-03-10
Dam age stability rules In rela
tion to ship design: revision to
the concept of safety
Rodrigo, C.A.
West European Conference on Marine
Technology
(WEMT)
(078970),
199505,1, pg-57, nrpg-14, gr-6, dr-4,
ENG
The rules of probabilistic damage sta
bility for passenger and cargo vessels
are the future of the calculation
against side collision safety, but this
concept is only one part of the total
safety of the vessel. The authors pro
pose a preliminary procedure for the
calculation of the total safety of the
vessel, In addition a method for the
evaluation of safety with only some
parameters of the vessel is enclosed.
0120216; 0150330
SWZ 95-03-11
A ir conditioning for large pas
senger vessels
Horgby, C.A.
Inst, of Marine Engineers Conf.
(072025), 199506, 107/3, pg-95,
nrpg-9, gr-3, dr-6, ENC
This paper presents different systems
used for the air conditioning of large
passenger vessels. It discusses the
energy consumption of such plants
and the possibilities for energy conser
vation. The paper also treats the inter
action between the cooling plant and
the air conditioning plant. 0161230

partments in the formulation of a
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our ships and
your com pany

w ill, by the 1st o f July
1998, need an ISM
Certificate o f C onfor
m ity. If you don't
m anage to obtain one,
w e're afraid the con 
sequences are not e x 
actly pleasant. A llow
us to explain:
The international
com m unity wants to
rid itself o f environ
mentally unsafe ships
and the shipping indu
stry agrees. That is why
the ISM Code has been
approved by the I MO,
the ICF and the ISF.

What if you
choose
to neglect
the ISM
Certificate?
W ell, the consequen
ces are fairly sim ple.
Charterers w ill be re
luctant to offer any
cargoes. Insurance
com panies w ill either
decline to insure your
fleet or demand exor

On Wednesday
will your ships be <

bitant premiums.
Many flag states w ill
not allow your ship to enter their waters.
Apart from that, you should be all right.

ISM will change
your com pany
A cquiring an ISM Certificate w ill un

Th e benefits are quite
attractive, though

Shipboard M anagem ent
System s
The ISM C ode requires that all special

doubtedly change the w ay you operate

and critical operations onboard are

both your ships and your com pany. It

docum ented to increase safety and pre

On the other hand, com pliance with the

entails clear-cut new p o licies, new lines

vent pollution. This includes operations

ISM C ode can result in low er running

o f responsibility, com m unication and

such as m aintenance, cargo handling,

costs, few er pollution spills, better

authority both ashore and onboard, re

navigational and m any others.

trained and m otivated crew s, officers

allocation o f resources, tailormade trai

For m any ship m anagers, the m ost

and m anagem ent organisations and

ning schem es, large quantities o f d ocu

tim e consum ing part o f q ualifying for

reduced insurance prem ium s. The b ene

m entation and perhaps new com puter

the ISM Certificate, is the im plem enta

fits are not long-term pipe-dream s,

software.

either, but take effect surprisingly fast.

tion o f the planned m aintenance system
This system is based on documentation
on all important m echanical and elec-

BARCELONA +34 3 4178799 • COPENHAGEN +45 45765847 • DORDRECHT +31 78 6132511 • HONG KONG 852 8560380 • KIEL +49 431 67202
NEW PORT BEACH +1 714 7231571 • OSLO +47 22339500 • PIRAEUS +30 1 4294312/4294559 • RIO DE JANEIRO +55 21 7228265 • SINGAPORE +65 2217560/4049

m ents, SpecTec supplies
softw are solutions for
purchasing, accounting,
loading and stability,
voyage calculation and
com mu meat ion . S pecT ec
provides an unparalleled
world-wide support and
service network with
w ide experience in lleet
implementations. W e
install your system s,
build databases, train
your people ashore and
onboard and give full
support 24 hours a day
- all over the world.

Th e re is little
tim e left
To im plem ent all o f the
necessary changes in
herent in the ISM certi
fication process, inclu
ding the key m aintenance
system , you're looking at
a typical timeframe o f
tw o years. The count
down has started.
M ight w e suggest a
prudent first step?
Contact SpecTec for
trical equipment onboard, inventory of

rule: SpecTec has developed and instal

spare parts, and rules and recommenda

led more com puterised Shipboard Man

tions for maintaining all essential machi

agement System s than any other sup

nery and equipment according to classi

plier in the world. Nobody even com es

fication societies' rules.
The need for com puterised Shipboard

close.

M anagem ent System s to handle docu
mentation and reporting requirements is
clear. Too bad there are so few good
system s to ch oose from.

S pecTec is the world s
No. 1 in Shipboard
Managem ent Systems
Fortunately, there is an exception to the

AM OS system s
provide com plete fleet
m anagem ent

the right tools for im 
plementation o f your ISM system .
Why ch oose anybody but the
w orld's Number l?

SpecTec

SpecTec offers the renowned AM OS
systems for ship management. More
than 2000 installations over the past 10
years accounts for quality. In addition
to offering tools to m eet ISM require

SpecTec BV. Laan der Verenigde Naties 40
3314 DA Dordrecht, The Netherlands
Tel: +31 (0) 78 613 25 11
Fax: +31 (0) 7861363 13

LA SPEZIA +39 187 500931 • LIMASSOL 357 5 328234 • MADRID+341 3456828 •MANCHESTER +44 161 888 2888 • MILTON KEYNES +44 908 368034
ST. PETERSBURG +7 812 5602987 • TOKYO +81 3 35443147 •TORSHALLA +46 16 344520 • VANTAA 358 0 894732 »VIG O +34 86 299205 • ZURICH +41 1212 4455

P L E V E R I N G E N

d oor F . Kok

Yu Jin Xiang
Scheepswerf De M erwede in Hardinxveld-Giessendam droeg op 22 november het dubbelschroefs passaglerscontalnerschlp Yu Jin Xiang, bouwnum m er 667, over aan de Shanghai Hai Xing Shipping Company Ltd. in
Shanghai, Volksrepubliek China. Het zusterschip Zi Ding Xiang, bouwnum mer 668, zal over enkele maanden
worden opgeleverd.

f ig. 1. De Yu/in
Xiang op de proef
vaart (foto: Sea Sky
Martin).

ONTWERP
De beide schepen zijn geschikt voor on
beperkte vaart, maar zij worden door
de rederij primair ingezet op routes
langs de Chinese kust en naar Japan,
Hong Kong, Singapore, en Taiwan.
Het ontwerp is door de werf gemaakt
op basis van de volgende uitgangspun
ten:
• accommodatie voor 400 passagiers;
• een containercapaciteit van ten min
ste 200 TEU;
• behandeling containers met eigen
laadgerei;
• een ontwerpdiepgang van 6,00 en
een maximale diepgang van 6,20 m;
• een proeftochtsnelheid van 20,5 kn
bij 90% MCR en met ingetrokken
stabiiisers.
Het hybride karakter van het schip
komt ook in het ontwerp duidelijk tot
uiting: de voorste helft van het schip is
bestemd voor containers, de achterste
helft voor de passagiers, alsmede voor
de bemanning en de voortstuwingsinstallatie. Het populair gezegd koppe
len van een half containerschip en een
30

half passagiersschip bracht echter een
aantal problemen mee.
Zo stellen voorschip en achterschip hun
eigen eisen aan de toe te passen dekhoogten. Verder moet rekening w or
den gehouden met variërende gewich
ten van de containerladingen en zelfs
m et het geval dat zonder containers
wordt gevaren. Om dan toch in alle beladingstoestanden een goede trimligging te waarborgen moet vooral in het
voorschip een ruime ballastcapaciteit
beschikbaar zijn. Teneinde het gewicht
aan waterballast te beperken zou deze
zo voorlijk mogelijk moeten worden
aangebracht. Dat leidt echter to t grote
buigende momenten, in het bijzonder
ter plaatse van de ruimen. Om voor vol
doende materiaal in de bovenste uiter
ste vezel van het schip te zorgen is op
1,65 boven het hoofddek een tweede
dek aangebracht, het 'raised maindeck'
of trunkdek. Tevens kon daardoor de
hoogte van de luikhoofdcoamings bo
ven dek beperkt blijven. De holte tot
het hoofddek was bepaald door de
dekhoogten in het achterschip.

De rompvorm is bij Marin uitvoerig be
proefd. Het voorschip heeft V-spanten,
het achterschip is praamvormig met
scheg. Er is voor een dubbelschroefsschip gekozen, omdat door de relatief
geringe diepgang en de daaruit vol
gende kleine schroefdiameter, de
schroefbelasting te hoog zou worden
voor een enkele schroef.
Stabiliteit en lekstabiliteit vormden bij
het ontwerp geen groot probleem. Wel
zijn diverse tanks U-vormig uitgevoerd.
Het uiteindelijke ontwerp kreeg de vol
gende hoofdafmetingen:
Lengte o.a.
148,20 m.
Lengte 1.1.
135,70 m.
Breedte mal
22,70 m.
Holte trunkdek
11,85 m.
Holte hoofddek
10,20 m.
Ontwerpdiepgang
Draagvermogen
5 1 5 0 1.
Scantling diepgang
Draagvermogen
57 0 0 1.

6,00 m.

6,20 m.

Het schip is gebouwd volgens de voor
schriften van Lloyd's Register of Shipping
voor
de
klasse
100A1
SCHIP*WERFd»ZEE M AART 1996

Fig. 3. Mini-cursus Chinees: Yu lin Xiang = Tulp; Zi Ding Xiang = Lelie.

Passenger/Container Vessel, Ice Class
1D, LMC en heeft van het Chinese klassebureau de klassenotatie * CS Passen
ger/Container Vessel, Ice Class B, *
CSM-AUT-1 gekregen.

Constructie
De spantafstand is 800 mm, behalve in
de voorpiek en in het achterschip (ach
ter spant 12), waar de afstand 700 mm
is.
De dubbele bodem, van spant 37 tot
spant 137 en 1,40 m hoog, is met
langsspanten geconstrueerd. De tanktop is berekend op een gelijkmatige be
lasting van 4 t/m 2 en op containersta-

Fig. 4. Hal op het bo
vendek met trappen
huis (foto: Sea Sky
Martin).
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pelgewichten van 80 en 1 2 0 1 voor 20voets respectievelijk 40-voets contai
ners.
Alle dekken, met inbegrip van die in
kampanje en dekhuis, zijn van langsbalken voorzien. Ter ondersteuning van de
dekken zijn in de accommodatie drie
rijen stutten geplaatst. Ook de huidbeplating boven het ondertussendek
heeft langsspanten; onder dit dek als
mede in het voorste gedeelte van de
romp zijn dwarsspanten toegepast. In
het achterschip echter zijn vlak en huid
tot aan het hek van langsspanten voor
zien. Ook de langsschotten hebben
langsverstijvingen. In de accommoda
tie zijn dwarsspanten toegepast.
Ter plaatse van de ruimen vormen
hoofddek en trunkdek, samen met huid
en langsschotten kokerbalken, waarbij
het trunkdek van high tensile (HT) staal
is. Ook op hart schip is tussen hoofddek
en trunkdek een kokerbalk aange
bracht, die geheel van HT-staal is ver
vaardigd en die in ruim I door één en in
ruim II door drie stutten wordt onder
steund. De stutten hebben een l-vormige constructie en zijn even breed als de
kokerbalk.
Verder is in het vlak in het voorschip
HT-staal toegepast.
Op de huid is aan weerszijden over het
grootste deel van de lengte een berg
hout aangebracht op ongeveer 7,30 m
boven basis. Het bestaat uit in een ondie
pe V-vorm gezette plaat van 15 mm, met
verstijvingsknietjes aan de binnenzijde.
Het bakdek ter plaatse van de contai
ners is berekend op een gelijkmatige
belasting van 1,75 t/m 2 respectievelijk
op stapelgewichten van 40/60 t voor
20/40-voets containers.

INDELING
Het schip heeft een lange bak en een
lange kampanje. Bakdek en kampanjedek zijn door schuine stukken dek met
het trunkdek verbonden. De ruimten
tussen hoofddek en trunkdek zijn loze
ruimten.
Onder het hoofddek is de lengte-indeling van voor naar achter:
• Voorpiek voor waterballast, één tank
van vlak tot hoofddek.
• Tankcompartiment, met onderin één
droge tank van vlak tot boventussen
dek en daarboven, tot het bakdek,
twee waterballasttanks naast elkaar.
• Tankcompartiment, met op hart
schip een zoetwatertank van onder
tussendek tot hoofddek, daarom
heen een U-vorige waterballasttank
van vlak tot boventussendek en twee
droge tanks in de zijden van boven
tussendek tot hoofddek.
• Ruim I, met daaronder tussen tanktop en ondertussendek een tank voor
drinkwater, omgeven door een Uvormige waterballasttank, gevormd
door dubbele bodem en de zijtanks
tot het ondertussendek, Naast het
ruim zijn de zijtanks van ondertus
sendek tot hoofddek voor waterbal
last ingericht.
• Voorste hulpmachinekamer, omge
ven door een U-vormige waterbal
lasttank.
• Ruim II; naast de voorste helft liggen
tussen ondertussendek en hoofddek
de anti-heelingtanks, daaronder dro
ge zijtanks, die door een cross duet
(31/2 spantvak in de dubbele bo
dem) tot één tank zijn verenigd. De
rest van de dubbele bodem vormt
een waterballasttank. De zijtanks
naast de achterste helft van ruim II
zijn geheel voor waterballast be
stemd. Ook hier worden zij door een
cross duet in de dubbele bodem ver
bonden. De rest van de dubbele bo
dem is in twee waterballasttanks (SB
en BB) onderverdeeld.
Hierna wordt alleen de indeling onder
het boventussendek beschreven, daar
de ruimten op dit dek al bij de accom
modatie behoren, die later wordt be
sproken.
• Tankcompartiment, met in de zijden
tussen vlak en ondertussendek de
ruimten voor de stabilisatoren en
daarboven op het ondertussendek
recreatieruimten voor de beman
ning. De stabiliserruimten zijn via de
dubbele bodem to t één comparti
ment verenigd. In de dubbele bo
dem bevinden zich verder twee die
selolietanks en twee grijswatertanks.
Tussen de langsschotten (die op
meer dan 0,2 B uit de huid staan) be
vindt zich aan de voorkant van het
compartiment op hart schip een gro
te bunker voor zware olie, geflan31

Fig. 2. Algemeen
plan.
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keerd door dieselolietanks die in ver
binding staan met die in de dubbele
bodem. Meer naar achter liggen een
opslagtank voor gasolie alsmede settling- en dagtanks voor de verschil
lende soorten brandstof.
Machinekamer, met in de dubbele
bodem onder andere tanks voor
smeerolie, thermische olie, vuile olie,
sludge en lenswater alsmede lek-,
overloop en sumptanks. De rest van
de dubbele bodem is droog.
Achterste hulpmachinekamer, met
onderin een grijswatertank op hart
schip en een loze ruimte dwarsover.
Tankcompartiment, met op hart
schip een grijswatertank, naast hart
schip twee zoetwaterbuffertanks,
waarvan die aan SB voor drinkwater
is bestemd, en verder waterballasttanks aan SB en BB.
Hekcompartiment, waar de roerkoningen doorheen lopen.

De totale tankinhouden zijn:
HFO
414 m 3.
MDO
307 m 3.
Casolie
29 m 3.
Smeerolie
60 m 3.
Zoetwater
950 m 3,
waarvan drinkwater
404 m 3.
Grijs water
93 m 3.
Waterballast 4
525 m 3,
waarvan in anti-heelingtanks 413 m 3.
Ruim 90% van de ballastcapaciteit ligt
in het voorschip.
In het achterschip heeft het schip acht
dekken. Dit zijn, met vermelding van de
hoogte boven de basis:
• Topdek/schoorsteendek
24,50 m.
• Brugdek
21,80 m.

• Sloependek
18,90 m.
• Bovendek
16,00 m.
• Kampanjedek
13,10m .
• Hoofddek
10,20m.
• Boventussendek
7,30m .
• Ondertussendek
4,40 m.
De indeling van deze dekken komt in
het onderstaande nog aan de orde.

PASSAGIERSACCOMMOOAT1E
De passagiers betreden het schip door
huiddeuren met een dagmaat van
1955 x 2500 mm (SB en BB) op het
kampanjedek, ongeveer bij spant 43.
Via tochtportalen komen zij dan in de
entreehal, waarin zich aan SB een infor
matiebalie bevindt, met aangrenzend
een kantoor voor passagierszaken. Van
de entreehal voeren trappenhuizen (fig.
4) en twee liften naar de andere dek
ken: naar boven to t op het sloependek,
naar beneden to t op het hoofddek. Van
laatstgenoemd dek leiden diensttrap
pen to t onder in het schip. De liften, elk
voor 14 personen of 1100 kg, lopen
nog door to t het boventussendek, de
liftmachinerie staat op het ondertussen
dek.
Verdere trappenhuizen bevinden zich
aan de voorkant van de accommodatie,
van ondertussendek naar sloependek,
en aan de achterkant van hoofddek
naar bovendek.

Hutaccommodatie
De passagiershutten zijn over twee dek
ken verdeeld: het bovendek en het
hoofddek.
Oorspronkelijk waren ook op het kam
panjedek hutten gepland, maar de re
derij wenste in een later stadium de
dagaccommodatie voor de passagiers

te vergroten met een extra salon. Op
de plaats van de geprojecteerde hutten
ligt nu het casino. Het aantal passagiers
werd door een en ander van 400 tot
348 teruggebracht.
Aan de voorkant van het bovendek,
voor de hal, ligt een complex van 31
hutten. Tegen het frontschot ligt zowel
aan SB en als aan BB een suite, daartus
sen zijn er vier vierpersoons buitenhut
ten. In de zijden bevinden zich 2 x 7
luxe tweepersoons buitenhutten. Voor
en naast de machinekamerschacht lig
gen elf vierpersoons binnenhutten; aan
BB liggen naast de schacht nog enkele
bergplaatsen en een 'service station',
waar het hotelpersoneel schoonmaak
gerei kan bewaren, even kan pauzeren,
enzovoorts.
Het hoofddek is nagenoeg geheel voor
hutten bestemd: 64 stuks in totaal en
alle voor vier personen. Tegen het
frontschot liggen twee buiten- en zes
binnenhutten, in de zijden 2 x 1 7 bui
tenhutten, voor en naast de machine
kamerschacht twaalf binnenhutten en
achterop nog eens tien binnenhutten.
Ook op dit dek is er een service station,
direct naast de liften (SB).
Alle passagiershutten zijn van een eigen
toilet unit voorzien. De vierpersoons
hutten worden als 'economy class' aan
geduid.
Tabel 1 geeft een overzicht van de ver
deling der hutten.

hutten

pass.

Bovendek:
Suites
Buitenhutten
Buitenhutten
Binnenhutten

2
2
4
4

pass.
pass.
pass.
pass.

2
14
4
11

4
28
16
44

Hoofddek:
Buitenhutten
Binnenhutten

4 pass.
4 pass.

36
28

144
112

95
62

348
55

Totaal
% buitenhutten

Tabel 1. Overzicht passagiershutten.

Salons

Fig. 5. Roulettetafel
in het Casino (foto:
Sea Sky Martin).
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De grootste salon is de 'music lounge'
achterop het kampanjedek. Deze heeft
246 zitplaatsen, een dansvloer met een
diameter van 5,5 m en aansluitend
daarop een toneel voor optredende ar
tiesten. Achter het toneel is een kleed
kamer/opslagruimte. Een flinke bar sluit
direct aan op de pantry op hart schip;
een tweede pantry ligt achterin de sa
lon, achter het SB trappenhuis.
Aan de voorkant van het kampanjedek
ligt het 'casino', waar een veelheid aan
activiteiten mogelijk is. Geheel aan de
voorzijde bevindt zich een roulettetafel
(fig. 5), geflankeerd door twee blackSCW PiW ERFfcZEE M AART 1996

jacktafels en 2 x 4 tafeltjes voor kaart
spelers, in totaal circa 55 zitplaatsen.
Iets meer naar achter ligt op hart schip
een bar met een aantal zitjes. In de zij
den zijn hier karaoke-plaatsen, met elk
19 zitplaatsen (fig. 6). Nog verder naar
achter zijn aan weerskanten van de machinekamerschacht diverse gokauto
maten opgesteld. Aan BB-zijde hiervan
bevindt zich een 'video cinema' met 51
zitplaatsen.
Tenslotte ligt op dit dek, achter de hal
en aan BB naast de pantry, een biblio
theek/rustkamer ('quiet room') met 41
zitplaatsen.
Een dek hoger, op het bovendek, lig

Fig. 6. Karaoke-plaats
(foto: Sea Sky Martin).

gen achter de hal de twee restaurants:
aan BB het a la carte restaurant met 46
zitplaatsen en verder het zelfbedie
ningsrestaurant met 200 zitplaatsen en
een buffet-eiland. Aan SB bevinden zich
aan de voorkant van laatstgenoemd
restaurant een kassa en een wijnopslag.
De kombuis ligt tussen de beide restau
rants in.
Op het sloependek tenslotte ligt de
'lido/lounge bar' met 64 zitplaatsen en
een bar met pantry.

Verdere voorzieningen
Achter de lido/lounge bar ligt het lidodek met het zwembad (fig. 7). Dit laat

ste meet 7,2 x 4,0 x 1,7 m en wordt via
het brandblussysteem gevuld met ver
warmd zeewater. Een aparte pompkamer ligt op het dek eronder. Zonodig
kan de inhoud van het zwembad via
ruim bemeten afsluiters snel worden
'gedumpt'. Op het lidodek staan 38
dekstoelen en een aantal zitjes, in totaal
74 zitplaatsen. Boven de meeste zitjes is
een permanent zonnescherm aange
bracht. Eveneens op het sloependek
bevinden zich naast het dekhuis diverse
reddingvestkisten die als zitbanken zijn
uitgevoerd, wat in totaal circa 150 zit
plaatsen oplevert.
Verdere zitjes in de open lucht zijn er
achterop het hoofddek, achter het zelf
bedieningsrestaurant, waar acht tafels
voor elk vier personen staan, alsmede
achterop het brugdek, waar 34 zitplaat
sen beschikbaar zijn. Verder naar voren,
naast de schacht, is er dekruimte voor
sportactiviteiten en dekspelen.
Verdere mogelijkheden voor sportieve
prestaties biedt de sportzaal (gymnasi
um), die op het hoofddek achter de lif
ten is gelegen. Er aan grenzen een lob
by, kleedkamers met toilet en douche,
en sauna's, apart voor dames en heren.
Toiletgroepen voor passagiers in de sa
lons of aan dek bevinden zich bij de
centrale trappenhuizen: op het sloe
pendek aan weerskanten van de trap
pen, op het hoofddek aan BB in de hal
en op het kampanjedek in de zijden
voorin de hal. Op dit laatste dek is ook
een toilet voor minder valide passa
giers, naast de liften.
Inkopen kunnen de passagiers doen in
een 'gift shop' in de centrale hal op het
bovendek, aan SB, en in een 'tax free
shop' in de hal op het kampanjedek,
aan BB.
Tenslotte is er voor de passagiers een
was- en strijkkamer, grenzend aan de
hal op het hoofddek, aan BB.

WERK- EN WOONRUIMTEN
BEMANNING

Fig. 7. iJdodek met
zwembad (foto: Sea
Sky Martin).
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Voorop het brugdek liggen het stuur
huis, met open brugvleugels, en daar
achter de radiohut en het 'command
office'. Het laatste heeft een ondersteu
nende functie voor de brug, bijvoor
beeld administratie. Ook de ladingcomputer staat in dit kantoor. De rest
van het dekhuis wordt voor het groot
ste deel in beslag genomen door ruim
ten met apparatuur voor air conditioning en ventilatie.
De hutten van de officieren bevinden
zich aan de voorkant van het sloepen
dek. Tegen het frontschot liggen de sui
tes van kapitein (SB) en HWTK (BB),
met daartussen nog vier hutten; vervol
gens aan SB drie hutten en het dagver
blijf voor de officieren, aan BB zes hut
ten en op hart schip drie binnenhutten
(voor tweede radio-officier, assistent of
35

ficier en de loodsen). Alle hutten zijn
eenpersoons hutten, behalve die voor
de loodsen, waarin twee bedden zijn
geplaatst,
Een dek lager, op het bovendek, ligt
tussen de beide restaurants de kom
buis, die van een grote hoeveelheid ap
paratuur is voorzien. Een deel daarvan
is speciaal afgestemd op de Chinese
keuken en de bijbehorende bereidings
wijzen: onder andere met speciaal uit
China geïmporteerde, oliegestookte
fornuizen voor wokken.
O p het hoofddek ligt aan SB naast de
machinekamerschacht het hospitaal,
met lobby, spreekkamer dokter en twee
ziekenkamers, elk met één bed, wasta
fel en aparte wc. Uiteraard kunnen in
het hospitaal zo nodig ook passagiers
worden opgenomen.
De hutaccommodatie voor de schepe
lingen ligt op het boventussendek.
Daar dit dek onder het schottendek ligt,
is het overeenkomstig de waterdichte
indeling van het schip in compartimen
ten onderverdeeld. In de waterdichte
schotten die de verschillende comparti
menten scheiden, zijn per schot een of
twee waterdichte schuifdeuren aange
bracht, met een vrije breedte van 900
mm. Elke deur heeft een eigen hydrau
lische bedieningsunit, die de deur bin
nen 40 seconden sluit of opent. Van de
brug af kunnen alle deuren met een
masterswitch worden gesloten. Een
deur kan daarna nog ter plaatse w or
den geopend, maar sluit daarna weer
automatisch. In noodgevallen kunnen
de deuren ook met een handpomp
worden geopend of gesloten.
M et enkele uitzonderingen zijn de hut
ten op het boventussendek voor twee
personen bestemd en hebben zij geen
eigen toilet unit, alleen een wastafel.
Voor de betrokken bemanningsleden
zijn in het voorste compartiment de no
dige voorzieningen beschikbaar: aan el
ke zijde zes wc's en zes douches, voor
de mannen aan SB, voor de vrouwelijke
opvarenden aan BB. In dit comparti
ment bevinden zich verder 14 binnen
hutten voor de stewards: zes tegen het
schot vam ruim II en acht in een blok
van 2 x 4 voor de machinekamer
schacht.
In het volgende compartiment, boven
de machinekamer, liggen naast de
schacht aan elke zijde negen hutten en
achterin aan BB de wasserij voor de be
manning.
Het compartiment boven de achterste
hulpmachinekamer heeft vier eenper
soons hutten met toilet unit, de eerder
genoemde uitzonderingen. De hutten
zijn bestemd voor bootsman, m otor
man, dokter en chef kok. Zij liggen,
met een linnenkamer aan SB. Er tegen
over aan BB liggen drie tweepersoons
hutten en een grote linnenkamer. In

het midden van dit compartiment be
vinden zich achter de liften de L-vormige messroom voor de bemanning (58
zitplaatsen), de officiersmess (16 zit
plaatsen) en de pantry die beide messrooms bedient.
De dagverblijven voor de bemanning
bevinden zich op het ondertussendek,
boven de stabilisatorruimten, zowel aan
SB als aan BB.
Tabel 2 geeft een overzicht van de bemanningshutten.

hutten

pers.

1 pers.
15
1 pers. * 2
2 pers. * 1

15
2
2

Boventussendek:
Onderoff'n
1 pers.
4
Stewards
2 pers. *- 14
Overigen
2 pers. - 21

4
28
42

Sloependek:
Officieren
Officieren
Loodsen

Totaal

57

93

*: binnenhutten, -: geen toilet unit.

de, hydraulisch bediende huiddeuren
met een vrije opening van 1,4 x 2,0 m.
Elk station is voorzien van een elektrisch
aangedreven telescoopkraan, die door
de huiddeuren tot ongeveer 3 m buiten
het schip kan reiken en die een hijsver
mogen van 2 t heeft. Onder het bereik
van elke kraan is een een luikhoofd van
1,2 x 1,6 m aangebracht, waardoor de
lasten rechtstreeks in het proviandruim
worden neergelaten. De luikdeksels
worden hydraulisch bewogen.
Voor het transporteren van voorraden
van de proviandruimen naar kombuis
en pantries is een aparte lift met een
hijsvermogen van 100 kg aangebracht.
De lift is van de proviandruimen uit via
een waterdichte deur en een klein por
taal te bereiken. Hij loopt van de pantry
bij de messrooms voor de bemanning
naar de pantry bij de music lounge
(kampanjedek), naar de kombuis (bo
vendek) en naar de pantry van de
lido/lounge bar op het sloependek. De
lift kan natuurlijk ook worden gebruikt
om gereedgemaakt voedsel van de
kombuis naar de pantries te brengen
en zo nodig afval naar het ondertussen
dek.

Tabel 2. Overzicht hutten bemanning;

LADINGVOORZIENINGEN
Het volgende compartiment w ordt na
genoeg geheel ingenomen door ver
schillende proviandruimen. Voorin lig
gen aan SB rondom een lobby vijf koel
cellen, respectievelijk voor melk (+2“C),
groenten, aardappelen en wijn (alle
drie +8 C) en droge proviand (+12"C).
Een ander blok bevat een lobby en drie
vriescellen voor vlees, vis en gevogelte
(alle drie -20°C). Aan SB ligt verder een
aparte opslag voor rijst. De rest van de
ruimte is voor de overige proviand.
Een afgescheiden ruimte aan BB is be
stemd voor te recyclen afval. Verder
(klein) afval en sludge worden verbrand
in een incinerator in de machinekamer
schacht.
Eveneens aan BB is een toegang naar
het achterste compartiment. In dit hekcompartiment bevinden zich de beide
stuurmachinekamers, met daartussen
een bergplaats ('general store').
Voor het bevoorraden van de proviand
ruimen zijn op het dek erboven, het
hoofddek, twee 'filling stations' aanwe
zig (SB en BB), met naar buiten draaien

Van de 228 containers die het schip kan
vervoeren, staan in de ruimen 120 TEU
en aan dek 108 TEU. Aan dek zijn ech
ter vier container posities gereserveerd
voor 10-voets containers, waarin baga
ge van passagiers w ordt vervoerd, die
zij tijdens de reis niet nodig hebben.
Het aantal ladingcontainers komt daar
mee op 224 TEU.
Met homogeen beladen containers van
14 t per stuk is de containercapaciteit
200 TEU.
In principe zijn er in de ruimen zes rijen
en vier lagen, maar door de scherpe
scheepsvorm gaan nogal wat containerpiaatsen verloren en kunnen in ruim
I maar drie lagen worden geplaatst. Bij
gaand schema (fig. 8) vermeldt het
aantal containers per 20-voets baai per
laag.
Er zijn in de ruimen geen containergeleidingen aangebracht.
Elk ruim heeft een SB en een BB luik
hoofd, dit vanwege de kokerbalk op
hart schip, die in verband met de langsscheepse sterkte noodzakelijk bleek. De

6

6

6

6

6

6

4e laag

6

6

6

6

6

4

3e laag

6

6

6

6

4

2

2e laag

6

6

4

4

Ruim II: 92 TEU
------------------------------------------ ►

Ie laag
Ruim 1: 28 TEU
- 4 ------------►

Fig. 8. Schema indeling containers in de mimen.
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over 210' draaien. De kranen worden
elektro-hydraulisch aangedreven, waar
bij hijsen, zwenken en toppen hydrau
lisch plaatsvinden. Een 50 t evenaar,
twee containerspreaders voor 20-voets
en één voor 40-voets containers beho
ren tot de uitrusting van het schip.

afmetingen van de luikhoofden zijn
(dagmaat):
luikhoofd I 2x12,800 x 7,800 mm;
luikhoofd II 2 x 24,800 x 7,800 mm.
De luikhoofden worden afgedekt door
vouwluiken, op de luikhoofden I met
twee panelen, die in open positie aan
de voorkant van de luikhoofden staan,
en op de luikhoofden II met vier pane
len, die in open positie aan de achter
kant van de luikhoofden staan. De lui
ken worden door hydraulische cilinders
geopend en gesloten. De pompset,
met twee zuigerpompen, bevindt zich
in de hydraulic room op het hoofddek,
aan SB achter ruim II.

Slagzijcompensatiesysteem
Omdat de kranen bij een te grote slag
zij niet goed kunnen functioneren, is
een anti-heelingsysteem aangebracht.
De zijtanks aan de voorkant van ruim II
zijn hiervoor ingericht. Zij hebben een
totale inhoud van 413 m 3, zijn in neu
trale stand beide voor de helft gevuld
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Fig. 9. Single line
diagram.

De luikhoofden liggen in breedterichting zover uit elkaar, dat boven de tus
senliggende ruimte juist een rij contai
ners op de zijkanten van de luiken kan
worden geplaatst. Zodoende kunnen
op de luiken zeven rijen containers wor
den geplaatst, in twee lagen: twee 20voets baaien op luik I en vier op luik II.
Verder zijn er op de bak twee 20-voets
baaien met 2 x 3 rijen en twee lagen.
Hiervoor zijn op het bakdek, dat enige
zeeg heeft, langsscheepse liggers aan
gebracht, waarvan de topplaten even
wijdig met de basislijn lopen.
Ten behoeve van koelcontainers zijn
aan dek 30 aansluitingen a 12,5 kW be
schikbaar. Deze bevinden zich aan de
achterkant van de luikhoofden.

en zijn door cross-overs met pneuma
tisch bediende vlinderkleppen met el
kaar verbonden. De twee anti-heeling-

MACHINEKAMER-INSTALLAT1E
De Yu jin Xiang wordt voortgestuwd
door twee Sulzer dieselmotoren, type
9ZAL40SW, elk met een maximum
continu vermogen van 6480 kW bij
510 tpm. De motoren lopen, ook tij
dens het manoeuvreren, op zware olie
(180 cSt bij 50‘C); alleen bij het starten
wordt dieselolie gebruikt.
Elke motor drijft via een flexibele Spiroflex koppeling, type K|0 370/1230, en
een Lohmann fst Stolterfoht reductiekast, type Navilus GCS 850, een KaMeWa verstelbare schroef aan. De schroe
ven hebben vier bladen, een diameter
van 4400 mm en maken 145 tpm.
Voor de elektriciteitsopwekking zijn op
het ondertussendek in de machineka
mer drie hulpsets beschikbaar, twee aan
SB en een aan BB, elk bestaande uit een
Wartsila dieselmotor, type Vasa 6R22,
van 840 kW en 750 tpm bij 85% belas
ting, een flexibele koppeling en een
AEG generator, type S500 S8, van 1000
kVA, 3 x 380 V, 50 Hz, cos phi 0,8.
Het bleek niet zinvol om in asgenerato
ren (en zwaardere hoofdmotoren) te
investeren terwijl al drie dieselgeneratorsets nodig voor het havenbedijf (hoteldiensten én laden/lossen) aanwezig
zijn. Deze hulpsets kunnen ook het op
zee benodigde vermogen leveren.
Achter op het brugdek is een noodset
opgesteld, bestaande uit een Scania
dieselmotor, type DSI-1461M, van 320
kW bij 1500 tpm en een AEG genera
tor, type SE315 L4, van 350 kVA.
De hulpsets lopen op dieselolie, de
noodset op gasolie.
Verscheidene transformatoren (zie fig.
9) leveren 220 V voor de verlichting en
voor kleinere verbruikers. Verder zijn 24

Containerkraan
Tussen de luiken I en II staat een dubbe
le MacGregor Hagglunds container
kraan opgesteld voor het laden en los
sen van de containers. De twee kranen
zijn op een gemeenschappelijke draai
tafel gemonteerd, die 360° kan draaien.
Elke kraan heeft een SWL van 25 t bij
een bereik van 2,4 tot 26,0 m en kan
MAART 1996 SCHIPAWERFdeZEE

Fig. 10. Machinecontrolekamer (loto: Sea Sky Martin).

pompen hebben elk een capaciteit van
400 m3/h bij 1 bar. Het zijn schroefpompen, die door een omkeerbare
elektromotor worden aangedreven.

V accu's beschikbaar voor de meest es
sentiële diensten (starten noodset,
noodverlichting, navigatie en commu
nicatie).
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HS 180x2S.
Een dwarsschroef is niet aangebracht,
omdat met twee schroeven voldoende
kan worden gemanoeuvreerd en in de
havens die het schip aandoet, genoeg
(goedkope) sleepboothulp beschikbaar
is.

Stabilisatoren
De Fincantieri stabilisers bestaan uit
twee rechthoekige, hydraulisch bewo
gen en wegklapbare vinnen met een
oppervlak van 8 m2 elk. Zij worden van
de brug af gestart en gestopt, maar
werken verder volledig automatisch, in
clusief het in- en uitklappen van de vin
nen. De stabilisers worden door een
computer bestuurd aan de hand van de
input van slingersensoren.

Anker- en meergerei

Fig. 11. Bruglesse
naar (foto: Sea Sky
Martin).

In de verwarmingsbehoefte van het
schip wordt voorzien door een thermi
sche olie systeem, met twee warmte
wisselaars van elk 1250 kW in de uitlaat
gassenleidingen van de hoofdmotoren
en een oliegestookte ketel van 2090
kW.
Voor het maken van zoetwater zijn
twee verdampers geïnstalleerd, elk met
een capaciteit van 30 m 3/dag. De be
nodigde warmte w ordt geleverd door
het HT koelsysteem van de hoofdmoto
ren en het heetwatersysteem.
Ten behoeve van het ballasten/ontballasten of het vertrimmen van waterballast is in de voorste hulpmachinekamer
een ballastpomp van 200 m 3/h bij 2,5
bar geplaatst; in de machinekamer zijn
een lens/ballastpomp en een algemene
dienst pomp van elk 120/200 m 3/h bij
2/2,5 bar beschikbaar. De afsluiters in
het ballastsysteem worden op afstand
hydraulisch bediend.
In de machinekamer is een Stein &
Sohn bewakings- en alarmsysteem
geïnstalleerd, met 200 aan/uit signale
ringen, 40 temperatuursensoren, 40
meetpunten voor de niveaus in de di
verse tanks en 40 signalen van het temperatuurbewakingssysteem van de uit
laatgassen. Op binnenkomende alar
men moet binnen drie minuten w or
den gereageerd, anders gaat het alge
mene machinekameralarm af. Signalen
en alarmen worden uitgelezen op drie
monitoren, die zijn geplaatst in de machinecontroieruimte, in de hut van de
HWTK en op de brug.
De machinecontroleruimte (fig. 10) ligt
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op het hoofddek en bevat tevens het
hoofdschakelbord.
Voor het transport van onderdelen naar
en van de machinekamer is aan SB op
het hoofddek een derde telescoopkraan geïnstalleerd, gelijk aan die voor
de proviandering. De transportroute is
via het luik onder de kraan, door de
dwarsscheepse gang op het boventus
sendek (met behulp van een loopkat)
naar een luik aan BB, waardoor de last
op het ondertussendek in de machine
kamer w ordt neergelaten of vice versa.
Beide luiken hebben een vrije opening
van 1,2 x 1,6 m.
In de hulpmachinekamer achter de ma
chinekamer zijn onder andere de hydrofoor- en sewage-installaties onder
gebracht, de koelinstallatie voor de proviandruimen en de werkplaats en het
magazijn.
Machinekamer en hulpmachinekamer
zijn verbonden door een waterdichte
deur als in de accommodatie op het
boventussendek.
In de voorste hulpmachinekamer zijn
onder andere ondergebracht: de eer
der genoemde ballastpomp, de noodbrandbluspomp, de anti-heelingpomp
en de apparatuur van het sprinklersys
teem.

OVERIGE UmnJSTING
Stu urgerei
Het schip is uitgerust met een vrijhangend spaderoer achter elke schroef. De
roeren worden bewogen door Frydenbo/ draaivleugelstuurmachines, type

Op het bakdek staan twee gecombi
neerde anker/meerlieren, elk met een
nestenschijf, een trommel en een verhaalkop. Achterop het hoofddek, waar
de kampanje open is, staan twee meerlieren, elk met een trommel en een verhaalkop.
De trommels zijn self tensioning en
hebben een trekkracht van 10 t bij 15
m/min. op de eerste laag.
De lieren zijn van het fabrikaat Ten
Horn en worden elektro-hydraulisch
aangedreven.

Reddingmiddelen
De reddingmiddelen op het sloepen
dek omvatten onder andere vier motorreddingboten, twee rescue boten en
zeven opblaasbare vlotten.
De gedeeltelijk gesloten boten zijn door
Mulder & Rijke vervaardigd van met
glasvezel versterkt polyester en hebben
een capaciteit van 100 personen elk. Zij
staan opgesteld onder Schat zwaarte
kracht davits.
De rescue boten, type Spurt-16, zijn
eveneens door Mulder & Rijke ge
bouwd.
De vlotten, elk voor 25 personen, zijn
van het fabrikaat Viking.
De rescue boten en de vlotten worden
behandeld door een Schat davit aan el
ke zijde.

Brandbeveiliging
Het automatische branddetectie- en
alarmsysteem, fabrikaat Salwico, is
voorzien van thermocontacten in alle
hutten, salons, hallen, de kombuis en
de winkels en van rookmelders volgens
het ionisatieprincipe in gangen, pan
tries en bergplaatsen, alsmede in de
machinekamers. Het centrale alarmpaneel bevindt zich op de brug, een subpaneel in het kantoor bij de informatie
balie.
De accommodatie w ordt beveiligd
door een sprinklersysteem, machinekaSCHIPftWERFdaZH W AART 1996

station, JRC, type |UE-45A Mk II;
weerberichtenfax, Furuno, type Fax214;
wachtontvanger voor 2182 kHz, SP

Radio, type R-501;
- meteo station, Obsermet;
- documentenfax, Panasonic, type PX150.

Lijst van toeleveranciers voor de Yu Jin Xiang
(rairt Valetta)

Ajax Brandbeveiliging, Amsterdam
Atewijnse, Nijmegen
Alfa Laval, Moansen

Fig. 12. Schoorsteendek met satelliet-dome (foto: Sea Sky
Martin).

mer en ruimen door een C 02-installatie. De C 0 2-kamer bevindt zich in het
dekhuis tussen luik I en II,
Verder zijn er in de machinekamer twee
brandbluspompen van 80 m3/h bij 6,5
bar, alsmede een gecombineerde
lens/brandbluspomp van 120/80 m3/h
bij 2/6,5 bar, en in de voorste hulpmachinekamer een noodbluspomp van
87 m3/h bij 6,5 bar.

Navigatie- en communicatie
apparatuur
De navigatie-apparatuur omvat onder
andere:
- X-band radar met 26" kleurenmonitor
en ARPA, Racal Decca, type C 342/8;
- S-band radar met 26" kleurenmoni
tor en ARPA, Racal Decca, type C
343/H;
- Navigational Chart Plotter met 20"
kleurenscherm, Racal Decca, type
NCP;
- gyrokompas, Anschütz Standard 20,
met autopilot, Anschütz NPD;
- magnetisch kompas, Sestrel Obser
vator Mk 3;
- CPS navigator, Furuno, type GP-70
Mk II;
- echolood, Furuno, type FE-680;
- Doppler log, Furuno, type DS-70;
De comunicatie-apparatuur voldoet
aan de eisen van het CMDSS voor ge
bied A3 en omvat onder andere:
- Navtex ontvanger, Furuno, type NX500;
- VHF met DSC en VHF DSC wacht
ontvanger, SP Radio, type RM-2042;
- VHF radioinstallatie met DSC oproep,
SP Radio, type RM-2048;
- drie draagbare VHF's, SP Radio, type
SP-3110;
- EPIRB (406 en 121,5 MHz), |otron,
typeTron 30 S Mk 11;
- twee radar transponders, jotron, ty
pe Tronsart;
- MF/HF radiostation met DSC, INMARSAT-C transcerver en radiotelexsysteem, SP Radio, type RE-2100
SSB;
- INMARSAT-A satelliet communicatieMAART 1996 SCHIPtWERFdtZEE

ANedoor, Zweden
Bakker Staolgieterij, Ridderkerk
Blomsmo Reclame, Zoetermeer
Bouter Grootkeukentechmek, Zoetermeer
Brabant Mobiel, Oosterhout
van Buuren-van Swcxry, Zoetermeer
Cetema, Oss
Dampo, Denemarken
Danlift Marine Equipment, Denemarken
Datema, Delfzijl
Econosto, Rotterdam
Fincantieri, Italië
Frank Mohn, Spijkenisse
Fuchs Fordertechnik, Duitsland
Geveke Werktuigbouw, Papendrecht
G roeneveld, Ridderkerk
Hamworthy Benelux, Rotterdam
Hendrik Veder, Rotterdam
Holland floor, Heijningen
ter Horst Technisch Bureau, Leeuwarden
Hydraudyne Bruinhol, Rotterdam
INA, Rotterdam
Intersona, Epe
iPH Automation, Krimpen a/d Lek
KaMeWa, België
Ketting Machinefabriek, l/muiden
Kreté Isolatietechniek, H.l. Ambacht
Kroon, Hoogezand
MocGregor, Rotterdam
Machine Support, Zoeterwoude
Morktechnkal, 's Gravenmoer
Materiaal Metingen Furope, Ridderkerk
Mercurex, Rotterdam
Mulder Si Rijke, Ijmuiden
Navytle, Capdlea.d. Ijssel
Negretti St Zambra, Driebergen
New Sulzer Diesel, Zwitserland
Nieuwburg, Krimpen a/d Ijssel
Numeriek Centnjm Groningen, Groningen
Plieger, Dordrecht
Primo Fumiture, Engeland
Rawi Fabrieken, Winschoten
Radio Holland Marine, Rotterdam
Reikon, Spijkenisse
Rodenstaal, Roden
SARC, Bussum
Shrps'Equipment Centre, Groningen
Sandfirden Technici, den Oever
Schat Davit Compagnie, Utrecht
Schelde Groep, Vlissingen
Seton Pijpleidingen, Papendrecht
Shell Nederland, Rotterdam
Smits Neuchotel, Nieuwegein
STN Atlas Nederland, Rotterdam
Stork Wartsila Diesel, Zwolle
Struik S Hamerslag, Strijen
Studio Acht, Moordrecht
Tebul, Finland
Techn. Bureau Uittenbogaart, Rotterdam
Thofex, Rotterdam
Ulstein Rekab, Groningen
Unitor Ships Service, Rotterdam
Viking Life Saving, Zwijndrechl
Vuyk Engineering, Capellea.d. Ijssel
Wieskxh, Spijkenisse
Wind, Assen
van Wingerden, Gorinchem
Wortdboer, Rotterdam
Wouter Witzd, Enschede

C O j- en sprinklerinstoBotiei
elektrische installatie
separatoren, warmtewrssdoars. brandstol- en smeeroietrimpompen
branddeuren
gietstukken schraetasleiding
bewegwijzering en duchtmackeringen
uitrusting kombuis, pantnes en restaurants
schilderwerk
air conditioning en ventilatie
kathodrsche bescherming
plafonds
liften

noutische uitrusting en reddingmiddelen
appendages
stabkisers
anti-hedingsysteem
tdescoopkranen
schroefpomfren
wasserij-apparatuur
sewage-instaHatie
tuigage en zeilmakerswerk
tapijten
hydraulisch afsluitersysteem
tondwidkasten en koppdingen
radar
gduid- en tnlhngberekeningen
tadingcomputer; tank sensoren en transmitters
schroeven
compressoren en luchtvaten
isolaties
Inexa systeemwanden
containerkraan
ondergiden hoofdmoloren en tandwielkasten
temperatuur- en drukschokdoars
staatsietrappen
geluiddempers
reddingboten
girokompas en autopilot
niveauschakdaars
hoofdmotoren
isolatie diverse leidingsystemen
uitstroken scheepsconstructle
sanitair
banken en stoelen
beddegoed
navigatie- en communicatie apparatuur
zoetwatermakers en diverse pompen
luiken
(lek)stabiliteitsberekeningen
dekwerktuigen
noodgenerotorsel
davits voor boten en vlotten
incinerator
pijpleidingen
smeermiddelen
vloeren
generatoren
hulpmotoren
inbouwen muzieksalon en bibliotheek
ontwerp interieur
waterdichte deuren
lenswaterreiniger
werktuigmachines
stuurmochines, roeren
brandblusuitnjsting; gasflessen
reddingvlotten
CAD tekenwerk
thermische olie installatie
huiddeuren, diverse fuiken enz
ramen en poorten
ankers en kettingen
vlinderkteppen
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thinking how quickly time passes at
sea, especially if the ship is as busy as

SCHEME

tug pushing a spoil barge. It was over
taking me from the starboard quarter
and on a collision course. The port side
light of the barge was not seen at any

ARS 95043
Where are we?

this chemical tanker has been recently.
Loading and discharging at nine diffe
rent ports, shifting ship several times in

East of Sri Lanka, partly cloudy, clear,
good visibility,
Own vessel was a 17,000 grt m ulti
purpose vessel on a liner trade, the

Bangkok and Merak or looking for

called for in US Inland Rule 24f (i) was

'm other' vessels amongst all the
other's at Singapore OPL anchorage.
The other day during the 2000/2400

not visible until under a quarter of a
mile. Although overtaking, the other
forced an alteration on m y part. The
other vessel could not be raised on
VHF channel 16 or, 13 (the designated
bridge to bridge channel).
Several days later the same tug/barge

winch, could look over the side. He

quested a position. It was the end,of
the SW monsoon and the weather

watch we were approaching Singapo
re Traffic Zone from Merak, Indonesia.
Near the Horsborough Lighthouse
there were a lot of ships all around us.
"If I don 't come on the Bridge you
should call me always in situations like

had previously been good but showe
ry. Landfall off Dondra Head had been

this", I repeated again to the Third
Mate.

combination was observed again, this
time from the starboard side. Once

less than 36 hours earlier so there is no

As normal, I then remained with him
for the whole watch whilst approach

ted and we were told that the result
was that the testing procedure would
be modified so that lifting blocks
would be subjected to a Dynamic Test
Load instead of the Static Load pre
viously applied.

other vessel was a handy size bulk car
rier. Both vessels were eastbound and
we were overtaking with a CPA of 1.5
miles. The bulk carrier called us and re

reason why a person with any slight
knowledge of a sextant should not
know his position. This further con
firms my opinion over the recent years
that the standards and quality of seafa
rers continues to deteriorate while at
the same tim e STCW is supposedly be
coming more stringent.

ing the Singapore Eastern Anchorage.
Suddenly at about 2200 near the Jo
hor Buoy, I saw, incredibly, red and
green w ith white above white lights,
just ahead of me, one ship coming in
the opposite direction down the Traf
fic Lane. The radar showed very close
target, one mile and a few cables. I or

* The questions that I ask myself are: Is
it laziness or ignorance?
* M y comm ent is: Obviously the
STCW convention is not working as
it should.

dered the Third Mate to put the vessel
on to hand steering and the wheel to
starboard twenty whilst trying to call
the phantom ship on VHF channels
16, 10 and 12. No reply. We escaped
from the traffic zone temporarily but
had no chance to see the name of that

The September 1995 issue of SEA
WAYS focused on standards. Substan

vessel. It was a tanker less than 100m

tial amendments to the STCW Con
vention were approved at a Conferen

overall, about the same size as my ves
sel. I immediately informed VTIS/EAST

ce in London In July this year. The Nf
representative at the conference,
S E Chapman, commented that the

(Vessel Traffic Information System
Singapore) but no chance to find out
the name of that criminal ship. She
continued to steam, I saw after she
had passed, in the wrong Traffic Lane

changes are so far reaching that one
could say the Convention has been re
written. The regulations w ill come into
three on 1 February 1.997, although
seafarers commencing training before
1 August 1998 will be able to qualify
in accordance with the 1978 stan
dards, provided that they qualify befo
re 2002. The new STCW together
with the ISM Code, will hopefully im 
prove standards but it will be a few

from West to East.
I have only one question. Why has the
VTIS no helicopter to catch such crimi
nal ships and to punish their owners or
Masters who may have left some
young beginner Third Mate on watch
in such a busy Traffic Zone?

years before the success of these
measures can be judged.

MARS 95045
Poor Lighting and Communica
tion

MARS 95044
Wrong Way in Traffic Separation
Scheme

San Francisco Bay. N ight time.
Own vessel under sail showing mast
head combined lantern and with a
"Firdell" blipper radar reflector hois

Singapore TSS. Night time.

ted. Other vessel at first hard to identi
fy but eventually identified as a small

I was reading your MARS reports and

time. The special yellow flashing light

vessel made no attempt to alter and

more the yellow flashing light was on
ly visible at very close range. A red light
was visible from the barge from al
most dead ahead to far enough abaft
the starboard beam that the tug's
green light was obscured. Once more
the tug could not be raised on channel

quickly that we were out of sight befo
re the Boatswain, who was driving the
naturally assumed that we had gone
overboard and started throwing liferings over. Fortunately neither of us
was injured. The incident was repor

Official reports

16 or 13. This tug and barge were ob
served shortly after the first encounter
passing unnecessarily close to several

An official report looks at the dangers

yachts at an anchorage and was
measured, by radar, passing about
one tenth of a mile off a shoreline yet
there was plenty of clear water to port.

ship which is required to manoeuvre

This is not the first case of poorly lit
barges I have observed in San Francis
co Bay. It was not even the first case of
the evening. Attempts to make con
tact with commercial vessels from
pleasure boats are hampered by the
fact that commercial vessels are m oni
toring VHF 13 and pleasure craft are
on 16.

MARS 95046
Lifeboat Accident
With reference to the observation
about the use of manropes in lifeboats
(Feedback, SEAWAYS, August 1995) I
can only agree with your footnote.
When I was a cadet, I was in a lifeboat
which had been lowered. The other
cadet and I remained in the boat as it
was being recovered. As the boat rose,
we were holding on to the manropes

faced by seafarers working on Off Sho
re shows the high degree of seaman
and work on board these vessels. The
report is published by: The Inspector
of Marine Accidents, Marine Incident
Investigation Unit, Department of
Transport, PO BOX 594, Canberra
ACT 2601 Australia. Tel: 06 2747324,
fax: 06 2746699.
If you have experienced any inci
dent which you think may be of in
terest to others please send details,
including your name and a contact
address to:
Captain R. Beedel FNI, 17 Estuary
Dive, Felixstowe, Suffolk IP11 9TL,
UK.
U kunt uw ervaringen, indien het
niet anders kan, in het Nederiands
ook kwijt bij de Redactie SWZ:
Mathenesserlaan 185,
3014 HA Rotterdam.
Tel: 010-4361042, fax: 4364980.

w ith one hand and coiling them neat
ly in the boat with the other. When
the forward lifting block came to "tw o
blocks" on the gravity davit, the ring
shattered and the forward end of the
boat fell. I was in the forward end.
Both of us swung into the alleyway of
the deck below the boat deck so

UDEMA MARITIME B V
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CPC SYSTEM’S for WINDOWS
CLASS A PPR O V ED LOADING C O M PI T E RS & C A R G O
PLANNING SY STEM S u n d e r M sW lN D O W S

Breko is een veelzijdïgbedrijf dat gespecialiseerd
is in het repareren en bouwen van
schepen voor binnenvaart en kustvaart Gunstig
gelegen aan de druk bevaren Merwede tussen
de wereldhaven Rotterdam en het achteriand
worden alle aktiviteiten
gecoördineerd vanuit
Papendrecht.
De aktiviteiten van Breko
beslaan een breed terrein.
Zo heeft Breko niet alleen
op het gebied van
produktie, installatie en
onderhoud, maar zeker ook als het gaat om
adviseren, ontwerpen en engineering een enor
me hoeveelheid
ervaring in huis.
Voor diverse
opdrachtgevers
werden er de
afgelopen jaren
uiteenlopende
schepen
gebouwd, waar
onder droge
ladingschepen en
geavanceerde chemidièntankers. Breko streeft van
ontwerp to t realisatie naar eer
steklas
kwaliteit tegen concurrerende
prijzen.
Dat het bij Breko draait om
efficiensea zult u merken zodra
u met 8reko in zee gaat.

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

- General Cargo Ships
- Bulkers
- Special Vessels
- Coastal Vessels
- Anything that floats
M A R IT IM E SO FT W A R E
under M sW lN D O W S:
• Spare Pans management
- pianned Maintenance
- Stores Control

Multi Ship Container Planning System <MSCP)
Fleet Cargo management System
Custom Software Development

HOLLAND MARIN E
P.O. Bo« 28 4926 7.« lj> * t 7 .*» U i» r. NETH E R LAN D S Phono: .,11 162 6 W JM Ko»: *31 16! 6)0476

Adverteren in
Schip & Werf de Zee?

Bel voor meer informatie
SHIPBUILDING
AND REPAIRS

BREKO

Buro Jet, Rijswijk
Telefoon 070 - 399 00 00

Postbus 6 • 3350 AA Papendrecht • Holland • Tel.+31 (7 8 )6 1 5 49 98 • Fax +31 (078) 641 08 59

VUYK ENGINEERING CENTER
Naval Architects
Marina Engineers
Consultants

V

E

C

Marine Technology
from feasibility study to acceptance trails
Feasibility Studies and Consultancy
Weight and Cost Estimates
Basic Design
Structural Design and Optimization
Detailed Engineering
Part Encoding and NC Cutting Information Retrieval
Engine Room and Pipe Engineering
Loading Computers

makes your idea fit for production
Vuyk Engineering Center uses NUPAS-CADMATIC 3D CAD/CAM software

Vuyk Engineering Groningen B.V.
P.O.Box 204
9700 AE GRONINGEN
Phone:+31 50 542 24 31
Fax :+31 50 541 14 26

Vuyk Engineering Rotterdam B.V.
P.O.Box 1
2900 AA CAPELLE A/D IJSSEL
Phone:+31 10 450 25 00
Fax :+31 10 458 72 45
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Rangen
opleidingen
De rangenopleidingen zullen nog tot 1 januari 2001
door onderstaande scholen worden verzorgd tegen
een wettelijk vastgesteld cursustarief.
Daarna zal de bekostiging van de rangenopleidingen
worden beëindigd.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen is dit overeengekomen met de
onderstaande vier betrokken hogescholen.
Nadere informatie over de rangenopleidingen is te
verkrijgen op onderstaande adressen:
Hanzehogeschool van Groningen,
dhr. A.J. Twigt, telefoon (050) 574 97 49
Hogeschool van Amsterdam,
mevr. M.J. Klaver-Schuijt, telefoon (020) 624 21 69
Hogeschool Rotterdam & Omstreken,
dhr. C. Sterk, telefoon (010) 241 48 80

NOVENCO HI-PRES
AIRCONDITIONING
HEATING AND VENTILATION
FOR
MARINE AND OFFSHORE
Design, delivery o f complete heating,
ventilation and airconditioning plants.
Delivery o f fans, unitheaters, weatherhoods
and accessories.
NOVENCO B.V.
Bergweg-Zuid 115
2661 CS BERGSCHENHOEK
HOLLAND
Telephone : (31) 010 - 5214144
Telefax
: (31) 010 - 5213586

Hogeschool Zeeland,
dhr, L. Diepenhorst, telefoon (0118) 48 94 15

CRANJI:WI=m=
V o o r b in n e n va art, klein e handelsvaart,
baggers visserij- en offshoreschepen
staat O ra n je w e r f S ch eep srep aratie
t o t uw dienst!
Een kleine flexibele organisatie
met vakkundig personeel garandeert
kwaliteit en een snelle levertijd.
De Oranjewerf beschikt over een
drijvend dok, een dwarshelling,
reparatiekaden met voldoende
kraancapaciteit en goed uitgeruste
werkplaatsen.

Vertegenwoordiger van:
Stuurmachines, lieren en kaapstaanders
O ran jew erf Scheepsreparatie bv
Nieuwendammerdijk 542
Postbus 37050, 1030 AB Amsterdam
Telefoon 020 6347511
Telefax 020 6347533
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Onze opleidingen voor de
Scheepsbouw en de Scheepsreparatie
In Nederland zijn er een vijftal opleidingsmogelijkheden die direct op het vakgebied van de scheepsbouw en
de scheepsreparatie, de werven, gericht zijn. Er Is een beroepsopleiding en er zijn bredere opleidingen op
MBO, HBO en Universitair niveau.
Gezien het belang van deze opleidingen voor de continuïteit van een groot aantal bedrijven In de maritiem e
sector en het belang van toekomstige studenten direct een goede opleidingskeuze te kunnen maken, werd
het wenselijk geacht enige inleidende inform atie over de verschillende mogelijkheden te geven. Omdat er
veel verschillen tussen de opleidingen bestaan w ordt in onderstaand overzicht per opleiding aangegeven
waar men gedetailleerde inlichtingen kan inwinnen.

SOM OPLEIDINGEN METAAL
De Som Opleidingen Metaal zijn be
roepsopleidingen in het kader van het
leerlingwezen waarbij men naast de pri
maire opleidingen ook een vervolgop
leiding en bijscholingscursussen kent.
De primaire opleiding leidt op voor of
het diploma Aspirant Scheepsmetaalbewerker, of het diploma Scheepsmetaalbewerker (staal of aluminium), of
het diploma Polyesterverwerker in de
scheepsbouw.
De vervolgopleiding leidt op voor het
diploma Scheepsbouwer. Bij deze op
leidingen leert men het vak door 4 a 5
dagen in de week in een scheepsbouw
bedrijf te werken onder begeleiding
van ervaren vakmensen.
Voor het theoretische deel gaat men
een a twee dagen of avonden naar een
school voor cursorisch beroepsonder
wijs. Aansluitend worden bijscholings
cursussen verzorgd in onder andere tekeninglezen, scheepsreparatie casco,
meettechniek, planning en werkvoor
bereiding.
Voor toelating tot de primaire opleidin
gen dient men over het diploma VBO
Mechanische Techniek B-niveau of het
diploma MAVO met wiskunde en na
tuurkunde te beschikken. Voor de ver
volgopleiding dient men te beschikken
over het diploma van een van de primai
re opleidingen of een MBO-diploma.
Voor nadere inlichtingen kan men de
SOM-lnfolijn (0348) 435601 bellen.

SCHEEPVAART EN TRANSPORT
COLLEGE ROTTERDAM
Na een fusie in 1990 van diverse scho
len met opleidingen op het gebied van
havens, transport, operationele tech
niek, binnenvaart, zeevaart en visserij
werd in 1994 een Middelbare Beroeps
Opleiding Scheepsbouw gestart welke
uniek is in Nederland. De aanleiding
daartoe vormde een onderzoek op ver
MAART (996 SCHIPtWERFdtZEE

zoek van de VNSI naar de vraag of de
scheepsbouwindustrie op korte en mid
dellange termijn in voldoende mate
kan voorzien in haar behoefte aan per
soneel. Dit heeft geresulteerd in het
rapport " Personeelsplanning in de
scheepsbouw" waaruit onder andere
bleek dat er een structurele behoefte is
aan MBO opgeleide scheepsbouwers.
De opleiding geeft een MBO scheeps
bouw opleiding die toegang geeft tot
werkzaamheden op het gebied van
produktie-tekenen, werkvoorbereiding
en toezichthouden en leiding geven in
produktiefuncties bij nieuwbouw- en reparatiewerven. De verwach- ting is dat
de kans op werk na afstuderen groot is.
De dagopleiding is opgebouwd uit certificaat-eenheden en wordt in vier jaar
gegeven, Belangrijke certificaten daar
bij zijn vaktekenen, werkvoorbereiding,
toezicht houden en leidinggeven in de
scheepsbouw en economie.
Het vierde jaar is een stage jaar waarin
100 dagen stage bij een nieuwbouwwerf en 100 dagen stage bij een repara
tiewed wordt gelopen. Voor toelating
dient men een van de volgende diplo
ma's te bezitten:
- MAVO of VBO met tenminste op
C-niveau taal, wis- en natuurkunde,
- of twee van deze vakken en eenmaal
vaktheorie (bijvoorbeeld metaalbe
werking of elektrotechniek.)
Leerlingen die aan de toelatingseisen
voldoen worden toegelaten omdat er
geen voorselectie is.
Nadere inlichtingen kan inwinnen bij
het Scheepvaart en Transport College;
tel: 010.4776677.

AFDELING SCHEEPSBOUWKUNDE
HOGESCHOOL HAARLEM
Bij de Afdeling Scheepsbouwkunde van
de Hogeschool Haarlem wordt opge

leid tot scheepsbouwkundig ingenieur.
De opleiding kent geen specialisaties.
Wel een onderwerp van het afstudeer
project naar eigen keuze.
Circa 60 % slaagt in een jaar voor het
propaedeuse en 15 % slaagt in ander
half jaar. Van hen die het propaedeuse
halen behaalt 95 % ook het einddiplo
ma. Het is een dagopleiding met een
gemiddelde studieduui van ongeveer
4 jaar.
Voor toelating dient men n van de vol
gende diploma's te bezitten : MTS met
doorstroomprofiel of HAVO met wis
kunde B + natuurkunde of VWO met
wiskunde B of A + natuurkunde
Nadere inlichtingen kan men inwinnen
bij de Hogeschool Haarlem, tel:
023.5223641.

HOGESCHOOL ROTTERDAM &
OMSTREKEN
Bij de Afdeling Scheepsbouwkunde van
de Hogeschool Rotterdam & Omstre
ken, een voortzetting van de in 1911 in
Dordrecht gestarte opleiding wordt
men opgeleid tot scheepsbouwkundig
ingenieur.
De opleiding kent geen specialisaties.
Het afstuderen bestaat uit een door een
bedrijf gegeven opdracht, die op het
bedrijf onder leiding van een bedrijfsmentor en twee instituutsmentoren
wordt uitgevoerd. Een student heeft in
spraak in de keuze van deze opdracht.
Circa 60 % a 70 % slaagt voor het pro
paedeuse. Van hen die het propaedeu
se halen behaalt 99 % ook het einddi
ploma.
Het is een dagopleiding met een ge
middelde studieduur van ongeveer 4
jaar.
Voor toelating dient men een van de
volgende diploma's te bezitten : MTS
met doorstroomprofiel of HAVO met
wiskunde B + natuurkunde of VWO
met wiskunde B of A + natuurkunde.
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Nadere inlichtingen kan men inwinnen
bij de Hogeschool Rotterdam een Om
streken, tel no010 4366244.

TECHNISCHE UNIVERSTTHT DELFT
Bij de vakgroep Maritieme Techniek van
de Faculteit Werktuigbouwkunde en Ma
ritieme Techniek van de Technische Universiteit in Delft, wordt men opgeleid tot
Scheepsbouwkundig Ingenieur. De op
leiding is gericht op het verkrijgen van
het doctoraal diploma dat het recht geeft
op het voeren van de titel Ingenieur.
Na een propaedeuse studie van een
jaar volgt een basisopleiding van ander
half jaar. In de tweede helft van het 3e
studiejaar begint de mogelijkheid tot
een zekere specialisatie. Men kan dan
binnen de Maritieme Techniek kiezen
onder andere uit de hoofdvakstudies
Ontwerpen van vaartuigen, Weerstand
en Voortstuwing, Scheepshydromechanica, Constructieve Vormgeving, Trillin

gen en draagkracht, Maritieme Werk
tuigkunde, Rederijkunde, Werfinrichting en Werfbedrijf en produktie.
De volgende getuigschriften verlenen
toegang to t de studie:
- een diploma VWO, atheneum of
gymnasium, of lyceum of propaedeutisch getuigschrift HBO en een bevorderingsverklaring van het eerste naar
het tweede jaar of
- een afsluitend getuigschrift HBO of
- een propaedeutisch getuigschrift van
een Nederlandse Universiteit of
- een afsluitend getuigschrift WO.
De ervaring heeft echter geleerd dat
men voor deze studie tijdens de voor
opleiding voor de wiskunde vakken,
voor mechanica en voor natuurkunde
minstens een ruim voldoende moet
hebben behaald om een redelijke kans
te hebben het eerste studiejaar met
succes te kunnen afsluiten.

Nadere inlichtingen kan men inwinnen
bij de studieadviseurs; tel: 015.782176
en 015.786597.
Men kan zich dus goed op een actieve
loopbaan in de scheepsbouw voorbe
reiden. Met het oog op de studiefinan
ciering en de kosten waar men voor
komt te staan wanneer men een oplei
ding niet of niet tijdig af kan maken is
het geraden direct vanaf het begin de
goede passende opleiding te kiezen.
Vandaar dat men om tot een verant
woorde keuze te komen zich vooraf
goed moet laten informeren over de
mogelijkheden en de vereiste vaardig
heden. Bij een goede keuze zijn immers
zowel de student, de opleiding en last
but not least het bedrijfsleven het beste
gebaat.
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Nederland en de

hebben bewezen waardevolle aan
winsten voor het bedrijf te zijn.
Informatie:
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TU-Delft

CREATIEF MARITIEM
Bedrijven innoveren met studenten
In 1995 organiseerde de Technische
Universiteit Delft voor de eerste maal
een innovatie-week op maritiem gebied.
Problemen die door bedrijven waren
aangedragen, werden door studenten
geanalyseerd. Daarna werden in een
'creatief proces' oplossingen bedacht
en op haalbaarheid beoordeeld.
Dit vond plaats tijdens een projectweek
waarin studenten in team-verband aan
de slag gingen om oplossingen te be
denken.

Wat is het doel van de projectweek?
Het doel is de creativiteit van de studen
ten te stimuleren. De studenten zullen
daarbij de beschikbare kennis moeten
gebruiken. Ze krijgen inzicht in wat met
kennis kan worden gedaan. Hebben
bijvoorbeeld wiskunde en mechanica
daadwerkelijk nut, wanneer en hoe kun
je het toepassen.

bruik gemaakt kunnen worden van de
laboratoria aanwezig bij Maritieme
Techniek (MT).

Werfbedrijf: Alternatief voor fijnmazige
netten thans gebruikt bij verfwerkzaamheden tijdens het dokken.

Beoordeling en evaluatie.

Al met al is er door tien groepen hard
gewerkt en zijn de resultaten volgens
de beoordelaars in het algemeen goed
tot zeer goed te noemen.

De beoordeling vindt per groep plaats.
Elke groep krijgt een ter zake deskundi
ge docent van MT die de hele week be
schikbaar is en indien het bedrijf dat
wenst, ook een begeleider van het deel
nemende bedrijf.
De evaluatie vindt plaats aan het eind
van de week wanneer de groepen hun
oplossingen presenteren. Dit wordt ge
daan met een voordracht tijdens een
beurs waarbij tekeningen, modellen
etc. worden getoond. Een jury bestaan
de uit de begeleiders van de deelne
mende bedrijven en de TU Delft beoor
deelt de resultaten aan de hand van on
dermeer creativiteit en originaliteit.

De vorige projectweek.
Hoe wordt een projectweek
uitgevoerd?
Studenten werken in een team, maken
een werkverdeling met eigen individu
ele verantwoordelijkheden en pakken
het probleem als een project aan.
Na een week werken doen zij verslag
van de aanpak van het probleem en het
verloop van de week en presenteren de
oplossingen.
Het mes snijdt aan twee kanten: stu
denten leren het maritieme bedrijfsle
ven beter kennen en werken aan realis
tische onderwerpen. De bedrijven krij
gen een aantal nieuwe ideeën aange
reikt.

Omvang van de projecten.
De projecten zijn afkomstig uit het ma
ritieme bedrijfsleven. De studenten
hebben per groep in totaal ongeveer
240 uur beschikbaar.
Zij maken gebruik van de faciliteiten
van de TU Delft.
De groepen beschikken over ruimten
waar gebruik gemaakt kan worden van
computers, tekentafels, copiëerfaciliteiten en software. Afhankelijk van de uit
te voeren projecten zou eventueel ge

HAART 1996 SCHIPAWER-deZEE

Deze vond in 1995 plaats in de week
van maandag 26 juni t/m vrijdag 30 ju
ni.
Een directe mailing leverde ondermeer
de volgende onderwerpen op:
Meersystemen: Vervanging trossen
door Dyneema touwen.
Zeevaart: Zware lading schip dat zich
kan verbreden van 32.20 tot 40 m met
behoud van sterkte.
Zeevaart: Bepaal gevoeligheid van een
hellingproef indien uitgevoerd met de
ballast tanks van een zware lading schip.
Binnenvaart: Ontwerp het als 'een snel
trein in vliegendevaart' voortbewegen
de binnenvaartschip.
Offshore: Zelfheffend booreiland (zelfvarend maken,economisch of niet?).
Zeevaart: Snel Ballast Systeem voor
CIANT barges (ca.1 min. 50001).
Offshore: Dynamisch positionerings sys
teem voor een vaartuig voor ondiep wa
ter,geen uitstekende delen/tunnels etc.
Aanvaring: Alternatieve manier om gat
in schip tedichten.
Rondvaartboot: Milieu-vriendelijke rond
vaartboot (ook geschikt voor minder va
liden).

Wat is het resultaat ?
Voor de bedrijven werden een aantal
nieuwe ideeën geopperd waarvan er per
onderwerp tenminste één of twee voor
verdere ontwikkeling bruikbaar leken.
De studenten werden met 'de pootjes
op de grond (of in het water) geplaatst'
en kregen de confrontatie met 'wat in
het bedrijfsleven leeft'. Het was hard
werken geblazen. De werkweek was zo
interessant dat er veel meer dan de ge
plande uren werd gewerkt, want de fi
nish aan het eind van de week moest
wel worden gehaald. Het werd duidelijk
waar de studie toe dient.
Bedrijven en studenten waren enthou
siast.
De projectweek is als vast onderdeel bij
Maritieme Techniek in de opleiding op
genomen,

De volgende projectweek.
Deze vindt plaats van maandag 1 juli
1996 t/m vrijdag 5 juli 1996.
U bent welkom bij de presentaties aan
het eind van deze week (vrijdagmiddag
5 juli 1996) als U een onderwerp inlevert.

Voor meer informatie.
Bent u als bedrijf geïnteresseerd ? Kom
dan met een onderwerp of probleem
naar de TU Delft.
U kunt contact opnemen met:
Prof. ir. S. Hengst
tel. 015.2785306, fax 015.2784264
of ir. jakob Pinkster
tel. 015.2786606, fax 015.2784264
Faculteit der Werktuigbouwkunde en
Maritieme Techniek, Vakgroep Maritie
me Techniek
Mekelweg 2
2628 CD Delft
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CSD-Afdichtingspluggen
Voor het brandvast en waterdicht
doorvoeren van leidingen door schot
ten en dekken aan boord van de nieu
we veerboot van de Stena Line w or
den op grote schaal CSDafdichtingspluggen toegepast.
De nieuwe schepen voldoen aan zeer
hoge eisen met betrekking tot de vei
ligheid en zeewaardigheid.
Toepassing van CSD-afdichtingspluggen waarborgt een brandvaste en gas
en waterdichte doorvoering van sta

scheiden zich van vergelijkbare syste

len, koperen en glasvezelversterkte
kunststof buizen door schotten en

werking, prijsconcurrerende oplossin
gen en temperatuurscompensatie in
de sensor zelf.

men door: eenvoudige calibratie en
behoud daarvan bij stroomuitval, snel
le door microprocessor gestuurde ver

dekken. De pluggen worden gebruikt
voor het doorvoeren van waterleiding
buizen, hydraulische leidingen, brandblusleidingen, leidingen van warm- en
koud-water systemen etc.

Voor de verschillende produkten heeft
CSD International goedkeuringscertifi-

den. Indien procesomstandigheden dit
noodzakelijk maken kunnen de laser

Aan boord van elk van de drie nieuwe
veerschepen worden ongeveer 2800
CSD-afdichtingspluggen
toegepast.

caten verworven van Det Norske Veri
tas, Bureau Veritas, Lloyd's Register of
Shipping, American Bureau of Shipping,

diode en de detector in twee separate
behuizingen worden ondergebracht.
De voeding van de externe meetverster

De diameter van de doorgevoerde lei
dingen varieert van 8 to t 222 mm.

Norwegian Maritime Directorate, Ger-

ker is 90-240 V AC en de uitgang serieel,

manischer Lloyd, Nederlandse Scheep
vaartinspectie en verder TNO en UL.
Op de CSD-afdichtingsplug is patent
verleend in vrijwel alle industriële lan
den.

parallel, analoog en/of geschakeld. De

De CSD-afdichtingsplug vorm t de ba
sis van het CSD-programma voor het
afzonderlijk doorvoeren van leidingen.
CSD-afdichtingspluggen bestaan uit
twee gelijke delen, die aan de buiten
zijde van een zaagtandvormig profiel
en aan de binnenzijde van een karteling zijn voorzien. De plug bevat geen
metalen delen, zodat corrosie uitge
sloten is. Aan de voorzijde van de plug
is een opstaande rand aangebracht,
die voorkomt dat de plug te ver in de
af te dichten opening w ordt gedrukt.
Voor inspectiedoeleinden is op de
flensrand de type-aanduiding aange

Daarnaast geeft een LED-indicatie bij

Informatie: CSD International B.V.,
Postbus 30, 6970 AA Brummen
Tel. 0575.565656, fax 0575.565657.

laserklasse is 2, 3A of 3B. Optioneel kan
het systeem van verschillende additio
nele componenten voorzien worden,
waaronder: LED display, tafelbehuizing,
extra uitgangen, status-indicatoren.
De micrometer kan naast het meten
van de diameter, toegepast worden
voor: positiebepaling, meting van de
excentriciteit, meten van verbuiging,

Contactloos draad- en pijpdiameter meten
De "Microm eter" van de Duitse fabri
kant LAP GmbH (Safex Control B-V.) is

spleetmeting, meten van boringen,
breedtemeting en bijvoorbeeld diktemeting.

Afstand en positie nieten met de

bracht.

een robuust en geavanceerd meetsys
teem om on-line en contactloos de

ultrasoon meetsystemen

De pluggen zijn aangebracht in mantelbuizen die zijn ingelast in schotten

diameter van draden of pijpen te be
palen. Lichtbron (laserdiode) en de

Safex Control heeft het genoegen, hier

en dekken.
Het afdichtend vermogen van CSD af-

tector bevinden zich in één IP 63 be
huizing; de signaalverwerking vindt
plaats in een externe meetversterker.

dichtingspluggen ligt op een niveau
van 2 bar overdruk aan de achterzijde
van de plug, dus aan de ongunstige
zijde. Bij drukproeven op de flenszijde
zijn aanzienlijk grotere overdrukken
gemeten.
Proefnemingen hebben aangetoond,

M et dit meetsysteem kunnen draaden pijpdiameters vanaf 0.02 m tot 300

bij het nieuwe ultrasoon afstandmeetsysteem RPS-3000/4000 van het fabri
kaat Migatron, Inc. te introduceren.
Deze sensoren, gebaseerd op voort
planting van geluid door lucht, onder

inbedrijfname aan of de sensor juist
gemonteerd is en of er mogelijk versto
rende objecten in de bundel geplaatst
zijn. Mocht dit laatste het geval zijn
dan kan er met behulp van een aantal
eenvoudige handelingen voor ge
zorgd worden dat deze objecten geen
invloed hebben op het meetresultaat.
De voeding van deze sensoren is 2030 VDC en de uitgang is 4-20 MA. Het
meetbereik van deze sensoren is instel
baar Van 50 to t 1000 m.
Toepassingen zijn bijvoorbeeld: vulhoogtemeting (zand, augurken, vloei
stof etc..), object detectie (snel, lang
zaam, kleine of grote objecten), detec
tie van mensen t.b.v. veiligheid of
registratie, hulpmiddel bij robots, stapelhoogte meting, tellen van produk
ten, sorteren van kisten, dozen e.d.,
continue roldiameter meting, diktemeting en kwaliteitscontrole.

Nieuw dniksensoren van Data
Instruments, ASG
De nieuwe generatie silicium druksensoren van Data Instruments, Ad
vanced Silicon Group (Safex Control)
zijn het resultaat van de nieuwste ont-

m gemeten worden, waarbij de nauw
keurigheid beter dan 0.1% is. De m i
crometer kan één-assig of twee-assig
(loodrecht op elkaar) uitgevoerd wor-

dat het afdichtend vermogen ook op
lange termijn behouden blijft en dat
trillingen hierop geen nadelige invloed
hebben.
De rubberkwaliteit en de combinatie
van zaagtandprofiel aan de buitenzij
de en karteling aan de binnenzijde van
de plug garanderen het hoge afdich
tend vermogen over lange termijn en
de vereiste flexibiliteit bij trillingen.
Afhankelijk van de toepassing zijn de
CSD-pluggen uitgevoerd in het
brandbestendige rubbertype FRR (fïre
resistant rubber). Op het tweede en
derde schip zal ook een aantal plug
gen van EPDM-rubber voor het gas
en waterdicht doorvoeren van leidin
gen worden toegepast.
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wikkelingen op het gebied van deze
technologie.
Deze sensoren, vervaardigd volgens
ISO 9001 en 100% getest, kunnen ge
leverd worden in verschillende behui
zingen, waarvan de meest compacte
behuizing slechts 10x10x4 mm klein
is. De sensoren worden geleverd met
een reproduceerbaarheid vanaf 0.3%
en hebben een meetbereik vanaf 02.5 mbar tot 0-7 bar (Cauge of Differtial). Daarnaast is er vanaf 0-350 mbar
een absolute druk versie voorhanden.
De uitgang is in mV, de voeding 3-10
VDC of 3-30 VDC en de sensoren zijn
standaard
temperatuur-gecompenseerd van 0-70’C. Deze sensoren kun
nen zeer goed toegepast worden bij
OEM-ers die zoeken naar een lowcost
druk-oplossing met goede specifica
ties.

ren maar direct van binnen naar
buiten transporteren naar een vol
gende kledinglaag.
2. Workpile, geproduceerd volgens
het Fibrelock fabricageproces. Deze
breitechniek garandeert een onver
anderd isolatievermogen, ook na jaren van wassen en dragen.
3. Helly-Tech voorkomt dat water in
de kleding dringt, maar laat wel
transpiratievocht naar buiten door.
Van het complete Hetly-Hansen pro
gramma is een uitgebreide folder uit
gebracht, die u op aanvraag wordt
toegezonden.
Informatie: Groeneveld-Dordrecht B.V.,
Kamerlingh Onnesweg 2, Postbus 86
3300 AB Dordrecht.
Tel: 078.6181400, fax: 078.6524605.

ve equivalenten volgens de normen
AFNOR (Frankrijk), BS (British Stan
dard), AISI, DIN, UNS en Werkstofnummer.
Na de selectie-procedure kunnen de
gemaakt overzichten opgeslagen wor
den in een zelfgemaakte bestands
naam of worden uitgeprint en gecon
verteerd voor rapportagedoeieinden
De Metaalselector is ontwikkeld door
metaalkenner bij uitstek ing. N.W.
Buijs in samenwerking met Barsukoff
Software in Rotterdam.
De Metaalselector versie 2.0. voor
Windows is te bestellen bij:
Misset uitgeverij BV in Doetinchem,
Postbus 4, 7000 BA Doetinchem.

AGA Gas bv presenteert vloeibare
Mison

Metaalselector 2.0 op Windows
Informatie: Safex Control B.V.,
Marconibaan 42a, Postbus 1465,
3439 MS Nieuwegein.
Tel: 030.6047040, fax: 030.6040680

Nieuwe kleding van Helly-Hansen
De parka type F 393 en het jack type G
172 lichten wij er even voor u uit. De
ze warme lange winterparka (type F
393) is vervaardigd van nylon/katoen,
gevoerd met fiberpile en afgewerkt
met een ruime capuchon in de kraag,
De heup- en steekzakken zijn voorzien
van een rits. De parka heeft opvallen
de reflectiestrepen en is leverbaar in de
maten M t/m EEL. Ook het kort met
polyester gevoerde Helly-Tech Classic
jack (type G 172) heeft een capuchon
in de kraag en is aan de onderkant
voorzien van een koord. Verkrijgbaar
in de kleuren rood en blauw. Maten M
t/m EEL,
Een jaar geleden werd de collectie re
gen- en winterkleding van Helly-Han
sen in het Groeneveld-Dordrecht leve
ringsprogramma opgenomen. Het
zgn. Drie-lagen-concept van deze
Noorse fabrikant biedt vooral in de
winterperiode een goede bescher
ming, met:
1. Lifa, speciaal ontwikkelde onderkleding, gemaakt uit polypropyleen
vezels, die het vocht niet absorbe

Met de ingebruikname van stationaire
De nieuwste release van de Metaalselector, een uitgave van het vakblad
Metaal en en Kunststof, is nu ook als
Windows-versie verkrijgbaar. De versie
2.0 bevat ten opzichte van de eerste
release, veel features op het gebied
van metaalselecties. Behalve roestvaststaal en nikkel, biedt de selector uitge
breide informatie over de meest toe
gepaste metaallegeringen van titaan,
koper en aluminium. De Windowsversie is gebruiksvriendelijk en draait
op zowel 3.11 als Windows 95.
De Windows-versie van de Metaalselector geeft de gebruiker een over
vloed aan bruikbare informatie. De
3,5" diskette kan zonder speciale soft
ware op elke MS-DOS personal com
puter draaien. Duidelijke indexen en
verwijsfuncties maken het programma
eenvoudig te hanteren.
Per metaalsoort is het mogelijk de che
mische samenstelling te bepalen, de
mechanische waarden te berekenen
en de juiste legeringspercentages van
het metaal vast te stellen. Bij koperlegeringen berekent de metaalselector
bovendien de fysische eigenschappen.
Via de normaanduiding selecteert de
gebruiker het gewenste metaal en de
daarbij horende chemische samenstel
ling en waarden.
De lijst bevat bovendien de kwalitatie

tanks voor vloeibare MISON is een in
teressant alternatief voor grootverbrui
kers van argon voor lasprocessen be
schikbaar gekomen. Hiermee is een
economische leveringsvorm toege
voegd aan het toch al complete aan
bod van cilinders en cilinderpakketten
van de MISON beschermgassen.
De MISON beschermgassen voor
MIG/RAG en TIG lassen zijn zodanig
samengesteld dat de schadelijke ozon,
die bij deze lasprocessen ontstaat, te
ruggebracht wordt naar een veelal
aanvaardbaar niveau.
Ozon is een reactieve vorm van zuur
stof, die ontstaat door de UV-straling
uit de lasboog. Doordat ozon hoofd
zakelijk dicht bij de boog gevormd
wordt, is er een reele kans dat de lasser
te hoge ozonconcentraties inademt.
Dit kan leiden tot lichamelijke klach
ten, zoals geïrriteerde luchtwegen,
branderige ogen en tijdelijk smaakverlies, Bij vervanging van het bescherm
gas door MISONS zal de ozonconcen
tratie in het adembereik van de lasser
dalen, waardoor de arbeidsomstan
digheden op de lasplaats verbeteren.
Vloeibare MISON kan net als argon bij
de eindgebruiker vermengd worden
met C02 en is toepasbaar voor vrijwel
alle lasprocessen en -materialen. Ook
grootverbruikers van lasgassen zijn
hiermee in staat het ozonprobleem
aan te pakken en daarmee de arbeids
omstandigheden van de lasser te ver
beteren.
Voor informatie:
Dhr M. Stemvers, AGA Gas BV,
Distelweg 901031 HH AMSTERDAM
Tel: 020.6345499, fax: 020.6345459

A worid “fust” for PC Maritime
PC Maritime is the first company in
the world to achieve UK Hydrographic
Office approval for its Electronic Chart
System NAVMASTER as an ARCS-compatible system.
The com pan/s managing director
David Echmonds said: "PC Maritime
has a track record of leading the marMAART 1996 SCHIP4WERF4»ZEE

ket with innovative maritime software
products, and I am delighted that
NAVMASTER is the first electronic
chart system to successfully pass the U
K Hydrographic Office tests. Getting
there first is not easy, and congratula
tions go to our development team for
their dedication and skill in achieving
this milestone for the company".
Navmaster is an Electronic Chart Sys
tem for WindowsTM supporting raster
and vector charts, with innovative
chart-handling tools which make it as
easy to work with a raster chart as a
vector chart. As well as route-planning
and track-plotting facilities, Navmaster
provides industry-standard databases
for storing and re-using navigation in
formation, including multimedia infor
mation such as photos and graphic
material.
UK Hydrographic Office ARCS charts
are the only electronic charts to carry a
guarantee of accuracy and reliability.
In addition, the charts are corrected
weekly, so that whenever a chart is
purchased it will contain corrections
up to the week of purchase. Some
1200 charts are completed in ARCS
format, with 2500 predicted for the
end of this year. The Australian Hydrographic Service are also producing
their charts in ARCS format later this
year.
* ARCS= Admirality Raster Chart Service
Information:
Anne Edmonds, PC Maritime Ltd.,
Bain Clarkson House Brunswick Road
Plymouth PL4 ONP, Devon UK
Phone +44.1752.254205
Fax+44.1752.253599

Products tanker upgraded for
phosphoric acid service
A first of its kind was accomplished
when Latvian Shipping Company
converted the MV "Dzintari", a 20,
000 dwt products carrier to a fullyfledged Class 3 chemical tanker. As a
part of this upgrading, the vessels car
go tanks and piping were lined with
Advanced Polymer Sciences' (APS)
MarineUne. This work was performed
at Lisnave, Portugal. As a requirement
for Class 3 Chemical Service, APS and
MarineUne have received full certifica
tion by the Maritime Registrar of Ship
ping. The MV "Dzintari" has also been
certified by the Registry.
The newly 'MarineLined' MV "Dzinta
ri" has been upgraded to carry phos
phoric acid, involving application of
MarineUne to a total surface area of
some 30,0O0M2 including the vessels
14 cargo tanks and two slop tanks.
MarineUne is based on Siloxirane , a
patented multi -functional polymer
which reacts with a catalyst to form a
very dense, highly cross-linked mole
cular structure. Marine Une is resistant
to all solvents and to 98 per cent of all
chemicals. In this respect it is resistant
to more chemicals than all types of
47

epoxies and zinc silicates normally

co anti-fouling and corrosion suppres

used for tanker coatings, and also m o

sion system when she docked at Immingham recently.

re than stainless steel.
When compared with epoxy, the Siloxirane polymer used in MarineLine
offers numerous other benefits such as:
Siloxirane Epoxy
Higher impact (in.lb)
130 38
Higher elongation (%) 9.2% 2-4%
Higher pull-off

The speed at which the Cathelco sys
tem can be installed was demonstra
ted by the fact that all the work was
completed within a 48 hour period
whilst the ship discharged a cargo of
coal.
The installation at Immingham invol

1,000 cycles)
Lower water

3.9mg 78mg

ved fitting pairs of copper and alumi
nium anodes in both the ship's strai
ners which each have flow rates of 450
cubic metres per hour. These are con
nected to a control panel which is

absorption

0.89% 3.7%

mounted near by in the engine room.
In operation, the control panel feeds

strength (Ib/in2)

2,900 1,000

Higher abrasion resistance
(Weight loss/-

In addition, MarineLine is non-permeable, even to the most aggressive che

an impressed current to the anodes in
carefully controlled amounts. The cop
per anode produces ions which are

micals, has high mechanical strength

carried by the flow of the seawater

and is highly resistant to impact,
flexural stresses and thermal shocks.
MarineLine is resistant to all tank clean
ing solutions, eliminating the contin
uous problem of using the wrong

and produces an environment in
which barnacles and mussels cannot
settle or multiply.

cleaning components that destroy
epoxies and zincs. It is MarineLine's

throughout system and create an anti

nonpermeability that makes the
coating excel over epoxies and zinc sili
cates, both of which can absorb a cer
tain amount of cargo. They require very
thorough cleaning between cargoes,
particularly where demanding perfor
mance specifications have to be met.
Information: M r D | Keehan,
Advanced Polymer Sciences, OH
Tel: 1216.9376218,
fax: 1216.9375046

Cathelco anti-fouling system
The 'Olnoussian Father', a 64,313 dw t
bblk carrier, was fitted with the Cathel-

At the same time, the aluminium ano
de produces ions which are dispersed
corrosive layer on the internal sudaces
of pipes. In this way, the equipment
provides complete protection against
the problems o f bio-fouling and corro
sion.
As an electrolytic system, Cathelco has
many advantages In comparison with
the more traditional types of chemical
based systems which are used to con
trol marine growth. Most of these are
complicated to install and time consu
m ing to operate, requiring complex
pipework systems and facilities for the
bulk storage of chemicals.
In contrast, Cathelco installation can
be carried out in a matter of hours and
once fitted, the system is automatic in
operation and only requires occasional

visual m onitoring by the crew.

Information:

The effectiveness of the system has
now been proved on almost 2,000
vessels worldwide, making it the most
widely specified system on the market.

Cathelco Ltd Marine House,
Hipper Street South,
Chesterfield S401SS UK
Tel: 1246.235916, fax: 1246 206519.

i v e r s e n

Gas turbine powered fast ferries
on Hong Kong-Macao run
The successful entry into service in the
Far East of the first of Kvaemer Fjellstrand' ground breaking Foilcat fast
ferry design sees a major break
through for high speed ferry gas turbi

petitive turbine for
marine propulsion
applications. Service
and
maintenance
are key areas in effi
cient marine gas tur
bine operations. Key
factors which make

ne specialist Kvaemer Energy in this

the LM 500 a strong
competitor in its po

fast developing market.
Penha and her sistership Barca, were

wer range include
long intervals be

ordered from Norway's Kvaemer Fjellstrand (Yard No's 1624-1625) by

tween overhauls, re

Hong Kong-based Far East Hydrofoil,
for the company's service between the
British Crown Colony and the Portu
guese protectorate, Macao.
Both 35m long vessel, w ith a capacity
for a total of 403 passengers in three
classes, are each powered by twin CE
LM500 gas turbines, driving waterjets.
Each gas turbine has an output of
4,485kW (8,970kW in total), provi
ding for a service speed 45 knots. The
gas turbines were built at Kvaemer
Energy's Agotnes facility on the west
coast of Norway.
The LM 500 has proven to be a com48

liability, operational
ability,
availability
and track record.
Kvaerner Energy has
been a GE licensee
since 1957, initially
supplying steam tur
bines for ship pro
pulsion

and

more

recently, gas turbine
power packs for the
offshore industry.
Hydrofoil's 35 m long foilcat ‘ Barca"
For information contact Mike Hood
Tel:+44.171.2530307
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Marine
equipment
designs.
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LEVERINGSPROGRAMMA

■ D esign (CAD/CAE supported) and
delivery of custom-built constructions for
vessels, yachts and (offshore) industry.
■ Hydraulic driven: moving hatches,
winches, cranes/hoist equipment, gangways,
accommodation ladders, platforms.
■ Technical expertise and service.

E& TECHKNOWSOURCE
r

DYNAMIC DESIGN

JETS V A CU Ü M AS
e V a c u u m to ile t syste m e n

BLO H M ♦ V O SS A O .
• S im p le x -C o m p a c t - a ld ic h tin g e n
• S m p ie x -C o m p a c t-ftta b itis a tie v in n e n
• S im p le x -C o m p a c t-s lu u rm a c h m e s
• & m p le x - C o m p a c t -la g e rs
• C a rb o n p la n - g lijn n g a ld ic h tm g e n
• C e n tra x -ra d ia a la td ic h tin g e n
• S c h ro e f ash o k e rlo o p b u s s e n
• T urt*jio -o l> a a lsch e < d e rs
• M i 0 0 0 a c c o m m o d a tie s y s to e m
• A n k a ra a n k e ttin g e n

W1NEL B.V.
e O n t- en b e lu c h le rs V e n tila tia k a p p e n
e W a te rd ic h te d e u re n
a H y d ra u lis c h e w a te r d ic h t# d e u re n
a H u id d e u r en
e S p u tp o tte n V ia m d o v a r* D a k d o p p a n
a M a n g a td a k a a ls
M EGATO R L id .
a P om pen
e H y d ro p h o o n n a ta iia tie a
a Q lio s h im m e rs

NEUENFELDER
M ASC H IN EN F AB R IK GM BH
a S c h e e p s k ra n e n a n d a v it*
a S lu u rm a c h in e s

M ER O K M ARINE
a S to e le n v o o r v e e rb o te n

APPAR A TE BA U SA LZKO TTE N GM BH,
a S e w a g e tra a tm e n l in sta lla tie s
a V a ilig h a id a v a tta n

T AN KS YSTE M A S .
e H erm e tic U lta g e . T e m p e ra tu u r e n
in te rfa c e d e te c to rs
a H o rm o tic d e k a fe lu lte ra en
la d in g b a m o n s te rtn g s a p p a ra tu u r

M OH R HEBETEC H NIK GM BH .
a B lo k k e n , h a k e n a n a c h a k a ls
a P a n a m a k lu iz e n a n ve rh aa l ro llo n
a M a n g o td e k s o ls a n r in g e n

I

■

W EAR D ALE STEEL (W o lsin gh am ) L td.
• S ta le n g ia ts tu k k a n
a Z w a re s ta a lc o n s tru c tie s

O E C K M A H AM BU R G G M BH .
• O lie w a te r m o n ito rs
• T a n k e r d e b a lla s tin g m o n ito r

Staringlaan 21/17, P.O. Box 379, 2740 A] W addinxveen,
The N etherlands. Tel. +31 1828 32428, Fax +31 1828 12246

DEERBERG SYSTEM S
a A fv a lv e rw e rk in g * sy s te m e n

M A SC H IN EN F AB R IK BR ÖH L GM BH.
e D o k w e rk tu ig e n
e T ra n s p o rtw a g e n s
e S c h e p e n lilte n an h e llin g lie ra n

THINK CREATIVE, THINK T E C H K N O W S O U R C E j

H O P P E B O R D M E S S T E C H N IK Q M B H .
a L a d i n g c o m p u te rs
a H e ilin g c o m p a n s a tie
a D io p g a n g , tn m - en lis tm a tin g
a T a n k in h o u d s m a tin g

H. D EW ERS G M B H . A C O.
e A ppendages

TtBU

B.V. Tachniach Bureau
U IT T E N B O G A Ä R T

S a ln h u is w a c h ta r 1
3 0 3 4 K H R o tt e r d a m
T o l : 0 1 0 - 4 1 1 46 14 • F ax: 0 1 0 • 4 1 4 10 0 4

SERVICE AND REPAIR
All marine boilers
Inspection & repair consultancy
Rental o f m obile boilers

AALBORG SUNROD

BURNER MANAGEMENT
Com bustion control
Elecric control panels
Feedwater & safety alarm control

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
Swrft-address: ABNANL2R

A member of the
AALBORG INDUSTRIES
Group
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spm

YOUR PARTNER IN CONDITION MONITORING

Instrument

SPM Instrument levert meetinstrumenten en systemen voor conditieinformatie van roterende machines.
Deze conditie-informatie voorkomt onverwachte stops, verlengt
standtijden en verschaft de technische dienst een leidraad voor onderhoudsplanningen.
Met Schokpuls- en trillingsmetingen meet u:
*
*
*
*
*
*

Lager-schade ontwikkeling (tijdige vervanging)
Ondersmering in lagers (tijdig smeren)
Toename van trillings-niveaus (mechanische storingen)
Onbalans (in ventilatoren, dekanters etc.)
As-uitlijnfouten (leidt tot lagerschade en seal-lekkage)
Fundatie en installatie kwaliteit.

De dataloggers A2011 en de T2001 geven u bovenstaande (onderhouds)informatie. Het nederlandstalige softwareprogramma
CONDMASTER verwerkt automatisch alle meetresultaten en pre
senteert trend-grafieken en alarmlijsten.
Naast conditie-informatie-systemen levert SPM laser-(as)uitlijn
systemen en roestvrijstalen vulplaten voor het UITLIJNEN van ro
terende machines.
VOOR EEN VRIJBLIJVENDE DEMONSTRATIE
EN/OF DOCUMENTATIE KUNT U BELLEN:
04163-73176 of FAXEN 04163-73279

9930 AC DELFZIJL
O ude S chans 11
Tel. 0596 - 613810*
Fax 0596 - 615245

in trin s ie k
w » v e ilig
* ve rkrijg b a a r

3016 CJ ROTTERDAM
V e e rh a ve n 10
Tel. 010-4366188*
D è s p e c ia lis te n v o o r n a v i g a t i e en v e i l i g h e i d

Fax 010-4365511

Wereldomvattende voorraad zeekaarten
Complete nautische uitrustingen
Veiligheids uitrustingen
Nautische boekwerken
Kompasstellers
Watersport
'Ui

/9SS
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Z e e r c o r r o s ie b e s te n d ig
W a t e r d ic h t v o lg e n s k la s s e IP 67
O n b r e e k b a r e a lu m in iu m r e f le c t o r
G e h a rd v e ilig h e id s g la s

- B e re ik t o t m e e r d a n 8 k m .
- 'Q u ic k a c c e s s s y s te m ' v o o r
p r o b le e m lo o s o n d e r h o u d

door ir. A.J.Goudriaan

IVERSEN

Windturbinevaartuig “Mini-miney-mo”
Dit eenvoudig schroeven-vaartuigje
vaart recht tegen een windkracht van
twee tot drie Beaufort in.
Haar maidentrip vond plaats in een wa
terbak (0,80 0,80 x 0,12) m en later in
een verwarmd zwembad. De wind
wordt aangeblazen door een boortol,
waarop een ventilator is gemonteerd.
De boortol heeft een vermogen van
650 Watt en maakt maximaal 2500
omwentelingen per minuut. De ventila
tor is een omgekeerde propeller met
een rotordiameter en spoed van res
pectievelijk 28 en 13 cm. Dan is de op
gewekte windsnelheid ongeveer gelijk
aan 0,13 x 0,7 x 2000/60 = 3 m/s. De
romp bestaat uit twee rondhouten,
lang 35 cm, diameter 5 cm.
De as tussen beide schroeven is 50 cm
lang, diameter 6mm en heeft een sche
ve stand van 18 graden en wordt on
dersteund door vier uitstaande RVS
schroefdraden, staand op de beide
rondhouten.
De rechtsomdraaiende schroef in het
water heeft een diameter van 5 cm en
een spoed-diameter verhouding van 1.2.
De linksomdraaiende windturbine heeft
twee getordeerde bladen met een tiphoek van 11 graden en de diameter
van het omwentelingsoppervlak is ge
lijk aan 25,4 cm.
Het asvermogen van de windturbine
wordt doorgegeven aan de schroef.
De totale voortstuwende kracht van het
gekoppeld schroeven systeem is gelijk
aan het verschil van voortstuwende
kracht van de schroef en de drukkracht
op de windrotor.
Hieronder zijn de berekende uitkom
sten weergegeven met behulp van de
karakteristieken van Wageningen B2.30
en Aerpac.

snelheid ongeveer gelijk moet zijn aan
0.22 Newton, gezien de verliezen van
de schuine stand en van de beide lagers.
Bij de paalproef is de berekende trek
kracht 0,20 Newton.
Tijdens haar beproeving wordt het
vaartuigje gestuurd langs een gespan
nen draad, geaard aan weerskanten
door stalen blokken, waarlangs zij ge
leid wordt door twee ogen, inge
schroefd aan weerskanten op één van
de drijvers.
De stuwkracht van het gekoppeld
schroevensysteem, T, is evenredig aan
het kwadraat van de absolute windsnel
heid, Vw
T -V w 2
Het rendement ten opzichte van de ki
netische energie van de wind per tijds
eenheid, die vrij door eenzelfde om
wentelingsoppervlak waait, is

p
vaar
snelh.
m/s

constante windsnelheid 3 m/s
stuw
as
rel. wind
snelheid
toeren kracht
omw/s Newton
m/s

0,0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

3,0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5

11
18
25
31
38
45

0.20
0.24
0.26
0.16
0.10

T x Vs
-------------------------------- = 26 %
V 2 x rhol x Al x Vw’

- waarin, - Vs de vaart door het water,
-rhol - de soortelijke massa van de
lucht (1.25 kg/m3),
-A l - het omwentelingsoppervlak van
de luchtschroef.
Dit resultaat baart geen zorgen, want
wind kost niets.

0.00

Conclusie:
De waargenome vaarsnelheid is ge
schat op 1 m/s.
Hieruit volgt dat de weerstandkracht
werkend op de catamaranromp bij die
MAART 1996 SCHIPAWERFdaZEE

- Het varen recht tegen de wind in op
windkracht is nu ook practisch op klei
ne schaal aangetoond, eerder in 1981
op grote schaal, Dl = 5 m, Dw = 0,75
m. Een kritische aanmerking is, dat de

toestromende lucht, afkomstig van de
ventilator, niet wervelvrij is.
-B ij een 1:1 overbrengingsverhouding
is een snellopende tweebladige wind
turbine aan te bevelen, omdat de
schroef onderwater bij een hoog toe
rental zowel practisch als volgens de
diagrammen beter funktioneert. Ook
blijkt, hoe minder het aantal bladen
onderwater aan de schroef, des te be
ter het effect van de stuwwerking.
-H o e kleiner de traagheidsmomenten
van de schroeven, des te sneller het
vaartuigje reageert.

Aanbevelingen:
-H e t maximaliseren van het rende
ment lijkt een logische stap.
-D e proefopstelling met de meetinstru
menten is voor verbetering vatbaar.
- De lucht dient zo goed als wervelvrij
te worden aangeblazen om zo een
natuurlijk mogelijke omgeving te
creëren.
- Het beproeven van het sneller dan de
wind varen op een koers van voor de
wind of het vaart maken tegen een
waterstroom in bij stilstaande lucht.
-Een Z-drive, draaibaar om de middenas, maakt het varen mogelijk bij iedere
koers ten opzichte van de wind.

L i t e r a t u u r :
- Biersma,R., 'Tegen de wind in", NRC Handels
blad, 21/24-8-1982.
- Goudriaan,A.J., "Pellervoortstuwing", Schip
en werf, 8 maart 1985.
- Goudriaan,A.J., "Repellervoortstuwing",
Afstudeerverslag TUD, 27 augustus 1991.
- Knip,K., 'Tegenwindwagen", NRC Handels
blad, 1 februari 19%.
Film:
- Goudriaan,A.)., Videoband/'Oversteek Kralingse Plas", maart 1981.
- Polygoon Journaal, "Wind Energie", 2-1983.
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carriers, 10 years of age and above, of
150 meters and above which have not

LACS moves on Bulk Carrier safety
In a move to further improve safety of
bulk carriers IACS Member Societies
decided, at their recent Council Meet
ing held in London, to implement sig
nificant advances in the safety regime
of standard, single side skin bulk car
riers.
The new requirements result from a
major study into bulk carrier safety by
IACS, which has led the industry with
successive measures for a safer fleet.
Encouraged by fewer bulk carrier casu
alties during 1995, IACS now wants to
see improved survivability for the con
ditions most associated w ith bulk car
rier losses: hold flooding while car
rying heavy, high density cargo.
IACS is proposing higher design
strength in new ships and greater at
tention to preserving watertight inte
grity in the existing fleet.
"Special vigilance and good mainte
nance of outer hulls and hatch covers
is the crucial primary defence as ves
sels get older," says IACS.
Applicable to N ew Ships
For new bulk carriers of 150 meters in
length and above, new IACS Unified
Requirements were approved, in prin
ciple,
covering
the
longitudinal
strength in a hold flooded condition
and the strength of watertight corruga
ted transverse bulkheads. In addition,
another new Unified Requirement will
address the strength of the double bot
tom structure when a hold is flooded,
These Requirements will apply to bulk
carriers loading not only high density
cargoes such as iron ore but also any
other solid cargo of a bulk density one
ton per cubic meter or more.
These new requirements will apply to
newbuildings contracted after 1 |uly
1997.
Another, existing, IACS Unified Requi
rement covers loading guidance infor
mation and loading instalments and
this is in the process of being revised
to include additional information to
the ships' staff. This revision will be
available in the near future.
Further, an urgent review is being car
ried out of Member Societies' existing
requirements for side shell frames, and
also on load strength criteria for hatch
covers in order to assess their integrity
under extreme loads. This review may
identify a need to develop appropriate
Unified Requirements.
Applicable to Existing Ships
For existing ships IACS Members deci
ded to bring forward that element of
the Enhanced Special Survey covering
all cargo holds of single side skin bulk
52

avoiding loss of life and protecting the
marine environment.

been subject to the (5 year) Enhanced
Special Survey. The date of application
will be announced in February when
the details are worked out and the ac
celerated surveys will have to be com 
pleted within 12 months. All bulk car
riers should, therefore, have been
through the cargo hold element of the
5 year, Enhanced Special Survey pro
bably before the end of 1997 an ad
vance of about 18 months.
This programme will build on the ad
vances made through the introduc
tion of the Enhanced Survey Program
me (E.S.P.) in 1993. However, IACS
considers that it is important that the
experience of E.S.P. should be learned
and, having sought Owners' opinion
in 199S, is also reviewing the extent
and scope of the annual and interme
diate (2 1/2 years) surveys to establish
whether any further enhancements
are necessary.
To aid those involved with the survey,
inspection and operation of bulk car
riers IACS, building on the success of
an earlier publication, will soon produ
ce and make available to interested
parties guidance booklets on inspec
tion, repair and re-enforcement stan
dards for transverse corrugated bulk
heads and on determination of permissable cargo weight on double bot
toms of existing ships.
Further steps to reduce the risk of loss
of existing bulk carriers in the event of
hold flooding are being considered by
IACS Members over the next few
months in consultation with their
governance bodies (which include
shipowners, regulators, underwriters
et al.) with a view to achieving a uni
fied IACS approach. This may involve
the alternative upgrading existing bulk
carriers' strength in conformance with
some the requirements for new ships.
An alternative, may require that exis
ting single side skin bulk carriers of
150 meters in length and above invol
ved in carrying high density cargoes
should be loaded homogeneously i.e.
every hold instead of every alternate
hold. Generally, existing bulk carriers
have sufficient strength to comply
w ith this latter requirement,
IACS will be making a submission to
the International Maritime Organisa
tion on these matters for consideration
at the Maritime Safe Committee
Meeting to be held in London in May.

For information please contact:
| D Bell, Permanent Secretary
T el:+44.0171.9760660,
fa x:+44.0171.9760440

Rotterdam moet kosten rederijen
sterk verlagen

zusterschepen van dit mammoetcontainerschip in de vaart nemen.
Maersk loopt daarmee vooruit op een
volledige samenwerking met het
Amerikaanse Sea Land (de grootste
containerrederij). Maersk-Sea Land
w ordt verreweg de grootste combina
tie in deze branche.
(Uit Nieuwsblad Transport)

Binnenvaart bundelt krachten
De kosten voor rederijen en schepen
(overslag, loodsen, havengeld) die de
Rotterdamse haven aandoen zullen de

Acht van de tien binnenvaartorganisaties hebben de nieuwe brancheorga

komende jaren met ongveer 10 pro

nisatie Binnenvaart Nederland (BN)

cent omlaag moeten wil Rotterdam

opgericht. BN wil samen met andere
transportorganisaties en in overleg
met de overheid nieuwe vormen van
ven/oer ontwikkelen. Zo kan beter

een blijvende voorsprong kunnen be
houden op zijn concurrenten.
Tot die conclusie kwam de hoofddi
recteur van het Gemeentelijk Haven
bedrijf Rotterdam Willem Scholten tij
dens een bijeenkomst van de Deense
containerrederij Maersk. De Deense
rederij vierde de maidentrip van het
grootste containerschip ter wereld, de
Regina Maersk, dat gisteren afmeerde
aan de Deltaterminal van ECT op de
Maasvlakte.
Er is echter maar een kleinigheid voor
nodig om de toorn van de reder te
wekken. Dat bleek afgelopen zaterdag
in Hamburg waar de Regina Maersk
bij het overslaan van 800 containers
werd geconfronteerd met een 'stipt
heidsactie' van het walpersoneel o m 
dat Maersk in Hamburg gebruik
maakt van de diensten van het Rotter
damse sleepvaartbedrijf van Ton Kooren. Kooren heeft met de inzet van
vier sleepboten in de Hamburgse ha
ven een tarievenslag ontketend met
zijn Duitse concurrenten, die na de
komst van Kooren al 25 procent met
hun prijzen omlaag zijn gegaan.
Maersk heeft Hamburg, na Rotterdam
de tweede containerhaven van Euro
pa, gedreigd deze haven in de toe
komst te zullen boycotten wanneer
zich nieuwe 'ongeregeldheden' voor
doen.
Vol beladen kan de Regina Maersk
vanwege zijn diepgang niet eens de Elbe op. Het schip heeft een hoogte van
14 meter een breedte van 48 meter en
neemt 318 meter kaderuimte in be
slag, iets meer dan de lengte van een
gekantelde Eifeltoren. Rotterdam kan
door de Eurogeul schepen ontvangen

worden ingespeeld op de behoeften
van verladers en beter worden gecon
curreerd met het snel groeiend weg
vervoer.
Minister Jorritsma (Verkeer en Water
staat) liet zich gisteren bij de presenta
tie van BN positief uit over het initiatief
Ongeveer 60 procent van het goede
renvervoer vindt plaats over het water.
Bij ongewijzigd beleid zal de komende
jaren vooral het vervoer over de weg
flink toenemen, wat veel slechter is
voor het milieu dan het vervoer over
water.
In het vervoer van bulk en containers
kan de binnenvaart goed wedijveren
met wegvervoer en spoor, maar in het
snelgroeiende vervoer van hoogwaar
dige produkten staat de binnenvaart
minder sterk. Binnenvaart Nederland
wil in overleg met verladers en ander
bedrijfsleven komen to t knooppunten
waar de goederen van binnenschepen
op vrachtwagens worden geladen.
Gestreefd w ordt naar een situatie
waarin de lange trajecten per schip of
per spoor worden afgelegd en het kor
tere vervoer met vrachtwagens. Een
experiment in Kampen moet onder
nemers over de streep trekken.
De ASV, een organisatie van schippers
die wil vasthouden aan het toerbeurtsysteem, is niet toegetreden tot de
nieuwe koepelorganisatie. Binnenvaart
Nederland zegt geen standpunt in te
nemen over het toerbeurtsysteem.
(Uit NRC)

tot een diepgang van 34 meter.
"Daarom zijn er maar enkele havens ter

IACS Members classify over 95% of
the World fleet of approximate 4600

wereld die dergelijke kolossen goed
kunnen bedienen" zegt Scholten, die
enkele jaren geleden dacht dat de
grens met 5000 TEU-schepen wel be

bulk carriers which represent about
30% of the Worlds total car carrying
capacity. In total IACS Members classi
fy over 90% of World tonnage afloat

reikt was. Maar de Regina Maersk heeft
een capaciteit van 6000 TEU (6000
containers van twintig voet) en heeft
een bemanning (mannen en vrouwen)

and offer services of a comprehensive
nature aimed improving safety at sea,

van slecht 13 personen. De Deense re
derij wil in de toekomst nog een aantal
SCHIF*.VERfd»ZEE MAART 1996
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Januari-lezingavond in Amsterdam
Op vrijdag 26 januari hield de afdeling
Amsterdam zijn traditionele 'avond
met dames', een beetje ter gelegen
heid van het nieuwe jaar. De lezing
werd verzorgd door de heer W.Hornman die vertelde over de Azteken. In
de pauze was er wijn en kaas. Na de
pauze illustreerde hij zijn lezing met
dia's van zijn reizen.

nummer van vorig jaar berichtten, is in
zoverre al succesvol dat het ISO-9001
certificaat vorig jaar is behaald. Bij de
uitreiking hiervan, op 1 februari j.l.,
werd tevens aandacht gegeven aan
een directiewisseling. De heer A. Staal
en ir. A.A.van der Bles namen op deze
dag afscheid van Vuyk Engineering
Center en als nieuwe directeur werd
voorgesteld ir. R.W.F.Kortenhorst.
Na een welkomstwoord van de nieu
we directeur werd het certificaat uitge
reikt door drs. AB.Sakkers, Gedepu
teerde van Economische Zaken van de
Provincie Groningen. De heer Sakkers
heeft zich altijd bijzonder ingezet voor
de industriële ontwikkeling van Gro
ningen.
Gedurende een kleine receptie was
het mogelijk de tekenkamer met ap
paratuur te bekijken, waarbij enthou
siast uitleg werd gegeven.
De heer Van der Bles krijgt een functie
in de productie bij Centraal Staal, ter
wijl de heer Staal commissaris wordt
bij de C.I.G.-Groep.

Op 20 april a.s. wordt weer ons jaar
feest georganiseerd, dit jaar door de
afdeling Amsterdam. Tevens dan na
tuurlijk de Algemene ledenvergade
ring. De agenda hiervoor is in deze uit
gave bijgesloten.

een

lid

M e m o r i a m

Ing. J.F.MJanson
Op 21 mei 1995 is in Amerongen over
leden ing. |.F.M.|anson. De heer Janson
was project-manager bij Bronswerk
B.V. te Amersfoort. Hij is 66 jaar gewor
den en was 21 jaar lid van de NVTS.

dassen te koop. De prijs is ƒ 15,- per
stuk. U kunt ze ook bestellen bij het al
gemeen secretariaat in Rotterdam.
Tel: 010-4361042, fax: 4364980.

P e r s o n a l i a

A.Veldman
Als gevolg van de positieve ontwikke
ling van Wagenborg Shipping B.V. met
de daarmee gepaard gaande toename
van de activiteiten heeft de directie van
Wagenborg Beheer B.V. besloten de
heer Veldman vanaf 1 februari 1996
volledig in te zetten als directeur vloot
zaken van Wagenborg Shipping B.V.
De heer G. Dokter volgt hem per die
datum op als directeur van Wagenborg
Passagiersdiensten B.V. vanuit zijn hui
dige functie van adjunct-directeur.

Te Zandvoort is op 8 januari overleden
ing, G.j.Koenen.
De heer Koenen was 58 jaar en 19 jaar
lid van de NVTS.

N V T S

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 naar:
Secretariaat NVTS, Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam.
Wij 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:________

O hierover informatie
O zich aan te melden als lid

Dr. Van Stratenweg 647, 4205 LL
Gorinchem
Voorgesteld door A.B.Nieborg
Afdeling Noord

Voorgesteld door J.A,Warmerdam
Afdeling Zeeland

A.D.van Eijk
Technisch Medewerker Royal Schelde,
Vlissingen
Sperwerlaan 3, 3136 Vlaardingen

Ing. H.j. Nieboer
Marof/Machinist Oceanwide Uitzend
organisatie, Vlissingen
Zeilmarkt 13,4381 BR Vlissingen
Voorgesteld door |.A. Warmerdam
Afdeling Zeeland

Voorgesteld door S.j.Loos
Afdeling Rotterdam

CJ.van de Gruiter
Op 24 januari is te Ridderkerk overle
den de heer C.J.van de Gruiter. De heer
Van de Gruiter was Engineer Surveyor
van Lloyd's Register of Shipping. Hij
was 64 jaar en 28 jaar lid van de NVTS.

Ing. M.P.Heitling
Scheepswerktuigkundige
Spoorwaai 263, 4811 AZ Breda
Voorgesteld door H.R.J. Geervliet
Afdeling Rotterdam

CAvan Weelden
Te Rotterdam is op 5 februari overle
den de heer C.A.van Weelden. De
heer Van Weelden was oud-Chef
Technische Administratie van Shell
Tankers N.V. Hij was 87 jaar en 21 jaar
lid van de NVTS.

B a l l o t a g e

Voorgestekl voor het
GEWOON LIDMAATSCHAP

De samenvoeging van Vuyk Engineer
ing BV en Engineering Centrum Gro

Avan den Berg
Project Manager GTI Maritiem, Delfzijl

singen

Mr.ing. E.R.Nobel
Directeur Feederlines B.V., Groningen
Kraneweg 74,9718 )V Groningen
Voorgesteld door R.D.Kuil
Afdeling Noord

Assistent Expert Verwey & Hoebee,
Amsterdam
Horst 25 - 87,8225 ML Lelystad
Voorgesteld door B.E.Verwey
Afdeling Amsterdam

Ing. P.|.Roose
Assistent Expert Verwey & Hoebee,
Amsterdam
Willem Gertenbachstraat 13, 1318 AH
Almere
Voorgesteld door M.L.Oosterveld
Afdeling Amsterdam

Ir. M.J.Konst
Projectleider IHC - Holland, Kinderdijk
Burg. Trooststraat 3, 2741 TZ Waddinxveen
Voorgesteld door A.L.R.Winckers
Afdeling Rotterdam

Ing. A.B.T.M. de Weert
Super Intendent Dockwise, Meer
(België)
Troelstraweg 419,4384 GT Vlissingen
Voorgesteld door A.C.Driesse
Afdeling Zeeland

W.G.Landzaat
Adviseur/vertegenwoordiger NEVESBU, 's-Gravenhage, oud marineofficier
Boulevard Banckert 260,4382 AC Vlis-

Voorgesteld voor het
JUNIORLIDMAATSCHAP

j.Klomp

Vuyk Engineering Center
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de

Wanneer u dit blad leest, bent u waarschijnlijk lid van de NVTS; indien niet

Ing. GJ.Koene
Verenigingsdassen
Bij elke lezing en excursie of een ande
re gelegenheid zijn onze verenigings

voor

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

Algemene ledenvergadering en
jaarfeest

Win

ningen BV waarover wij in ons mei

T.F.de Boer
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Student maritiem officier, Hogeschool
Rotterdam f* Omstreken

N

Tarwestraat 41,2989 AV Ridderkerk
Voorgesteld door |.M. Veltman
Afdeling Rotterdam

Nationaal

J.H.KIok
Student maritiem officier, Maritiem
Instituut "De Ruyter", Vlissingen
Hoochbeen 26, 3905 WJ Veenendaal
Voorgesteld door ).M.Veltman
Afdeling Zeeland
G.D.Reezigt
Student scheepsbouwkunde

Hoge

school Haarlem
Jonkheer Sandberglaan 17, 3849 PW
Hierden
Voorgesteld door T.Lantau

T N O m e ta a llm tltu ut

I n t e r n a t i o n a a l
Met dank aan het Maritiem Informatie

13-20 m aart
"Machines voelen toch niets!" Omdat
machines niets voelen moet de mens
extra aandacht hebben voor de ma

Tel:+44.171.4818493;
fa x :+44.171.4881854
Vlootdagen Koninklijke M arine

12-13 London, UK

chine. In de TNO cursus Machine-in-

12-14 april. Oostelijke Handelskade,
Amsterdam
Behalve zeven Nederlandse schepen

W arship'96: Naval Submarines 5

spectie leert men de vinger aan de
pols van het machine park te houden.
Contact: TNO Metaalinstituut, groep
Produktiemiddelen
Tel: 055.5493061, fax: 055.5493108

Afdeling Amsterdam

Gepasseerd voor het
GEWOON LIDMAATSCHAP

ment, The Institute of Marine Engi
neers,
76 Mark Lane, London EC 3R 7JN

Rotterdam Kennishaven: Kennis
als kans
27 maart, World Trade Center Rotter
dam

Centrum

Juni 19%

Contact: Conference Department,
Rina Ltd, 10 Upper Belgrave Street,

zullen ook buitenlandse schepen aan

London SW1X88Q, UK

de manifestatie deelnemen, waaron
der het nieuwe bevoorradingsschip
Hr.Ms. Amsterdam.

Tel:+44-171-235 4622,
Fax:+44-171-245 6959

Contact:Stafbureau Voorl.St PR, Den
Helder

13-14 Trondheim, Norway
7th International Conference on
M arine Engineering Systems

Tel: 02230.56986/57051,
fax: 02230.56949

(ICM ES), safe and efficient ships,

Ing.J.W, Cuperus
Th.M. Haak
Ing. L.T. van Houwelingen
Ir. F.|.|. Meershoek
Ing. J.A. Moens
Ir. J.M. Valstar

Contact: Jaqueline Korendijk/
Marianne van Leeuwen
Tel: 010.4349966

Gepasseerd voor het
JUNIORLIDMAATSCHAP

Lezingen, workshops en panel discus
sies betreffende gevaarlijke stoffen en

Contact: Second International Con
gress of Maritime History, Congress

behandeling daarvan. Hoe eerder U
inschrijft, hoe lager de kosten!

Secretariat, P.O. Box 102, 2350 AC
Leiderdorp, The Netherlands

19-20 of 20-21 Bergen, Norway
T h ird European Research R ound
table on Shortsea Shipping
Contact: Foundation European Re
search Roundtable Conference, Mekel-

Contact: Drs. Pau Lian Ong IIR Confe

Tel. en Fax: onbekend

weg 2,2628 CD Delft, The Netherlands

R. Kaper

Rectificatie
In het januari-nummer is voor het ge
woon lidmaatschap voorgedragen de
heer C.Huisman. Hierbij was vermeld
dat zijn functie was: inspecteur/hoofd
nautische dienst van de Provinciale
Stoombootdiensten te Vlissingen. De
heer Huisman is echter sinds 1 sep
tember 1995 niet meer in dienst bij de
PSD.

Vervoer £t Opslag van Gevaarlij
ke stoffen
9-11 april, Hilton Hotel Amsterdam

rentie Manager
Fax: 020.6643161

2nd International Congress of
M aritim e History; Evolution and
Revolution in the M aritim e
W o rld In the 19th and 20th Cen
tu ry
5-8 juni, Rotterdam en Amsterdam

1996 M arine structure Response
to U n d e rw a te r Explosions

n e w approaches fo r design, ope
ration and m aintenance
Contact: Kathleen Ford, The Institute
of Marine Engineers
Fax:+44-171-488 1854

Tel:+31 015 784682,
Fax:+31 015 620620

W arship Design W h a t is so Dif
ferent?
10-12 april, Koninklijk Instituut voor
de Marine, Den Helder

june 11-14 1996, Delft, The Nether
lands
Contact: mr. Robert Regoord, Centre
for Mechanical Engineering TNO,

datum nog niet bekend
Trondheim, Norway
Tw e n ty -first Sym posium on
Naval Hydronam lcs

INEC 96, The Institute of Marine Engi
neers' Third International Naval Engi

P.O.Box 29, 2600 AA Delft, The
Netherlands
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* Hijs-, transport- en installatiewerk met behulp van drijvende
bokken en kraanschepen.
* Bergingen op de binnenwateren.
* Vissen van verloren ankers en kettingen.
* Opruimen van bruggen, steigers, meerstoelen, palen, enz.
* Verhuur van duikers en duikvaartuigen.
* Verhuur van pompen, slangen, lieren, takelblokken,
compressoren, generatoren, werkvletten, enz.

- feasebility studies
- bouwbegeleiding
- tekenwerkzaamheden - ontwerp
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NVB BELASTINGADVIESGIDS
Belas tingadviesgids 1996
Complete vraagbaak voor b elastingaangifte en «11« financiële beslissingen door het hele jaar I
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adviesgids
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D it Jaar inclusief praktische
ha n d le id in g v o o r d a be la stin g 
a a n gifte o ve r1 9 9 S

Geleide aangifte-instructie
Overzichtelijk gerangschikt naar onderwerp
Belastingplanning
Bestrijding fiscale constructies
Tips voor belastingbesparing

^ T
M ƒ

C|"|

De Belastingadviesgids 1996
van de Nederlandse Vereniging van
Belastingbetalers (NVB) is geheel vernieuwd.
Aan de hand van practische voorbeelden behandelt
de Belastingadviesgids (450 pagina’s) in 32
hoofdstukken fiscale onderwerpen zoals:

•
•
•
•
•
•

Eigen huis en auto
Belastingplanning
Bestrijding fiscale constructies
Bespaartips
Beleggingen
Geleide aangifte-instructie

f

De Belastingadviesgids, uw overzichtelijke
en complete vraagbaak voor belastingaangifte en
alle fiscale beslissingen door het hele jaar heen.

Voor slechts ƒ 27,50 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten) bent u in het bezit van deze
prima handleiding om uw aangifte feilloos en eenvoudig te verzorgen.
ISBN 90 6007 7512
Ook verkrijgbaar via het Centraal Boekhuis en de erkende bockhandel.

Ja, stuur m ij
exemplaren van de Belastingadviesgids 1996 a ƒ 27,50
(incl. BTW, excl. verzendkosten).
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■ Apparatuur voor navigatie en

■ Machinekamer Electronica
■ Machinekamerwerkplaats-

■ Beladingscomputers
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■ Turbochargers
ABB Turbocharger B.V.

communicatie
■ Automatisering

B E D R I J V E N

M arten M eesweg 5,

inrichtingen

3068 AV Rotterdam

THOFEX B.V.

Tel. 0 1 0 -4 0 7 88 85

Goudsesingel 65

Fax 0 1 0 -4 2 1 20 07

3031 EE Rotterdam
■ Brandstof/Smeeroliefilters

Tel. 010 -41 2 0 2 9 0

Vokes b.v.
Postbus 9
3984 ZG Odijk
Tel. 03405-63334
Fax 03405 - 67084

Fax 0 1 0 -4 1 3 5 4 6 9

■ M aritiem Projectbureau
Lowland International N.V.
Postbus 3036

W A A R O E V O L L E

A D R E S S E N

2130 KA H oofddorp
■ Communicatie & Navigatie

Tel. 020 - 6533838

Am sterdam Port Association

M aritiem Research Instituut

apparatuur

Fax 0 2 0 -6 5 3 3 7 5 5

De Ruijterkade 7, Amsterdam

Nederland

Ships Radio Services B.V.
Adm. de Ruyterstraat 20, Schiedam
Tel. 010-4730288
Fax 010 -4731006

Tel. 020-6273706

■ M aritiem e Dienstverlening
Tak M arine B.V.

Bibliotheek voor Varenden

G overt van W ijnkade 37

Westerwagenstraat 74, Rotterdam

NESEC Scheepsfinancieringen

3144 EG Maassluis

Tel. 0 1 0 -4 1 1 2 3 8 9

Nassaukade 1, kantoorgebouw

Centraal Arbeidsbureau Scheep

2281 XA Rijswijk

vaart

Tel. 0 7 0 -3 1 9 4 7 4 7

Buytewechstraat 39-41, Rotterdam

Fax 0 7 0 -3 0 7 0 2 1 4

■ Conditionering van kleppen en

tel. 0 1 0 -5 9 2 1 9 6 6

Zittingen

Fax 0 1 0 -5 9 2 7 7 7 2

Bos Smit's Repair B.V.
Sluisjesdijk 131, Rotterdam
Tel. 010-4281222
Fax 010-4950276

Postbus 28, 6700 AA W ageningen
Tel. 0 8 3 7 0 -9 3 9 1 1 , Fax 93245

■ Nautische Vertalingen

Hoornbrug

Tel. 0 1 0 -4 7 6 5 2 4 4

■ Oliem ist/Rookdetectie

NVKK, Nederlandse Vereniging van

GRAVINER

EVO, Ondernemersorganisatie voor

Kapiteins ter Koopvaardij
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THIM B.V.

Logistiek en Transport
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3144 EG Maassluis

■ Dieselmotoren onderhouds-
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Tel. 0 7 9 -4 1 4 6 4 1

Tel./Fax 0 1 8 9 9 -3 1 6 2 5

en reparatie apparatuur

Fax. 0 1 0 -4 6 7 7 0 5 1

Tholex B.V./Chris Marine A.B.
Goudsesingel 65, 3031 EE Rotterdam
Tel. 010-4120290
Fax 010-4135469

FENEX, Nederlandse Organisatie

NVTS, Nederlandse Vereniging van

■ Scheeps- en N ieuw bouw

voor Expeditie en Logistiek

Technici op Scheepvaartgebied

Breko B.V.

Oostmaaslaan 71, Rotterdam

Mathenesserlaan 185, Rotterdam

Postbus 6

Tel. 0 1 0 -4 0 2 0 3 9 8

Tel. 0 1 0 -4 3 6 1 0 4 2
Port M anagem ent o f Amsterdam

3350 AA Papendrecht
■ D uikw erken

Tel. 078-1 5 4 9 9 8

FWZ, Federatie van Werknemers

O nd erw atert echnlek

Fax 0 7 8 -4 1 0 8 5 9

organisaties in de Zeevaart

De Ruijterkade 7, Am sterdam

Heemraadsingel 323

Tel. 0 2 0 -5 2 3 8 6 0 0

■ Electrotechniek

Vogelenzang De jong
Postbus 16 (van de Giessenweg 51)
2920 AA Krimpen a/d l|ssel
Tel. 0180-514244
Fax 0180-511871

■ Scheepsreiniglng

3023 BH Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 7 7 1 1 8 8

■ Scheepsreparatie

Port M anagem ent

Telegramadres: Zeecentra

Galvanistraat 15, Rotterdam

■ Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV

Rotterdam M unicipal

Fax 0 1 0 -4 7 7 3 8 4 6

Tel. 0 1 0 -4 8 9 6 9 1 1
IVR, Internationale Vereniging Rijn

Seinhuiswacher 1, Rotterdam

schepenregister

■ Heating-, Ventilation- and

Tel. 0 1 0 -4 1 1 4 6 1 4

Vasteland 12 e, Rotterdam

M arconistraat 16, Rotterdam

Airconditioning Systems

Fax 0 1 0 -4 1 4 1 0 0 4

Tel. 0 1 0 -4 1 1 6 0 7 0

Tel. 0 1 0 -4 7 7 9 1 4 4

■ Smeertechniek

Japanese M arine Equipm ent Asso

Stichting AM V

o.a. ASSA
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Algem een M aritiem e Voorlichting

THIM B.V.

Weena 695, G roothandelsgebouw

W ijnhaven 65b

Ungerplein 17, 3033 BV Rotterdam

B-3, Rotterdam

3011 W j Rotterdam

Novenco b.v.
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Tel. 0 1 0 -4 1 4 6 4 1 1
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Bergweg-Zuid 115

Fax. 0 1 0 -4 6 7 7 0 5 1

Heinen & Hopman Engineering
Postbus 9, 3750 GA Spakenburg
Tel. 03499-83014
Fax 03499-87078

2661 CS Bergschenhoek

Rotterdam Port Prom otion Council

KNRM, Koninklijke Nederlandse

VNSI, Vereniging Nederlandse

Tel. 01892 -14144

■ Transportontwerp & Consulting

Reddingmaatschappij

Scheepsbouw Industrie

Fax 01892 -13586

Naval Architects R&D

Haringkade 2, IJmuiden

Boerhaavelaan 40, Zoetermeer

M arine Consultants, Heavy Lift

Tel. 0 2 550 - 20501

Tel. 0 7 9 -5 3 1 1 6 5

■ Ketels

Calculus Transport Engineering

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

O ude Delft 234

KVNR, Koninklijke Vereniging

2611 H| Delft

Nederlandse Reders

Tel. 015-125409

Wijnhaven 65b, Rotterdam
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S im u l a t io n a n d S u r v e il l a n c e

NORCONTROL!
S y s t e m s rt.sj

M a r in e C o m p u t e r S y stem s

NORCONTROL
Autom ation t?.s|
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1NORCONTROL!
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NORCONTROL
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W o r l d - w i d e S a l e s a n d S e r v ic e
B ranche office in H olland
N O R C O N T R O L a.s.
RO. Box 1024, N -3194 Horten, Norway
T e l: 47 - 33 03 20 00
Fax: 47 - 33 04 34 10

N O R C O N T R O L a.s. Holland
Postbus 8 90, 3200 AV Spijkenisse
Tel.:0181 - 6 2 36 11
Fax: 0181 - 62 50 13

»System Solution Ship«
Experience brings new solutions
Changes bring new challenges, calling fo r modern
solutions w hich incorporate concentrated know -how
fo r trend-setting perspectives.
STN S ystem technik Nord looks back on a long
tradition as a partner to shipyards and shipping
com panies th ro u g h o u t th e w orld. W e use this
p o te n tia l o f e x p e rie n c e as th e basis fo r th e
developm ent of advanced concepts.
The »System Solution Ship« is a com prehensive
overall concept fo r the future of shipping. From
a u to m a tio n and p ro p u lsio n te ch n o lo g y, p o w e r
g e n e ra tio n and d is trib u tio n to n a vigatio n and
com m unication.
This is im portant because the future can only be
form ed by those w h o can read the signs of the tim es.
W e w ill contribute tow ards this w ith our partners in
shipping and shipbuilding: w ith innovations derived
fro m experience.
STN System technik Nord GmbH
H unefeldstrafte 1 - 5 ■D - 28199 Bremen
Phone: Brem en (0421) 538 - 03
Hamburg (040) 88 25 - 0
Fax:
Bremen (0421) 538 55 00
Hamburg (040) 88 2540 00

STN SYSTEMTECHNIK NORD
■

MEMBER

OF

THE

VULKAN

GROUP

