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Meedenkende overheid

Politici krabben elkaar op de rug. |e 
weet immers maar nooit wie nog eens 
minister wordt en dan baantjes als bur
gemeester en commissaris van de ko
ningin heeft te vergeven. Maar de re
ders luidkeels te horen roepen hoe ge
weldig de overheid het doet, dat heb ik 
nooit meegemaakt. Het maakt je ach
terdochtig; je vraagt je af wat zij nog 
meer van minister jorritsma verlangen. 
Natuurlijk, de nieuwe bemanningswet 
moet nog door de Tweede Kamer 
goedgekeurd worden! Die wet moet 
het de reder mogelijk maken zelf de sa
menstelling van de bemanningen op te 
zetten. Hij moet zijn voorstel wel goed 
onderbouwen om het goedgekeurd te 
krijgen door de Scheepvaart Inspectie.

KVNR en VNSI zijn tevreden
In dit verband was het opvallend dat 
voorzitter Korteland van de KVNR in 
zijn jaarrede op 15 november wel de 
overheid prees voor "de medewerking 
en de enthousiaste inzet voor het Ne
derlandse maritieme vestigingskli
maat", maar niets te zeggen had over 
de enthousiaste inzet van vele mensen 
die bij de maritieme bedrijven werken. 
Zou dat te maken hebben met het be
richtje in Lloyd's List van 10 oktober dat 
de KVNR wil meedoen met het Noorse, 
maritieme opleidingsinstituut in de Fi
lippijnen of, indien dat niet kan, daar 
een eigen instituut wil opzetten met 
medewerking van de overheid? De 
heer Korteland zou gezegd hebben dat 
de Nederlandse reders goed opgeleide 
bemanningen uit de Filippijnen nodig

hebben omdat Nederlandse officieren 
zowel duur als schaars zijn. Je kan het 
daar wel of niet mee eens zijn, maar de
ze problematiek doodzwijgen is toch 
niet de oplossing. Vooral als allerwegen 
propaganda wordt gemaakt om meer 
Nederlanders naar de maritieme oplei
dingen te lokken.
Misschien moet het allebei gebeuren, 
dus zowel meer Nederlanders als meer 
Filippino's. Het aantal schepen onder 
Nederlandse vlag is in 1996 immers 
met circa 15% toegenomen. In 1997 
kunnen er meer volgen en voor al die 
schepen moeten kwalitatief goede be
manningen gevonden worden. De Ne
derlandse vlag moet immers niet alleen 
een goedkope vlag, maar ook een kwa- 
liteitsvlag zijn.

Voorzitter Ter Hart van de VNSI prees 
tijdens de jaarvergadering op 27 no
vember weliswaar de overheid niet de 
hemel in, maar hij was Economische 
Zaken wel "erkentelijk" voor de steun 
aan de werven, ontvangen in 1996. Nu 
maar hopen, dat na de Europese Unie 
ook EZ voor 1997 weer over de brug 
komt. Ook hoopt hij dat de jaarlijkse 
subsidie aan het Nederlands Instituut 
voor Maritiem onderzoek (NIM) kan 
worden verdubbeld tot twintig miljoen 
gulden. Al doen vele Europese werven 
het financieel nog slechter, de scheeps
bouw is in Nederland evenmin een vet
pot, zodat elke hulp bij onderzoek en

ontwikkeling welkom is. Immers de 
scheepsbouw moet "niet aflatend stre
ven naar kwaliteitsverbetering, kost
prijsverlaging en verkorting van de 
doorlooptijden".

Wel had Ter Hart enige zorgen over het 
milieubeleid van de overheid. Welis
waar voldoen de werven reeds aan het 
milieubeleidsadvies uit 1993, maar er 
moet nu een nieuw advies komen, 
"ngrijpende nieuwe zaken dienen uit
sluitend in internationaal verband en 
niet unilateraal te worden geregeld en 
ingevoerd", zo zei hij. Gelukkig zou de 
overheid daar thans begrip voor tonen. 
Voor de reders ligt dat wat gemakkelij
ker, want die hebben, althans in Neder
land, nauwelijks last van regelingen die 
afwijken van de internationale voor
schriften. Samen met het DGSM is zelfs 
een systeem ontworpen, het Integrale 
Management voor de Scheepvaart 
(IMa-S), dat het de rederijen mogelijk 
maakt tegelijkertijd aan zowel de Inter
national Safety Management Code 
(ISM) als aan ISO-9000 certificatie en 
de ARBO-wet te voldoen. Vooral voor 
de vele kleinere rederijen in ons land 
moet dit systeem het gemakkelijker 
maken snel op deze ontwikkelingen in 
te spelen.

Overheid dacht niet altijd mee
In het verleden was er lang niet altijd 
sprake van een meedenkende over-
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heid. Daar kan de in december vijftig 
jaar oud geworden stichting NESEC 
Scheepsfinancieringen over meepraten. 
Aanvankelijk opgezet door de scheeps
bouwers om te onderhandelen over de 
gecentraliseerde opdrachten van staats- 
handelslanden, richtte de NESEC zich al 
gauw op de riskante topfinanciering 
van scheepsbouworders. De werven 
konden bij voorbeeld geen exportkre
dieten verzekeren bij de Nederlandse 
Credietverzekerings Maatschappij 
(NCM), indien de voorwaarden afwe
ken van de Oeso-afspraken ten aanzien 
van de kredietduur of -grootte. In vele 
andere landen trokken overheden zich 
evenwel weinig aan van de Oeso-voor- 
waarden. Zo ging in de jaren zeventig 
een order van de Holland Amerika Lijn 
voor een groot passagiersschip naar 
Frankrijk, omdat daar wel een krediet 
van tien jaar mogelijk was, terwijl Ne
derland niet verder wenste te gaan dan 
de toegestane 8,5 jaar. Bovendien was 
de Franse overheid bereid het valutarisi
co -er zou betaald worden in dollars- te 
verzekeren, wat hier iets ondenkbaars 
was. Een stichting als de NESEC kon in 
dit geval geen hulp verlenen, omdat 
het werkzame vermogen te klein was 
om een zo groot risico te lopen als bij 
een krediet voor een passagiersschip 
van 270 miljoen gulden.
De topfinanciering werd dan ook voor
namelijk gebruikt bij te behappen op
drachten aan de kleinere werven. Die 
hulp bestond onder andere uit het dek
ken van de 10% a 20% van een lening 
die buiten de verzekering bij de NCM 
moest blijven en uit het verstrekken van 
een aanvullende, maar achtergestelde 
lening boven de 50% a 60% die de hy
potheekbanken wel wilden aangaan. 
Ongetwijfeld heeft de NESEC er zo aan 
bijgedragen dat vele werven de moeilij
ke jaren zeventig en tachtig hebben 
overleefd. Pas in 1987, als de scheeps- 
bouwcrisis ten einde loopt, komt er een 
effectief steunbeleid tot stand. Daar
voor is er twintig jaar ge
praat over herstructure
ring, inkrimping, verlies- 
participatie en investerings
steun. Begin jaren tachtig 
komt wel de generieke 
steun tot stand, maar die 
droogt alweer op wanneer 
de scheepsbouw steun het 
meeste nodig heeft in de 
periode 1985-87.
Hoe belangrijk een aantrek
kelijke financiering nog 
steeds is, bewijzen de Ameri
kaanse werven die orders 
kunnen boeken dank zij de 
overheidsgarantie voor le
ningen tot 25 jaar. Mis
schien moet een eventuele 
nieuwe Oeso-overeenkomst

overeenkomstige steun maar accepteren. 
Dan kunnen de Amerikanen toch niet 
weigeren zo'n overeenkomst te onderte
kenen?

Valse toekomstmuziek
Waar de voorzitters van KVNR en VNSI 
zich niet aan wagen, is het geven van 
toekomstverwachtingen. Terecht, want 
de meeste voorspellingen blijken ach
teraf onjuist te zijn. Zo kwam in 1987 
de Association of West European Ship- 
builders (AWES) met een prognose 
voor een benodigde tankervloot in
1995 van 223 mln dwt en een bulkcar- 
rier-vloot van 231 mln dwt. Die vloten 
groeiden evenwel tot respectievelijk 
273 en 253 mln dwt in dat jaar. Mis
schien hadden de reders beter moeten 
luisteren naar AWES, want dan bloei
den nu zowel de tankermarkt als die 
voor droge lading als nooit te voren.
Die laatste ging afgelopen zomer door 
een diep dal. In september 1996 dook 
de Baltic Freight Index (BFI) voor het 
eerst in acht jaar voor enkele dagen on
der de 1000 na een niveau van rond de 
1400 in het voorjaar. Begin december 
was de index weer opgeklommen tot 
boven de 1400, maar dat was nog altijd 
200 punten beneden het niveau van 
december 1995. De JE Hyde Index voor 
bulkers van 20-40.000 dwt klom van 
september tot begin december met 
ruim 13% tot 860. Die index moet nog 
heel wat omhoog om weer bij de ruim 
1100 van begin 1996 te komen. Al de
ze cijfers betreffen uiteraard de spot- 
markt. De Noorse reder Leif Hoegh 
boekte bijvoorbeeld wel goede resulta
ten in de eerste negen maanden van
1996 met zijn schepen in de bulkvaart 
met houtproducten. Maar deze sche
pen zijn voor periodes tot vijf jaar ver- 
charterd tegen goede prijzen. Tegen de 
gangbare mening in, namelijk dat een 
bedrijf zich op zijn 'core-business' moet 
concentreren, heeft Hoegh zijn eieren 
in vele mandjes, waaronder de koel-

vaart, auto-carriers en de lijnvaart. Mis
schien ziet Hoegh de scheepvaart als 
zijn core-business.
De tankermarkt verbeterde weliswaar in 
1996, maar de mate van verbetering 
was met name voor reders van VLCC's 
toch teleurstellend. Overigens lieten de 
tankerreders in de periode 1987-95 
maar ongeveer 90 mln dwt bouwen, 
niet veel meer dan de prognose van 72 
mln dwt van AWES uit 1987. Dat de 
vloot toch 50 mln dwt groter uitkwam 
in 1995 dan door AWES verwacht, 
kwam door de tegenvallende sloop. In 
plaats van de aangenomen 103 mln 
dwt ging er maar 58 mln dwt aan tan
kers naar de sloper. Vele, in de jaren ze
ventig gebouwde tankers zijn de twin- 
tig-jarige leeftijd al gepasseerd, maar va
ren nog steeds. Bij de bulkcarriers was er 
bij de sloop een overeenkomstige ont
wikkeling: 30 mln dwt verdween, terwijl 
56 mln dwt voorspeld was. Daarente
gen werd het scenario met 77 mln dwt 
aan nieuwbouw niet gehaald. Er werd 
slechts 63 mln dwt gebouwd.

Dergelijke scenario's maakte AWES voor
al op om het optimisme van de lapanse 
scheepsbouwers in het begin van de ja
ren zeventig wat te temperen. Dat is in
derdaad gelukt, maar de Koreanen ble
ken niet bereid te zijn te luisteren. Zij 
hebben hun capaciteit de afgelopen ja
ren aanzienlijk uitgebreid. Daarnaast 
verovert China elk jaar een groter aan
deel van de scheepsbouwkoek, terwijl 
andere Aziatische landen als de Filippij
nen en Indonesië ook meer schepen wil
len bouwen. Een Spaanse werf, beho
rend tot de ASEA-staatsgroep, is thans 
zo goed als de enige Europese werf die 
nog grote tankers en bulkers bouwt. Je 
vraagt je dan wel af wat voor 'business
plan' de Spaanse regering heeft. Trou
wens, hoe lang zullen de Europese wer
ven nog mee kunnen doen bij de bouw 
van grote containerschepen? Maar, laat 
ik mij niet aan voorspellingen wagen!
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p d r a c h t e n

Twee opdrachten voor Verolme 
Heusden

Verolme Scheepswerf Heusden heeft 
kort na elkaar twee belangrijke op
drachten geboekt.
Boskalis bestelde een sleephopperzui
ger van 23.425 m3, een zusterschip 
van de eveneens bij Verolme in aan
bouw zijnde W.D. Fairway, over de te
waterlating waarvan hieronder wordt 
bericht. Het tweede schip krijgt bouw
nummer 1030 en moet midden 1998 
worden opgeleverd.

bouwnummers 386 en 387, zijn: 
Lengte o.a. circa 142,80 m.
Lengte l.l. 132,00 m.
Breedte mal 21,50 m.
Holte 13,30 m.
Diepgang 9,30 m.
Draagvermogen 16.000 t.
De containercapaciteit wordt 966 TEU. 
De schepen krijgen een verstelbaar 
tussendek dat op drie verschillende 
hoogtes kan worden geplaatst, en 
worden uitgerust met drie kranen met 
een SWL van 4 0 1 op 28 m.
Een dieselmotor van ongeveer 7800 
kW zorgt voor een proeftochtsnelheid 
van 15,5 kn.

325 ton per dag en een ruiminhoud 
van 180,000 dozen.
De oplevering is gepland voor het ein
de van dit jaar.

Twee containerfeeders voor Tille

Tille Shipyard in Kootstertille gaat na 
een serie van zes Conofeeders 200 nu 
twee Conofeeders 300 bouwen. De 
opdracht is verstrekt door de Duitse 
rederij Rudolf Schöning in Haren/Ems, 
die de schepen onder Nederlandse 
vlag in de vaart brengt via haar Neder
landse vestiging Navis Shipping B V. in 
Delfzijl.

verstelbare schroef aan. De tandwiel
kast is voorzien van een PTO voor een 
500 Kw asgenerator.
Met deze installatie wordt op de diep
gang van 4,88 m en bij 2750 kW op 
de schroefas een proeftochtsnelheid 
van 15 kn bereikt.
Voor de elektriciteitsvoorziening wor
den verder twee hulpsets van 240 kW 
en een haven/noodset van 80 kW 
geïnstalleerd.
De dwarsschroef in het voorschip 
krijgt een vermogen van 300 kW.
Alle tien bemanningsleden beschikken 
over een eenpersoonshut met eigen 
toiletunit.
De schepen worden door Bureau Veri- 
tas geklasseerd.
De oplevering zal plaats vinden tegen 
het einde van dit jaar en in het voor- 
laarvan 1998.

Vervolgo rder voor Engelaer

Het Loodswezen heeft bij Engelaer 
Shipyard in Beneden-Leeuwen nog 
eens drie snelle loodstenders besteld. 
Het worden zusterschepen van het 
drietal dat vorig jaar door Engelaer 
voor het Loodswezen is gebouwd: de 
Discovery, Atlantis en Columbia. Een 
artikel over deze schepen verscheen in 
SWZ 12-96, blz 12.
De opleveringen zijn gepland voor laat 
in 1997, voorjaar 1998 en zomer 
1998.

Irina

Niestern Sander in Delfzijl heeft op 23 
november het vrachtschip Irina, 
bouwnummer 902, te water gelaten. 
Het is het tweede van voorlopig drie 
schepen van het type High Cubic 
4000 Fast Handling Flexibox Carrier, 
die Wijnne f* Barends' Cargadoors- en 
Agentuurkantoren in Delfzijl bij de 
werf heeft besteld. Het eerste schip, de 
Inger, werd beschreven in SWZ 10-96, 
blz. 10.

Fig. 1. Zijaanzicht van de HAM 316.

Verder gaf de HAM opdracht voor de 
bouw van een sleephopperzuiger van 
circa 9000 m3 ten behoeve van haar 
Franse dochter Sodranord. De voor
naamste gegevens van dit schip, dat 
HAM 316 gaat heten en onder bouw
nummer 1031 wordt gebouwd, zijn:
Lengte o.a. 128,20 m.
Lengte l.l. 115,90 m.
Breedte mal 22,00 m.
Holte 10,00 m.
Diepgang op baggermerk 9,00 m.
Draagvermogen 13.700 t.
Het schip wordt uitgerust met een 
zuigbuis van 1100 mm, geschikt voor 
een baggerdiepte van 35 m. Lossen 
gebeurt via een walpersleiding van 
900 mm of via bodemdeuren. De 
baggerpomp wordt direct door de 
hoofdmotor aangedreven, die een 
vermogen van 9480 kW krijgt.
De oplevering van de HAM 316 is 
voor het najaar van 1998 gepland.

Gen.Chart plaatst opdracht bij 
De Schelde
De Rotterdamse rederij Gen.Chart. 
heeft bij Schelde Scheepsnieuwbouw 
twee multipurpose tweendeckers be
steld.
De afmetingen van de schepen,

Fig.2. Zijaanzicht van de bij Tille Shipyard beitelde Conoteeders 300.

De schepen worden door Lloyd's Re
gister geklasseerd.
De oplevering van het eerste schip 
moet plaats vinden in oktober 1998 
en van het tweede in begin 1999.

YVC bouwt opnieuw grote trawler

Voor rekening van North Atlantic (Hol
ding) Ltd in Engeland gaat W C Yssel- 
werf onder bouwnummer 270 een fa- 
briekstrawler bouwen met de volgen
de hoofdafmetingen:
Lengte o.a. 126,20 m.
Lengte 1.1. 118,99 m.
Breedte mal 17,50 m.
Holte 11,02 m.
Het schip krijgt een vriescapaciteit van

De afmetingen van de schepen, die de 
namen Ijsseldijk, bouwnummer 316, 
en Scheldedijk, bouwnummer 317, 
krijgen zijn:
Lengte o.a. 92,750 m.
Lengte l.l. 84,950 m.
Breedte mal 15,850 m.
Holte 6,175 m,
Diepgang 4,880 m.
Draagvermogen 3480 t.
Gross tonnage circa 2550 .
De container capaciteit wordt 301 
TELI, waarvan 72 TEU in het ruim en 
229 TEU op dek. Er zijn 50 aansluitin
gen voor koelcontainers.
Een Wartsila dieselmotor, type 8R32, 
van 3280 kW bij 750 tpm drijft via een 
tandwielkast, reductie 750:220, een
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Amadeus

Bij Scheepswerf De Hoop Lobith vond 
op 6 december de tewaterlating plaats 
van het passagiers/hotelschip Ama
deus, bouwnummer 367, bestemd 
voor Danubia GmbH in Wenen, die 
het schip gaat inzetten op de Donau 
en eventueel op de Rijn.
Voor enkele gegevens en een zijaan
zicht, zie SWZ 4-96, blz. 4.

W.D. Fairway

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Margriet heeft op 7 december de 
grootste sleephopperzuiger ter we
reld, de W.D. Fairway gedoopt en te- 
watergelaten. Het schip heeft een 
hopperinhoud van 23.425 m 3 en 
wordt door Verolme Scheepswerf 
Heusden onder bouwnummer 1029 
gebouwd voor de Westminster Dred
ging Company Ltd., de Engelse doch
teronderneming van Koninklijke Bos
kalis Westminster N.V. Zoals hierbo
ven gemeld, heeft Boskalis inmiddels 
een zusterschip bij de werf besteld.
De W.D. Fairway zal in het voorjaar in 
de vaart komen. De voornaamste ge
gevens werden gepubliceerd in SWZ 
9-95, blz. 4.

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

Jan en Titia Visser

De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij heeft op 9 november de 
nieuwe reddingboot jan en Titia Visser 
in dienst gesteld op het station Schier
monnikoog. Het is de zesde boot van 
het type johannes Frederik en is even
als de voorgaande boten van dit type 
gebouwd door Aluboot in Hindelo- 
pen.
Het is tevens de derde reddingboot 
die door de familie Visser aan de 
KNRM is geschonken. De eerste daar
van, de Annie jacoba Visser, is nu van 
Schiermonnikoog verhuisd naar Lau- 
wersoog en vervangt daar de 31 jaar 
oude Gebroeders Luden, een grotere 
maar veel langzamere boot.
De Gebroeders Luden heeft voor de 
reddingmaatschappij 897 acties ver
richt, waarbij 977 mensen veilig aan 
wal werden gebracht. De boot is op 8 
december overgedragen aan de Ijs- 
landse Reddingmaatschappij en zal op 
de oostkust van Ijsland aan een twee
de leven beginnen.

Medaify en Layyah

Damen Shipyards in Gorinchem heeft 
op 19 november de sleepboten Me
daify en Layyah, bouwnummers 3158 
en 3164, opgeleverd aan de Sharjah 
Ports Authority in de Verenigde Arabi
sche Emiraten.
De boten zijn van het type Stan Tug 
2608 en hebben als afmetingen: 
Lengte o.a. 26,20 m.
Lengte 1.1. 24,65 m.

Breedte o.a. 8,03 m.
Breedte mal 7,80 m.
Holte 4,05 m.
Diepgang achter 4,13 m.
Waterverplaatsing 335 t.
Twee Caterpillar dieselmotoren, type 
3512B TA/B, van elk 1014 kW bij 1600 
tpm, drijven via Reintjes tandwielkas
ten, reductie 6,9:1, de driebladige Pro- 
marin schroeven aan, die in straalbui- 
zen met een diameter van 2350 mm 
draaien. Zij geven de boten een vrijva- 
rende snelheid van 12,4 kn en een 
paaltrek van 4 3 1.
Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door twee Caterpillar hulpsets, type 
3304 NA, van elk 62,5 kVA, 380/220 
V, 50 Hz.
De uitrusting omvat onder andere een 
Mampaey sleephaak, SWL 45,9 t; een 
Sihi brandbluspomp, direct aangedre
ven door een Caterpillar dieselmotor, 
type 3306 T en twee Ajax de Boer mo
nitors met elk een capaciteit van 400 
m3/h; twee sproeiarmen voor oliebe- 
strijding en een Megator dispersant 
pomp van 82 liter per minuut.
De accommodatie onder het hoofd
dek omvat eenpersoons hutten voor 
kapitein en HWTK en drie tweeper
soons hutten voor de overige beman
ning. Op het hoofddek zijn onderge
bracht: de gecombineerde mess- 
room/kombuis, twee toiletunits voor 
officieren respectievelijk bemanning 
en de AC-ruimte.
De boten zijn geklasseerd door Lloyd's 
Register met de notatie *100A1 Tug, 
Arabian Gulf and Gulf of Oman Servi
ce, LMC.

Nicolaas Senior KW-36

Maaskant Shipyards te Stellendam 
heeft op 22 november de boomkor- 
kotter Nicolaas Senior KW-36, bouw
nummer 509, opgeleverd aan Brevis 
B.V. in Katwijk.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 42,35 m.
Lengte 1.1, 37,98 m.
Breedte mal 8,50 m.
Holte 5,15 m.
Diepgang achter 5,30 m,
Gross tonnage 501 .
Een Stork Wärtsilä Diesel motor, type 
6L26, van 1467 kW (1995 PK) bij 875 
tpm drijft via een Centa elastische kop

peling en een Reintjes keerkoppeling, 
type WAF 227SP, met trolling vatve, 
reductie 7,087:1, een Van Voorden 
schroef aan. Deze heeft vier vaste bla
den, een diameter van 3400 mm en 
draait in een Hodi straalbuis. De vrijva- 
rende snelheid is circa 12 kn. 
Hulpvermogen wordt geleverd door 
twee Caterpillar hulpsets, elk bestaan
de uit een type 34128 Dl-T motor van 
431 kW bij 1500 tpm en een draai- 
stroomgenerator van 525 kVA, 
220/380 V, 50 Hz. De Caterpillar ha
venset bestaat uit een type 3306B Dl-T 
motor van 156 kW bij 1500 tpm en 
een generator van 180 kVA.
Het schip is uitgerust met een Maas
kant vislier met acht trommels, aange
dreven door een elektromotor van 
176 kW of door een noodliermotor 
van 29 kW. De pneumatische afstand
bediening is geleverd door Sempress. 
De door Maaskant ontworpen visver- 
werkingsinstallatie bestaat uit: stort- 
putten in het werkdek, een afvalkoker 
met onderdekse doorvoering, een 
viervoudige visstortkoker, een eleva
tor, twee Van Rijn uitzoekbanden met 
sorteerbakken en een opvoerband en 
een Van Rijn spoelmachine.
Het visruim wordt door een Promac 
koelinstallatie met persgasontdooiing 
op een temperatuur van +4' tot -0’C 
gehouden.
De Promac scherfijsinstallatie heefteen 
capaciteit van 2500 kg per 24 uur. 
Verder zijn er twee visloslieren.
De elektrisch aangedreven Van Voor
den Promac boegschroef heeft een 
vermogen van 110 kW en is aangeslo
ten op deautopilot.

De uitgebreide navigatie- en commu- 
nicatie-apparatuur, geleverd door Ra
dio Holland, is in cirkelvormige staan
de en plafondconsoles rondom de 
stuurstoel aangebracht, zodat een 
goed zicht op alle apparatuur mogelijk 
is.
Het schip is voorzien van een Sem
press elektronisch tankmeetsysteem 
voor de gasolie- en de drinkwater- 
tanks.
De accommodatie omvat een eenper
soons schippershut, een tweepersoons 
en twee driepersoons hutten voor de 
overige opvarenden, kombuis, mess- 
room, douche en toilet.

Sea BaWca

Minister jorritsma heeft op 30 novem
ber het containerschip Sea Baltica ge
doopt. Het schip is door YVC Ysselwerf 
gebouwd onder bouwnummer 268 
en werd op 4 december overgedra
gen aan de opdrachtgever. Rederij 
Master te Lemmer. Een zusterschip is 
nog in aanbouw voor dezelfde op
drachtgever. Beide schepen gaan va
ren in de Europese feederdiensten van 
Sea Land.
Voor enkele voorlopige gegevens van 
de schepen, zie SWZ 4-96, blz. 4. In 
een volgend nummer hopen wij meer 
gegevens te kunnen publiceren.

MRS Pioneer

Frisian Shipyard Welgelegen heeft op 
4 december de bulkcarrier MRS Pio
neer, bouwnummer 504, overgedra
gen aan Mackay Refined Sugars uit 
Australië.
Deze zogenaamde 'suikerboot' is met 
een draagvermogen van 21.900 t het 
grootste schip dat de werf tot dusver 
heeft gebouwd. Het is bestemd voor 
het vervoer van suiker, dat in bulk 
wordt geladen en zowel in bulk als in 
zakken kan worden gelost. Het schip 
beschikt daarvoor over een bulktrans- 
portsysteem en een 'baggingplant', 
een installatie voor het vullen van de 
zakken.
In een volgend nummer hopen wij 
een uitgebreide beschrijving van het 
schip te publiceren.

A.B. Liverpool

Damen Scheepswerf Hoogezand heeft 
op 9 december het vrachtschip A.B. Li
verpool, bouwnummer 714, opgele
verd aan de Duitse rederij Bockstiegel 
in Emden. Het is het tweede schip uit 
een serie van zes die de rederij bij de 
werf bestelde. Enkele gegevens van 
het eerste schip, de Saar Roma, staan 
in SWZ 10-95, blz. 4.

Diriiami

Damen Scheepswerf Hoogezand heeft 
op 16 december het containerschip 
Dirhami, bouwnummer 709, opgele
verd aan de Dirhami Shipping Com- 
pany. Het is het vierde schip uit een se
rie van vijf. Voor enkele gegevens, zie 
SWZ 2-96, blz. 5, waar die van het 
zusterschip Virtsu werden vermeld.

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

Coral Meandra

De Anthony Veder Groep in Rotter
dam heeft op 9 oktober de gastanker 
Coral Meandra overgenomen van de 
Chinese bouwwerf, Shanghai Edward 
Shipbuilding Corporation. Het schip 
vaart onder Nederlandse vlag voor de 
Scheepvaart Maatschappij Coral Me
andra B.V., een 100% dochteronder-
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schroef aangebracht van 300 kW.
De accommodatie is geschikt voor een 
bemanning van 1S personen.
Het schip is gebouwd onder klasse van 
Germanischer Uoyd 
Bij dezelfde werf heeft de Anthony Ve
der Groep nog een gastanker in aan
bouw, die deze maand zal worden op
geleverd.

Fig.S. De Dirham/ (foto: Flying Focus).

neming van de Groep.
De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a. 97,48 m.
Lengte 1.1. 93,50 m.
Breedte mal 15,30 m.
Holte 8,60 m.
Ontwerpdiepgang 5,63 m.
Draagvermogen 3250 t.
Maximale diepgang 6,97 m.
Draagvermogen 5100 t.

Het schip is voorzien van twee gas
tanks van 1050 respectievelijk 3150 
m3, totaal 4200 m3. Zij zijn berekend 
op een maximale daik van 9 bar, een 
minimum temperatuur van -48'C en 
een maximale ladingdichtheid van 
970 kg/m3. De laad- en loscapaciteit is 
600 m3/h.
Voor de voortstuwing is een Wartsila 
dieselmotor, type 8R32D, geïnstal
leerd met een vermogen van 2960 kW

bij 720 tpm. Via een Flender tandwiel
kast, reductie 3,9:1, wordt een Lips 
verstelbare schroef aangedreven. De 
dienstsnelheid op ontwerpdiepgang 
bedraagt 14 kn.
Voor de elektriciteitsvoorziening zijn 
een van Kaick asgenerator van 450 kW 
en twee Caterpillar hulpsets van elk 
410 kW geïnstalleerd, alsmede een 
Caterpillar havenset van 80 kW.
In het voorschip is een jastram dwars-

C A S U A L T Y  I N F O R M A T I O N

Published by Det Norske Veritas

Ship type: Conventional dry bulk 
carrier
Size (grt): 77,096 
year of build: 1990

Cracking of side longitu
dinals in top side tanks

Course of events

Cracks have recently been reported 
occurring in the lowest side longitudi
nals at the web frames in the top side 
tanks of larger conventional bulk car
riers.

Extent of damage

The cracks were found in the lowest 
side longitudinals at the connection 
between the face plate and the web 
frame stiffener (see Fig. 1 and 2).

Probable cause

The damage probably results from ex
cessive inboard rotation of the upper 
main side frame supports caused by 
sea pressures on the ship sides at deep 
draft, especially when trading with 
high density cargoes. This rotation will 
in turn cause an outboard rotation of 
the lower brackets in the top side

tanks and hence the side longitudinals 
connected to them, giving increased 
bending stresses at the web frame 
supports of the longitudinals (see Fig. 
1). It should also be noted that there 
was no wastage of the internal structu
res.

Lessons to be learned

1. When inspecting the top side tanks, 
owners are urged to pay special atten
tion to the connection between the

side longitudinals and the web frames 
as part of their regular maintenance 
and inspection programme. This type 
of damage is particularly prone to oc
cur on larger ships with large spans of 
the main hold side frames, large spa
cing between the web frames in the 
top side tanks and where the lower 
bracket in the tank is connected to the 
lower side longitudinal only. Also, the 
risk seems mainly applicable to longi
tudinals fabricated in High Strength 
steel.

2. In order to reduce the deflections 
and subsequently stresses in way of 
the lowest side longitudinal it may be 
suggested to introduce larger brackets 
at mid-span between the web frames, 
extending to the next side longitudin
al (see Fig. 3).
3. Requirements relating to improved 
support of the lower side longitudinals 
were introduced in the DNV Rules in 
january 1992.
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P L E V E R I N G E N d o o r  F .  K o k

Fig. I. De Amster
dam (toto: Sea Sky 
Martin).

Amsterdam
Scheepswerf De Merwede heeft het grootste ooit door de werf gebouwde schip, de sleephopperzuiger 
Amsterdam, bouwnum m er 670, opgeleverd aan de Anglo Dutch D redging Company Ltd., een dochteronder
nem ing van Ballast Nedam Baggeren In Zeist. De overdracht vond op 25 november plaats in de haven van 
Amsterdam.

De Amsterdam is met een laadruimin- 
houd van 18.000 m ‘ ook het grootste 
schip in de vloot van Ballast Nedam. 
Tot dusver was dat de Lelystad, in 1986 
gebouwd, eveneens door De Merwe
de. De Amsterdam heeft een bijna twee 
keer zo grote hopperinhoud als de Lely
stad (10.327 m3), maar kan toch als 
een verdere ontwikkeling van dat suc
cesvolle schip worden gezien.
Door de schaalvergroting kan de Am
sterdam een grote verscheidenheid aan 
baggerwerkzaamheden op zeer econo
mische wijze uitvoeren.
Ondanks de grote afmetingen heeft het 
schip een relatief geringe diepgang, De
hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a. (romp) 154,65 m.
Lengte LI. 141,65 m.
Breedte mal 28,00 m.
Holte hoofddiek 11,85 m.
Hoogte trunkdek 16,75 rn.
Diepgang op zonrtermerk 8,93 m. 
Draagvermogen 18.860 t.
Diepgang op baggermerk 10,37 m. 
Draagvermogen 24.4201.
Nuttig laadvermogen 23.260 t.

De proeftochtsnelheid, gecorrigeerd 
naar ideale omstandigheden, bedroeg 
15,8 kn.
De romp heeft een volledig ontwikkel- 
bare vorm, met knikken zowel in het 
voorschip (zie fig. 2) als in het achter
schip en met een cilindrische voorste
ven met grote radius,
De modelproeven bij Marin zijn ook op 
ondiep water uitgevoerd om de toe
stroming naar de schroeven te optima
liseren en zodoende de kans op tril- 
lingshinder te mimimaliseren.

De Amsterdam is geklasseerd door Bu
reau Veritas, met de notatie I 3/3 E + 
Hopper Dredger, Deep Sea, AUT-MS.

INDELING
Het schip is voorzien van een bak en 
een kampanje, die door een trunk en 
een partieel trunkdek worden verbon
den. De trunk is geheel dubbelwandig 
uitgevoerd. Onder het hoofddek be
vindt zich een tussendek.
De langsscheepse indeling is:
-  Voorpiek voor waterballast; in de

bak: bootsmans- en verfbergplaats.
-  Compartiment met de dwarsschroe- 
ven, de elektromotoren en tandwielkas
ten voor de aandrijving van de in het 
volgende compartiment opgestelde 
bagger- en jetpompen en diverse hulp- 
werktuigen, zoals spoel/glandpompen, 
koelwater- en smeeroliepompen. Op 
het tussendek bevinden zich transfor
mator- en converterruimten en in de 
zijden bunkertanks voor zware olie; in 
de bak zijn een schakelbordruimte, nog 
twee transformatorruimten en een 
werkplaats ondergebracht.
-  Pompkamer; op het hoofddek zijn de 
hydraulische installatie en in aparte 
ruimten in de zijden de transformato
ren voor de onderwaterpompen onder
gebracht.
-  Laadruim met kippenkooi en zijkas- 
ten. Onder het tussendek worden de 
zijkasten door langsschotten verder on
derverdeeld. De 2 x 2 compartimenten 
die aan de hopper grenzen, zijn leeg, 
De tanks die aan de huid grenzen, zijn 
bestemd voor brandstof : 1 x 2 voor die
selolie, 3 x 2  voor zware olie en 1 x 2 als
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settlingtanks voor zware olie.
De ruimte op het tussendek vormt aan 
weerszijden een brede verbindings- 
gang tussen voor- en achterschip, met 
tussen de eindschotten slechts één wa
terdicht schot. In deze ruimten zijn de 
kleppenblokken voor de hydraulische 
apparatuur ondergebracht, alsmede de 
apparatuur van de deiningscompensa- 
toren.
-  Machinekamer. Op de tanktop be
vindt zich aan BB voorin de separator- 
ruimte. Op het tussendek ligt midden 
voorin de machinecontrolekamer; in de 
zijden liggen aan SB: het machineka- 
mermagazijn en verder naar achteren 
de machinekamerwerkplaats; aan BB 
de settlingtank voor dieselolie, de dag- 
tanks voor dieselolie en zware olie en de 
werkplaats en het magazijn van de elek
tricien.
Op het niveau van het hoofddek ligt di
rect achter het laadruim de ruimte met 
het middenspanning schakelbord, ver
volgens een vide boven de hoofdmoto
ren en dan in de kampanje aan SB de 
proviandruimen en aan BB de C 0 2-ka- 
mer en verder een kleedruimte, de 
ruimte voor de incinerator en het ketel- 
ruim.
-  Achterpiek met drinkwater- en wa- 
terballasttanks en de stuurmachineka- 
mers.,

De tankinhouden (100%) zijn:
Zware olie 2319 m3.
Dieselolie 545 m3.
Smeerolie 157 m3.
Hydraulische olie 50 m3.
Thermische olie 30 m3.
Vuile olie 60 m3.
Drinkwater 220 m3.
Waterballast 1338 m3.

De capaciteit van de voorpiek is zoda
nig dat de trim van het lege schip sterk 
kan worden gereduceerd. Vullen en le
gen gebeurt door een van de jetpom- 
pen en vergt slechts 5 minuten.

Accommodatie
De accommodatie voor de 36 opvaren
den is, inclusief het stuurhuis, over vijf 
dekken verdeeld, als volgt:
A-dek: stuurhuis; 1 m daaronder ligt het 
B-dek; de ruimte tussen beide dekken 
dient voor kabels en dergelijke.
C-dek: aan SB de verblijven van kapitein 
en 1 e stuurman, de kaartenkamer/'digi- 
tiser room' en meer naar hart schip de 
registratiekamer; aan BB de verblijven 
van HWTK, 2e WTK en de eigenaar; alle 
verblijven met aparte slaapkamer en 
toiletunit.
D-dek: in het front het scheepskantoor 
(zowel voor dek- als machinedienst), 
aan SB de hutten voor de superinten
dent (met aparte slaapkamer) en twee 
officieren; aan BB de elektronische

werkplaats en bergplaats en hutten van 
elektricien en 3e WTK; alle hutten met 
eigen toiletunit. Verder midden achter 
salon en bar, door een vouwwand te 
scheiden.
E-dek: hier liggen 12 eenpersoons hut
ten, met eigen toiletunit, en het hospi
taal; verder in het midden achter de 
wasserij en een trimzaal.
Kampanjedek: in het voorste gedeelte 
liggen zeven tweepersoons hutten (met 
wastafel), een kleedruimte en toilet
ruimten voor gemeenschappelijk ge
bruik; achterin bevindt zich de kombuis, 
met aan SB daarvan de messroom offi
cieren en aan BB de messroom voor de 
bemanning en een messroom/lounge. 
De vierkante koker op hart schip aan de 
voorzijde van het dekhuis, tussen kam
panjedek en A-dek, dient voor leidin
gen en vooral voor kabelbanen.
De accommodatie is geheel verzorgd 
door de interieurbouwdivisie van De 
Merwede. De geprefabriceerde toilet- 
units op C-, D- en E-dek zijn van Spaans 
fabrikaat.
Tussen hoofddek en C-dek is een perso
nenlift met een capaciteit van 350 kg 
(4 personen) geïnstalleerd. Tussen pro
viandruimen, kombuis en lounge is een 
voedsellift voor 100 kg aangebracht.

CONSTRUCTIE
Het schip is over bijna de gehele lengte 
met langsspanten geconstrueerd; al
leen in de motorkamer en in de pieken 
zijn dwarsspanten toegepast.
In de bodem en in het trunkdek is 
hoogwaardig staal AH36 toegepast om 
door gewichtsbesparing een zo groot 
mogelijk laadvermogen te verkrijgen.

Het trunkdek bestaat uit gesloten doos
vormige constructies met een hoogte 
van 1 m en met vier grote open gedeel
ten boven het laadruim. De dwarsover 
lopende gedeelten daartussen geven 
de nodige dwarsscheepse sterkte. Zij 
worden gebruikt voor het opslaan van 
delen van de baggeruitrusting en van 
enkele containers.
De onderzijde van de trunkdekcon- 
structie sluit aan op het bakdek, de bo
venzijde op het kampanjedek.
Het schip heeft geen kimkielen, daar 
deze door de zuigbuis, de sleepkop of 
de hijsdraden gemakkelijk kunnen wor
den beschadigd. In verband met de re
latief kleine kimstraal zijn ze ook niet 
echt nodig, De kim wordt ter plaatse 
van de hijsdraden wel door dubbelpla- 
ten beschermd.
Om de gevolgen van schade aan de 
romp, veroozaakt door de uitstekende 
delen van de zuigbuis, te beperken zijn 
op diverse plaatsen kofferdammen te
gen de huid aangebracht en wel waar 
de onderwaterpomp en de sleepkop de 
huid kunnen raken. Wat de sleepkop 
betreft is dit zowel voor de normale 
zuigbuislengte als voor de verlengde 
zuigbuis gedaan,

BAGGERUITRUSTING
De Amsterdam heeft aan weerszijden 
een zuigbuis met een diameter van 
1100 mm. De buizen zijn voorzien van 
IHC/ADDC-1100 sleepkoppen (waar
van er in totaal vier aan boord zijn) en 
van elektrisch aangedreven onderwa- 
terpompen. Zij zijn geschikt voor nor
male baggerdiepten van 12 tot 55 m.
In het laatste geval maakt de zuigbuis

Fig. 2. Deze tewaterlatingsfoto toont de vorm van het voorschip (foto: Sea Sky Martin).
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Fig. 3. Pompkamer 
(foto: Sea Sky Martin).

een hoek van 45 met het horizontale 
vlak. Door deze hoek te vergroten tot 
49 en de zuigbuizen te verlengen, kan 
een maximale baggerdiepte van 70 m 
worden bereikt.
Op de zuigbuizen zijn jetleidingen aan
gebracht voor het losspoelen van de 
grond, waardoor de netto opbrengst 
wordt vergroot en sneller kan worden 
geladen. De jetleidingen hebben een 
diameter van 500 mm en worden ge
voed door twee in serie werkende IHC 
enkelwandige jetpompen met een ca
paciteit van 4000 m3/h bij 18 bar. Elke 
pomp wordt aangedreven door een 
ABB elektromotor van 1275 kW bij 
1500 tpm.
Iedere zuigbuis wordt behandeld door 
drie bokken met bijbehorende lieren: 
bochtlier, tussenlier en mondlier. Deze 
lieren zijn van het fabrikaat Brusselle en 
worden elektrisch aangedreven. De 
bokken die de mondeinden van de 
zuigbuizen behandelen hebben twee 
opstelposities, afhankelijk van de lengte 
van de buizen.
Elke zuigbuis is aangesloten op een 
dubbelwandige IHC baggerpomp, aan-

dem onder het einde van de goot voor
zien van een houten bescherming. De 
roosters kunnen door de dekkraan ge
makkelijk worden verwijderd en in een 
aan dek opgestelde container worden 
leeggestort.
Een teveel aan water in het ruim wordt 
afgevoerd door twee overvloeikokers, 
diameter 1700 mm, aan de voorkant 
van het laadruim. De kokers zijn tele
scopisch uitgevoerd, waardoor de hop- 
perinhoud traploos geregeld kan wor
den van 7800 m3 tot het maximum 
van 18.000 m3. De hoogteverstelling 
gebeurt hydraulisch.

Het niveau van de lading in het ruim 
wordt -  behalve door het later te be
spreken IHCS -  ook bepaald met gekali
breerde, verzwaarde lijnen, voor het 
behandelen waarvan 2 x 1 2  handbe
diende Lemans lieren boven het trunk- 
dek zijn opgesteld.

Lossen
Het lossen van de lading gebeurt door 
dumpen via bodemkleppen of door 
persen naar de wal.

Voor het dumpen van de lading zijn 
aan elke kant van de kippenkooi 12 ke
gelvormige bodemkleppen aange
bracht met een diameter van 4500 
mm. De kleppen maken een slag van 
1600 mm en worden hydraulisch be
diend.
De lading wordt zonodig gefluïdiseerd 
door het toevoeren van water via 168 
spuitmonden die in de hopperwanden 
(zowel in de langsschotten als in de kip
penkooi) zijn aangebracht. Dit water 
wordt geleverd door de jetpompen.

Het fluïdisatiesysteem wordt ook ge
bruikt bij het lossen naar de wal. Daar
voor is in de kippenkooi (fig. 4) een 
zuigleiding, diameter 1100 mm, aan
gebracht met 24 aftakkingen die elk 
zijn voorzien van een hydraulisch be
diende schuifafsluiter. Persen naar de 
wal gebeurt, afhankelijk van de afstand 
waarover de specie moet worden ge
transporteerd, met de BB pomp of met 
de beide pompen gezamenlijk, waarbij 
zij in serie worden geschakeld. De zuig
leiding uit de kippenkooi wordt in bei
de gevallen aangesloten op de BB 
pomp. De specie wordt via de perslei
ding, diameter 1000 mm, naar het 
voorschip gevoerd, waar de drijvende 
leiding naar de wal wordt aangesloten 
via een IHC boegaansluiting en met be
hulp van een hydraulische Brusselle 
koppellier, type M44/1-0, die aan SB 
op het bakdek is geplaatst.
Het leegzuigsysteem kan ook worden 
gebruikt om een teveel aan water uit 
het ruim te verwijderen alvorens met 
baggeren wordt begonnen.

Storten via zuigbuis
Voor het begraven van onderzeese 
pijpleidingen wordt gedoseerd gestort 
via de SB zuigbuis. Hierbij wordt de 
grond door de BB pomp uit de hopper 
gezogen. De perszijde van deze pomp 
wordt op de SB zuigbuis/stortpijp aan

gedreven door twee in tandem opge
stelde ABB elektromotoren, 2 x 2600 
kW bij 1000 tpm. Een Lohmann & Stol- 
terfoht tandwielkast reduceert het toe
rental aan de pomp tot 290 tpm.

De pompen persen naar een gesloten 
koker van 1400 x 1400 mm die boven 
het trunkdek naar achteren loopt en die 
op vier plaatsen (2 x SB en 2 x BB) van 
een uitloopgoot, 2000 x 700 mm met 
hydraulisch bediende kleppen, naar het 
ruim is voorzien.
Aan de achterzijde van het ruim gaat de 
koker over in een breder wordende 
goot, waarlangs het restant van het 
mengsel in het ruim stroomt. De goot 
is voorzien van roosters voor het opvan
gen van stenen en ander ongewenst 
materiaal. Bovendien is de hopperbo- Fig. 4. De kippenkooi van binnen (foto: Sea Sky Martin).
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gesloten, waarbij de SB pomp wordt 
kortgesloten door het aanbrengen van 
een bypass.

Automatisering
De Amsterdam is voorzien van een Inte- 
grated Hopperdredger Control System 
(IHCS) van IHC Systems.
Het systeem bestuurt de diverse fasen 
van het laad- en losproces, desgewenst 
volledig automatisch, en verwerkt, regi
streert en presenteert informatie over 
de status en het verloop van het proces. 
Het systeem bestaat uit 14 PC's, vijf 
PLC's en tien operator stations met 
kleurenbeeldscherm en toetsenbord. 
De operator stations zijn als volgt ver
deeld:
3 x in baggerlessenaar;
2 x in navigatielessenaar;
1 x in scheepskantoor;
1 x in machinecontroleruimte;
3 x in registratieruimte, waarvan 1 x 
voor data logging.
De genoemde elementen zijn verbon
den door een glasvezel netwerk, dat 
dubbel is uitgevoerd (redundancy).
Op de kleurenmonitors kan, onafhan
kelijk van elkaar, informatie worden op
gevraagd, onder andere betreffende:
-  standen van bagger- en jetafsluiters, 

bodemkleppen en fluïdisatie-afslui- 
ters;

-  positie zuigbuis en stand bokken en 
lieren;

-  verloop van het laad- of losproces;
-  pompdrukken en -snelheden;
-  belading, ballast, diepgang en trim. 
Behalve volledig automatisch kunnen 
de processen ook handmatig via de 
toetsenborden worden bestuurd.

Dynamic positioning
Het schip is verder uitgerust met een 
Simrad Dynamic Positioning (DP) Sys
tem type ADP 701 MK1.
Met het systeem kan het schip nauw
keurig op één plaats worden gehou
den, dan wel nauwkeurig een voorge
schreven route volgen. Hiervoor zijn 
verschillende 'operational modes' be
schikbaar.
In de Auto Position mode wordt het 
schip binnen bepaalde grenzen ('alarm 
limits') op positie gehouden, bijvoor
beeld bij het lossen naar de wal. Ook 
kan in deze mode het schip naar een 
nieuwe, door de operator opgegeven 
positie of naar een vorige positie wor
den gebracht met een door de opera
tor in te stellen snelheid.
De Auto Heading mode, die in combi
natie met de Auto Position mode kan 
worden gebruikt, zorgt ervoor dat het 
schip in een ingestelde richting blijft lig
gen of daar naar toe wordt gedraaid 
met een door de operator in te stellen 
rotatiesnelheid. Verder is het mogelijk 
dat het systeem zelf een optimale rich

ting kiest, waarbij het energieverbruik 
om het schip op positie te houden mi
nimaal is.
Voor het volgen van een bepaalde rou
te, van way point naar way point, zijn 
de Auto Track mode en de Auto Sail 
mode beschikbaar,
De Auto Track mode geldt voor snelhe
den tot 4 kn, zoals bij het baggeren, het 
dumpen en gedoseerd storten voorko
men. Er kunnen maximaal 600 way 
points worden ingevoerd. De afstand 
tussen twee way points wordt met een 
opgegeven koers ('heading') en snel
heid afgelegd. Het passeren van een 
way point kan naar verkiezing met de 
ingestelde snelheid plaats vinden, dan 
wel zo dat bij nadering van het way 
point de snelheid wordt teruggebracht 
tot nul bij het bereiken van het way 
point, waarna het schip op de nieuwe 
koers wordt gedraaid en weer snelheid 
maakt voor het afleggen van het vol
gende stuk ('leg') van de route. Verdere 
mogelijkheden in deze mode zijn: stop
pen en starten op elk willekeurig punt 
van de route, de 'reverse on track' func
tie waarbij de route in omgekeerde 
richting wordt afgelegd met koers en 
snelheid als bij het vooruit varen en 
'sideway track compensation' waarbij 
de operator de route iets naar SB of BB 
kan verleggen.
De Auto Sail mode wordt bij snelheden 
boven de 4 kn gebruikt, bijvoorbeeld 
bij het varen tussen baggerlokatie en 
lospositie. Ook hier vaart het schip van 
way point naar way point met automa
tische koerscorrecties en met een door 
de operator in te stellen snelheid. In de 
Semi-Auto Sail mode wordt de voor
waartse snelheid niet ingesteld, maar 
met een joystick geregeld.
Verder zijn nog beschikbaar de Standby 
mode, die ook voor trainingsdoelein- 
den kan worden gebruikt, en de Manu- 
al/Joystick mode.
Met het DP systeem is precisie bagge

ren en storten mogelijk. Hiertoe moet 
het systeem een groot aantal signalen 
verwerken; er zijn interfaces met:
-  gyrokompas,
-  DGPS/GPS;
-  diepgangsmeting;
-  versnellingsmeter (in drie richtin

gen);
-  log;
-  windmetingen;
-  meting van de positie van en de 

kracht op de sleepkop;
-  schroeven, dwarsschroeven en roer;
-  machine-installatie.
De computer van het systeem, ver
werkt en verifieert de signalen, berekent 
de benodigde krachten en momenten 
en genereert de commando's voor de 
besturing van het schip, onder andere 
voor bladverstelling van schroeven en 
dwarsschroeven en voor de roerhoek. 
Het systeem geeft verder alarm bij over
schrijding van ingestelde grenzen en 
geeft informatie op een beeldscherm.

MACHINE-INSTALLAT1E
Als hoofdmotoren zijn in de Amster
dam twee Wartsila dieselmotoren, type 
12V46B van elk 11.700 kW MCR bij 
500 tpm geïnstalleerd. Zij dienen zowel 
voor de voortstuwing als voor de aan
drijving van de hoofdgeneratoren. De 
motoren lopen op zware olie van 380 
cSt bij 50'C.
De voortstuwingsinstallatie neemt een 
vermogen van 2 x 7000 kW op en be
staat achter elke motor uit een flexibele 
koppeling, een Lohmann & Stolterfoht 
tandwielkast, type GCH 1030, reductie 
3,799:1, de asleiding en een verstelba
re, vierbladige Lips schroef. De schroe
ven hebben een diameter van 4600 
mm, maken 130 tpm (bij 491,28 tpm 
van de hoofdmotor) en draaien in Van 
de Giessen straalbuizen, type 19A.

Aan de voorzijde drijven de motoren via 
een koppeling en een Lohmann & Stol-

Fig. 5. De Amsterdam (foto: Sea Sky Martin).
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terfoht tandwielkast de Van Kaick 
hoofdgeneratoren aan, die elk een 
maximum capaciteit hebben van 9000 
kW bij 1000 tpm.
Voor de voeding van het boordnet is 
verder op het tussendek in de machine
kamer een hulpset opgesteld, bestaan
de uit een Wartsila dieselmotor, type 
8L20, van 1320 kW bij 1000 tpm, en 
een Van Kaick generator van 1500 kVA. 
De noodset staat geheel achterop het 
hoofddek, aan BB, en bestaat uit een 
Scania dieselmotor en een Van Kaick 
generator van 375 kVA.
De motoren van hulpset en noodset lo
pen op dieselolie.
Voor verwarmingsdoeleinden is een 
Wiesloch thermische olie systeem geïn
stalleerd, met afgassenketels van elk 
1100 kW in de uitlaatleidingen van de 
hoofdmotoren en een oliegestookte ke
tel van 2040 kW.

VERDERE UITRUSTING

Stuurgerei
Het schip wordt bestuurd met twee 
Barkemeyer vrijhangende flaproeren, 
type BRA 36-39-15, die elk worden be
diend door een Brusselle elektrohydrau- 
lische tweerams stuurmachine, type 
HMSE 260R/2.
In het voorschip zijn twee Ups dwars- 
schroeven, type CT09H-DPM, aange
bracht, met vier verstelbare bladen en 
een diameter van 1850 mm. Zij wor
den aangedreven door ABB elektromo
toren van 750 kW bij 1500 tpm. Om de 
aanzuigopeningen zo laag mogelijk on
der water te houden zijn de uitlopen 
van de tunnels aan de bovenzijde naar 
beneden geknikt.

Anker- en meergerei
Op het voorschip worden de twee HHP 
Pool-TW boegankers van 5515 kg elk 
behandeld door hydraulisch aangedre
ven Brusselle ankerlieren, type ALH 
68/1 -1, met elk een verhaalkop.
Op het achterschip is een HHP Flipper 
Delta anker van 5000 kg aangebracht, 
alsmede een hydraulische Brusselle lier, 
type M 45/1 -2, met een trommel voor 
de ankerdraad en twee verhaalkoppen.

Kranen
Boven het laadruim rijdt over een af
stand van 92 m een SHF elektrohydrau- 
lisch portaalkraan, type 325, met een 
SWL van 45 t, een hijshoogte van 30 m 
en een maximaal bereik van 19 m.
Aan de SB schoorsteen is een SHF elek- 
trohydraulische proviandkraan aange
bracht, type 221 -30, met een SWL van 
2000 kg en en bereik van 9 m.
Van hetzelfde fabrikaat zijn de boven
loopkranen in de pompkamer (SWL 
20t) en de machinekamer (SWL 15 t).

Reddingmiddelen
Op het achterschip staat een geheel ge
sloten vrije val motorreddingboot voor 
36 personen opgesteld, fabrikaat Mul
der 6t Rijke, type CFF. De boot wordt 
behandeld met een hydraulisch wer
kend davitsysteem van Schat Davit. 
Verder is op het E-dek aan BB een Mul
der & Rijke rescue boot, type Spurt 16, 
geplaatst onder een Schat davit en zijn 
vier opblaasbare vlotten beschikbaar, 
twee op het E-dek aan BB en twee op 
het kampanjedek aan SB. De vlotten 
zijn van het fabrikaat Viking en bieden 
elk plaats aan 20 personen. Op het

voorschip is verder nog een zesper- 
soons vlot geplaatst.

Brugin richting
Op hart schip bevindt zich een U-vor- 
mige navigatielessenaar, met daarvoor 
op een iets verlaagd gedeelte de bag- 
gerlessenaar. Verder zijn er op de brug- 
vleugels bedieningsstanden. Terzijde 
van de navigatielessenaar staan aan SB 
de kaartentafel en een surveydesk, aan 
BB eveneens een surveydesk. De radio
apparatuur is tegen de achterwand van 
het stuurhuis opgesteld.

Liist van toeleveranciers van de sleephopperzuiger Amsterdam
(niet voëedig)

Ajax-de Boer, Amsterdam COysysleem en brandbknmiddelen
Alfa Laval, Maarssen separatoren, heaters, centrale koelen, loetwotermaker
Anker, Het Schelluinen romen en pootten
Bakker, Ridderkerk gietwerk achterschip
Bakker Sliedrecht, Stiedrechl elektrische installatie, generatoren, grote elektromotoren
Barkmeyer, Duitsland roeren
Boll a  Kirch Filter Benelux, Amersfoort diverse pompen en filters
Bouter Marine Equipment, Zoetermeer kombuis-, pantry- en barinrichting
Bnisselle, België lieren en stuurmochines
Buitendijk Techniek, Zwijndrecht dekkranen en bovenkxpkmnen
CNMI a  £c, China ankers en kettingen
Doedijns, Rijswijk nlveouschakelaars
Dnjmarkon, Werkendam branddeuren in accommodatie
Econosto, Rotterdam appendages
Facet, Almere lenswateneiniger
van de Giessen, Hardinxveld-Giessendam strooihuizen
Groeneveld, Ridderkerk wasserij-inrichling
Groenewegen, Ridderkerk gereedschapswerktuigen
Heinen a  Hopman, Spakenburg AC, verwanning en ventilatie
Hydroudyne, Boxtel hydraulische installatie
Hydroudyne Bruinhof, Rotterdam tandwielkasten
IHC Hydrowega, Oosterhout actuators baggerafsluiters
IHC Lagersmit, Kinderdijk schroefaslagers en -afdichtingen
IHC Parts a  Services, Kinderdijk baggeniil rusting
IHC Systems, Sliedrecht automatisering boggerpnxes
Inlersona, Epe adviezen en metingen geluid en trillingen
de long T.H., Schiedam diverse pompen
Ketting, Ijmuiden compressoren
Kvoemer Ships Services, Ridderkerk incinerator
Lemans, Bergen op Zoom lieren handloodsysteem
Ups, Dnjnen schroeven en dwarsschroeven
Machine Support, Zoeterwoude ondergieten voortstuwingsinstallatie, generatoren en 

stuurmochines
Materiaal Metingen Europe, Ridderkerk kothodische bescherming; staatsietrap
Metwede Meubel en Interieurbouw 'interieur
Mulder & Rijke, l/muiden reddingboot en rescue boot
Numeriek Centrum, Groningen uitstroken scheepsvaan
Nieuwburg, Krimpen a/d Rssei isolatie van accommodatie en pijpleidingen
Nijhuis, Winterswijk diverse pompen
NR Koeling, Krimpen a/d Ijssel proviand koelinstallatie
Radio Holland, Rotterdam navigatie- en communicatie apparatuur
Sandfrrden, Den Oever noodgenerotorset
Schat Davit Company, Utrecht davits
Ships Equipment Centre, Groningen kluizen en verhaolrollen
Seton, Popendrecht pijpleidingen
Simrad, Noorwegen dynamic positioning systeem
Smits Neuchatel, Nieuwegein vloeren
Snel, Popendrecht aluminium signaolmasten
Sperre, Ridderkerk stortluchtcompressoren
Thyssen De Reus, Krimpen a/d Ijssel liften
Uittenboogaart, T. ft, Rotterdam toiletten en sewage-installatie
Viking Life Saving, Zwijndrecht vlotten en reddingmiddelen
Vuyk Engineering Centre, Groningen CAD 3-D tekenwerk
Stork Wartsila Diesel, Zwolle hootdmotoren, hulpmotor
Wiesloch, Spijkenisse thermische olie installatie
Winef, Assen elektrohydraulische w.d. deuren; diverse deuren en 

luikjes, be- en ontluchten
Wortelboer, Rotterdam ankers
Wouter Wittel, Enschede vlinderkleppen
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Naast de al besproken apparatuur voor 
de automatisering en bewaking van het 
baggerproces en voor het dynamic po
sitioning systeem, is onder andere nog 
de volgende navigatie-, communicatie- 
en survey-apparatuur geïnstalleerd: 
ARPA kleuren radar, Kelvin Hughes, 
type Nucleus MK2 6000A/2/6U;
ARPA kleuren radar, Kelvin Hughes, 
type Nucleus MK2 6000A/3/SD; 
gyro kompas, C. Plath, type Navigat X 
Mod. 7, met autopilot, C. Plath, Navipi- 
lot V/C-TMC;
magnetisch kompas, C. Plath, type Na- 
vipol II;
Doppler log, EDO, type MRQ- 
4015D/RH
windmeter, Obsermet, type OMC;

elektronische kaart. Transas, type navi- 
sailor 2400.

GMDSS-station, S.P. Radio, inclusief: 
Inmarsat-C systeem, type H-2095B; 
MF/HF DSC wachtontvanger, type 

RM2150
wachtontvanger, S.P. Radio, type R- 
501
navtex ontvanger, Furuno, type NX- 
500;
VHF met DSC, S.P. Radio, type RT- 
2048;
EPIRB, SRH, type Tron-30S MKII 
radar transponder, SRH, type Tron-Sart; 
Inmarsat-B terminal, AB8 Nera, type Sa
turn-B;

Hydrografisch echolood, Honeywell- 
Elac, type LAZ-4721;
DGPS, Sercel, type NR-103; 
forward scanning sonar; 
side scanning sonar; 
zes PC's.
De beide sonarinstallaties geven in 
combinatie een driedimensionaal beeld 
van het gebied waar wordt gebaggerd 
of gestort.

i y e r s e n

Verolme Botlek verbouwt “Petro- 
bras XXIII”
Verolme Botlek B.V., scheeps- en off
shore werf te Rotterdam is er in ge
slaagd in internationale concurrentie 
een opdracht van enkele tientallen 
miljoenen guldens te verwerven voor 
de verbouwing en reparatie van een 
booreiland. Opdrachtgever is Bounty 
Corporation, dochteronderneming 
Gotaverken Arendal (GVA), Zweden. 
Het betreft een zogenaamd half af- 
zinkbaar booreiland de "Petrobras 
XXIH". De exploratie van nieuwe olie- 
en gasvelden in diep water vraagt aan
passing van hiervoor in te zetten boor
eilanden. Het eerdergenoemde in 
1985 In Zweden gebouwde boorei
land zal hiertoe een verbouwing on
dergaan en geschikt en uitgerust wor
den voor boorwerkzaamheden in, wa
terdiepten tot maximaal 1500 meter. 
Enkele hoofdelementen van het pro
ject zijn o.a.: vergroting van het drijf- 
vermogen; aanpassing van de boor- 
uitrusting en vernieuwing van elektri-

Verolme Botlek werf

sche systemen. De ankers zullen wor
den verwijderd en worden vervangen 
door een zogenaamd dynamic postio- 
ning systeem, zijnde door computers 
gestuurde verstelbare schroeven waar
mee het eiland haar eenmaal ingeno
men positie behoudt.
Het contract voor dit project werd 
eind oktober jl. getekend. Het uitwer
ken van de ontwerptekeningen is in
middels begonnen, waarna medio fe
bruari 1997 met de prefabricatie van 
staalwerk etc. begonnen kan worden. 
Het booreiland zal na de winterperio
de 1996/97 vanuit Braziliaanse wate
ren naar Rotterdam worden gesleept, 
waar het medio juni 1997 aan de Ver
olme Botlek werf zal arriveren. Na op
levering van het project in januari 
1998 zal het eiland voor operationele 
werkzaamheden worden terugge
sleept naar Braziliaanse wateren.

Informatie: Verolme Botlek B.V., Post
bus 1001, 3180 AA Rozenburg, tel: 
0181 214644 
fax 0181 218082

Smeermiddelen worden steeds 
milieuvriendelijker
Smeervetten en -oliën en hydraulische 
oliën, waarvan een groot deel in het 
milieu belandt door verbruiksverlies, 
verdamping, verbranding, lekkages 
enz., kunnen en zullen in veel gevallen 
steeds milieuvriendelijker worden. Pro
ducenten en importeurs zijn het er 
steeds meer over eens dat de milieu
vriendelijker producten in bepaalde 
sectoren technisch gelijkwaardig zijn 
aan hun minerale soortgenoten, en 
zijn bereid dat ook bij hun afnemers 
onder de aandacht te brengen. Het 
ministerie van VROM steunt dit stre
ven en heeft hiervoor onder meer de 
VAMIL-regeling ingezet. Deze regeling 
maakt het bijvoorbeeld mogelijk ge
luidsarme laadschoppen en graafma
chines vervroegd af te schrijven als de 
ingezette hydraulische oliën en smeer
vetten biologisch afbreekbaar zijn.
Op de workshop 'Milieuvriendelijker 
smeermiddelen', in opdracht van het 
ministerie van VROM door het Pro
ductschap Margarine, Vetten en Oliën 
georganiseerd en op woensdag 2 ok
tober in Doom gehouden, kwam de 
bereidheid tot samenwerking bij pro
ducenten en ministerie ter bevorde
ring van het gebruik van milieuvrien
delijker smeermiddelen duidelijk tot 
uiting. De deelnemers kregen een 
overzicht van de vele toepassingen 
van milieuvriendelijker smeermiddelen 
die thans in Nederland opgeld doen, 
en van de situaties waarin vanwege de 
verdwijning in het milieu bij vervan
ging een behoorlijke milieuwinst te 
boeken valt.
Het ministerie van VROM gaf hierbij 
aan dat voorlopig niet naar dwingen
de regelgeving wordt gestreefd. Het 
stimuleringsbeleid wordt drie jaar

doorgezet en vervolgens geëvalueerd 
alvorens eventueel nadere maatrege
len worden getroffen. Dit beleid zal 
zich conform het Plan van Aanpak pri
mair richten op gebruik van milieu
vriendelijker smeermiddelen in zgn. 
gevoelige gebieden (waterrijke omge
ving, natuurgebieden). Van groot be
lang is dat de overheid zelf als gebrui
ker van milieuvriendelijker smeermid
delen in uiteenlopende sectoren een 
voorbeeldfunctie vervult onder meer 
door verandering van de inkoopvoor- 
waarden. Op Europees niveau zal wor
den bezien of tot een uniforme defi
niëring van 'milieuvriendelijker smeer
middelen' kan worden gekomen, zo
dat niet in elke EU-lidstaat een aparte 
standaard ontstaat. Een Europees 
keurmerk zou dan de nationale keur
merken, zoals nu in Duitsland de Blaue 
Engel, kunnen vervangen.
De ongeveer tachtig belangstellen
den, merendeels afkomstig uit de 
smeermiddelensector, kunnen ook re
kenen op de Vereniging Smeerolie-on- 
dememingen Nederiand (VSN). Deze 
wil het initiatief nemen om de bedrij
ven in de sector op één lijn te krijgen 
en tot gezamenlijke actie aan te spo
ren. Mochten alle betrokkenen hun 
productie van milieuvriendelijker 
smeermiddelen opvoeren, dan wordt 
het ook prijstechnisch steeds interes
santer voor de afnemers, waardoor de 
introductie in geschikte deelsectoren 
een extra stimulans krijgt. Machine- 
bouwers rekenen er nu reeds op, dat 
milieuvriendelijker smeermiddelen de 
komende jaren op steeds grotere 
schaal zullen worden toegepast.

Informatie: drs. |.Ph. v.d. Zwaluw, tel: 
070.3195116.
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Ulstein Rekab b.v. is branche-office in de Benelux voor:

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

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

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

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

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

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

Daarnaast vertegenwoordigen wij:

HEINZ J. HINZE GMBH., Duitsland
flaproeren

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

SCHOENROCK HYDRAULIK GMBH., Duitsland
hydraulische waterdichte schotdeuren

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

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

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

Ulstein Rekab heeft een eigen Servicestation en technische dienst. 
Met alle genoegen voorzien wij u van nadere informatie.
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H A V E N S door redacteur  havens

IT. De stille kracht van een 
wereldhaven
Deel II

In het kader van aspecten betreffende havens en logistiek wordt, in een serie van drie artikelen, de wellicht 
belangrijkste transportw eg behandeld, namelijk die van de Inform atietechnologie en Telecommunicatie, of
wel kortw eg IT.

Werd in het eerste artikel bericht over 
de BARCODE en het Elektronisch be
richtenverkeer, de IT-case studies, de 
Electronic Business Network-diensten, 
EDIALISISsysteem voor opbrengsten 
van EDI-toepassingen, de EDIFACT- 
standaard, het BAYPLAN-standaardbe- 
richt voor container-scheepsplanning 
en EDI-LAND voor elektronische koppe
ling van mainports met inlandtermi- 
nals, dan zal dit artikel de volgende pro
jecten behandelen.

ELEKTRONISCH MELOEN
Een scheepsagent wil een bericht ver
sturen aan het Havencoördinatiecen
trum ip C Q  over de aankomst van een 
schip in de haven van Rotterdam. Tege
lijkertijd bestelt hij een aantal nautische 
diensten, bijvoorbeeld een loods, sleep
boten of roeiers. Daarvoor is nogal wat 
aanvullende informatie nodig. Wat is de 
ligplaats, wat is de diepgang, welke sle
per moet worden ingeschakeld en hoe
veel sleepboten zijn nodig?

Per jaar doen zo'n 30.000 schepen de 
Rotterdamse haven aan. In totaal gaat 
het om zo'n 80.000 scheepsbewegin- 
gen per jaar. Het Havenbedrijf ontvangt 
van ieder schip verschillende meldin
gen, niet alleen over aankomst, verhaal 
en vertrek, maar ook over de gevaarlijke 
stoffen die zich aan boord bevinden. Al
les bij elkaar verwerkt het Havenbedrijf 
circa 200.000 meldingen perjaar. In het 
recente verleden kwamen al deze mel
dingen in een onafgebroken stroom bij 
het Havencoördinatiecentrum binnen 
per post, telefoon, koerier, fax of telex. 
De behoefte aan een snelle en doelma
tige verwerking van al deze meldingen 
groeide mee met de omvang van de 
berichtenstroom. Geen wonder dat 
men uitkwam op een elektronische va
riant.

In die elektronische variant werkt het als 
volgt. De scheepsagent plaatst het be
richt voor verzending in zijn elektroni
sche postbus. De berichtendienst, ver

gelijkbaar met 'een elektronische PTT' 
haalt dit bericht uit de postbus van de 
agent en stopt het -  via de EBN-Dien- 
sten van INTIS -  in de postbus van het 
Havenbedrijf. Het Havenbedrijf moet 
de ontvangst van dit bericht bevesti
gen. Dan gaat het precies andersom. 
Het Havenbedrijf stopt het bevesti
gingsbericht in zijn eigen postbus. De 
berichtendienst leegt die postbus en 
bezorgt het bericht in de postbus van 
de agent. Het is het mooiste als de 
agent alle gegevens die moeten wor
den gemeld in zijn computersysteem 
heeft opgeslagen, en de rapportage au
tomatisch kan worden aangemaakt.

Ook wereldwijd wordt steeds meer in
formatie elektronisch uitgewisseld. La- 
dinggegevens worden elektronisch van 
de ene haven naar de andere getrans
porteerd. De Rotterdamse agent ont
vangt de elektronische gegevens uit de 
vorige havenplaats en vult deze aan 
met de gegevens over de overslag in 
Rotterdam, zoals ETA, ETD, de ligplaats 
en de te lossen en te laden goederen. 
Deze gegevens meldt hij aan het HCC 
en aan de andere betrokken partijen in 
de haven. De meest recente gegevens 
worden vervolgens weer doorgestuurd 
naar de volgende haven die het schip 
aandoet. Bij schepen die regelmatig de 
haven van Rotterdam aandoen, ont
staat grote tijdwinst omdat in veel ge
vallen de basisgegevens in een hand
omdraai kunnen worden gekopieerd.

In 1992 heeft het Havenbedrijf met de 
Havenondernemersvereniging SVZ en 
de Vereniging van Rotterdamse Car
gadoors voor drie soorten meldingen 
een elektronische variant ontwikkeld, te 
weten voor scheepsbewegingen, ge
vaarlijke stoffen en de aangifte van zee
havengeld. Het insturen van zo'n mel
ding wordt aangeduid met de term 
Elektronisch Melden. Het meest kenmer
kende van Elektronisch Melden is het 
aanmaken van berichten met compu
ters, het verwerken van berichten door

computers en het uitwisselen van be
richten tussen computers, gebruikma
kend van de wereldwijd gebruikte norm 
EDIFACT. De voordelen van Elektronisch 
Melden zijn evident: er is sprake van 
snellere afhandeling, minder kosten, 
meer uniformiteit, betere kwaliteit in de 
informatie en minder misverstanden.

Stand van zaken
Zomer 1995: ongeveer zeventig bedrij
ven maken gebruik van elektronisch 
melden.
Aan uitbreiding van het aantal elektro
nische meldingen wordt gewerkt. Per 1 
januari 1996 is het verplicht de melding 
gevaarlijke stoffen elektronisch uit te 
voeren.

DE ELEKTRONISCHE SNELWEG
De Nederlandse overheid publiceert in 
1995 het actieplan 'Elektronische Snel
wegen, van metafoor tot actie'. Aanlei
ding daarvoor is de liberalisering van de 
telecommunicatievoorzieningen in Ne
derland en het gegeven dat binnen af
zienbare tijd alle bedrijven via een glas
vezelkabel met de rest van de wereld 
zijn verbonden. Het actieplan bevat een 
aantal noties, die bedoeld zijn om Ne
derland klaarte stomen voor de Elektro
nische Snelweg. Tot nu toe heeft het 
plan nog niet veel concrete acties opge
leverd, maar Rotterdam zou Rotterdam 
niet zijn als de stad de pioniersrol niet 
had opgepakt.

Vier in het oog springende projecten 
zijn het vermelden waard. Dit zijn Port- 
Net, de Educatieve Elektronische Snel
weg, POINT en Mediaport. Uiteraard 
vertonen deze projecten veel raakvlak
ken met elkaar.

PoctNet
In het havengebied van Rotterdam 
heeft PTT Telecom een state-of-the-art 
telecommunicatie-infrastructuur neer
gelegd. Het is als het ware een web van 
glasvezel dat over Rotterdam ligt, het 
zogenaamde PortNet.
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PortNet is een nieuwe organisatie waar
in PTT Telecom en het Gemeentelijk 
Havenbedrijf nauw samenwerken. Een 
organisatie die diensten ontwikkelt en 
implementeert waarmee havenbedrij
ven efficiënter en effectiever kunnen 
werken. Te denken valt aan breedband
diensten, electronic mail of specifieke 
databanken. PortNet kan deze diensten 
transporteren. Uiteraard sluit de zoge
naamde PortNet-ring aan op de open
bare infrastructuur en op specifieke we
reldwijde telecommunicatienetwerken. 
Voor alle diensten gelden drie kenmer
ken: betrouwbaar, veilig en betaalbaar. 
PortNet bevordert het gezamenlijk be
lang van het Gemeentelijk Havenbedrijf 
en PTT Telecom: meer bedrijfsactivitei
ten in het havengebied van Rotterdam.

Stand van zaken
Zomer 1995: de eerste klanten worden 
aangesloten op PortNet.
Vervolg: de oriëntatie op de verdere in
vulling van gewenste diensten en toe
passingen op PortNet gaat gewoon 
door.
De verwachting is dat veel Rotterdamse 
bedrijven de komende jaren zullen aan
haken bij de diensten en toepassingen 
voor deze besloten gebruikersgroep.

Educatieve elektronische snelweg
Veel organisaties in Rotterdam werken 
aan het versterken van de kennisinfra
structuur.
Een effectief middel is het aanbieden 
van educatieve diensten op de elektro
nische snelweg. Voor educatie is een 
speciaal traject op de snelweg gereser
veerd. Het onderwijs (vooral het hoger 
onderwijs) is al jaren vertrouwd met het 
begrip elektronische snelweg door het 
werken met het Internet. Ook in de za
kenwereld groeit het besef dat het In
ternet ongekende kansen biedt voor za
kelijke toepassingen, bijvoorbeeld voor 
elektronisch etaleren, elektronisch uit
geven van informatie, elektronisch win
kelen en elektronisch communiceren.

Stand van zaken
Zomer 1995: het project voor het op
zetten van de Educatieve Elektronische 
Snelweg is volop in voorbereiding. De 
invulling en uitwerking van de eerste 
educatieve diensten is gestart. 31 de
cember 1998: afronding van het pro
ject met de presentatie van een haal
baar plan voor de verdere ontwikkeling 
van de Educatieve Elektronische Snel
weg en de bewijsvoering voor het feit 
dat tien Rotterdamse onderwijsdien
sten minstens een jaar rendabel draaien 
en dus te exploiteren zijn.

Port Information Net (PCMNT)
POINT is een initiatief van de Havenin
formatiebank van het Gemeentelijk Ha

venbedrijf, bedoeld om de verschillen
de informatiebronnen (statistieken, pe
riodieken, beeldmateriaal) voor intem 
en extern gebruik elektronisch te ont
sluiten. Het is de bedoeling ook andere 
aanbieders van informatie buiten het 
Gemeentelijk Havenbedrijf of zelfs bui
ten Rotterdam gebruik te laten maken 
van POINT. Zo kan de Haveninforma
tiebank vraag en aanbod op het gebied 
van informatie die voor havengebrui
kers relevant is, nog beter bij elkaar 
brengen.

Stand van zaken
Zomer 1995: POINT is operationeel 
voor intem gebruik binnen het Ge
meentelijk Havenbedrijf. Vervolg: na de 
eerste fase vindt een uitbreiding plaats 
van het aantal informatiebronnen. Een 
koppeling met andere onderdelen van 
de elektronische snelweg en ontsluiting 
voor extern gebruik staan op het pro
gramma.

Media port
Het Internet is een wereldwijd netwerk 
van computers dat steeds meer men
sen fascineert. Het maakt wereldwijde 
communicatie mogelijk tegen de kos
ten van een lokaal telefoongesprek. Het 
begon aan het einde van de jaren '60, 
toen met overheidsgeld het Amerikaan
se defensienetwerk werd opgezet. Het 
breidde zich in de jaren '70 uit met de 
wetenschappelijke wereld en in de ja
ren '90 ook met het bedrijfsleven. Nu 
ook particulieren er onderdeel van kun
nen uitmaken, zijn er ongeveer 30 tot 
40 miljoen gebruikers en neemt de 
populariteit hand over hand toe.

Het Internet wordt omgeven door een 
waas van euforie, maar een aantal voor
delen zijn onmiskenbaar, bijvoorbeeld 
de grafische presentatiemogelijkheden 
voor bedrijven en instellingen en het 
feit dat aanbieders zelf de actualiteit en 
de juistheid van de gegevens in de 
hand hebben.

Mediaport is de 'Rotterdamse site' op 
het internet met een zeer brede inhoud 
en een visuele aantrekkelijkheid. Naast 
alle standaarddiensten als E-mail, heeft 
Mediaport voor commerciële informa
tie het zogeheten 'Winkelplein' inge
richt. Op dit winkelplein kunnen com
merciële organisaties een plaats huren 
binnen de digitale stad Rotterdam.

Stand van zaken
Mei 1995 is Mediaport officieel van 
start gegaan. De opzet is gepaard ge
gaan met veel overleg, waarbij zowel 
technische als vormgevingsaspecten en 
het afstemmen met informatie-leveran- 
ciers aan de orde kwamen. In afwach
ting van de echte elektronische snel

weg kunnen bedrijven én consumen
ten nu reeds ervaring opdoen met 
nieuwe media; het consumentenpu- 
bliek groeit, en het bereik en de moge
lijkheden van bijvoorbeeld het Internet 
worden steeds groter.

Ewns
Een schip gevuld met chemicaliën vaart 
voor de Nederlandse kust en raakt in 
moeilijkheden. Bij de autoriteiten komt 
het bericht binnen dat op dit schip en
kele containers overboord zijn gesla
gen. Er wordt onmiddellijk alarm gesla
gen. De reddings- en bergingsbedrij
ven die zijn betrokken bij de rampenbe
strijding, moeten zo snel mogelijk in ac
tie komen.

Maar wat vervoerde het schip nu pre
cies en hoeveel van die stof was aan 
boord? Wat was de verpakking? En wat 
is de exacte lokatie van het schip?

Dankzij het European Water Traffic In
formation System (EWTIS) bleven de 
negatieve gevolgen van het ongeval zo 
veel mogelijk beperkt. Want met be
hulp van dit centrale informatienetwerk 
konden de autoriteiten onmiddellijk be
schikken over uitgebreide, actuele ge
gevens over de aard en de omvang van 
de lading. Zo ging er geen kostbare tijd 
verloren met het verzamelen van infor
matie. De reddings- en bergingswer
ken konden meteen doelgericht aan de 
slag.

Het Europese informatienetwerk EWTIS 
verbindt belangrijke Europese havens 
en landelijke Rescue Coordination 
Centres (RCC's) met elkaar. De RCC's 
hebben 24 uur per dag vrije toegang 
tot de informatie die bij de havenautori
teiten beschikbaar is over gevaarlijke 
stoffen aan boord van schepen die hun 
haven aandoen. Rederijen zijn verplicht 
die gegevens aan de autoriteiten te 
melden. De informatie is gestandaardi
seerd en gemakkelijk toegankelijk. Er 
wordt gewerkt met EDIFACT.

Het netwerk is in het leven geroepen 
om gevaarlijke ladingen van schepen 
beter te kunnen volgen. EWTIS be
schermt op deze manier ook het mari
tieme milieu tegen de effecten van ver
vuiling en illegale lozingen, omdat te al
len tijde bekend is wat het schip bevat 
en wat het zou moeten bevatten.

Het tegengaan van vervuiling staat 
hoog op de agenda van alle EU-lidsta- 
ten. Zij zijn druk doende met het ont
wikkelen van wetgeving op dit gebied. 
Die wetgeving verplicht schepen met 
gevaarlijke ladingen de gegevens over 
hun lading te rapporteren bij betreden 
van de Europese wateren.

JANUARI 1997 SCHIP*WERFd»ZEE 19



Stand van zaken
EWTIS begon als pilotproject. Deelne
mers aan de paslood waren scheep
vaartmaatschappijen uit Nederland en 
Italië, zeven RCC's en acht Europese ha
vens, waaronder de Rotterdamse ha
ven. EWTIS zal uitgroeien tot een on
misbaar instrument on Europese wate
ren te beschermen tegen vervuiling 
door ongelukken of illegale lozingen 
doorschepen.

IC ES-PROJECTEN METEEN 
ROTTERDAMS TINTJE
Ook landen k zijn er initiatieven om IT- 
toepassingen te stimuleren. De Interde
partementale Commissie voor het Eco
nomisch Structuurbeleid, beter bekend 
onder de naam ICES, heeft op dit ge
bied een aantal projectprogramma's 
van start laten gaan. Twee daarvan zijn 
bijzonder belangrijk voor de Rotter
damse haven. Dit zijn ICES Transport- 
technologie en ICES Kennisinfrastruc
tuur Mainport Rotterdam.

ICES Transpo rtechnologie
ICES Transporttechnologie is een sa
menwerkingsprogramma van het Mi
nisterie van Economische Zaken en het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Voor de Rotterdamse haven zijn drie 
projecten van belang, namelijk IN- 
COM M S (INfrastructuur COntainero- 
verslag MAASvlakte), Smart Card en 
Combi Road. De eerste twee hebben 
een relatie met informatietechnologie. 
Het project Incomaas richt zich op het 
vervaardigen van een masterplan dat 
inzicht verschaft in de samenhang van 
transport en overslag van containers op 
de Maasvlakte. Smart Card is een de
monstratieproject voor de toepassing 
van chipkaarten en EDI in het contai- 
nervervoersproces. Elders in dit hoofd
stuk komen beide projecten uitgebreid 
aan de orde.

ICES Kennisinfrastructuur Mainport 
Rotterdam
ICES Kennisinfrastructuur Mainport 
Rotterdam is ontstaan uit de samen
werking tussen het Ministerie van Eco
nomische Zaken en het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
Doel ervan is het versterken van de ken
nisinfrastructuur, zodat kennisvraag en 
kennisaanbod beter op elkaar raken af
gestemd. Het programma werkt op 
verschillende niveaus. Het eerste niveau 
heeft betrekking op de Rotterdamse ha
ven als geheel, waarbij het versterken 
van de strategische kenniskringloop 
centraal staat. Het tweede niveau is het 
niveau van de speerpuntensectoren 
binnen de haven. Het programma is 
onder meer gericht op de versterking 
van de opleidingsvoorzieningen. Het 
versterken van verbindingen tussen

mensen en organisaties in het netwerk 
van de kennisinfrastructuur is eveneens 
een doelstelling van het project.

Het project valt uiteen in vier deelpro
jecten: de Educatieve Elektronische 
Snelweg, het Simulator en Opleidings
centrum, het Regiocollege Procestech
niek en de Round Table. In deze bro
chure komt alleen de Educatieve Elek
tronische Snelweg aan de orde.

Stand van zaken
ICES Transporttechnologie
Najaar 1995: oplevering eerste (tussen)
resultaten
ICES Kennisinfrastructuur 
Voorjaar 1995: goedkeuring project 
door betrokken overheden Medio 
1995: invulling en opstart van het pro
ject
Medio 1997: afronding

INCOMAAS INFORMATIEVOORZIENING
Transportafhandeling en keteninforma
tie zijn complexe vraagstukken waaraan 
veel deelaspecten zitten. Daarnaast zijn 
er prognoses die spreken over meer 
dan verdubbeling van het aantal con
tainers in 2020. Dit feit, meer contai
ners en minder conventionele ladin
gen, heeft gevolgen voor de informa
tiestromen. Een fundamentele re-engi- 
neering van administratieve processen 
in de containerafhandeling is noodza
kelijk. Maar waar en hoe moet die re- 
engineering gestalte krijgen? En met 
welke toekomstige ontwikkelingen 
moeten plannenmakers rekening hou
den?

Wie plannen wil maken voor de toe
komst, doet er verstandig aan deze te 
bouwen op betrouwbare fundamen
ten. Op wetenschappelijke kennis en 
onderzoeksgegevens bijvoorbeeld. 
Daarom hebben ECT en het Gemeen
telijk Havenbedrijf het initiatief geno
men om die kennistoelevering veilig te 
stellen. Aan de TU Delft, de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en INRO/TNO is 
gevraagd zich te verdiepen in de vraag 
hoe we op de Maasvlakte optimale ef
fectiviteit en efficiency tegen minimale 
kosten krijgen.

De probleemstelling van het onderzoek 
is als volgt geformuleerd: hoe moeten 
de voorzieningen voor de afhandeling 
van transport- en keteninformatie er in 
2020 uitzien, zodat het (container-) 
transport via de Maasvlakte optimaal 
wordt ondersteund.

Het project Incomaas Informatievoorzie
ning is een onderdeel van het totale pro
ject Incomaas. Daarin worden ook ande
re aspecten van het (containertransport 
belicht, bijvoorbeeld inland terminals,

wegtransport en geavanceerde behan- 
delingstechnieken. Het geheel is inge
bed in het ICES-project Transporttech
nologie.

Het deelproject Incomaas Informatie
voorziening richt zich op de verschillen
de facetten van het vraagstuk van de in
formatievoorziening. Om te beginnen 
op organisatie en procedures, bijvoor
beeld het aanpassen van bedrijfsinterne 
informatiesystemen en processen bij de 
douane en bedrijven.
Verder zijn er de sociale, juridische en 
politieke kant van de zaak: de wettelijke 
eisen, maar ook financiering. Ook be
licht het project de functionele aspec
ten, zoals standaardisatie van berichten 
en ontwerp van informatieplatformen 
en communicatieprotocollen. Tenslotte 
richt het project zich op de techniek, 
bijvoorbeeld op het ontwerp van hard
ware platforms, de toepassing van mul
timedia en de mogelijkheden van de 
elektronische snelweg als geheel.

Stand van zaken
Zomer 1995: de samenwerkende par
tijen hebben een plan van aanpak ge
maakt, waarin de verschillende fasen in 
het verloop van het onderzoek worden 
onderscheiden.
Eind 1995: de eindrapportage is ge
reed. Deze rapportage bevat een Mas
terplan voor de informatievoorziening 
met betrekking tot de afhandeling van 
containers met als horizon het jaar 
2020.

MISTER
Een mondiale trend is de opkomst van 
innovatieve, kleinschalige, niet-plaats- 
gebonden ondernemingen. Zij zijn, in 
tegenstelling tot multinationals, in staat 
snel op wisselende omstandigheden te 
reageren. Een belangrijk deel van de 
werkgelegenheid die bij de grote con
cerns verloren gaat, verschuift naar de
ze kleine en middelgrote ondernemin
gen. Dit is niet meer het Midden- en 
Kleinbedrijf van zo'n tien jaar geleden. 
Duidelijk afgebakende markten, sterk 
hiërarchische gezagsverhoudingen en 
eenvormige dienstverlening hebben 
plaatsgemaakt voor een mondiale 
markt, die wordt bediend door profes
sionals met een dienstverlening waar
van IT een steeds groter deel uitmaakt.

Overheden, kennisinstituten, belangen
organisaties, bedrijfsleven en informa
tieaanbieders benaderen deze ontwik
keling vanuit de eigen cultuur met een 
eigen begrippenkader. Deze eendi
mensionale benaderingen leiden bijna 
nooit tot succes. Samenwerking is ge
boden. Uiteindelijk moet het bedrijfsle
ven hiervan profiteren.
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Voor het grootste deel van het bedrijfs
leven in de Rotterdamse haven (het 
Midden- en Kleinbedrijf) zijn het Ge
meentelijk Havenbedrijf en het Innova
tiecentrum Rijnpoort het pilotproject 
MISTER gestart. Dit staat voor Midden- 
en Kleinbedrijf door Informatietechno
logie Sterker in de Rotterdamse haven. 
De Havenondernemers-vereniging 
SVZ, het Scheepvaart en Transport Col
lege en het Instituut voor het Midden- 
en Kleinbedrijf Rotterdam ondersteu
nen het project.

Met 12.000 ondernemingen is het Rot
terdamse Midden- en Kleinbedrijf de 
'ruggengraat' van de haven.
MISTER stimuleert bedrijven in de sec
toren transport, overslag, handel, distri
butie en industrie om informatietech
nologie binnen te halen in hun onder
neming. Dat is goed voor de concur
rentiekracht van die bedrijven en daar
om is het goed voor de concurrentie
kracht van de Rotterdamse haven.

Alle deelnemers krijgen een oplossing 
op maat. Twee adviesbureaus zijn be
gonnen met het doorlichten van acht
tien ondernemingen. Samen met de 
ondernemers stellen zij vervolgens een 
plan van aanpak op. De specifieke situ
atie en de toekomstplannen van het be
drijf zijn het vertrekpunt tijdens het hele 
proces, op de dag dat een bedrijf op de 
nieuwe manier gaat werken, moeten 
alle betrokkenen er onmiddellijk mee 
uit de voeten kunnen.

MISTER is een bijzondere eend in de IT- 
bijt. Geen grootschalige, technologi
sche oplossingen, maar op maat gesne
den voorzieningen voor grote en mid
delgrote bedrijven.

Stand van zaken
Voorjaar 1995: stad van het project.
Tot eind 1 995: onderzoek naar wensen 
en behoefte bij het Midden- en Klein
bedrijf op het gebied van IT.
Begin 1996: afronding pilotfase van de 
MISTER-paslood.
Voorjaar 1996: workshop over inhoud 
en financiering van het vervolg.

PROTECT
De Europese regelgeving koerst op de 
harmonisatie van het elektronisch mel
den van gevaarlijke stoffen. Ondanks af
spraken over uniformering in 1993 ver
schilt de aangifte in de ene haven toch 
nog sterk van die in de andere. Samen
werking tussen Europese havenautori
teiten op dit terrein is onontbeerlijk.

PROTECT is een internationaal project 
waarin Rotterdam samenwerkt met de 
havens van Antwerpen, Hamburg, Bre- 
men, Felixstowe en Le Havre. PROTECT

gaat uit van het elektronisch melden 
aan de havenautoriteiten van de ge
vaarlijke stoffen aan boord van schepen 
op basis van uniforme berichten. Het 
systeem zorgt ervoor dat meldingen 
over lading en logistiek simpel van de 
scheepsagent in de ene haven naar de 
agent in de volgende haven worden 
overgeheveld. Deze kan vervolgens de 
melding aan de havenautoriteiten in de 
eigen haven verzorgen. Voor een aantal 
agenten is het elektronisch aangifte 
doen van gevaarlijke stoffen een eerste 
kennismaking met IT. Dit kan een sti
mulans zijn om IT op bredere schaal toe 
te passen binnen het bedrijf.

Het is de bedoeling dat op termijn het 
melden van gevaarlijke stoffen alleen 
nog op elektronische wijze plaatsvindt. 
Tot die tijd is de strategie erop gericht 
het schriftelijk melden zo veel mogelijk 
te beperken. Gedacht wordt aan het 
doorberekenen van kosten voor admi
nistratieve verwerking aan de agent als 
deze niet bereid is in deze ontwikkeling 
mee te gaan.

Reders en agenten werken inmiddels 
samen met het consortium Eurotrans- 
Portnet.

Dit consortium is een platform voor 
know-how en techniek op het gebied 
van elektronisch berichtenverkeer. Eu- 
rotransPortnet wil in samenwerking 
met de havenautoriteiten nieuwe ont
wikkelingen op het gebied van IT in de 
havens stimuleren.

Stand van zaken
Zomer 1995: afstemming tussen de 
verschillende havens wat betreft hun lo
kale aangifte en uniformering van de 
terugmelding over de status van de 
aangifte.
Najaar 1995: geharmoniseerde berich
ten en uniforme meldingen aan de au
toriteiten in de verschillende havens.
1 januari 1996: verplichting om aangif
ten op elektronische wijze te doen.

R0D0S
De wereld van verladers en vervoerders 
houdt niet op bij de grens. Die vormt 
hooguit een fysieke barrière. Het initia
tief om die barrière te slechten, kwam 
echter niet uit de transporthoek, maar 
van de douane.

Schriftelijke afhandeling van de docu- 
mentoverdracht aan de grens is tijdro
vend en brengt een enorme papierwin
kel met zich mee. Maar sinds kort kan 
de afhandeling van goederen die via 
zee binnenkomen een stuk sneller gaan 
dan voorheen. Dat komt doordat bij de 
douaneposten Europaweg (Maasvlak
te) en Oliphantweg (Botlek) sinds begin

1995 wordt gewerkt met RODOS (Rot
terdams DOuane Systeem). RODOS 
heeft twee functies: de automatische af
handeling van administratieve hande
lingen op de douane-posten en de elek
tronische uitwisseling van gegevens 
tussen de betrokken partijen, zoals 
cargadoors, stuwadoors, expediteurs 
en douane-autoriteiten. De tijdbespa
ringen die RODOS bij de douane ople
vert, komen ten goede aan meer hoog
waardige werkzaamheden, zoals con
trole. Bij de bedrijven zorgt RODOS 
voor tijdwinst, kostenbesparing en ho
gere kwaliteit van de dienstverlening.

RODOS is een gezamenlijk initiatief van 
de Havenondernemersvereniging SVZ 
en het Douane-district Rotterdam. Het 
Automatiseringscentrum van de Belas
tingdienst (BAC) was in een vroeg stadi
um betrokken bij de ontwikkeling van 
het nieuwe systeem. Mede daardoor is 
RODOS nu een integraal onderdeel van 
de automatiseringspraktijk van de be
lastingdienst. RODOS is aangemerkt als 
een bijzonder voorbeeld van samen
werking tussen het bedrijfsleven en de 
overheid. De minister van Economische 
Zaken verleende een subsidie in het ka
der van de zogenoemde VEDI-regeling.

Stand van zaken
Begin 1995: RODOS start met zes ge
bruikers, die het nieuwe systeem heb
ben uitgetest, voordat het op grote 
schaal wordt ingevoerd. De eerste erva
ringen van de gebruikers zijn zeer posi
tief.
Najaar 1995: een evaluatie zal plaats
vinden en een vervolgtraject zal wor
den vastgesteld. De eerste positieve er
varingen hebben nu al de vraag opge
worpen waarom het uitgaande goede
renverkeer niet op dezelfde wijze ge
beurt.

SAGnTA EN DE DOUANE
De douane is misschien wel het beste te 
omschrijven als een soort 'goederenpo- 
litie'. Medewerkers van de douane voe
ren talloze regelingen uit op het terrein 
van invoer, uitvoer en doorvoer van 
goederen, het heffen van belastingen, 
het toezien op de markt-ordening en 
het bewaken van de naleving van re
gels voor de bescherming van de sa
menleving. ook verzamelt de douane 
gegevens voor diverse andere (over
heidsinstanties, zoals statistische gege
vens voor het CBS.

Bedrijven die goederen invoeren, zijn 
verplicht aangifte te doen bij de doua
ne. De douane behandelt deze aangif
tes en communiceert erover met de be
trokken partijen. Iedere dag krijgt de 
douane te maken met grote hoeveelhe
den aangiften, die vragen om een snel-
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Ie en doelmatige afhandeling, Daarom 
is men jaren geleden gaan zoeken naar 
mogelijkheden die papierwinkel tot een 
minimum terug te brengen. Ook in dit 
geval kwam men uit op een elektroni
sche variant. In 1988 was de introductie 
van Sagitta-invoer een feit. Sagitta is 
een systeem waarmee bedrijven hun 
aangifteninvoer elektronisch kunnen 
aanleveren meteen EDIFACT-bericht.

Het grote voordeel van het werken met 
Sagitta-invoer is dat binnen enkele mi
nuten na het verzenden van het bericht 
duidelijk is of er een fysieke controle van 
de goederen zal plaatsvinden. In onge
veer 80% van de gevallen kunnen de 
goederen op dat moment onmiddellijk 
worden weggevoerd. Het verificatie-se- 
lectiesysteem dat in Sagitta-invoer is 
geïntegreerd, bepaalt in een oogwenk 
welke douanecontrole van toepassing is.

Bij de introductie van Sagitta-invoer is 
er om strategische redenen voor geko
zen bedrijven niet te verplichten elek
tronisch aangifte te doen. De inspan
ningen waren erop gericht het systeem 
zo op te zetten dat bedrijven overtuigd 
zouden raken van de voordelen van Sa
gitta en uit eigen beweging zouden 
overstappen op elektronisch aanleveren 
van aangiften.

]n aansluiting op Sagitta-invoer heeft 
de douane een variant ontwikkeld voor 
de behandeling van uitvoeraangiften 
Sagitta-uitvoer. Dit systeem wordt ge
leidelijk ingevoerd.

Sagitta-uitvoer kent grote overeenkom
sten met Sagitta-invoer. Ook in deze 
applicatie is een verificatie-selectiesys- 
teem ingebouwd. Voordeel van Sagit
ta-uitvoer is de mogelijkheid aangifte te

doen vóórdat de goederen zijn gela
den. Voor een fysieke controle komt de 
douane in dat geval naar de plaats waar 
belading plaatsvindt.

Douane Nederland heeft een plan van 
aanpak opgesteld voor de ontwikkeling 
van een geïntegreerd aangifte-behan- 
delsysteem van alle douane-aangiften, 
het zogenaamde Sagitta-2000. Hierin 
zullen alle Sagitta en RODOS-applica- 
ties worden ondergebracht.

Stand van zaken
Medio 1995: ongeveer 75% van de in
voeraangiften verloopt elektronisch. Dit 
betekent dat 1500 van de ongeveer 
2000 invoeraangiften die de Rotter
damse douane dagelijks verwerkt, EDI- 
FACT-berichten zijn. Eind 1995: bedrij
ven kunnen uitvoeraangiften langs 
elektronische weg indienen.

I v e r s e n

Takmarine prevent vessel capsi
zing at the berth

Two Takmarine sheerlegs cranes re
cently prevented the loss of the Ger
man registered 3,600 dwt vessel Sun
rise, which came close to capsizing at 
a berth in Rotterdam's Lekhaven.

The 3,600 dwt vessel Sunrise, held in the 

slings of the sheerlegs cranes Taklitt 3 and  

Matador 2.

The vessel was loading scrap metal on 
the morning of September 28 when it 
began to list. The list rapidly develop
ed, to over 45 deg., and the cargo 
shifted. Takmarine -  a Smit Interna
tional group company -  responded 
with the sheerlegs cranes Taklift 3 and 
Matador 2 (both with a 400 tonnes lift 
capacity).
On arrival, the salvors found that the 
87 m long Sunrise was in a precarious 
condition. Work began immediately 
on bringing the casualty to a safe and 
stable condition by means of placing 
parbuckling slings under the vessel. By
13.00 on Sunday September 29, the 
list had been corrected and the casual
ty was in a stable condition.
The Sunrise had loaded 3,000 tonnes 
of scrap metal prior to the incident. 
Around 300 tonnes of cargo was dis
charged during the final phase of the 
operation.

Hagglunds Drives motoren voor 
Allseas

Allseas haar pijpenlegschip "Lorelay" is 
omgebouwd en aangepast voor diep 
water projecten en voor grotere pijp

diameters. Van de drie SAS pipe ten- 
sioners is de trekkracht vergroot, de 
gezamenlijke maximum trekkracht be
draagt nu 165 ton. Hagglunds Drives 
grootkoppelmotoren van de Viking se
rie zijn weer geselecteerd om deze 
tensioners aan te drijven Grotere mo
toren, die de sprocketwielen ook hier 
direct aandrijven, werden geïnstal
leerd samen met de montage stoelen 
met de fail-safe en standaard hand
remmen. Andere motoren werden al
leen vernieuwd en moesten op korte 
termijn geleverd worden. Hagglunds 
Drives presteerde goed door ruim bin
nen de gecontracteerde leveringstijd 
te leveren. De firma SAS heeft nieuwe 
en zwaardere track bodies geconstru
eerd en geproduceerd en installeerde 
deze bodies en de Viking motoren 
probleemloos en snel.
Verder is één van de grotere typen 
Hagglunds Drives Viking motoren 
geïnstalleerd om de draadberglier aan 
te drijven achter de nieuwe Bodewes A 
and R frictielier. Deze Viking motor le
vert een Constante Trekkracht door 
middel van drukregeling om de 3.800 
meter staaldraad van 3 inch diameter 
te bergen.

Ook worden Hagglunds Drives Viking 
motoren toegepast op nieuw geïnstal
leerde en door SAS geproduceerde 
Constante Trekkracht lieren om mate- 
riaalpontons veilig langs het schip ge
meerd te houden. Uitstekende Con
stante Trekkracht prestaties is één van 
de sterke eigenschappen van de Vi
king motor, op een constante druk le
veren ze een goede Constante Trek
kracht met gering verschil tussen ha
len en vieren, dankzij het goede me
chanische rendement van 97 a 98 %. 
Bij stilstand leveren ze hetzelfde kop
pel als draaiend, ongelimiteerd in tijd. 
In september vertrok de Lorelay die nu 
pijpdiameters tot en met 36 inches kan 
behandelen uit Rotterdam voor een 
aantal projecten in de Gulf van Mexico. 
Eén van de werken omvat het leggen 
van pijpen in de "S methode" in water
diepten tot 1.600 meter of 5,200 feet.

Informatie: mr. Hans Langerak, tel: 
0183.625111

Gespecialiseerd in het opspuiten/oplassen van slijt- en corrosievaste legeringen, 
o.a. Stellite op kleppen, kiephuizen, schroefasbussen, plunjers, e.d.

n i  inAIY/l Q\/ Energieweg 6 - 2404 HE Alphen aan den Rijn.n iU U M IV I D V  Telefoon 0172-43.16.21, fax: 0172-44.29.54.
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SERVICE AND REPAIR
All marine boilers 
Inspection & repair consultancy 
Rental o f  mobile boilers

•
• • •
• • •

• • • • •
• •  • •  •
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AALBORG SUNROD

BURNER MANAGEMENT
Combustion control 
Elecric control panels 
Feedwater & safety alarm control

ALL BOILER RELATED SPARES
Worldwide delivery from stock

AALBORG SUNROD Rotterdam B.V. -  boiler service

P.O. Box 262 Tel. : +31 (0)180 461 462 Bankers:
2980 AG Ridderkerk Fax :+31 (0)180 461 602 ABN-AMRO, Schiedam 
Glasblazerstraat 19 Reg. No. : K.v.K. 133053 Account No : 50.30.13.072 
2984 BL Ridderkerk VAT No. : NL 0045.86.487.B.01 Swift-address: ABNANL2R 
The Netherlands

AALBORG SUNROD Rotterdam B.V. 
A member ot the 
AALBORG INDUSTRIES 
Group

NERS IN
L I A B I L I T Y  h l M P I U J I

D.8.R. is «en (SO 9001 gecertificeerd bedrijf / oëft" ' —
en is gespecialiseerd in het vervaardigen en ƒ .  £^*TSEGMEHT£rii 
teveren van alle soorten aggregraten zoals ƒ fbm"eepvs,rt

«n „.T  ’ kl'S'
CSle8 VMrt
Offshore

! *kVeg9e_.".?us'"e

generatorsets, pompsets, compressorsets 
en hulpsets, geheel volgens de wensen van 

de klant en overeenkomstig de eisen van 
alle classificatiebureaus tot een electrisch 
vermogen van ruim 1000 kW. Van al onze 

producten heeft D.B.R. een uitzonderlijk grote 
onderdelenvoorraad. D.B.R. beschikt over een eigen werkplaats 
met servicedienst

VVa'erbouw

IM PO RT

Dubbelwandige
inspdil'e

P tm * £ £ ■
Hydrau''sc

sta rtsystem e n

^ m o t o r e n

D.B.R. B.v., P.O.Box 9, Nijverheidsstraat 9, 3370 AA Hardinxveld, 
Telefoon +31 (0)184 • 613200 Fax +31 (0) 184 - 612654.

ROB HEIJKOOP  
TRADING B.V.

Planckstraat 76 
3316 G S DORDRECHT 
The Netherlands 
Telephone 31-78-6185522 Fax 31-78-6182966 
E-mail: rht@indi.nl 
Homepage: http://www.indi.nl/rht

We are a young and enthusiastic trading house.

Specialist for:

Diesel engine spare-parts:
Deutz/MWM, Kromhout, MAN, MTU, Pielstick, 
SWD (Stork/Werkspoor), Wartsila, etc.

Turbocharger-parts:
BBC, Napier, etc.

New and reconditioned parts available.
Class approved

Please give us a try.

mailto:rht@indi.nl
http://www.indi.nl/rht
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STRAALTECHNIEK

INTERNATIONAL
Straaltechniek International adviseert bij 

de keuze van het juiste straalm iddel, 
ontwerpt, tekent en bouw t kom plete  

installaties, op maat aangepast aan het 
prtxlukt, de finish en de bedrijfssituatie.

O nze brede kennis en bewezen  
know -how  stellen ons in staat oplossingen  

te bieden m et een 
lange ekonom ische levensduur.

STRAALTECHNIEK LEVERT WORLD 
WIDE KENNISENAPPARATUUR

Bunsenscraat 1 3316 GC Dordrecht 
Tel.: 078-6511477 Fax: 078-6511401

Kahn Scheepvaart,
ean dynamisch bedrilI 
mei 60 medewerkers,
Is algemeen egenl voor 
Jum bo Navigalion M n  
van 's werelds grootste 
rederijen gespecialiseerd  
op hel gebied van zware 
lading en project lading. JUMBO NAVIGATION N V.

Bij de technische dienst hebben wij een vacature voor een

SUPERINTENDENT ENGINEER
Werkzaamheden:
- technische ondersteuning van de schepen
- uitvoeren van inspecties aan boord; conditie-rapportages
- opstellen van reparatie- en dokking-specificaties
- organiseren van en toezicht houden op reparaties en dokkingen
- kostenbewaking
- monitoren van uitgevoerd onderhoud en aanvragen
- contacten met onderleveranciers m.b.t. oplossen van 

technische problemen

Functie-eisen:
- opleiding: scheepswerktuigkundige C of gelijkwaardige ervaring 
-leeftijd: ±35jaar
- ervaring: ±10 jaar vaartijd/±4 jaar ervaring als superintendent
- profiel: goede contactuele eigenschappen, bereid zijn

onregelmatig te werken en regelmatig naar het 
buitenland te reizen

Sollicitaties worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw schriftelijke 
reactie met CV kunt u richten aan: Kahn Scheepvaart B.V., t.a.v. 
Dhr. P.C. van Vliet, Haringvliet 100, 3011 TH Rotterdam. 
(Advertentiebureaus worden verzocht alleen schriftelijk te reageren.)

Hardinxveld-Giessendam 
Tel. (0184) 61 31 11, Fax (0184) 61 84 20 ê f e i

I S O  9001

Kwaliteit... 
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

GIESSEN



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

Oe MARS-reports zijn een initiotief van 
The Council of the Nautical Institute'. 
De rapporten worden vrijwillig opge- 
maakt en verzonden door gezagvoer- 
ders van schepen en door andere auto- 
riteiten die kleine ongelukken of near- 
misses ' meemaken.

MARS 96026; Lifeboat Problems
(1)

I have a problem regarding totally en
closed lifeboats which has bothered 
me for some time. The problem is 
that, when swung out they seem to 
be a long way from the ship's side 
and, as new ones are introduced, this 
gap seems to be getting wider.
Every time, I come across a ship with 
this type of lifeboat I ask the Master 
how it is boarded. I usually get the 
standard answer that everyone gets in 
whilst the boat is in the davits and it is 
lowered away from within. My second 
question is: What happens if the de
signated crew are not ail on board? 
Answer: "We wait at deck level for a 
period of time, depending on the cir
cumstances. My third question is: Sup
posing one of the crew appears at this 
stage, how does he get on board the 
lifeboat through the small door when 
the boat is so far away from the ship's 
side? The answer is usually: "He 
throws over the embarkation ladder 
and goes down to the water level to 
be picked up".
My final question is: Does he learn to 
do that at boat drills? This question is 
not normally answered.
It would seem to me that tricing pen
nants would obviate this problem but 
I have been unable to find out if they 
are a requirement on totally enclosed 
lifeboats. Some Masters have rigged 
these of their own volition when the 
problem was brought to their atten
tion. The last vessel I was on had a 
hand rail and a narrow piece of deck 
which would allow a person to reach 
the slip hook. I measured the horizon
tal distance from the ship's side to the 
door of the lifeboat, it was 106 cm. 
This was on the starboard boat and 
the ship had a 1 degree port list. Can 
you imagine what distance would be 
with a 5 degree list to starboard? I ha
ve seen some vessels where there is no 
foothold and the deck in way of the 
launching position is both too narrow 
and curved. Some new vessels are fit
ted with a telescopic horizontal beam 
davit which allows the lifeboat to be 
positioned at varying distances from 
the ship's side. This is a good idea.

Naval architects please note!
MARS 96027; Lifeboat Problems (2)
A comment in SEAWAYS August 1995 
suggested that it is better to have a

manrope to hold on to than nothing. 
This is not possible in an enclosed boat 
as the crew are mainly situated inside 
during lowering and there is only an 
opening at the side and at the after 
end of the boat. How can the crew 
hold on to a manrope, they will proba
bly break their neck or their back. In 
my experience, most accidents con
cerning lifeboats happen during lowe
ring from the stowed position to the 
swung out position. Let us learn a les
son from this and have the crew only 
in the boat after it has been swung out 
and then they can use the release 
gear. I doubt if we will have many 
accidents during lowering. In the futu
re, it may be best if we have only free 
fall lifeboats, they are easier to use and 
there are no dangerous manropes 
involved.

The following reporter has a comple
tely different story to tell.

MARS 96028; Lifeboat Problems
(2)

I am in full agreement that launching 
lifeboats is a dangerous operation at 
best. This essential lifesaving appliance 
is the most infrequently tested, and 
ironically, the most important to the 
seafarer. In my command, I take great 
pride in the fact that lifeboat drills are 
held as frequently as possible with life
boat launching taking place far more 
often than is required by SOLAS. 
However, whenever a lifeboat is laun
ched, no personnel are allowed into 
the boats. With the painter made fast 
forward and secured to a strong point, 
the lifeboat is lowered until it is estima
ted to be not more than 1 metre abo
ve the water level. Then, and only 
then, are personnel allowed to board -  
climbing down the embarkation lad
ders as required. When the crew are all 
in the boat, with the boat still hanging 
off the falls, the engine is started and 
the boat then lowered fully into the 
water. Recovery of the lifeboats is do
ne in the opposite sequence with the 
lifeboat being lifted to 1 metre above 
the water level, the engine being shut 
down, the personnel climbing back on 
board via the embarkation ladders. 
This exercise has also proved to be 
good when used with enclosed life
boats. Free fall lifeboats are another 
matter. At the best of times, they have 
been a bone-jarring experience for 
me, not to mention the apprehension 
every time one has to strap down prior 
to launching.

MARS 96029; is GMDSS a Failure?

I have now completed six months on 
my first full GMDSS ship and I can ho

nestly say that in my opinion DSC is a 
complete failure and a total waste of 
time, money and effort. I have lost 
track of the number of false alerts and 
error messages received but they cer
tainly number over three hundred in 
the past six months. The few that did 
appear to be genuine were so far away 
that I did not bother logging them. 
The Distress Relay by automated, 
computerised (i.e. no human being) 
DSC Coast Stations, was obviously a 
good idea at the time but does every 
ship in the world need to know about 
every distress? Several examples of ap
parently genuine but undesignated 
distress messages were picked up and 
relayed by different DSC Coast Sta
tions around the Far East, Australia and 
South Africa. Geographically, we were 
an ocean away from these events and 
propagation must have been very 
good at the time.
The disturbing thing is that in the 
space of 36 minutes, my watchkeep- 
ing officer has been distracted no less 
than 21 times in order to cancel the 
DSC Distress Alarm, read the message 
and then resume his watch. This oc
curred whilst we were in the Red Sea

with lots of traffic around. We are for
tunate on this vessel that the radio sta
tion forms part of the wheelhouse, be
ing a small curtained off section at the 
after end, so that the watchkeeping 
officer does not actually have to leave 
the bridge to get to the GMDSS gear. I 
switch off the MF/HF DSC at the "end 
of passage" and only switch it on 
again at "full away". It had previously 
gone off several times when we were 
under pilotage with tugs making fast 
and I have no plans to make maritime 
history by being the first DSC induced 
or assisted accident statistic.
The Operations Manual for this parti
cular DSC is almost totally useless. It 
was obviously written in a great hurry 
by the technicians in order to jump on 
the GMDSS bandwagon and, if this 
was not supposed to be a serious pie
ce of life saving equipment, the manu
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al would be a rather tedious joke. I ha
ve written my own short and simple 
Operations Manual for the MF/HF 
DSC (and one each for the matching 
Sat A and Sat C VHF DSC). This task 
took me the best part of two weeks 
with partial help from the manufactu
rer's manual. There were serious mi
stakes and omissions in the operating 
and key stroke procedures, and even 
in the distress message format. When 
the time comes, I will make sure that 
the manuals are thrust under the no
ses of the ISM auditors to see what 
they make of them.
I would prefer the money which has 
been spent on CM DSS be used on a 
back-up Sat C terminal located so
mewhere away from the bridge or, 
better still, a potable briefcase sized 
Sat M terminal which could be taken 
away in a survival craft.

MARS 96030; Running Over 
Fishing Nets

A fishing vessel, "A", was on an easter
ly heading and engaged in hauling a 
line of pots which was about 1 mile 
long and lay in a north/south direction 
off a port on the east coast. The pot 
line was marked at each end by a 
buoy. It was daylight, the weather was 
fine with visibility about 1 -  2 miles 
and a light easterly wind. The tide was 
setting in a northerly direction and the 
fishing boat was exhibiting a basket.
A cargo vessel, "B", was approaching 
the harbour at about 15 knots and 
steering 250’T, the fishing vessel was 
sighted and appeared to be passing 
clear. The fishing vessel was concern
ed that the cargo vessel would cross 
pot line and foul one of the riser lines. 
The skipper called on VHF CH 16 but 
received no reply. Shortly afterwards, 
the pot line became suddenly taught 
and had to be cut by a crewman to 
avoid injury. The cargo vessel passed 
the fishing vessel less than 3 cables on 
her port side. The watchkeeper on the 
cargo vessel was unaware of the inci
dent until he was interviewed on arri
val in port. He had seen the fishing 
vessel, which according to its heading 
was passing clear.

MAIB COMMENT
* Although hauling gear which was 
extended up to 1 mile, the fishing ves
sel did not show the cone to indicate 
that she had gear extending more 
than 1SOm, In fact the skipper was 
unaware of this signal (Rule 26 (c) (ii))
* When VHF contact could not be ma
de, the fishing vessel did not sound 
more than 5 short blasts as per Rule 34 
(d). Again, the skipper was apparently 
not aware of this signal.
* The skipper of the fishing boat did 
not appreciate that, on a vessel appro
aching the port, the VHF will be in re
gular use contacting the pilot etc.
* The fishing vessel's skipper had not 
appreciated that, from his vessel's eas
terly heading, the watchkeeper on the 
cargo vessel judged that she would 
pass clear, there being no indication of 
any outlying gear apart from the 14" 
diameter riser buoys which would ha
ve been readily visible. Even if they we
re seen, it would not be readily appa
rent that they were being hauled by 
the fishing vessel.
* In visibility of 1 -  2 miles, the fishing 
vessel's skipper should have realised 
that an approaching vessel would ha
ve little time to asses visually that he 
was hauling a pot line.
* The cargo vessel could have altered 
away from the fishing vessel to avoid a 
close quarters situation. Knowledge of 
fishing techniques and the degree by 
which the manoeuvrability of a fishing 
vessel may be limited would make a 
prudent watchkeeper allow a wider 
berth, given that there was sufficient 
sea room.
* The fishing vessel's skipper, when in
terviewed after the event, proved to 
have only a vague knowledge of the 
Collision Regulations.

Conclusions by the MAIB 
This is an example where lack of 
knowledge of the Collision Regula
tions by a fishing vessel's skipper, com
bined with the lack of appreciation of 
how his operations would be percei
ved by an approaching vessel, led to 
the loss of expensive equipment and 
could have resulted in injury. It also 
shows how passing too close to a fish

ing vessel when uncertain about her 
type of operations or manoeuvrability 
can lead to a hazardous incident.
It underlines the importance of all fish
ermen having a good knowledge of 
the Collision Regulations and of all 
watchkeepers understanding the na
ture of different fishing operations and 
the degree to which fishing vessels are 
hampered. All watchkeepers should 
be referred to the Nautical Institute 
Briefing "A Vessel Engaged in Fishing" 
published in October 1992.

MARS 96010; Can a TSS be Con
sidered a Narrow Channel?

I am Master on a container vessel 
which transits the Singapore Strait 
several times a month. The Strait and 
approaches to Singapore are, as you 
know, areas open to much 'Rule of the 
Road' abuse. I frequently observe close 
quarter situations mainly involving 
vessels departing the Keppel Fairway 
and the many anchorages off Singa
pore which are immediately to the 
north of the westbound traffic lane, 
getting involved with traffic passing 
through that lane. There is at times 
obvious confusion as to who has the 
right of way, southbound vessels 
exiting the Fairway or westbound ves
sels in the traffic lane. The reason for 
this appears to be that due to the ge
ographical restraints of the TSS in this 
particular area (limited manoeuvring 
space outside the lane) westbound 
ships consider themselves to be in a 
"narrow channel or fairway" and are 
therefore privileged because they can 
"safely navigate only within such 
channel or fairway" (Rule 9d).
A glance at charts BA 2556 and 3831 
shows that this could be a legitimate 
claim as I well know from much expe
rience here. Westbound traffic is inva
riably on full sea or manoeuvring 
speed and it is not uncommon to 
meet 100,000 dwt tankers in ballast 
making 15 knots with the west-going 
stream up to 4 knots. Can they realisti
cally be expected to alter their course 
to starboard or slow down for a ship 
coming out of the Keppel Fairway or 
anchorages flanking the TSS? Due to 
their location, these departing vessels 
have to be at "stations" which inclu
des having their engines ready for 
manoeuvring. The westbound traffic 
has to (as I do) rely on Rule 2(b) and 
maintain course and speed. Yet 
M l 280 cleanly states that being in a 
traffic lane affords no privileges or 
rights of way to these westbound ves
sels -  it requires them to give way -  
the only exemptions being under Ru
les 10 (k) and (I).
There is a great difference between 
the English Channel TSS and the Sin
gapore Strait TSS. In the English Chan
nel TSS the requirements of Ml 280 
can more easily be complied with be
cause the give way vessel has the 
space available -  a course alteration is 
not going to take it into a petroleum

anchorage. In the Singapore Strait, 
compliance with M l 280 could have 
dire consequences. Yet I have seen 
many times ships dropping their pilot 
at the Fairway Buoy in the Keppel 
Channel and then quickly building 
speed up to 10 or 12 knots (regardless 
of the "blind spot" of P. Tembakul 
which obscures eastbound traffic in 
the southern fairway. This also applies 
to traffic manoeuvring out of an an
chorage heading south to cross the 
westbound lane before turning east. 
Their tactic is to get across or into the 
lane as fast as possible and in doing so 
expect any westbound traffic to give 
way to them under Rule 15. Perilously 
close quarters situations often result 
with sound signals, Aldis lights and 
VHF all in use.
I have discussed these situations with 
other masters, Singapore pilots and 
even find conflicting opinions 
amongst my officers as to who is the 
burdened or the privileged vessel. My 
position on the matter is that, if in a 
TSS where I am the burdened vessel, I 
will give way if I have the sea room to 
safely do so. Where space is severely 
restricted, such as in the Singapore 
Strait, I invoke Rule 2(b) considering 
that "a departure from these Rules is 
necessary to avoid immediate dan
ger". I can only hope that this is the 
correct interpretation and that it 
would "stand up" at any marine inqui
ry. A further complication exists to add 
to an often chaotic situation -  owing 
to land reclamation in the Changi area 
of Singapore Island, tugs towing bar
ges of landfill cross the TSS from the 
Indonesia side around the clock. The 
Tug Masters often consider themsel
ves to have the right of way under Ru
le 3 (g) (vi) "restricted in their ability to 
manoeuvre" and that power driven 
vessels should keep out of their way 
under Rule 18 (a -  ii). As mentioned 
earlier, westbound vessels in the Sin
gapore Strait often tend to treat it as a 
restricted fairway -  with some justifica
tion -  and believe that they are, under 
Rule 9 (d), privileged. Hence more do
se quarter scrapes. Singapore pilots, in 
conversation, very often relate "near 
miss" incidents which are all attributa
ble to misinterpretation of the Colli
sion Regulations.
It is certain that it is a lot easier to en
force Traffic Separation Schemes in so
me areas than it is in others. Perhaps if 
the Singapore Strait were to be consi
dered a "fairway" instead of a TSS, 
mariners proceeding through the area 
would have more definite right of way 
over crossing traffic. In this particular 
location I think it is right and sensible 
for traffic who are able to give way to 
do so. I am sure that there are many 
other masters and watchkeeping ma
tes who share my views and concerns 
and have a feeling that "something 
has to be done soon" to improve the 
present, far from satisfactory, situation 
in this region. I would welcome your 
views, criticisms and ideas of how the
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present ambiguity can best be resol
ved.

This is a strong argument for adapting 
the Regulations for a particular area. I 
would be interested to hear the reac
tions of other regular users of the Sin
gapore Strait and it would be an ideal 
subject for the Singapore Nautical In
stitute to debate. There is a warning 
on chart 2556 regarding crossing traf

fic near the Southern Boarding 
Ground and ANM 17 states that com
pliance with Rule 10 is mandatory for 
all ships when operating in or near an 
IMO adopted scheme and that vessels 
using these schemes are not given the 
right of way over crossing vessels. This 
wording would suggest that the re
porter would have difficulty suppor
ting his arguments at an inquiry, how
ever, crossing vessels must also act in a

seamanlike manner and not cross at 
slow speed directly in front of through 
traffic.

De auteur komt volgende maand te
rug op dit onderwerp met een artikel 
over bovenstaand vaarwater.

If you have experienced any incident 
which you think may be of interest to 
others please send details, including

your name and a contact address to: 
Captain R. Beedel FNI, 17 Estuary Di
ve, Felixstowe, Suffolk IP 11 9TL, UK

U kunt uw ervaringen, indien het niet 
anders kan, in het Nederlands ook 
kwijt bij de Redactie van SWZ, Mathe 
nesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam. 
Tel. 010.4361042, fax: 010.4364980

Vereniging van Binnenhavens een 
feit
Het Knooppunt Arnhem-Nijmegen 
(KAN), Venlo en het Gemeentelijk Ha
venbedrijf Rotterdam (GHR) hebben 
onlangs de Nederlandse Vereniging 
voor Binnenhavens (NVB) opgericht. 
De vereniging kan worden gezien als 
de Nederlandse sectie van de Europese 
Vereniging van Binnenhavens (EV8). 
Voorzitter van de NVB is de heer 
W.A.M. Lemmens. Het secretariaat is 
gevestigd aan de Markt 29 in Arnhem. 
De NVB stelt zich onder meer ten doel 
uitdrukking te geven aan de betekenis 
van binnenhavens als logistieke 
knooppunten en aan het potentieel 
van binnenvaart en short-sea-scheep- 
vaart.
Daarnaast streeft de vereniging na de 
positie van binnenhavens in het natio
nale en Europese transportbeleid te 
versterken en de integratie van de bin
nenhavens in de multimodale trans
portnetwerken te bevorderen.
In de samenstelling van de vereniging 
speelt onder meer het belang van de 
Trans Europese Inland Terminals (de 
zogeheten TEIT's) een rol. Het is de 
bedoeling dat in de nabije toekomst 
meer binnenhavens bij de NVB aan
sluiting vinden.

Informatie: Secretariaat van de NVB, 
tel:026-443 82 87.

Nog drie nieuwe kradstenders in 
1997
Op vrijdag 15 november, werd bij En- 
gelaer Shipyard BV te Beneden-Leeu- 
wen de nieuwste loodstender Colum- 
bia voor het Loodswezen te water ge
laten. Aansluitend wordt een contract 
getekend tussen het Loodswezen en 
Engelaer Shipyard BV voor de bouw 
van nog drie snelle loodstenders, die 
in de loop van 1997 in gebruik zullen 
worden genomen. Eén van de nog te 
bouwen tenders zal in de regio Rotter- 
dam-Rijnmond worden gestationeerd, 
een andere in de regio Scheldemon- 
den. Op dit moment is nog niet be
kend in welke regio de derde wordt in
gezet,
De Columbia is de derde in een serie 
van drie tenders, die dit jaar voor het 
Loodswezen zijn gebouwd. Ze wordt 
gedoopt door Mevrouw W.R.P. Klu- 
wen-van Gameren, echtgenote van

de heer J.F.C. Kluwen, voorzitter van 
de Nederlandse Loodsencorporatie en 
directeur van het Facilitair bedrijf 
Loodswezen bv. Evenals de Atlantis, 
die afgelopen september te water is 
gelaten, zat de Columbia vanuit de 
Berghaven op de rede van Hoek van 
Holland operationeel worden ingezet. 
Alle tenders in deze serie zijn uitgerust 
met twee Hamilton waterjets. Hier
door kan een topsnelheid van ruim 28 
knopen (50 km per uur) worden be
reikt. De schepen hebben een drie
koppige bemanning en bieden plaats 
aan maximaal twaalf loodsen. Als ge
volg van de combinatie van snelheid, 
stabiliteit en manoeuvreerbaarheid 
van de schepen, Kunnen loodsen on
der de beste omstandigheden embar
keren en debarkeren. Dit garandeert 
een zo efficiënt mogelijke voortgang 
van het scheepvaartverkeer.
Engelaer Shipyard BV, die inmiddels 
vier snelle tenders voor het Loodswe
zen heeft gebouwd, heeft meerdere 
prijzen gekregen voor het ontwerp. 
Opvallend is dat er veel belangstelling 
voor dit ontwerp is, met name van 
buitenlandse loodsdiensten.

Informatie: de heer J.F.C. Kluwen, 
directeur, Facilitair bedrijf Loodswezen 
bv
tel:010-4987400

Re-organisation for IMCA

The International Marine Contractors 
Association (IMCA) formed in April 
1995 is poised for reorganisation.
The international organisation repre
senting the interests of offshore, mari
ne and underwater engineering con
tractors resulted from the amalgama
tion of AODC (the international Asso
ciation of Underwater Engineering 
Contractors) and DPVOA (the Dyna
mic Positioning Vessel Owners Asso
ciation) and has some 200 members 
from 21 countries across its present 
four divisions.
Key features of the plans recently ap
proved by the Association's Manage
ment Committee include the consoli
dation of IMCA's activities into a single 
London office (currently there are 
three locations). This will allow the 
appointment of two key individuals, a 
Chief Executive and a Technical Direc
tor -  both of whom will be employed

on a full-time basis -  and support staff. 
Tom Hollobone will retire as Secreta
ry/Treasurer of the Association when 
the new Chief Executive takes up his 
position but will provide continuity 
and support on a part-time basis until 
the end of 1997. Chris jenman, who 
has so skilfully steered the Marine Divi
sion into its current strong position, 
will continue his involvement in the 
newly created post of Technical Advi
ser. The Division's recent successful 
Station Keeping Seminar and Work
shop held in Houston attracted 250 
delegates from all over the world, and 
showed just how international in out
look IMCA has become. It stimulated 
many engineers working on deep wa
ter exploration and development 
where station keeping with dynamic 
positioning is the key to success.
There have been Council changes too 
-  Hein Mulder, Director, Projects and 
Operations, Heeremac, was recently 
appointed President of IMCA and its 
Chairman. Mr. Mulder succeeds Derek 
Leach, Senior Executive Vice President, 
Operations and Projects, Coflexip Ste- 
na Offshore, who was IMCA's first 
Chairman, having served since its for
mation and previously as Chairman of 
AODC for two years. 'The changes 
within IMCA will ensure the Associa
tion's continued service to its mem
bership and the industry, which has 
been very significant in the past -  due, 
not least of all, to the very able guidan
ce given by Tom Hollobone" says De
rek Leach.
The first nineteen months of the Asso

ciation's existence have seen tremen
dous activity in all four divisions of IM
CA. The evolutionary plans include the 
formation of a core committee cover
ing the important topics of training, 
certification and personnel competen
ce.
Ten Guidance Notes and 36 Informa
tion Notes have been published by 
the Diving Division.
The Remote Systems and ROV Divi
sion has published two Guidance No
tes and nine Information Notes and is 
currently working on the preparation 
of an international Code of Practice for 
ROV Operations and preparatory work 
on ROV launch and recovery criteria. 
The Marine Division has continued to 
be pro-active, looking at risk and relia
bility of equipment and the develop
ment of new marine systems. Under 
the reorganisation plans there will be a 
further broadening of activities to in
clude power management, thruster 
assisted moorings, offshore cranes and 
high voltage electrical systems on 
ships and rigs.
The Safety and Legislation Division has 
published a staggering 76 Information 
Notes, including 39 so far this year; 
the reorganisation plans include the 
recommendation that In the interests 
of all members It be reorganised as a 
core activity of IMCA rather than a se
parate division.
Information: Tom Hollobone, IMCA, 
177a High Street, Beckenham, Kent, 
BR3 1AH, UK. Tel:+44 (0)181-663 
3859 Fax: +44(0)181-663 3860.
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I E U W S  U I T  I M O  ( 5 )

Veiligheid van tanksche
pen, een overzicht

Eerst tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werd olieverontreiniging door sche
pen erkend als een probleem. Het 
duurde evenwel tot 1954 voordat er 
een internationaal verdrag gesloten 
werd. De inhoud van het verdrag be
perkte zich tot de aanwijzing van ge
bieden waar de lozing van olie verbo
den was en de verplichting voor ha
venstaten om te voorzien in havenont
vangstinstallaties.

In de jaren zestig werd duidelijk dat de 
olieverontreiniging door schepen des
ondanks toenam. Dit leidde in 1967 
tot veranderingen in het bestaande 
verdrag. Terzelfdertijd echter verging 
de tanker "Torrey Canyon", ter hoog
te van de zuid-westkust van Engeland. 
Deze eerste ongekend grote ramp 
(100.000 ton ruwe olie stroomde in 
zee) zou voor altijd de houding tegen
over dit soort problemen bepalen.

Het voorkomen van olieverontrei
niging door operationele oorza
ken.
Oorspronkelijk werden tankers na te 
zijn gelost met zeewater geballast. 
Ongeveer 1 /3 deel van de ladingtanks 
werd daarvoor gebruikt. Voor het be
reiken van de laadhaven werd het bal- 
lastwater, dat vervuild was met olie, 
overboord gepompt.

Het schoonmaken van de ladingtanks 
gebeurde met zeewater dat met grote 
kracht tegen de wanden van en con- 
structiedelen in de tanks gespoten 
werd. Ook het waswater, eveneens 
vervuild door olie, werd overboord ge
pompt.

Een belangrijke verbetering was het 
"load-on-top systeem". In een specia
le slop tank werd het vervuilde waswa
ter opgevangen. Op reis naar de laad
haven werd de olie door het verschil in 
soortelijk gewicht, van het water ge
scheiden. Het water onder de olie 
werd in zee gepompt en de nieuwe la
ding werd boven op het restant olie 
geladen. Dit was goed voor het milieu 
én voor de ladingeigenaar omdat op 
deze wijze een hoeveelheid olie be
houden bleef die op grote tankers zelfs 
kon oplopen tot 800 ton. In 1969 
werd het olieverdrag in verband met 
deze nieuwe methode aangepast.

Groeiende bezorgdheid over veront
reiniging tengevolge van andere stof
fen dan olie en een internationale mi
lieuconferentie in Stockholm in 1972

leidden tot een nieuw internationaal 
verdrag ter voorkoming van verontrei
niging van de zee door schepen in 
1973. Het werd in 1978 bijgesteld 
door een Protocol en wordt algemeen 
aangeduid als MARPOL 73/78. Het 
verdrag, dat in de plaats komt van het 
uit 1954 daterende verdrag, gaat over 
zowel over olie als over chemicaliën, 
verpakte schadelijke stoffen, sanitair af
val en vuilnis.

Het uiteindelijke doel bleef nog steeds 
het terugbrengen van in zee geloosde 
hoeveelheden mengsels van olie en 
water en de bouw van havenont
vangstinstallaties. Een nieuwe ontwik
keling om dit doel te bereiken was het 
uitrusten van olietankers met geschei
den ballasttanks en een tankwasme- 
thode waarbij ruwe aardolie, dus de 
lading zelf, gebruikt wordt om de 
tanks te wassen ("Crude Oil Wash- 
ing", [COW]). Ook bij dit systeem 
gaat de na de lossing achtergebleven 
olie niet verloren.

Het MARPOL-Verdrag eist van haven
staten dat zij voorzien in de bouw van 
havenontvangstinstallaties voor tan
kers en niet-tankers. IMO heeft daar
toe richtlijnen ontworpen en probeert 
met seminars en workshops de haven
staten hiermede te helpen. Een 
"Comprehensive Manual on Port Re- 
ception Facilities" werd vorig jaar door 
IMO gepubliceerd.

Het voorkomen van olieverontrei
niging door scheepsongevallen.

Met wettelijke voorschriften in het 
MARPOL-Verdrag wordt geprobeerd 
operationele lozingen tot een mini
mum te beperken; met wettelijke voor
schriften in het SOLAS-Verdrag wordt 
geprobeerd accidentele lozingen zo
veel mogelijk te voorkomen.

Om te beginnen zijn de brandveilig
heidsvoorschriften voor tankers in het 
laatste verdrag strenger dan die voor 
de overige schepen. Vervolgens moe
ten alle nieuwe tankers en de meeste 
bestaande tankers vanaf 20.000 ton 
deadweight voorzien zijn van syste
men, waarbij een inert gas toegelaten 
kan worden tot de (lege) ladingtanks 
teneinde explosies te voorkomen. Het 
stuurgerei en veel van de navigatie ap
paratuur van tankers moet gedupli
ceerd zijn. IMO overweegt voorts du
plicering van de voortstuwing opdat 
in geval van nood toch de nodige 
energie beschikbaar is. Sinds 1995 zijn 
de inspecties verzwaard om leeftijds
verschijnselen zoals corrosie en slijtage 
bijtijds te ontdekken. Sinds 1 januari 
1996 konden lid-staten voorstellen

doen aan IMO over invoenng van ver
plichte meldsystemen in milieu- en na- 
vigatiegevoelige gebieden. Dergelijke 
systemen verplichten schepen bij het 
bereiken van een vastgesteld route- 
ringssysteem de scheepsnaam, de aan 
boord aanwezige lading en andere re
levante informatie te melden. Met be
hulp van deze informatie kan het be
treffende schip met behulp van radar 
geïdentificeerd en gevolgd worden. 
Invoering van verplichte transponders, 
die de genoemde informatie automa
tisch doorgeven, heeft binnen IMO 
eveneens de aandacht. In 1994 werd 
door IMO de International Safety Ma
nagement Code aanvaard die reeds in 
1998 verplicht wordt voor tankers 
(nieuw hoofdstuk IX van het SOLAS- 
Verdrag).

Naast het SOLAS-Verdrag zijn ook de 
verdragen betreffende het voorkomen 
van aanvaringen op zee (COLREG) en 
betreffende de normen voor zeevaren
den inzake opleiding, diplomering en 
wachtdienst (STCW) voor de veilig
heid van tankers relevant. Het eerste 
voor wat betreft regelingen in gevallen 
waar de diepgang de manoeuvreer
baarheid beperkt en het tweede voor 
wat betreft speciale eisen die gesteld 
worden aan verantwoordelijke lading- 
officieren.

Het Interventie Verdrag van 1969 stelt 
kuststaten in staat actie te onderne
men als hun kustlijn wordt bedreigd 
door een incident dat buiten de terri
toriale wateren plaatsvindt.

Het internationale verdrag inzake ber
ging dat in 1989 werd aanvaard, trad 
dit jaar in werking. Het verdrag was 
nodig omdat de formule van Lloyd's 
open form ("no eure, no pay") niet 
meer toepasbaar is in deze tijd omdat 
geen rekening gehouden wordt met 
zeeverontreiniging. Bergingsloon 
wordt nu ook betaald als verontreini
ging wordt beperkt ol voorkomen ter
wijl het te bergen schip verloren gaat 
(eure of the environment). Om het re
sultaat van bergingsoperaties te hel
pen verbeteren moeten sinds 1 januari 
1996 tankers vanaf 20.000 ton dwt 
voor en achter uitgerust zijn met 
noodsleepvoorzieningen.

Het beperken van de gevolgen 
van ongevallen.

MARPOL 73/78 stelt eisen aan de wa
terdichte indeling en stabiliteit van 
tankers zodat bij verschillende bela- 
dingstoestanden de kans op 'overle
ven' na aanvaring of aan de grond lo
pen zo groot mogelijk is. Gescheiden 
ballasttanks moeten op de meest

kwetsbare plaatsen gelegen zijn. Vanaf 
1993 moeten nieuwe tankers een 
dubbele romp hebben. Alternatieve 
scheepsconstructies zijn mogelijk, mits 
goedgekeurd door IMO. Voor be
staande tankers is een schema opge
steld dat begint in 1995. Alle tankers, 
gebouwd in de jaren zeventig, moe
ten omgebouwd worden als zij 25 jaar 
oud zijn. De komende jaren moet dus 
het merendeel van de tankervloot om
gebouwd of gesloopt worden. Thans 
hebben slechts 251 van de 3500 sche
pen waaruit de wereldtankervloot be
staat een dubbele romp. Vanuit een 
economisch oogpunt is verbieden van 
het gebruik van tankschepen met een 
enkele romp in verband met de nood
zakelijke vervoerscapaciteit nauwelijks 
uitvoerbaar,

In 1995 werd een verdrag van kracht 
dat internationale samenwerking en 
gemeenschappelijke hulpverlening 
mogelijk maakt bij omvangrijke ver- 
ontreinigingsgevallen en dat de lid
staten aanmoedigt voldoende midde
len beschikbaar te houden om te wor
den gebruikt in noodgevallen (Inter
national Convention on Oil Pollution 
Preparedness, Response and Co-ope- 
ration [OPRC]). IMO heeft een cen
trum opgericht op Malta om activitei
ten ter voorkoming van verontreini
ging van de Middellandse Zee te coör
dineren. Voor het Caribisch gebied is 
een "Regional Marine Pollution Emer- 
gency Information and Training Cent- 
re" ingesteld. Een "Manual on Oil Pol
lution" (Prevention, Contingency 
Planning, Salvage and Combating Oil 
Spills) is door IMO gepubliceerd.

Schadevergoeding voor de gevol
gen van verontreiniging.

Het Verdrag inzake Civiele Aansprake
lijkheid (1969) stelt de scheepseige
naar aansprakelijk voor de gevolgen 
van zeeverontreiniging tot een be
paald bedrag per ton scheepsruimte. 
De beperking is noodzakelijk om zijn 
risico te kunnen verzekeren. Het 
Fondsverdrag uit 1971 is de basis voor 
een fonds waaruit hogere claims kun
nen worden betaald. Het fonds wordt 
gevormd door bijdragen van de olie- 
importeurs die op deze wijze mede
verantwoordelijkheid dragen voor de 
risico's die het vervoer van olie met 
zich meebrengt. Sinds het tol stand 
komen van de verdragen zijn de maxi
mum uit te keren bedragen regelma
tig aangepast aan de inflatie.

Hulp bij de uitvoering van de re
gelgeving.

Het ontwerpen van regelgeving is één
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kant van het milieubeschermingspro- 
bleem. Een andere kant is dat gezorgd 
moet worden dat de regelgeving 
daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Door 
IMO is daarom een programma ont
worpen voor het verlenen van techni
sche bijstand aan lid-staten bij de uit
voering van de regelgeving.

De invloed van IMO.

In de jaren negentig werd het nuttig 
effect van de maatregelen, genomen 
door IMO, langzamerhand duidelijk. 
In een rapport van de "United Nations 
Group of Experts on the Scientific As
pects of Marine Pollution (GESAMP)" 
staat: "It is difficult to assess how effec
tive the OILPOL 54 and MARPOL 
73/78 conventions have been in redu
cing marine pollution by oil, but it has 
been estimated that without the appli
cation of these regulatory measures as 
much as 8 to 10 million tonnes of oil 
would enter the sea directly each year 
as a result of pumping out oil-conta
minated tank-cleaning or ballast wa
ter. The amount of oil entering the sea 
due to maritime accidents has also fal
len greatly in recent years thanks to 
the development of improved stan
dards, navigational aids, training and 
watchkeeping and traffic separation 
schemes".

De "United States National Academy 
of Sciences" verklaarde in 1990 dat 
olieverontreiniging door schepen 
sinds 1981 met 60% was afgenomen 
van 1,47 miljoen ton tot 0,59 miljoen 
ton per jaar.

De "International Tankers Owners Pol
lution Federation (ITOPF)" gaf aan dat 
het aantal spectaculaire olielozingen 
gedaald was van de 36 die in 1979 
plaatsvonden tot gemiddeld acht per 
jaar in de jaren tachtig. In 1994 kwam 
slechts 71.000 ton olie in zee terecht, 
dat is 60% van het gemiddelde.

De toekomst.
Verdere verbetering wordt ver
wacht van de volgende actiepun
ten:

J. Grotere betrokkenheid van de vlag- 
gestaat. Dit hoopt rnen te bereiken 
door de activiteiten van het onlangs 
opgerichte Sub-Committee on Flag 
State Implementation.
2. Uitbreiding van de havenstaatcon- 
trole. Havenstaatcontrole werkt het 
best op regionale basis. Begonnen met 
de regio Europa en de Noord-Atlanti- 
sche oceaan is de havenstaatcontrole 
uitgebreid tot Latijns Amerika, Azië 
met de Stille Oceaan en het Caribische 
gebied.
3. Verbetering van de beheersnormen. 
Bedoeld wordt de verplichte invoering 
van de International Safety Manage
ment Code onder het 50L45- Verdrag.
4. De noodzaak van een veiligheids
cultuur. In 199J  zei de Secretaris-Ge-

neraal van IMO:
"All of these measures are concern

ed with implementation, all of them 
are intended to improve shipping's 
human resources. If we add all of 
them together it can be seen that 
what we are really talking about is the 
creation of a safety culture in shipping, 
an environment where nothing is do
ne or introduced without its safety im
plications being assessed and where 
safety becomes a way of life rather 
than an after-thought".

IMO en het vervoer van gevaarlij
ke stoffen over zee.

Naar schatting wordt meer dan 50% 
van de thans vervoerde verpakte en 
onverpakte ladingen volgens IMO 
normen beschouwd als gevaarlijk, 
schadelijk of milieubedreigend. Som
mige van deze ladingen zijn gevaarlijk 
of schadelijk vanuit een veiligheids- 
oogpunt; andere zijn alleen schadelijk 
als ze In bulk vervoerd worden of zijn 
schadelijk voor het milieu. Het vervoer 
van deze stoffen neemt kwantitatief en 
kwalitatief toe.

Het is ongeveer 100 jaar geleden dat 
men het voor de eerste maal nodig 
achtte dat speciale voorschriften uitge
vaardigd werden (Engeland, 1894). In 
het eerste SOLAS-Verdrag (1914) 
werd het ven/oer van gevaarlijke stof
fen in principe verboden. Wat gevaar
lijk betekent, werd aan de verdragssta
ten overgelaten,

De aanzienlijke toename van het ver
voer van deze stoffen maakte het ón
mogelijk dit standpunt te handhaven. 
In 1948 werd daarom een nieuw 
hoofdstuk VI: "Carriage of Grain and 
Dangerous Goods" aan het SOLAS- 
Verdrag toegevoegd. Voorts kwam in 
het Verdrag een aanbeveling waarin 
gesteld werd dat het de karakteristieke 
eigenschappen zijn die bepalen of een 
stof als gevaarlijk moet worden be
schouwd en dat een etiketteringssys- 
teem moet worden ontwikkeld om de 
gevaarlijkheid aan te geven. Verdere 
studie zou moeten leiden tot unifor
me, internationale regels die gelden 
voor alle vervoersmodaliteiten. Het 
duurde tot 1956 voordat het "Orange 
Book" verscheen. Het was opgesteld 
door de "United National Committee 
of Experts on the Transport of Dange
rous Goods" en bevatte een raamwerk 
waarbinnen bestaande regelingen 
zouden moeten en dat op den duur 
moest leiden tot wereldwijde unifor
miteit, geldend voor alle vervoersmo
daliteiten. Vooral omdat IMO pas in 
1958 operationeel werd bracht de 
aanbeveling weinig verandering in de 
situatie, geldend voor het zeetrans
port.

Pas in het SOLAS-Verdrag 1960 werd 
een apart hoofdstuk (VII) gewijd aan 
de gevaarlijke stoffen. Afhankelijk van 
de gevaarsaspecten worden gevaarlij

ke stoffen ingedeetd in negen verschil
lende klassen. Hoofdstuk VI beperkt 
zich sindsdien tot het vervoer van 
graan. Hoofdstuk Vil, dat het vervoer 
van gevaarlijke stoffen verbiedt zolang 
niet wordt voldaan aan de door IMO 
opgestelde regels, verwijst naar de "In
ternational Mantime Dangerous 
Goods (IMDG) Code". 51 lid-staten, 
samen goed voor 80% van de wereld- 
vloot, hebben IMO medegedeeld dat 
zij de Code toepassen. Het is aan de 
lid-staten overgelaten te beslissen of 
toepassing verplicht is of aanbevolen 
wordt. Het laatste doet niets af aan het 
verplichte karakter van hoofdstuk VII.

Medische ondersteuning.

Een "Medical First Aid Guide for Use in 
Accidents Involving Dangerous Goods 
(MFAG)" bevat aanwijzingen hoe te 
handelen bij ongevallen als sprake is 
van gevaarlijke stoffen. De handlei
ding is een aanvulling op de "Interna
tional Medical Guide for Ships 
(IMGS)", uitgegeven door de Wereld 
Gezondheids Organisatie (WHO). De 
laatste handleiding kwam tot stand 
met medewerking van de Internatio
nale Arbeids Organisatie (ILO).

De adviezen die in de MFAG gegeven 
worden hebben betrekking op chemi
caliën en andere gevaarlijke stoffen die 
opgenomen zijn in Aanhangsel B bij 
de IMO "Code of Safe Practice for So- 
lid Bulk Cargoes (BC Code). De MFAG 
moet dan ook gebruikt worden samen 
met de IMDG Code, de BC Code en 
de "Emergency Procedures for Ships 
Carrying Dangerous Goods (EmS)". 
De laatste is uitgegeven door het 
"Sub-Committee on the Carriage of 
Dangerous Goods" van IMO.

De MFAG bevat ook aanbevelingen 
inzake het gebruik van bestrijdings
middelen aan boord van schepen. Van 
oudsher worden schepen geplaagd 
door de schadelijke aanwezigheid van 
bepaalde knaagdieren en insecten. De 
aanbevelingen zijn bedoeld als hand
leiding voor autoriteiten, zeevaren
den, personen belast met uitgassen, 
leveranciers van bestrijdingsmiddelen 
en andere belanghebbenden bij het 
bestrijden van de plagen.

Containers en voertuigen.

Het gebruik van containers, voertui
gen en andere eenheden mag dan de 
lading beter beschermen; ondeugde
lijke en onzorgvuldige belading van 
deze eenheden kan desalniettemin 
aanzienlijke schade en/of letsel veroor
zaken, vooral als het gevaarlijke stoffen 
betreft. IMO heeft dan ook, in samen
werking met de ILO, richtlijnen opge
steld voor het stuwen van lading in 
vrachtcontainers en voertuigen (Pac- 
king Cargo Transport Units). Het be
lang van deze richtlijnen wordt onder
streept door het feit dat de vervoerder 
geheel aangewezen is op de verklarin

gen van de verse heper. Soms blijkt het 
moeilijk te zijn certificaten, nodig om 
te kunnen voldoen aan het gestelde in 
voorschrift VII/5 van het SOLAS-Ver
drag, te verkrijgen. Bij onvoldoende 
informatie moet ontvangst geweigerd 
worden.

Ladingbehandeling in havens.

De dreiging, uitgaande van gevaarlijke 
stoffen, beperkt zich niet alleen tot de 
schepen maar geldt evenzeer voor de 
havens. Daarom is in 1973 door IMO 
een "Recommendation on Safe Practi
ce on Dangerous Goods in Ports and 
Harbours" aangenomen. Met de "Re
commendation on the Safe Transport 
of Dangerous Cargoes and related Ac
tivities in Port Areas" is de eerste geac
tualiseerd. De Recommendations heb
ben betrekking op stoffen die ge
noemd worden in de IMDG-Code, de 
"Code for the Construction and 
Equipment of Ships Carrying Dange
rous Chemicals in Bulk (IBC-Code), de 
"Code for the Construction and 
Equipment of Ships Carrying Liquefied 
Gases in Bulk (IGC-Code) en de "Code 
of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes 
(BC-Code).

De relatie tussen de IMDG-Code 
en het MARPOL-Verdrag.

In 1985 besloot IMO de toepassing 
van de IMDG-Code uit te breiden tot 
stoffen die het mariene milieu kunnen 
verontreinigen. Reden daartoe was 
mede daardoor de uitvoering van de 
(facultatieve) Bijlage III van het MAR
POL-Verdrag (Voorschriften ter voor
koming van verontreiniging door 
schadelijke stoffen die op zee worden 
vervoerd in verpakte vorm, of in 
vrachtcontainers, losse tanks of in 
tankwagens voor weg- en spoorweg
vervoer) te helpen bevorderen.

Andere IMO instrumenten.

Andere instrumenten, waarmee IMO 
het veilig vervoer van gevaarlijke stof
fen regelt, zijn:

-  De "Code of Safe Practice for Solid 
Bulk Cargoes" (BC-Code)

-  Aanhangsel ƒ  van de BC-Code (be
treden van besloten ruimten)

-  "Guidelines to ensure the reporting 
to the Organization of incidents in
volving dangerous goods and mari
ne pollutants in packaged form on 
board ships and in port areas"

-  "Dangerous Goods Declaration 
and Form for Cargo Information"

-  "International Code for the Con
struction and Equipment of Ships 
Carrying Dangerous Chemicals in 
Bulk" (IBC-Code)

-  "International Code for the Con
struction and Equipment of Ships 
Carrying Liquefied Gases in Bulk" 
(IGC-Code)

-  "Recommendation concerning ships 
not covered by the IGC-Code"
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-  SOLAS, Voorschrift 11-2/54 (speciale 
brandveiligheidsvoorschriften voor 
schepen die gevaarlijke stoffen ver
voeren)

-  De "International Convention on 
Liability and Compensation for Da
mage in Connection with the Car
riage of Hazardous and Noxious 
Substances (HNS) by sea"

Hulpprogramma IMO.

Het hulpprogramma, dat IMO in staat 
stelt ontwikkelingslanden bij te staan 
inzake de implementering van inter
nationale overeenkomsten, is een van

de meest belangrijke activiteiten bin
nen IMO. Onderdeel van het pro
gramma is de samenstelling van mo- 
delcursussen als gevolg van de "Inter
national Convention on Standards of 
Training, Certification and Watch- 
keeping, 1978" (STCW). Uiteraard zijn 
de veiligheid bij het vervoer en de be
scherming van het mariene milieu cur- 
susonderwerpen.

Publicaties.

Naast de reeds in de tekst genoemde 
publicaties worden door IMO uitgege
ven:

-  Supplement op de IMDG-Code, 
1994

-  Wandkaart niet merken en gevaars- 
etiketten

-  "Code for the safe Carriage of Irra
diated Nuclear Fuel, Plutonium and 
High-Level Radioactive Wastes in 
Flasks on Board Ships" (INF Code)

-  Manual on Chemical Pollution, Sec
tion I -  Problems Assessment and 
Response Arrangements

-  Manual on Chemical Pollution, Sec
tion 2 -  Search and Recovery of 
Packaged Goods Lost at Sea

-  Provisions Concerning the Repor
ting of Incidents Involving Harmful

Substances under MARPOL 73/78

Voor nadere bijzonderheden en de wij
ze waarop deze publicaties kunnen wor
den verkregen, verwijzen wij naar de 
Catalogus van IMO publicaties, 1995- 
1996 (Publications Section/IMO/4 Al
bert Embankment/London SE1 7SR).

IMO (4): SWZ 6/1996

Bronnen: Focus on IMO, januari en 
mei 1996

Samengesteld door: W. de jong.

B E L J O N -  W E S T E R T E R P
ADVIES - WERVING - SELECTIE

He t  b u re a u

Beljon + Westerterp is een 
bureau voor wenn'ng en 
selectie, assessment center, 
psychologisch onderzoek, 
outplacement, coaching en 
loopbaan- en personeels- 
advies met kantoren in 
Drachten en Groningen.

De so llic ita tiep ro ced u re

U iraagt telefonisch o f  
per fa x  ons sollicitatie
form ulier op en u ontvangt 
dan informatie over het 
vervolg van de procedure. 
Het ingevulde form ulier  
dient uiterlijk 1 februari
a.s. in ons bezit te zijn  om 
aan de procedure deel te 
nemen.
D e interviews vinden 
plaats in week 7 
D e arbeidsovereenkomst 
z a l op 21 februari 1997 
worden getekend.
Een Cgroeps-) assessment 
center en/of psychologisch 
onderzoek kunnen onder
deel uitmaken van de 
procedure.

Be/jon + Westerterp 
leerlooiersstraat 5 
Postbus 487 
9200 A L  Drachten

Telefoon (0512) 54 04 40 
Fax (0512) 51 4134

A rbeidsbem iddelingsver- 
gimning CBA/A 91.0079

PROJECTLEIDER V/M

Het bedrijf

j r z

B V

Barkmeijer Stroobos B.V. is als zelfstan
dige scheepswerf gevestigd in het Friese 
Stroobos. Het bedrijf is met zijn 80 werk
nemers een scheepsbouwer die maat
werk verkiest boven standaardspecialis
me. Barkmeijer bouwt een veelheid aan 
scheepstypen voor opdrachtgevers over 
de gehele wereld, o.a. bergingsschepen, 
gastankers, bitumentankers, krulplijn- 
coasters, containerschepen, vissers
schepen, sleepboten en binnenvaart
schepen. Het bedrijf hanteert een geïnte
greerd kwaliteitszorgsysteem gekoppeld 
aan een strak tijdschema en een wel
overwogen controle- en overlegstructuur. 
Binnen dit relatief kleine bedrijf heerst 
een informele, taakgerichte werksfeer.

De functie

U bent mede verantwoordelijk voor het 
succesvol (laten) bouwen van schepen, 
dat wil zeggen complexe projecten. 
LI bereidt zo’n project voor en begeleidt 
het tot en met de afbouwfase en opleve
ring. Hierbij onderhoudt u contacten met 
vertegenwoordigers van klanten, klasse- 
bureaus, leveranciers en bedrijfsleiding. 
Door het coördineren van de werkzaam
heden van de werf en onderaannemers, 
realiseert u mede de afgesproken lever
tijd en garandeert u de kwaliteit van het 
werk. U overziet het totale traject, 
stuurt bij waar nodig en zorgt door een

goede planning voor een optimale aan
sluiting van de verschillende bouwfasen. 
U rapporteert rechtstreeks aan de directie.

De kandidaat

U heeft een afgeronde opleiding op 
HBO-niveau richting scheepsbouwkunde 
en/of werktuigbouwkunde. Deze oplei
ding heeft u bij voorkeur aangevuld met 
een economische studie. U heeft mini
maal 7 jaar ervaring in de scheeps- 
nieuwbouw, waarvan enkele jaren op de 
tekenkamer. Door deze ervaring spreekt 
u het jargon en heeft u aan enkele woor
den voldoende om problemen adequaat 
te kunnen beoordelen. U bent een sterke 
persoonlijkheid en heeft voldoende ver
bale kracht om met een grote verschei
denheid aan mensen goed om te kunnen 
gaan. U improviseert gemakkelijk en 
heeft een hoge stresstolerantie. U over
ziet het grote geheel zonder daarbij 
essentiële details uit het oog te verliezen. 
De Engelse en Duitse taal beheerst u in 
voldoende mate.

De condities

Barkmeijer biedt u een baan waarbij u 
een grote diepgang in uw vakkennis kunt 
brengen. Door de veelzijdigheid aan 
opdrachten krijgt u tevens de mogelijk
heid om uw ontwikkeling te verbreden. 
De omvang van het bedrijf garandeert u 
veel verantwoordelijkheden, maar ook 
veel bevoegdheden. Primaire en secun
daire arbeidsvoorwaarden zijn goed en 
concurrerend.



Deepwell cargo pumps
To the customer the quality is of vital 
importance. Svanehoj International 
A/S has developed a quality assurance 
system, which has been approved by 
Lloyd's Register to ISO 9001.
Svanehoj International A/S technologi
cally advanced deepwell cargo pumps 
for product, chemical, and gas tankers 
are known world-wide. The first ones 
were installed in the late sixties, and 
since then there has been a rapid de
velopment. Today a large part of the 
world fleet is equipped with our 
pumping systems. We also supply bal
last and engine room pumps in all si
zes to the marine sector.
The energy sector is another major 
field in our company. Denmark's early 
involvement with district heating sys
tem and rapid transition to district he
ating based on power stations gave 
Denmark world leadership in district 
heating coverage and provided us 
with an unbeatable know-how. On 
the basis of several deliveries to the 
Danish district heating market Sva- 
nehej International A/S has developed 
a new series of pumps. A considerable 
number of these are already in use in 
the largest distribution network based 
on power stations in Copenhagen and 
other major cities in Denmark as well 
as abroad.
The basic principle for Svanehoj Inter
national A/S is the design and manu
facture of a wide range of centrifugal 
pumps. Furthermore we have the ne
cessary know-how for supplying total 
solutions for all forms ol energy-eco
nomic liquid transportation.
A modern and flexible machine shop 
as well as wide experience in machine 
tooling form the backbone for our 
production. The fact that each single 
pump is designed for its own special 
task means that the know-how of our 
employees is combined with imagina
tion and willingness to try new me
thods.
Svanehaj International A/S has an ex
perienced group of maintenance per
sonnel, whose knowledge and educa
tion are up-dated concurrently with 
technological progress. Safety for our 
customers lies within the fact that we 
can at short notice offer qualified engi
neering assistance all over the world 
both as regards commissioning of 
new pumps as well as service and 
maintenance to units already in servi
ce. In addition to our spares stores at 
Svenstrup, service units have been es
tablished in strategic places such as 
Singapore and Rotterdam. Svanehoj 
International A/S has an internal for
warding department that arranges di
rect and precise i-transportation with
in 24-48 hours by air to any destina
tion.

Informatie: Svanehoj International.
Tel: +45.98.381616, 
fax:+45.98.383156

Stopping refrigerant leaks

Spectronics Corporation announces 
the availability of a leak detection me
thod for air-conditioning and refrige
ration systems that will keep food refri
gerated and passengers and crews 
cool and comfortable. It doesn't mat
ter if the vessel is a cruise ship or a 
fishing boat.
Spectrolinec UV-fluorescent leak de
tection will quickly and easily find 
every refrigerant leak. It is effective 
with all refrigerants -  even R-134a and 
Wends. Simply add a small dose of AR- 
CLO  fluorescent additive to the refri
geration or air conditioning system 
and let it circulate. The liquid additive, 
which is approved by major compres
sor manufacturers worldwide, safely 
combines with the refrigerant and lu
bricant and circulates through the sys
tem.
Wherever refrigerant leaks out the ad

ditive travels with it and remains at the 
leak site. When the system is inspected 
with a high-intensity Spectroline ultra
violet lamp, the bright yellow-green 
fluorescent glow of the AR-GLO additi
ve pinpoints the exact location of all 
leak sites -  at the speed of light!
This method also allows future leaks to 
be identified quickly, since the fluores
cent additive safely remains in the sys
tem. Scheduled maintenance inspec
tions can find leaks as small as 1/8 
ounce (3.5 grams) per year, so they 
can be repaired before they grow into 
bigger problems. This will keep food 
from spoiling while keeping passen
gers cool and happy!

Information: Spectronics Corporation, 
956 Brush Hollow Road, Dept. 1135, 
Westbury, New York 11590.
Tel: 1-516-333-4840, 1-516-333-
4859.

Beveiliging voor gas en zuurstof

Het beveiligingssysteem is opge
bouwd uit een schakelblok waarin 
schakelvlotters, kleppen, vlamdovers 
(ISO 5175) en aansluitnippels zijn op
genomen. Het schakelblok is gemon
teerd op een dubbele starttank, waar
van één zijde bestemd is voor zuurstof 
en één zijde voor gas, De inhoud van 
elk van de zijden is 2 liter.

Zowel gas- als zuurstofingangen zijn 
door middel van filters beschermd te
gen verontreinigingen.

Het systeem beveiligt elk van de kra
nen op de brander tegen lekkage als 
gevolg van openstoten. Tevens bevei
ligt het systeem de slangen en/of de 
brander tegen lekkage door beschadi
ging.
In het geval van lekkage loopt de start
tank leeg en schakelt het systeem uit. 
Dus kan men de installatie niet opstar
ten. Ook bij slangbreuk schakelt het 
systeem uit. Men moet dan eerst bij 
het aansluitblok zowel tank als slan
genpakket handmatig op druk zetten 
(of het slangenpakket of de brander 
vervangen). Men kan zich ook niet 
met zuurstof afblazen.

De voordelen van het beveiligingssys
teem zijn:
1. Een perfecte beveiliging met een 
gecontroleerde lekkage van max. 2 li
ter gas of zuurstof (in deze hoeveel
heid ongevaarlijk)
2. Grote besparing van zowel gas als 
zuurstof, dus een aantrekkelijke terug- 
verdientijd

Informatie:
Van der Plaat reparaties.
Tel: 0184.682446, fax: 0184.684917.

Pneumatic
Cylinder

Control
Valve

Valve

Flexible
Coupltny

Pump Unit

Non return 
Vftlves

Stripping Pump 
type STP
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Graphtec WR9000 thermal array 
recorder

De 4e generatie van Graphtec is een 
revolutionaire portable recorder die 
praktisch alles heeft wat u zoekt in een 
recorder. De WR9000 is leverbaar met 
4 -  8 of 16 ingangen versterkers voor 
spanning (50mV tot 500V) en 16 digi
tale ingangen (TTL, CMOS, 5VD). De 
maximale papiersnelheid bedraagt, af
hankelijk van het model lOOmm/sec 
of 200mm/sec, bij een papierbreedte 
van 210mm. Het grote transient ge
heugen van 128.000 punten per ka
naal is op te delen in blokken, zodat u 
meerdere storingen kunt triggeren. 
Optioneel is dit geheugen te vergro
ten tot 512.000 samples per kanaal. 
De gemeten data kan op het grote 9" 
EL scherm, dat een perfect contrast 
biedt, verwerkt worden en/of opgesla
gen op de interne floppy disk drive 
voor latere verwerking. Hij heeft diver
se krachtige functies zoals cursoren 
voor het meten en berekenen van re
sultaten en toch is de bediening kin
derlijk eenvoudig gebleven. De data 
kan in ASCII vorm geëxporteerd wor
den naar populaire software pakketten 
als EXCEL, LOTUS, DaDisp enz....

Informatie:
Andries de Bué, Ankersmit Nederland
b.v.
Essendonk IA, 4824 DA Breda 
Tel: 076.5422840, fax: 076.5422850

Digitale Admiralty Charts • 
A.R.C.S.
Datema Delfzijl B.V. met filialen te 
Delfzijl, Rotterdam en per oktober ook 
te Amsterdam, heeft van de Britse Hy
drografische Dienst, de British Admi
ralty, de officiële status van Interna
tional Admiralty Chart Agent verkre
gen.
Met deze status, levert Datema Delfzijl 
bv. het complete producten pakket 
van de British Admiralty van de ver
trouwende conventionele zeekaart tot 
de elektronische zeekaarten, het navi
gatie software-pakket PC-NAV1GIS 
ARCS.
Het PC-NAVIGIS ARCS van de firma 
Tresco Navigation Systems heeft de 
officiële goedkeuring van de Britsh Ad-

miralty. WerekJwijd hebben slechts 
enkele bedrijven deze licentie.
De British Admiralty dienst verzorgd 
een wereldwijde set van 3300 zeekaar
ten en haar producten worden overal 
ter wereld gebruikt aan boord van 
schepen. Reeds 200 jaar levert zij dien
sten op het vlak van cartografie en 
haar reputatie is wereldwijd gekend. 
ARCS, Admiralty Raster kaarten op 
CD-ROM zijn de opvolgers van de be
kende papieren zeekaarten. Deze 
nieuwe technologie luidt het digitaal 
tijdperk in voor navigatie aan boord 
van schepen.
Met PC-NAVIGIS ARCS wordt het be
staande gedeelte van TRESCO-vector- 
kaarten, gebied NW-Europa uitge
breid naar de wereldwijde zeevaart. 
De ARCS CD-Rom kaarten worden uit
gegeven door de British Admiraltv en 
kunnen wekelijks volautomatisch bij
gewerkt worden.
De International Admiralty Chart 
Agent draagt zorg voor de distributie 
van ARCS CD-Rom kaarten en bijwer
kingen.
Voor speciale toepassingen is er tevens 
een versie beschikbaar die zowel met 
TRESCO-vectorkaarten, als met de 
ARCS-kaarten werkt.

Informatie:
Admiralty Chart Agent Datema Delfzijl 
B.V.
Filiaal Delfzijl; tel: 0596.61381.
Filiaal Rotterdam; tel: 010.4366188.

Filiaal Amsterdam; tel: 020.4277727

Bergan pressure sensors

In recent years vessel owners have 
seen the economic value of electroni
cally monitoring the level of their ves
sels' ballast and fuel oil tanks. Bergan 
Tank Control has responded to the 
market by designing two pressure sen
sors that offer maximum efficiency be
cause the equipment can be installed 
and serviced external to the tank.
The Guard Level HPT-3 Hydrostatic 
Pressure Transducer, which is de
signed primarily for submersible appli
cations, is installed by dropping into 
the tank through a two inch sounding 
pipe. The sensor can then be serviced 
and calibrated simply by pulling it up

the pipe. This feature is especially con
venient if servicing has to be done 
when the tank is full. The HPT-2 type 
sensor is for non-submersible applica
tions where access to the tank is from 
the side. This sensor can also be used 
to monitor cargo line pressure, cargo 
tank vapor pressure, and vapor return 
lines in the VEC system.
The sensor units are interfaced into 
groups of Distributed Monitoring 
Units (four tank inputs per DMU) 
which can be configured to display 
tank level, ullage, or volume for local 
indication. The tank level signals are 
also transmitted from the DMU's to 
the ship's central computer system. 
Both sensor types are manufactured 
from Aisi 316L stainless steel and con
tain a state-of-the-art silicon piezoresis- 
tive sensing element, which makes for 
a highly accurate transducer. The 
diaphragm is made from Hastelloy C- 
22, which is far more corrosion resis
tant than Iconel and Monel used by 
other manufacturers, thus providing 
superior longevity in corrosive ballast 
water. Pressure on the diaphragm is 
transmitted through a silicone gel lay
er and onto the sensing element. The 
diaphragm is thus completely isolated 
from the sensing element, and the re
sult is a very stable transducer with mi
nimal longterm drift-less than 0.3% 
over six months.

Information:
Tel: 1-904-932-9388.

Ultrasonic Cleaning System

Engine components fouled with oil or 
burnt-on hydrocarbons cause difficult 
cleaning problems for ship operators 
faced with limited crew resources, fast 
port turnaround schedules and de
manding environmental restrictions. 
With its MAR-TEC Ultrasonic Cleaning 
Systems, Ashland Chemical's Drew 
Marine Division us the most advanced 
high-frequency sound technology to 
eliminate these problems efficiently 
and cost-effectively. Developed speci
fically for marine use and proven in al
most ten years of shipboard applica
tions, these systems completely remo
ve contaminants by means of sound 
waves transmitted through a cleaning 
solution. The process, which requires 
little manpower, is fast and thoroughly 
cleans even inaccessible holes and cre
vices with consistent results that can 
help extend the life of expensive engi
ne parts and filters. And use of a water- 
based cleaning solution helps to mini
mize effluent disposal problems. Drew 
Marine's MAR-TEC Ultrasonic Clean
ing Systems range from the Mini-Tank 
series in convenient sizes for compo
nents like filters and small engine 
parts, to the OCTAMAR cleaning tank, 
specifically designed for complex parts 
such as complete auxiliary engine cy
linder heads. Ultrasound generating 
equipment can also be supplied for 
"in situ" cleaning of air coolers and ot

her large enclosed systems, or for use 
with suitable shipboard tanks.
Not yet familiar to much of the marine 
industry, the principles of ultrasonics 
have been well established through 
shoreside application. Ultrasonic 
cleaning works through a process cal
led "cavitation" in which vacuum 
bubbles form rapidly through a clean
ing liquid and on the surface of metal 
objects submerged in it, and implode 
violently in millions of tiny eruptions 
that cumulatively scrub and remove 
deposits clinging to the metal sur
faces. Cavitation is produced by high- 
frequency (ultrasonic) sound waves 
emitted from a piezoelectric transdu
cer submerged in the same liquid, 
which generate mechanical energy 
with a "push-pull" effect on the metal 
surface. The electrical power source 
for the transducer is a high-frequency 
generator. The MAR-TEC ultrasonic 
systems operate at 25kHz-the most 
efficient frequency for cleaning machi
ne parts.
MAR-TEC ultrasonics uses a hydrous 
alkaline cleaning fluid with additives to 
inhibit corrosion and aid the penetra
tion of deposits. Heating this fluid to 
temperatures up to 65'C accelerates 
the process, and metal surfaces are 
scrubbed clean without the steel 
brushes and aggressive chemical ac
tion associated with conventional hy
drocarbon-based cleaning. Actual 
cleaning time depends on the degree 
and type of fouling, level of ultrasonic 
power, temperature, and the cleaning 
liquid used. Even carbonized compo
nents can be cleaned in less than 30 
minutes.
The MAR-TEC ultrasonic integrated 
systems each combine a specially 
equipped tank with a built-in ultraso
nic generator, transducers and heat
ing elements for a complete package. 
Available in six stainless steel models 
with tank capacity ranging from 38 to 
250 liters, the MAR-TEC Mini-Tank in
cludes cleaning solution temperature 
controls and a basket to facilitate com
ponent handling. These units provide 
exceptional efficiency in cleaning 
smaller pieces such as fuel oil pump 
and purifier parts, fuel and lube oil fil
ters and injection nozzles.
Larger parts and parts assemblies can 
be cleaned with ultrasonics using the 
insulated, stainless steel MAR-TEC OC
TAMAR cleaning tank. A transducer is 
mounted inside on each of the eight 
sides with ultrasound waves conver
ging at the center of the tank to create 
concentrated cleaning action. Fitted 
with a 5,400 watt heater in its base, 
the OCTAMAR tank has a capacity of 
400 liters and is equipped with a re
tractable basket for handling parts.

Shakespeare antenna

A new VHF marine antenna has been 
added to the renowned Galaxy line 
from Shakespeare. With a 7 m length 
and 9dB gain, it is the largest long-ran-
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ge VHF antenna in the line.
The 5309 VHF marine antenna is engi
neered for high performance and ma
nufactured with the finest materials 
and craftsmanship, High-quality brass 
and copper elements are stacked in a 
collinear array to improve transmission 
and reception. A special choking stub 
suppresses unwanted cable radiation. 
The 6 m length of low-loss RG-8X co
axial cable minimizes energy loss be
tween the radio and antenna. Electri
cal connections are made by hand for 
best integrity. A band spread match
ing sleeve enhances performance 
across the marine VHF band.
The rugged fibreglass housing features 
a hand-applied, highgloss polyuretha
ne finish. The 1", 14-thread antenna 
ferrule is made of chrome-plated brass 
polished to a mirror finish.
A PL-259 connector is included. The 
antenna features a 5-year limited war
ranty. A matching 7 m SSB marine an
tenna is also available.

Informatie: Shakespeare, E & ƒ  Divi
sion, P.O. Box 733, Newberry, SC 
29108, U .SA
Tel: 803-276-5504; fax: 803-276- 
8940.

Statpower launches web site

Many boat owners and operators 
would like a better understanding of 
battery inverters and chargers. Now 
they can get information on one of 
the leading brands and how they per
form from a new Internet site. 
Statpower Technologies corporation 
of Burnaby, BC, Canada, has introdu
ced a new web site with descriptions, 
specifications and photographs of its 
products. Also included is an e-mail

link to the company and a section on 
the most-frequently asked questions 
about inverters and chargers. The ad
dress http://www.statpower.com is 
used to reach the site.
"This site will help us provide better 
customer service, as it can be contac
ted 24 hours a day, 7 days a week 
from anywhere in the world," said 
Statpower marketing and customer 
service manager Lawrence Neill. "It 
also has a great deal of helpful infor
mation for those interested in learning 
more about battery inverters and 
chargers in general."
Statpower plans to add more informa
tion and features to the site in the futu
re. The company manufactures the 
PROwatt line of DC to AC inverters 
and the Truecharge line of battery 
chargers.

Information:
Statpower Holland, Business Center 
Heirien, Economiestraat 39, 6433 KC 
Hoensbroek, Holland 
Tel: 045.237318; fax: 045.218526.

DREW Marine division

Proven and refined in over 25 years of 
use under the most demanding ship
board conditions, MAR-TEC specialty 
equipment for onboard fuel and lube 
analysis is universally acclaimed for ac
curacy, dependability and durability. 
Offered by Ashland Chemical's Drew 
Marine Division as part of its compre
hensive Fuel Management Program, 
MAR-TEC test kits have been used on 
over 25,000 vessels. The full array of 
MAR-TEC tests for critical properties of 
both fuel and lube oils-including visco
sity, density, water content and com- 
patibility-is offered in the MAN B&W 
Fuel and Lube Analysis Set, and indivi
dual test cabinets for bunkers and lu
bes are also available. All MAR-TEC fuel 
testing is conducted with reliable 
samples extracted by the MAR-TEC 
SAMPLE-TEC unit which utilizes the 
scientifically correct flow proportional 
sampling process.
Given its potential impact on opera
tions and expenditures, the most im
portant liter of fuel delivered to a ship 
is the bunker sample-and the SAMPLE- 
TEC unit ensures a valid sample.

Although conventional sampling me
thodologies assume that fuel oil is ho
mogeneous, with uniform characteris
tics throughout, incompatibility and 
contamination introduced in the tran
sit system frequently break down the 
blend and destroy homogeneity in 
modern-day fuels. SAMPLE-TEC is a 
precisely engineered device for obtain
ing an accurate, representative sample 
during delivery. Fitted to the bunker 
manifold and powered by the kinetic 
energy of the fuel flow, it extracts mi
cro-samples from the fuel in direct 
proportion to the rate of delivery. Ad
justable for variable operating condi
tions, this process overcomes the limi
tations of drip sampling methodology, 
which may perform well under care
fully controlled conditions but is sub
ject to significant error during normal 
shipboard operation. The benefits of 
flow proportional sampling are univer
sally recognized and acknowledged 
by many leading industry authorities, 
including ABS Oil Testing Services.
The ability to confirm delivery terms is 
important to bunker suppliers as well 
as their customers, and an automated 
MAR-TEC sampling device that frees 
crew from much of the burden related 
to sampling is in use on a growing 
number of bunker barges. SAMPLE- 
TEC uses a computer-controlled sole
noid needle valve to obtain specimens 
over the period of the delivery, feed
ing them through a distribution sys
tem to three sample bottles. The de
sign flexibility of this system makes it 
attractive as well for other vessels, 
especially newbuildings.
MAR-TEC equipment and procedures 
are designed for easy, efficient use 
even by novice technicians. Each test 
kit is supplied with clear instructions, 
analysis guidelines and recommenda
tions for remedial action. All MAR-TEC 
equipment is constructed to ensure 
quality results and accuracy to labora
tory standards, as well as compliance 
with stringent European EMV (electro
magnetic radiation) laws. With unpa
ralleled technical support available 
through Drew Marine's worldwide 
service network, ship engineers are as
sured of obtaining full value from the 
data that MAR-TEC tests provide for 
key fuel parameters:
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VISCOSITY Is perhaps the most basic 
property, with impact on the way fuel 
is produced, graded, traded, purcha
sed, stored and consumed. Precise 
and accurate measurement is essential 
for confirming delivery specifications, 
determining correct pumping and in
jection viscosity, and controlling injec
tion temperature. The MAR-TEC VIS- 
COMAR Fuel and Lube Oil Viscosity 
Test uses a patented electronic instru
ment that is designed specifically for 
the harsh marine environment. Pro
tected from engine room vibrations in 
a sturdy metal housing, VISCOMAR 
uses the failing ball principle in an as
sembly that minimizes any margin for 
error. The VISCOMAR test measures 
the kinetic viscosity of oil and will cal
culate the ignition quality of fuel as 
CCAI and CM values. In addition, be
cause changes in lube oil viscosity can 
indicate problems such as oxidation or 
contamination by cylinder oil or fuel 
oil, regular viscosity checks with the 
VISCOMAR unit are recommended. 
DENSITY has a major effect on both 
value and operating efficiency. Becau
se fuel oil is purchased by "weight" 
but delivered by volume, density me

asurement for the purpose of tonnage 
conversion is essential for the bunker 
purchaser—a density discrepancy of 
only 0.010 represents a 1 %  monetary 
difference. With many separators, the 
ship's engineer also needs to know the 
precise density of fuel to make correct 
settings; and density combines with 
viscosity in determining ignition quali
ty. The MAR-TEC DENSI-TEC testing 
unit accurately measures the density 
of marine heavy fuel at specified tem
peratures and includes a diagram for 
determining optimal separator disk 
adjustments.
WATER is the most common contami
nant found in oil. Its presence is always 
detrimental, with effects ranging from 
increased fuel costs due to reduced 
energy content, to serious operating 
problems and even the potential de
struction of ship engines due to heavy 
lube oil contamination with salt water. 
TOE-TEC and TOE-TEC MX are paten
ted MAR-TEC tests for lube and fuel 
od, respectively, which provide results 
as a percentage of water-in-oil, easily 
read
from a gauge on the test kit reaction 
chamber.

Additional MAR-TEC test kits are avail
able for measuring other important fu
el attributes such as compatibility 
(using the MAR-TEC COMPAMAR 
test), pour point and flash point. MAR- 
TEC lube oil procedures from Drew 
Marine include TOTAL BASE NUMBER 
(TBN) instant checks for deterioration.

Information:
Ron leva. Product Manager. 
Tel: +1 201-263-7733

fig.S. Available m six sizes, the MAR-TtC 
Mini- Tank can accommodate a  vorirty of 
machinery ports ranging from filters, as illu

strated, to fuel oil pumps, injectors, purifier 

parts, heaters, coolers, etc.

B R I E V E N  V A N  L E Z E R S

Een leven op zee, heeft 
dat toekomst?

"Met stijgende verbazing, en ook iets 
van verontwaardiging, lees ik in de 
vakbladen c.q. pers over de grote in
vesteringen die de laatste tijd worden 
gedaan op onze vaderlandse zeevaart
scholen.
Nieuwe gebouwen, moderne Simula
toren, hernieuwde lerarenopleidin
gen. Brallende toespraken, vol goede 
voornemens, maar loze toezeggingen, 
van directeuren, vertegenwoordigers 
van redersvereniging of ambtenaren. 
Intentieverklaringen worden opge
steld en een handtekening is gauw ge
zet. Papier is nog steeds geduldig. 
Vlissingen, Amsterdam/IJmuiden, Ter
schelling, iedereen doet mee. Waar is 
dit allemaal voor? Om het ego van de 
directies der scholen te strelen? Of 
werkgelegenheid van de leraren te 
vergroten? Of misschien het geweten 
van minister jorritsma te sussen? Het is 
toch niet bedoeld, mag ik aannemen, 
om vol goede moed, leerlingen op te 
leiden voor een baan in de zeevaart??? 
Want ik kan me niet voorstellen, dat

het nog niet is doorgedrongen tot de 
besturen van de scholen etc. dat het 
zinloos is om nog Nederlandse, (lees 
Europese) jongens en meisjes klaar te 
stomen voor een baan op zee.
Een enkele uitzondering, om b.v. in de 
bagger, in de kleine kustvaart als kapi
tein/eigenaar te gaan varen, of op 
jachten als hobby, daargelaten.
De leerlingen komen van school, vol 
goede moed en trappelend van onge
duld om aan de slag te gaan. Met heel 
veel moeite wordt er een plaatsje als 
stagiaire gevonden. Want dat is nog 
wel goedkoop en ach, een extra hand
je aan boord is nooit weg.
En dan komt de tijd dat het diploma 
wordt uitgereikt. Nieuwe vreugde. 
Goed geschoold, meestal gemoti
veerd staan ze klaar om te beginnen. 
Maar waar? Schrijven, bellen, bezoek
jes brengen aan rederijkantoren. Geen 
schijn van kans. ja, even voor een be
middelingsbureau, crewing-agency 
(lees uitzendbureau). Een blauwe 
maandag, misschien, maar zonder 
enige kans op een vaste aanstelling. 
Waarom? "jullie zijn veel te duur", is 
de stelling van de reders. "Maar we 
hebben kwaliteit, vakkennis", luidt het

antwoord. "Niet belangrijk", klinkt het 
nu. "Daar kopen we niets voor". Er is 
wereldwijd een schreeuwend tekort 
aan geschoolde zeelieden. Vooral voor 
de machinekamer zijn in feite haast 
geen mensen meer te krijgen, En Ne
derlanders kunnen nog wel varen, 
mits zij bereid zijn genoegen te ne
men met de internationale standaard 
van gages. En daarvan kun je in Euro
pa domweg niet leven.

De volgende normen worden mo
menteel gehanteerd. Dit is 'all in' dwz 
inclusief overwerk, sociale voorzienin
gen, vakantiegeld, verlofdagen etc. 
Per maand ongeveer: 
watroos/kok ƒ  1.850,-; 3e strman/4e 
wtk ƒ  2.280,- ; 2e strman/ 3e wtk 
ƒ  2.890,-; le  strman/2e wtk ƒ  3.890,-; 
Kapitein/HWTK/5.980,-.
En daar mag je dan 7 dagen p/week, 
24 uren p/dag voor klaar staan. Wil je 
meer? Dan ligt daar de gangway en 
kun je naar huis. In b.v. Rusland, Po
len, Roemenië, de Filippijnen heb je 
hier een redelijk bestaan mee. Maar 
wij ?
Het zou van eerlijkheid en moed getui
gen als de verantwoordelijken onder

ons, klip en klaar durfden vertellen 
waar het nu echt om draait. Dat jonge 
mensen niet meer gepaaid worden 
met romantische verhalen over gou
den stranden, palmbomen, veel stap
pen en mooie meisjes. En een goed 
belegde boterham.
Maar dat, als je echt naar zee wilt, het 
keihard werken betekend voor heel 
weinig geld. En samen moet leven 
met een mix van scheepsmaten in 
steeds goedkoper gebouwde verblij
ven. Met sociale rechten die als maar 
verder worden afgebroken. De tijd van 
|ames Onedin lijkt te herleven.
Pas dan zijn we realistisch en misleiden 
we onze jonge mensen niet. Want op
leiden voor banen die domweg niet 
bestaan, nee, dat is echt geld weg
gooien.
Kom, dames en heren, neem uw ver
antwoording".

De naam vam de schrijver van deze 
brief is bij de redactie bekend.

U D EM A M A R IT IM E  B.V

Voor het uitzenden, detacheren, werven & selecteren van
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K N M I door G.E. Venendaal

KLIMAAT EN WATER
De heer G. I. Venendaal was tot I december 1996 werkzaam als Coördinator Marine Affairs bij het Modelling Department van het KNMI 
(G.E. Venendaal)

Op onze met water bedekte planeet zi|n het klim aat en water onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zowel 
overstrom ingen als langdurige droogteperiodes zijn klim atologische extremen die door een m inder goede 
w aterhuishouding frequenter kunnen voorkomen of verergeren. Op kleine schaal kunnen we het grondw a
terpeil zien veranderen wanneer neerslag altijd direct wordt afgevoerd naar riolen, sloten en rivieren. Op g ro 
te schaal zou het afsmelten van de ijskappen het wereldklim aat aanzienlijk kunnen veranderen.

In dit artikel wordt in het kort een aantal 
zaken besproken waaruit blijkt hoe kli
maat en water elkaar beïnvloeden, en 
welke effecten een veranderde water
huishouding kan hebben. Het bewaken 
van de wereld-waterhuishouding is één 
van de taken (via een aantal onderzoek
programma's) van de World Meteoro- 
loglcal Organization (WMO).

Aardrotatie
Elk jaar worden vanaf eind juni de da
gen steeds korter, en na eind december 
worden ze weer langer. Met deze uit
drukking wordt eigenlijk bedoeld dat 
de daglichtperiode van een etmaal in 
lengte varieert. Dit is voornamelijk het 
gevolg van de stand van de aardas en 
de verplaatsing van onze planeet in 
haar baan om de zon (ecliptica) waar
door de zonsdedinatie, voor ons de 
zonnestandhoogte, verandert.

Het letterlijk korter worden van dagen, 
of van etmalen, zou veroorzaakt kun
nen worden door verhoging van de 
draaisnelheid van de aarde. En dat ge
beurt ook werkelijk. Al miljarden jaren 
lang draait onze planeet telkens iets 
sneller om haar as. Die snelheidsvergro- 
ting wordt veroorzaakt door de aan
trekkingskracht van de zon en de maan 
en, in veel mindere mate, die van de 
planeten van ons zonnestelsel.

Daarnaast zou een verandering van de 
rotatiesnelheid ook kunnen worden 
veroorzaakt door het afsmelten van de 
ijskappen. Het zeewatemiveau zal stij
gen en het smeltwater zal uiteindelijk 
verzameld worden op de evenaar, en 
daardoor de draaisnelheid verkleinen. 
Een stijging van 1,5 mm per jaar zal een 
etmaalverkorting tot gevolg hebben 
van ca. 1 duizendste seconde per eeuw. 
Stijging van het zeewatemiveau alleen 
als gevolg van temperatuurverhoging 
(uitzetting van water) zal nagenoeg 
geen invloed hebben op de rotatiesnel
heid.
Sinds kort wordt echter nog een oor
zaak vermoed voor het sneller draaien

van onze planeet: de activiteiten van de 
aardbewoners. Al vaker is bedacht dat 
de draaisnelheid van de aarde zou ver
anderen als alle planeetbewoners op 
hetzelfde moment een sprong in de
zelfde richting zouden maken. De aar
de zou dan een "zetje" krijgen.

Massaverplaatsing
Maar ook door het verplaatsen van 
massa, of het ingrijpen in natuurlijke 
massaverplaatsingen, zou die snelheid 
beïnvloed kunnen worden. Op aarde 
zijn in de afgelopen 50 jaren een groot 
aantal stuwmeren aangelegd en irriga- 
tieprojecten uitgevoerd waardoor veel 
water niet rechtstreeks naar de oceanen 
wordt afgevoerd. Een aanzienlijke hoe
veelheid van dit water bevond zich 
eerst in oceaangebieden rond de eve
naar, en wordt nu veel noordelijker en 
zuidelijker gebruikt of opgeslagen. 
Daardoor is massa dichter bij de aardas 
terechtgekomen, en is de draaisnelheid 
vergroot (denk aan een kunstschaatser 
die in een pirouette sneller draait door 
zijn armen dicht tegen zijn lichaam te 
houden).

Zorgwekkend is die snelheidsverande- 
ring niet. Zeer nauwkeurige metingen 
van het NASA Goddard Space Flight 
Center lijken aan te geven dat hierdoor 
een etmaal achtmiljoenste seconde kor
ter geworden is in de laatste 50 jaar. 
Dat is veel minder dan de (ongeveer) 
duizendste seconde veroorzaakt door 
de maan in dezelfde periode.

Bij irrigatieprojecten wordt ook massa 
verplaatst. Het beste voorbeeld lijkt te 
zijn het Aralmeer in Uzbekistan. Dit 
meer (zonder afvoer) werd gevoed 
door de rivieren Amur Darya en Syr Da- 
rya. In 1960 had het meer een opper
vlakte van 68.000 km2, en een volume 
van 1090 km3. Na 10 jaren aftappen 
van de rivieren voor irrigatiedoeleinden 
en industrieel gebruik was in 1970 het 
wateroppervlak met 40%  verkleind, en 
het volume met 66%. Nog steeds 
wordt het meer kleiner en leger, en

zonder drastische maatregelen zal het 
in het begin van de volgende eeuw na
genoeg geheel verdwenen zijn. Een 
massa van ca. 1000 miljard ton is dan 
verplaatst.

Ook bij andere zoetwater-meren en - 
binnenzeeën wordt volumeverminde- 
ring waargenomen. De totale volume- 
vermindering van alle meren op aarde 
wordt geschat op 72 km3 per jaar. Als 
dat water (na verdamping) als neerslag 
in de wereldzeeën zou terechtkomen, 
dan zou dat een zeespiegelstijging van 
20 mm per eeuw tot gevolg hebben. 
Het tegengestelde komt ook voor. De 
waterstand in de Kaspische Zee, 's we
relds grootste "meer", is sinds 1978 
met 2,25 m gestegen. De kustzones lij
den veel schade aan gebouwen, we
gen, constructies en landbouwgrond, 
als gevolg van overstromingen. Hoge 
kosten worden gemaakt om de gevol
gen van de voortdurende waterstand- 
verhoging te beperken. Momenteel 
wordt onderzoek verricht naar de oor
zaak, en vooral naar het plotselinge op
treden van het verschijnsel.

Precessieverandering
Door massaverplaatsing verandert ook 
de stand van de aardas.
Slechts bij benadering maakt de aardas 
een constante hoek met het vlak van de 
ecliptica tijdens een omwenteling om 
de zon. In werkelijkheid beschrijft het 
uiteinde van de aardas, door de ge
combineerde werking van zon en 
maan, ongeveer een cirkel rond de 
pool van de ecliptica (het baanvlak van 
de aarde om de zon).

Deze beweging, precessie genoemd, 
voltrekt zich in een periode van 26000 
jaar. Als gevolg van de aantrekkings
kracht van de maan geschiedt het 
doorlopen van die precessie-cirkel vol
gens een golflijn (nutatie), waarbij af
wijkingen van de cirkel ontstaan. Mede 
als gevolg van het verplaatsen van wa
termassa's naar hogere breedtes is een 
grotere afwijking geconstateerd.
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Zeewaterspiege)
Er lijkt nog een neveneffect te bestaan: 
door het onttrekken van water aan de 
oceanen zou de zeewaterspiegel min
der snel stijgen dan tot nu werd veron
dersteld.

waarnemen van zeewatertemperatu- 
ren. In het begin van de eeuw werden 
door schepen de temperaturen gemeld 
in hele graden (Fahrenheit), nu is een 
nauwkeurigheid van 0.1 'C  vereist.

Fig. 1: De stijging 
van de zeespiegel 
(boven) lijkt gelijke 
tred te houden met 
de stijging van de 
zeewatertempera- 
tuur (onder).

Y EA R

Y EA R

Die hogere watertemperaturen hebben 
een toename van verdamping en een 
verhoging van neerslag tot gevolg, 
waarbij de atmosfeer wordt opge
warmd door het vrijkomen van latente 
warmte (condensatie- en stollings- 
warmte). Terwijl het "broeikas-scena- 
rio" aangeeft dat de atmosfeer wordt 
opgewarmd door warmte (infrarood) 
straling, lijkt dit onderzoek aan te tonen 
dat het in temperatuur verhoogde zee
water de atmosfeer verwarmt.

Helaas is de oorzaak van de watertem- 
peratuurstijging (nog) niet bekend. Ge
dacht wordt aan veranderingen in oce- 
aanstromingen, of in verticale tempera- 
tuurstructuren, waardoor bij menging 
en opwelling minder koud water naar 
de oppervlakte wordt gebracht.

Het grootste deel van de stijging van 
het waterniveau wordt toegeschreven 
aan uitzetting van het zeewater door 
temperatuurverhoging. Slechts weinig 
extra water, afkomstig van smeltende 
gletsjers op lagere breedtes, werd naar 
zee afgevoerd. Bovendien lijken de ijs
kappen op de polen aan te groeien om
dat verhoogde verdamping op lagere 
breedtes een grotere sneeuwval op ho
ge breedtes tot gevolg heeft. Dat is een 
belangrijk gegeven, want in de komen
de eeuw lijkt verandering van de ijskap
pen de meest belangrijke oorzaak van 
verandering van de waterstand op zee 
te zijn.

Fig. 2: De gemiddelde wereld-luchttemperatuur is minder dan 1 ' C gestegen in de afgelopen eeuw.

Aangenomen wordt 
dat die stijging van het 
zeewater een direct ge
volg is van het veran
derde broeikaseffect 
waardoor de gemiddel
de temperatuur van de 
atmosfeer is toegeno
men. Echter, het zee- 
waterniveau is in onze 
eeuw ongeveer 15 cm 
gestegen, een redelijk 
lineaire stijging die niet 
helemaal parallel loopt 
met de waargenomen 
temperatuurstijging 
van de atmosfeer in de
zelfde periode, maar 
wel met de tempera
tuurstijging van het zeewater (zie Fig 1).

Het is (nog) niet goed verklaarbaar 
waarom de zeewatertemperatuur sinds 
1900 met ca. 1“C is gestegen, terwijl 
dat niet geldt voor de luchttempera
tuur (zie Fig. 2). Een oorzaak zou kun
nen zijn de nog steeds veranderende 
meetmethodes, en het gebruik van ver
schillende instrumenten met bijbeho
rende nauwkeurigheid, vooral bij het

Een andere mogelijke oorzaak zou kun
nen blijken uit een analyse van 40 jaren 
gegevens van zeewatertemperaturen, 
neerslag, vochtigheid en oppervlakte 
luchttemperaturen (Scripps Institution of 
Oceanography, USA). Berekeningen en 
vergelijkingen met modellen lijken aan te 
tonen dat de stijging van de luchttempe
ratuur voornamelijk het gevolg is van ho
gere zeewatertemperaturen.

Uskap
Een wereldwijde gemiddelde tempera
tuurstijging van ongeveer 2”C kan een 
stijging van nog eens 30 a 95 cm tot 
gevolg hebben. Sommige onderzoe
kers verwachten dat dit binnen 40 jaar 
zal gebeuren, maar in ieder geval vóór 
het jaar 2100. Overigens is uit metin
gen gedurende de laatste 40 jaren ge
bleken dat zo'n gemiddelde tempera-
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Fig. 3: Het Topex/Po- 
seidon sateiiiet-meet- 
systeem.
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tuurstijging het gevolg is van hogere 
nachttemperaturen. Vermoed wordt 
dat dit te wijten is aan een combinatie 
van de werking van broeikasgassen, be- 
wolkingstoename en verhoogde uit
stoot van zwavel. En misschien dus ook 
door nachtelijke warmte-afgifte van het 
in temperatuur gestegen zeewater.

Maar de zorgwekkende theorie dat 
door de temperatuurstijging de gehele 
West-Antarctische ijskap door afsmel- 
ting zou kunnen "instorten" en in zee 
glijden, wordt door experts verworpen. 
Berekeningen suggereren dat dit bij 
een opwarming van ongeveer 4"C, bin
nen honderd jaar, zou kunnen gebeu
ren.

Bovendien, wat ijsdeskundigen ver
staan onder "instorten" is voor niet- 
deskundigen een redelijk langdurig 
proces: het zou verscheidene eeuwen 
duren voordat al het West-Antarctische 
ijs in zee zou zijn gegleden. Uiteindelijk 
zou het zeewatemiveau dan met 5 m of 
meer zijn gestegen, maar met een snel
heid van niet meer dan 1 a 2 cm per 
jaar. Bij zo'n geleidelijke stijging lijkt tijd 
beschikbaar voor evacuatie of voor het 
nemen van maatregelen, al is zo'n situ
atie bedreigend genoeg voor laaggele
gen gebieden als Nederland, Bangla
desh en een groot aantal eilanden in de 
Pacific.

Een "science fiction"-achtig plan dat 
voorziet in het opslaan van dat smelt
water, in enorme zoetwaterreservoirs in

woestijnen rond de evenaar, zou kun
nen bewerkstelligen dat:
-  woestijnen geïrrigeerd kunnen 

worden,
-  het zeewatemiveau niet zo sterk 

stijgt, en
-  de aardrotatie weer wat vertraagt. 

Metingen
Overigens blijkt het zeewatemiveau 
minder snel te stijgen dan voorheen 
werd aangenomen. Wetenschappers 
die metingen verrichten met behulp 
van de Frans-Amerikaanse Topex/Posei- 
don satelliet hebben onlangs toegege
ven dat ze die stijgsnelheid hebben 
overschat, of liever: verkeerd berekend.

In mei 1995 meldde de Universiteit van 
Texas (Austin) dat het niveau met 4 
mm per jaar steeg. Vanaf die tijd was 
die schatting nog een mm gestegen tot 
5 mm per jaar.

De Topex/Poseidon satelliet (zie Fig. 5) 
bepaalt de hoogte boven zeeniveau 
door de tijd te meten dat een signaal er 
over doet om de afstand tot het zee-op- 
pervlak (en terug) te overbruggen. Om 
uit deze gegevens de hoogte van het 
zeeniveau te berekenen moet een cor
rectie worden toegepast voor de afwij
king veroorzaakt door de uiterst kleine 
positieverandering van de satelliet in 
zijn baan, vanaf het moment dat het 
signaal werd verzonden. Aan die cor
rectie werd echter het verkeerde teken 
toegekend, waardoor die afwijking 
werd verdubbeld.

De afwijking was zo klein dat de fout tot 
heden niet werd opgemerkt. Nu echter 
meet de satelliet een jaarlijkse stijging 
van de zeespiegel van 1 à 3 mm.

Klimaatonderzoek
In dit artikel wordt gesproken over zeer 
kleine veranderingen en wijzigingen, 
van onderdelen van millimeters tot cen
timeters, en tijdsverlopen van onderde
len van seconden tot eeuwen. Toch 
wordt niet uitgesloten dat ook deze 
zeer kleine veranderingen invloed op 
het klimaat kunnen hebben, soms in de 
zin van klimaatschommelingen, soms 
in verband met klimaatveranderingen.

Zeker is dat klimaatonderzoek complex 
is. Door die complexiteit is de voorspel
ling van een klimaatverandering maar 
beperkt betrouwbaar. De ontwikkeling 
in de tijd van een complex systeem is 
gevoelig voor de begincondities, en dat 
kan zich manifesteren in turbulent en 
onvoorspelbaar gedrag, zeker als die 
begincondities niet exact bekend zijn, 
of als ze door omstandigheden gewij
zigd worden. Daarbij komt nog een 
schaalprobleem: in het aardse klimaat 
spelen processen op een schaal van mil
limeters, bijvoorbeeld de capillaire golf
jes op de oceaan, net zo goed een rol 
als planetaire golven met lengten van 
10.000 km.

In dit verband wordt wel gezegd dat 
een storm op de N-Atlantic kan worden 
veroorzaakt door een vleugelslag van 
een vlinder in een regenwoud in Z-
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Amerika. Gechargeerd misschien, sterk 
overdreven, maar de essentie is waar: in 
weer en klimaat kunnen kleine oorza
ken grote gevolgen hebben.

Ook andersom
We zijn er inmiddels van overtuigd dat 
een klimaatverandering invloed heeft 
op het niveau van de zeewaterspiegel. 
Klimaatonderzoek wordt echter nog 
complexer door het feit dat andersom 
hetzelfde geldt: stijging van de zeewa
terspiegel heeft invloed op klimaat
schommelingen of klimaatveranderin
gen.

Er bestaat een aantal natuurkundige 
mechanismen door welke een zeewa- 
terstijging direct het wereldklimaat kan 
beïnvloeden: verandering van albedo 
(verhouding invallend/gereflecteerd 
zonlicht), plaatselijke verandering in uit
wisseling tussen atmosfeer en opper
vlak, verandering in richting en kracht 
van oceaanstromingen (energie- en 
warmte-transport), verandering van 
warmtecapaciteit, en zelfs verandering 
in chemische samenstelling van oceaan 
(saliniteit) en atmosfeer.

Ons aardse klimaat wordt in hoge mate 
beïnvloed door de uitwisseling van 
warmte en vocht tussen de atmosfeer 
en het onderliggende oppervlak. Ver
anderingen in de oppervlakte energie
balans worden bepaald door verande
ringen in albedo en vochtgehalte van 
het oppervlak. Een zeespiegelstijging 
vergroot het met water bedekte opper
vlak van de aarde, dat een veel lager al

bedo heeft, en een veel grotere voch
tigheid dan de landmassa. Een veran
dering van albedo van 0.01 zal 1 'C  ver
andering van oppervlaktetemperatuur 
tot gevolg hebben.

Verandering van oppervlakte-vochtig- 
heid in een bepaalde regio veroorzaakt 
verandering van verdamping, en daar
door van hoeveelheid neerslag (hoewel 
niet noodzakelijkerwijs in dezelfde re
gio). Een merkbare verandering van de 
gemiddelde temperatuur kan het ge
volg zijn.

Opmerkelijk is dat gelijktijdige verande
ring van albedo en beschikbare hoe
veelheid vocht elkaar kunnen compen
seren. Modelberekeningen geven aan 
dat bijvoorbeeld ontbossing van het 
Amazonegebied hetzelfde effect zou 
hebben als een daling van het zeewa- 
terniveau (wat betreft albedo en vocht). 
Het gevolg zou zijn een kleine netto 
verandering van oppervlaktetempera
tuur in het ontboste gebied, zonder 
waarneembare gevolgen voor het we
reldklimaat.

Waarnemingen
Waarnemingen zijn van vitaal belang 
voor klimaatonderzoek. Veel, en vooral 
nauwkeurige waarnemingen van radio- 
sondes, van satellieten, remote sensing, 
radar, boeien, vliegtuigen en zeer zeker 
van schepen.

Het grootste belang van scheepswaar- 
nemingen ligt vooralsnog bij het opera
tionele gebruik van de gegevens voor

de productie van weerkaarten, ver
wachtingen en stormwaarschuwingen, 
vooral ter verhoging van de veiligheid 
van zeevarenden en het milieu.

Maar daarnaast worden de meteorolo
gische en oceanografische waarnemin
gen gebruikt voor klimaatonderzoek, al 
sinds de tijd van Buys Ballot, die met 
behulp van die gegevens zijn "Wet" 
formuleerde voor de bepaling van de 
ligging van hoge- en lagedrukgebie
den.

Tegenwoordig worden meetresultaten 
en waarnemingen gebruikt in het 
World Climate Research Program 
(WCRP) van de World Meteorological 
Organization (WMO) en de Inter
governmental Oceanographic Com
mission (IOC) van de UNESCO. Niet zo 
zeer om een "Wet" te formuleren, zoals 
Buys Ballot deed, maar om te bepalen 
hoe klimaat en levensomstandigheden 
op aarde door ons gedrag worden 
beïnvloed. Ten aanzien van dat gedrag 
zouden uiteindelijk aanbevelingen kun
nen worden gedaan.

Bronnen:
-  Studies in Geophysics: Sea Level 
Change (1990)
-  International Marine Science News
letter (1992-1996)
-  World Climate News (1994-1996)
-  Global Environmental Change re
port (1995)
-  Global Climate Observing System 
Newsletter (1996)
-  KNMI Klimaat Knipselkrant.

I v e r s e n

N I E U W E  U I T G A V E NScheepvaartinspectie en klassifi
catiebureaus werken samen

Het hoofd van de Scheepvaartinspec
tie, ir. H.C.H. ten Hoopen, heeft op 
donderdag 21 november namens Ne
derland een overeenkomst onderte
kend met klassificatiebureaus die op 
Nederlandse zeeschepen inspecties 
mogen uitvoeren op het gebied van 
veiligheid en milieu. De overeenkomst 
is ook van toepassing op zeeschepen 
die in de Nederlandse Antillen en Aru
ba zijn geregistreerd.
De overeenkomst vloeit voort uit een 
Europese richtlijn die bedoeld is om de 
veiligheid en milieuvriendelijkheid van 
zeeschepen te bevorderen door het 
stellen van minimumnormen aan or
ganisaties die veiligheids- en milieuin- 
specties uitvoeren. Deze normen zijn 
opgesteld door de Internationale Ma
ritieme Organisatie (IMO) en de Euro
pese Unie. De overeenkomst geeft aan

welke taken de organisaties mogen 
verrichten en op welke manier dat 
moet gebeuren.
De EU-lidstaten zijn verplicht om de 
Europese Commissie periodiek te rap
porteren over hun ervaringen met de 
organisaties die door hen zijn inge
schakeld voor het verrichten van in
specties.
De overeenkomst is gesloten met de 
klassificatiebureaus: American Bureau 
of Shipping, Bureau Veritas, Det Nors- 
ke Veritas, Cermanischer Uoyd,
Lloyds Register of Shipping, Nippon 
Kaije Kyokai en Registro Italiano Nava- 
le.

Informatie: Marianne Duyvestijn, tel: 
070-351.73.43

Selected papers H ISW A sym posi
um  on Y acht A rchitecture  1969 -  
1994
Ship Hydromechanics Lab., Delft Uni
versity of Technology
Price per Volume: Dfl. 95,00 (Students 
Dfl. 75,00)

During the last 25 years a continuing 
interest in the papers presented at the 
biannual 'International Symposia on 
Yacht Research and Yacht Construc
tion", held in the period 1971 -  1994 
in Amsterdam, has been shown.
The subjects treated concern sailing- 
and motoryacht research, design, 
strength, and production methods, as 
well as aspect of classification and 
safety.
As the printed volumes of each Sym
posium are not any more available a

selection of the presented papers in 
the above mentioned period is now 
collected in one volume comprising in 
total 626 pages.
This collection offers a wealth of infor
mation for yacht designers, yachtbuil- 
ders and the interested yachtsman 
If you are interested in this Volume 
please sent a letter to:

P.W. de Heer,
Delft University of Technology,
Ship Hydromechanics Lab. Meketweg 2, 
2628 CD Delft,
The Netherlands
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Kwartaalrapport LRS TABEL 1 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil Lo.v.
3e kwartaal 3e kwartaal per 30 september 1996 vorig kwartaal

N gt N gt N gt egt N gt

1 (1 ) japan 117 2.210.266 109 2.659.512 492 14.022.636 8.515.354 + 16 + 428.273
2 (2 ) Zuid Korea 35 1.353.719 39 1.301.123 301 12.853.943 6.854.175 + 5 + 166.393
3 (3 ) China 14 156.438 21 269.542 185 2.422.681 1.769.107 + 11 + 93.348
4 (4 ) Duitsland 15 240.815 12 138.765 138 2.115.544 2.127.675 -  8 -  103.084
5 (6 ) Italië 4 119.720 6 159.500 92 2.097.213 2.029.243 -  3 + 57.536
6 (5 ) Polen 8 123.627 9 109.100 131 2.065.336 1.615.725 -  8 -  150.191
7 (8 ) Roemenië 4 8.896 5 65.325 94 1.023.055 813.152 -  3 -  42.252
8 (7 ) Taiwan 2 171.556 6 151 200 30 968.514 531.669 -  2 -  168.536
9 (22) Denemarken 5 107.017 0 0 34 920.817 681.500 + 5 + 699.837

10 (10) Oekraine 1 38667 0 0 38 848.737 627.930 -  3 -  75.292
11 (9 ) Spanje 18 114.395 35 34.496 131 824.988 760.912 + 19 -  120.574
12 (11) Kroatië 3 82.204 3 77.900 29 652.284 518.872 + 1 + 143
13 (13) Finland 0 0 0 0 10 567.206 598.590 0 0
14 (12) Rusland 3 14.342 0 0 90 536.941 620.962 -  27 -  45.851
15 (15) Nederland 20 39.026 29 64.647 135 469.179 660.173 + 12 + 21.519
16 (14) Turkije 6 20.265 5 31.300 44 453.872 345.050 -  6 -  5.727
17 (17) Frankrijk 4 5.434 3 60.510 14 383.206 443.696 -  3 + 57.100
18 (21) Indonesië 0 0 16 230.700 26 351.160 295.062 + 9 + 117.660
19 (16) USA 2 4.785 1 100 65 341.876 384.430 -  35 -  12.226
20 (19) Noorwegen 7 11.680 15 20.526 60 278.498 403.506 + 4 -  6.118

Wereld 334 5.004.617 361 5.512.939 2.533 45.876.876 32.456.400 -  56 + 849.754

TABEL 2 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil t.o.v.
3e kwartaal 3e kwartaal per 30 september 1996 vorig kwartaal

N gt N gt N gt egt N gt

Vloeibaar gastankers 18 99.298 9 342.176 65 2.624.273 2.160.505 -  4 + 568.177
Chemicaliën tankers 15 135.540 23 166.440 152 1.777.367 1.727.939 + 12 4.673
Olietankers 31 1.130.639 22 1.126.064 185 8.320.422 3.997.298 -  7 -  141.996
Overige tankschepen 0 0 0 0 6 20.900 36.940 0 + 3.950

Droge bulkschepen 55 2.073.966 55 1.422.205 415 14.307.464 6.927.145 -  7 -  725.191
Droge bulk/oliesc hepen 0 0 0 0 4 260.000 130.000 0 0
Droge bulk, overig 8 238.633 6 33.395 28 611.936 373.794 -  3 -  104.920
Vrachtschepen 52 189.039 44 265.773 402 2.135.799 2.513.556 -  48 -  233.931
Pass./vrachtschepen 0 0 0 0 5 33.132 49.394 0 0
Containerschepen 42 935.530 75 1.668.052 437 10.544.742 7.938.302 + 35 + 1.265.734
Koel schepen 3 12.943 0 0 30 246.802 337.771 -  8 -  51.849
Ro-ro vrachtschepen 1 18.265 8 216.949 71 1.829.378 1.294.292 + 9 + 211.403
Pass./ro-ro vrachtsch. 8 34.783 16 39.200 95 694.574 888.182 + 6 -  25.899
Passagiersschepen 7 77.022 19 194.155 104 1.907.856 2.647.012 + 7 + 120.896
Overige droge lading 0 0 2 9.800 7 54.648 62.199 + 2 + 8.800

Subtotaal ladingschepen 240 4.945.658 279 5.484.209 2.006 45.369.293 31.084.329 -  6 + 890.501

Visserij vangschepen 43 19.958 40 10.184 255 161.557 493.925 -  25 -  11.257
Visserij, overig 3 906 1 350 7 14.944 29.220 -  1 49
Offshore, bevoorrading 6 13.762 3 8.347 19 43.549 123.207 -  20 -  15.575
Offshore, overig 0 0 1 170 4 3.410 11.686 + 1 + 170
Research 1 4.260 2 1.310 20 55.624 121.133 -  2 1.784
Slepen/duwen 32 9.045 30 6.274 178 53.455 261.155 + 3 59S
Baggeren 3 9.809 1 1.300 16 79.005 152.901 -  2 -  11.329
Overig 6 1.219 4 795 28 96.039 178.844 -  4 328

Subtotaal bedrijfsvaart. 94 58959 82 28.730 527 507.583 1.372.071 -  50 -  40.747

Totaal 334 5.004 617 361 5.512.939 2.533 45.876.876 32.456.400 -  56 + 849.754

Uoyd's Register of Shipping 
World Shipbuilding Statistics, 
september 1996

De omvang van het wereldorderboek 
nam in het derde kwartaal met 
849.754 gt toe tot 45,876.876 gt res
pectievelijk met 410.744 egt tot 
32.456.400 egt. Het aantal schepen is 
echter met 56 gedaald tot 2533.
De opleveringen waren zo'n 20% la
ger dan in het vorige kwartaal: 334 
schepen met in totaal 5.004.617 gt 
(3.210.681 egt), dat is 41 schepen en 
1,235.818 gt (961.959 egt) minder 
dan in het voorgaande kwartaal.
Er werden 361 nieuwe opdrachten ge
meld, met in totaal 5.512.939 gt 
(3.964,715 egt). Dit is 27 schepen 
minder dan in het voorgaande kwar
taal, maar 648.510 gt en 286.079 egt 
meer.
Volgens de gegevens van Lloyd's 
moest ruim 21% van de orderporte
feuille (9,9 miljoen gt) nog in 1996 
worden opgeleverd, bijna 50%  (22,8 
miljoen gt) in 1997 en bijna 29% 
(13.2 miljoen gt) in 1998 of later.

De cijfers voor de 'Top 20' scheeps
bouwenden worden in tabel 1 gege
ven.
Daarin zijn nogal wat verschuivingen 
te constateren. Denemarken dat vorig 
kwartaal uit de Top 20 verdween, is nu 
weer terug, op de 9e plaats, met een 
toename van bijna 700.000 gt, on
danks het feit dat er in het kwartaal 
geen opdrachten werden gemeld! In 
dit verband is de zin die elk kwartaal in 
de 'Preface' van de Lloyd's publicatie 
staat, van belang:
'Due to on-going amendments, it can 
happen that a quarter's difference be- 
tween orders reported and comple- 
tions, when added to the previous end 
of quarter order book, wilt not tally 
with the current end of quarter order 
book.'
Het verschil in Denemarken wordt ver
oorzaakt door 9 grote containersche
pen met 733.392 gL die vorig kwar
taal niet In de tabellen waren opgeno
men.
Opvallend is ook dat Indonesië een 
aanzienlijke vooruitgang heeft ge
boekt. Behalve Denemarken en Indo
nesië, die Brazilië en Bulgarije uit de 
Top 20 verdrongen, boekten ook |a- 
pan en Zuid Korea een winst van meer 
dan 100.000 gt.
Vier landen gingen er elk meer dan 
100.000 gt op achteruit: Taiwan, Po
len, Spanje en Duitsland.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de ver
schillende scheepstypen.

Nederland

Ons land neemt met 469.179 gt op 
de wereldranglijst een onveranderde

15e plaats in. Naar egt gemeten staat 
Nederland met 660.173 egt op de 
10e plaats, twee plaatsen hoger dan 
vorig kwartaal. Naar aantal schepen in 
opdracht staat ons land met 135 sche
pen, evenals eind vorig kwartaal, op 
de 5e plaats.
De omvang van de orderportefeuille 
nam toe, met 12 schepen, 21.519 gt

en 32.255 egt.
Er waren 29 nieuwe opdrachten met 
64.647 gt en 102.372 egt. Wat nieu
we opdrachten betreft, staat ons land 
op de 11e plaats naar gt, op de 8e 
naar egt en op de 4e qua aantal sche
pen.
Bij de opgeleverde tonnage neemt 
Nederland met 39.026 gt de 12e

plaats in, met 106.745 egt de 8e 
plaats en naar aantal schepen met 20 
stuks de 3e plaats.
Tabel 3 geeft voor ons land nadere de
tails.
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TABEL 3 Opgeleverd 
3e kwartaal

Opdrachten 
3e kwartaal

Orderportefeuille 
per 30 september 1996

Verschil to.v. 
vorig kwartaal

Toelichting tabellen

N gt N gt N gt egt N gt
De tabellen geven een overzicht van 
de opgeleverde schepen en ontvan

Chemicaliëntankers 0 0 4 8.400 5 9.600 22.080 + 4 + 8.400
gen opdrachten gedurende het kwar
taal en van de orderportefeuille per

Olietankers 1 3.983 0 0 0 0 0 -  1 -  3.995 einde kwartaal, alsmede van de ver
Overige tankers 0 0 0 0 2 5.000 11.500 0 0 schillen in de orderportefeuille ten op
Droge bulkschepen 0 0 0 0 1 15.000 10.500 0 0 zichte van het vorige kwartaal (in aan
Vrachtschepen 9 21.689 14 54.297 61 200.889 286766 + 7 + 36.563 tallen schepen en gross tonnage, or
Containerschepen 1 4.099 0 0 4 25.850 26.923 -  1 -  4 .100 derportefeuille bovendien in compen
Koelsc hepen 0 0 0 0 0 0 0 -  1 -  5.471 sated gross tonnage):
Ro-ro vrachtschepen 0 0 0 0 3 34.500 25.875 0 0 Tabel 1 per land; daarbij is tevens de
Pass./ro-ro vrachtsch. 0 0 0 0 4 57.200 68.880 0 0 rangorde aangegeven in het be
Overige droge lading 0 0 0 0 5 44.848 48.969 0 -  1.000 schouwde kwartaal en (tussen haak
Bedrijfsvaartuigen 9 9.255 11 1.950 50 76.292 158.680 + 4 -  8.878 jes) in het voorgaande kwartaal; 

Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.Totaal 20 39.026 29 64.647 135 469.179 660.173 + 12 + 21.519

A ls u van d aag voor 1 6.00 uur belt, een com pleet leveringsprogram m a
hebt u hem  m orgen in huis: onze uit- van alum inium  produkten en
gebreide catalogus. Een overzich telijk  halffabrikaten aantreft. Wij kunnen A an  ^ e In  a lu m in iu m .
boekw erk van 36 pagina's w aarin u m eestal u it voorraad leveren. Tel. (0598) 61 57 38. Fax (0598) 61 23 52.

7 DAYS 

A WEEK

* 24 HOURS 

SERVICE

• General Ship Repair

• Engineworks
• Weld- and constructionwork

• Dry-ice/torbo blasting

• Painting works 
AGENT BENELUX

STOCZNIA REMONTOWA GDYNIA

nauta
SHIPREPAIR YARD

Flexibility and Quality is our Force
Puntweg 12 - 3208 LD Spijkenisse (Industrial Area Halfweg 1) 
Telefoon 0181 - 614747/* 06 - 53205846 - Fax 0181 - 612731

VINKE & CO
Consulting Engineers and Marine Surveyors B.V.

M a r in e  C a n tu  l i a n h

We have a highly competent and skilled staff of qualified 
and sworn surveyors.

S e rv ice s:
□  Alt types of marine condition surveys
□  On / off hire; bunker, hatchsealing and preloading surveys
□  Stevedore damage surveys
□  Drydocking and repairs
□  Supervision for all type of newbuilding constructions
□  Worldwide ship management

fippaialmtah ait

□  Surveyor for several P&I Clubs
□  Non-exclusive surveyor for ABS Marine Services Ltd.
□  Surveyor for Panama Bureau of Shipping
□  Safety Inspector for Vanuatu Maritime Services Ltd.

£9 Hofhoek 34 - 3176 PD Poortugaal - The Netherlands
(3) Telephone +31.10-5062666

Fax +31.10-5062773

AN ASSOCIATE OF THE BURGER GROUP OF COMPANIES
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d o o r  C . C .  G l a n s d o r p  M S c .  F R I N A

Europese maritieme research
Het Europese consortium COMFORT verwierf uit het vierde kaderprogram m a een drietal belangrijke  
maritieme projecten. 

INCARNATION: verbetering van de veiligheid door introductie van nieuwe technieken op drukke binnenvaart - 
wegen in Europa; 

COMFORTABLE: richt zich op verbetering van inform atievergaring en weergave in een VTS en RT1S; 

MASSTER: is een project tot harmonisatie van sim ulatortrainingen.

Organisatie
Het Europese vierde kader programma 
is in begin 1996 gestart met de uitvoe
ring van een aantal projecten van de 
'first call'. De inschrijving hiervoor sloot 
op 15 maart 1995. Binnen DG VII (Di- 
rectoraat-Generaal voor Transport) 
wordt een aantal maritieme projecten 
uitgevoerd met Nederlandse participa
tie.

Een aantal Nederlandse bedrijven, insti
tuten en instanties zijn aangesloten bij 
een Europees consortium dat uiteinde
lijk een aantal projecten heeft weten te 
verwerven. Dit Europese consortium 
(COMFORT) staat onder leiding van 
het gerenommeerde Duitse Instituut IS- 
SUS uit Hamburg. In dit instituut is in 
het begin van de jaren tachtig de eerste 
Duitse scheepssimuiator geplaatst. 
Daar omheen heeft dit instituut een 
grote expertise in veiligheidsvraagstuk
ken opgebouwd. Prof Froese is direc
teur van ISSUS en heeft ook de leiding 
op zich genomen van het COMFORT 
consortium.
Het Europese consortium is ontstaan 
door samenvoeging van de twee suc
cesvolle consortia die in EURET verband 
maritieme research op het gebied van 
VTS (TAIE) en maritieme informatiesys
temen (RTIS) hebben uitgevoerd. 
(COMFORT betekent: COMbined FOr- 
ces of Rtis and Taie).
Het nieuwe consortium bestaat uit on
geveer 35 participanten. Daaronder zijn 
suppliers van navigatie- en communica
tie apparatuur zoals het Duitse STN-At- 
las en het Nederlandse HITT en INA, si
mulator instituten zoais het Deense 
DNU en het Nederlandse MSR en 
MSCN, grote technologie instituten zo
als VTT (Finland), INRETS (Frankrijk) en 
het Nederlandse TNO, instellingen 
nauw gelieerd met de overheid zoals 
AW  (een onderdeel van de RWS) en 
het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotter
dam, software ontwikkelaars, zoals IN- 
GENIA (Frankrijk) en PTMM (Italië), uni- 
versiteiten zoals die van Southampton,

Luik, Lissabon en Delft, zeevaartscholen 
zoals die van Warnemünde en Cork en 
veiligheidsconsultants zoals Opeform 
(Frankrijk), Cetemar (Spanje) en Marine 
Analytics (Nederland). Daarnaast is IFN 
(Institut Français de Navigation) een 
deelnemer in het consortium.
Het aantal deelnemers in ieder project 
is meestal tot 10 beperkt om een effec
tieve uitvoering van het project te waar
borgen.
De door COMFORT verkregen projec
ten zijn: INCARNATION, COMFORTA
BLE en MASSTER. Binnenkort worden 
de contracten getekend voor een vier
de project: RINAC.

INCARNATION
INCARNATION is een project dat als 
taak heeft langs de binnenvaartwegen 
in Europa een informatiesysteem te 
ontwikkelen dat sommige van de huidi
ge knelpunten wegneemt door het in
troduceren van de digitale snelweg en 
nieuwe technieken introduceert voor 
verbetering van de veiligheid van navi
gatie in drukke en complexe vaargebie- 
den.

Alhoewel de coördinator van dit project 
ISSUS is heeft ISSUS zich verzekert van 
de steun van een Nederlandse project
leider die door AW  ter beschikking is

The C O M FO R T Consortium 
Task 15 

IN CA RN ATIO N
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gesteld. (Ir H. C. Blaauw. Dhr. Blaauw is 
ook directeur van de stichting RIL (Rot
terdam Interne Logistiek) zodat een op
timale input van de transport wereld 
verzekerd is).

Het project zal aan het eind van 1997 
het eindrapport gereed hebben. IN- 
CARNATION lijkt een Rivier Informatie 
Systeem op te gaan leveren dat naast 
een aantal veiligheidsaspecten ook in
formatie met betrekking tot schepen 
kan produceren. Gedacht wordt aan 
walradar aan boord, het gebruik van 
transponders, automatisch melden, 
verstrekken van tijdsafhankelijke infor
matie door middel van INTERNET en 
het ondersteunen van reisplanning.
Aan dit project doen nu bedrijven uit 5 
landen mee: Duitsland, Frankrijk, Bel
gië, Nederland en Finland. Dit laatste 
land heeft in het Zuidoosten een kanaal 
systeem dat gecentreerd is om het Saai- 
ma kanaal.
In de loop van het afgelopen jaar zijn 
contacten gelegd met Oostenrijk om in 
ieder geval ervoor zorg te dragen dat 
ontwikkelingen op de Donau worden 
afgestemd op die van de Rijn, Schelde, 
Seine en Rhone stroomgebieden.

COMFORTABLE
COMFORTABLE is een project dat zich 
richt op verbetering van informatie 
vergaring en informatie weergave in 
een VTS maar ook die in een RTIS. Dit 
project probeert een aantal nieuwe ont
wikkelingen ten aanzien van de functies 
in een display samen te voegen: het be
treft hier ECDIS voor VTS als de grond- 
module voor ieder display met een aan
tal lagen van specifieke informatie: een 
risico evaluatie van de gedragingen van 
schepen die op de display te zien zijn, 
een beschouwing over de manier waar
op een VTS-operator het best gewaar
schuwd kan worden over de ontwikke
ling van een gevaarlijke situatie en het 
maken van voorspellingen over het toe
komstig gedrag van de schepen. Deze 
displays worden ontwikkeld voor een 
haven en havenaanloop situatie (zoals 
die in Rotterdam), een off-shore situatie 
(zoals die in de Duitse bocht) en een 
bochtig traject in een archipel (zoals dat 
van de Finse archipel). De MMI van de
ze drie situaties zal uitvoerig worden 
bestudeerd en het ligt in de bedoeling 
de displays uitvoerig in de praktijk te 
beproeven. Daarnaast wordt ook ge
werkt aan een traffic display voor een 
veel groter gebied. Dit is de 'traffic ima
ge' zoals bijvoorbeeld die van de Zuide
lijke Noordzee of van de Westelijke 
Middellandse zee.
Dhr. H. Regelink van MSR leidt dit pro
ject namens ISSUS en de deelnemers 
komen uit Nederland (MSR, HITT, 
GHR, TUD, Marine Analytics), Duitsland

(STN Atlas, DASA, Fachhochschule 
Wamemünde), Finland (VTT), France 
(Opeforin, ERAAM, INRETS, Ingenia), 
Estonia (EHB), Italy (PTMM, Alenia), 
Greece (TUC), Portugal (IST) and Great 
Britain (Southampton Institute).

De looptijd van dit project is drie jaar en 
het definitieve rapport wordt verwacht 
eind 1998. Het relatieve grote aantal 
deelnemers wordt verklaard door de 
grootte van het project.

MASSTER
MASSTER is een project dat scenario's 
voor simulatortraining probeert te cata
logiseren en te harmoniseren. Het dient 
de eerste stap te zijn in een proces dat 
er voor zorg draagt dat de Europese 
maritieme officier op iedere vloot in Eu
ropa inzetbaar zal worden. MASSTER is 
een onderdeel van een pakket van 
maatregelen om de Europese scheep
vaart weer concurrerend te maken door 
een hoogwaardige dienstverlening aan 
te bieden.
In MASSTER werken de belangrijkste si- 
mulatorcentra in Europa mee: VTT ver
tegenwoordigt Finland en FINNSIM, IS
SUS en HW/FSF te Wamemünde na
mens Duitsland, MSR en MSCN na
mens Nederland, DMI namens Dene
marken en WMC uit Warsash namens 
Groot Brittannië. De projectleider door 
ISSUS aangesteld is ir. j. de |ong van 
MSCN.
Basis voor de harmonisatie is het nieu
we STCW verdrag. Naast de inhoudelij
ke aspecten van de scenario's zal ook 
naar de organisatie van de harmonisa
tie van scenario's worden gekeken. 
Hierbij kan worden gedacht aan een 
netwerk dat de simulatorcentra ver
bindt alsmede aan het ter beschikking 
stellen van simulation know how aan 
zeevaartscholen.
Een verkenning van de trainingsmoge- 
lijkheden van het komende millennium 
zal ook worden uitgevoerd. In dit ver
band vallen dan altijd de begrippen 
"Virtual Environment" en "Virtual Reali- 
ty" als mogelijkheden voor opleiding 
en training.
De looptijd van het project is 30 maan
den en het definitieve rapport wordt 
per 1 juli 1998 verwacht.
Per 1 januari aanstaande zal het project 
RINAC beginnen. Dit project heeft tot 
doel de architectuur van de brug van 
een binnenschip vast te stellen, gege
ven dat een Rivier Informatie Systeem 
beschikbaar is. RINAC betekent River In
formation, Navigation and Communi- 
cation system. Dit project staat onder 
leiding van de coördinator TNO-FEL 
(ing. W. F. M. van der Helden) en in het 
algemeen zijn de partners dezelfde die 
ook in INCARNATION van de partij wa
ren.

Voor het verkrijgen van Europese pro
jecten dient men op zijn minst met 
deelnemers uit 3 of 4 verschillende lan
den te komen en de deelnemers moe
ten vaak op verschillende niveaus wer
ken. Een goede mix tussen instituten, 
suppliers en consultants is vaak een 
noodzakelijke voorwaarde om een pro
ject te verwerven. De inbreng van Ne
derlandse bedrijven en instituten wordt 
in het algemeen als hoogwaardig om
schreven.
Bij de deelnemers moet de wil bestaan 
om de projectdoelstellingen 'Europees' 
te vertalen. Hierbij is het soms een pro
bleem dat het niet duidelijk is wat nu 
'Europees' is. In het algemeen wordt 
dat tijdens het project wel duidelijk als 
er intensief contact bestaat met de Eu
ropese ambtenaren.
Veel van de resultaten van de projecten 
uit de eerste en tweede oproep moeten 
in de laatste fase onderworpen worden 
aan 'demonstration'. Aangetoond 
moet worden dat de concepten die in 
de projecten zijn ontwikkeld ook inder
daad werken en nuttig zijn voor de ge
meenschap. Het consortium COM
FORT is dan ook bezig om een aantal 
'demonstrators' voor te stellen voor de 
laatste call van het vierde kader pro
gramma, die op 15 maart 1997 sluit.

Gebruikte afkortingen:

TAIE = Tools for the Assessment and the 
Increase of the Efficiency of VTS

RTIS = Regional Traffic Information 
System

HITT = Holland Institute for Traffic 
Technology

INA = Internationale Navigatie Appara
ten

DMI = Danish Maritime Institute

MSR = MarineSafety International Rot
terdam

MSCN = Maritiem Simulatie Centrum 
Nederland

VTT = Research Centre Finland

INRETS = Institut National de REcher- 
che des Transports et leur Securité

AW  = Adviesdienst Verkeer en Vervoer 
(van Rijkswaterstaat)

PTMM = Polo Tecnologico Marino Ma- 
rittimo (Italië)

INCARNATION = indicator voor project 
met betrekking tot een "Rivier Informa
tie System"
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COMFORTABLE = indicator voor pro- 
ject met betrekking tot VTS-displays 

MASSTER = indicator voor project met 
betrekking tot scenarios voor Simulato
ren 

RINAC = (shipborne) River Information, 
Navigation and Communication Sys
tem 

MMI = Man Machine Interface

TUD = Technische Universiteit Delft 

DASA = Deutsche Aerospace 

ERAAM = Indicator voor een Franse 
consultancy nauw verbonden met 
Martin Marietta 

EHB = Estonian Hydrographic Board 

TUC = Technical University of Crete

1ST = Instituto Superior Technico (Por
tugal) 

HW/FSF = Hochschule Wismar Fachbe
reich Seefahrt (in Warnemünde) 

STCW = Standards of Training, Certifi
cation and Watchkeeping 

FEL = Fysisch en Electronisch Laborato
rium

Kantooradres:
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel : 010-5921966 
Fax: 010 -5927772

Centrale Drijvende Bokken:
Boompjeskade 99 
3011 XE Rotterdam 
Tel : 010-454 94 52 

454 94 60 
Fax: 010 - 454 94 92

TAKMARINE BV
MARITIEME DIENSTVERLENING

*  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.

E L E K T R O T E C H N I E K
VOOR S C H EE P V A A R T  EN INDUSTRIE

Brcko is een veelzljdigbedrijf dat gespecialiseerd 
is in het repareren en bouwen van 
schepen voor binnenvaart en kustvaart. Gunstig 
gelegen aan de druk bevaren Merwede tussen 
de wereldhaven Rotterdam en het achterland 

worden alle aktiviteiten 
gecoördineerd vanuit 
Papendrecht
De aktiviteiten van Breko 
beslaan een breed terrein.
Zo heeft Breko niet alleen 
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 
uiteeniopende 
schepen
gebouwd, waar
onder droge 
ladingschepen en 
geavanceerde chemidièntankers. Breko streeft van 

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

SHIPBUILDING 
AND REPAIRS

Postbus 6 • 3350 AA  Papendrecht • Holland • Tel.+31 (78) 615 49 98 • Fax +31 (078) 641 08 59 NIEUWBOUW - REPARATIE - PANEELBOUW • ONDERHOUD • INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

DE JONG
ELECTROTECHNIEK BV

v.d. Giessenweg 51. 2921 LP Krimpen a/d IJssel 
Telefoon 0180-514244, Telefax 0180-511871
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i l L I T E R A T U U R
M ARITIEM  IN FO RM ATIE  
C E N T R U M / BTUD

SWZ 97-01-01
D esign, fabrication and installa
tio n  o f the m ooring system fo r  
th e  Troll B concrete oil prod uc
t io n  platform
Morland, M.; Frydenlund, O.
Offshore Technology Conference, 
O TC (076450), 199605, 3/8144, pg- 
255, nrpg-12, ta-8, dr-8, ENG 
The Troll B Platform is the first purpose 
built catenary anchored concrete pro
duction platform. The project repre
sented a large challenge both to over
all project execution and contract stra
tegy as well as within various discipli
nes. The mooring system represented 
certainly one of the challenging areas. 
In order to safely anchor the platform 
it was necessary to develop the largest 
mooring system ever. The design fa
brication and finally the installation of 
the system all represented challenges. 
The system was, however, installed 
within planned schedule and budget 
in july 1995 and has so far functioned 
according to the expectations. 
0630614

SWZ 97-01-02
Ship ro u te in g  in the United K in g 
do m  M eteorological Office (UK 
M O )
Young, R.
Oceanology International (075850), 
199603, 1, pg-365, nrpg-12, ta-1, dr- 
4, ENG
A service provided by UKMO which is 
less well known to the public, is the 
provision of shiprouteing services, 
where written advice is provided, and 
updated during passage, of optimum 
routes to take across the world's oce
ans by avoiding the worst weather 
and sea conditions. Such a service has 
been provided from the UKMO for 
more than a quarter of a century -  
Metroute is the name of the Unit that 
provides this service. 0210900; 
0210920

SWZ 97-01-03
U sing V H F DSC fo r autom atic  
sh ip  Identification
Fisher, K.
Safety at Sea & Marine Electronics 
Conf. (077060), 199603/1, pg-1, 
nrpg-7, ta-1, ph-1, ENG 
Automatic ship identification is a prac
tical proposition. The VHF DSC system 
is well developed and available. Inter
national standards have been prepa
red and carriage requirements are well 
advanced at the IMO. Automatic iden
tification systems develop marine safe
ty. Besides ship identification they im
prove information flow, provide sur
veillance, allow monitoring of ship 
traffic and assist in search and rescue, 
thus the author. 0430156; 0210720

SWZ 97-01-04
Evaluating the relative efficiency  
of m onohull FPSOs and semi sub 
m ersibles
Bush, R.; Pratt, M.
Floating Production Systems (HR Ltd.) 
(071243), 199603/3, pg-1, nrpg-17, 
gr-3, ta-9, dr-1, ENG 
The paper describes the results of a cri
tical examination of the factors which 
affect plant availability of monohull 
and semi-submersible floating pro
duction systems. The effects of wea
ther downtime are evaluated and 
compared with other potential causes 
of product interruption using 5 years 
of field operations data for a North Sea 
floating production facility. Differences 
between the performance of mono
hull and semi-submersible FPU's are 
examined to determine their signifi
cance. 0630118; 0630116

SWZ 97-01-05
Presenting the "CPT-Contalner 
Pallet Transfer": an autom atic, 
high  capacity ship/shore loading  
system
Hansen, B.O.
European research roundtable confe
rence on shortsea shipping (078385), 
199606, pg-104, nrpg-6, dr-3, ENG 
Based upon long experience within 
Transport and Handling technology, 
TTS took the opportunity of a challen
ge and participated in the "VOLVO" 
project. Since then a number of high 
speed designed ships have been pre
sented and most of them without a re
liable container handling solution. This 
problem triggered interest for TTS and 
commenced development of a new 
concept for loading and unloading 
vessels, which at the same time ope
ned for automatic terminal operations: 
the Container Pallet Transfer system 
(CPT). 0220410, 0220411; 0420210

SWZ 97-01 -06
Safe and efficient ships -  friendly  
to the environm ent
Kvamsdal, R.; Forde, M.
ICMES (071700), 199606, 108/1, pg- 
11, nrpg-7, gr-1, dr-3, ENG 
Safer and more efficient ships, friendly 
to the environment, can only be a re
ality after a full and balanced improve
ment of all relevant factors. One 
should also, in addition to focusing on 
the operational phase, give attention 
to environmental loads from the buil
ding as well as the scrapping proces
ses. There should also be a balance be
tween safe arrangements, systems and 
components on one side, and human 
dependent operations, the latter im
proved by operator-assisting informa
tion (ED) systems. 0910100; 0950000

SWZ 97-01-07
Propulsion m achinery for large  
ships
Henriksson, T.
ICMES (071700), 199606, 108/1, pg- 
1, nrpg-10, gr-2, ta-3, dr-1, ENG 
As a response to new challenges in the 
shipping environment, new propul
sion machinery solutions are presen
ted. Propulsion plant availability can 
increase freight income and reduce 
down-time. Exhaust gas emissions can 
be reduced without increasing the 
building costs. The building costs of 
tankers can be reduced and the cargo 
capacity of containerships can be in
creased with optimal machinery con
cepts. The recommended solution lor 
large containerships and for VLCCs is 
twin medium-speed engines and a 
single cp propeller (alternatively twin- 
screw). For VLCCs, large primary shaft 
generators and electrical cargo pumps 
are recommended. 0160100; 
0120500

SWZ 97-01 -08
Propulsion plants fo r naval and 
civilian ships -  possible sim ilari
ties and necessary differences
lost, V.
Institute of Marine Engineers Confe
rence (072025), 199604, 2, pg-13, 
nrpg-10, gr-2, ta-3, dr-5, ENG 
The article describes considerations 
from the viewpoint of an engine buil
der -  who serves both of these very 
different market segments -  intended 
to show the similarities seen as well as 
how savings can be achieved, if some 
commercial standards are applied 
using sensible compromises, which do 
not necessarily lead to reduced quality 
or greater risk. 1211705; 0160400; 
0150100

SWZ 97-01-9
Th e new IMO 'standard phrases' 
applied to VTS operators
Weeks, F.F.
Vessel Traffic Services (078830), 
199604/30, pg-1, nrpg-9, ENG 
A complete revision of the 'Standard 
Marine Navigational Vocabulary' was 
thought essential by I.M.O., since the
re were several areas where its perfor
mance was less than adequate. The
I.A.L.A. V.T.S. Technical Committee, 
drawing on the expertise of I.A.L.A.,
I.A.P.H. and many other maritime As
sociations, was asked by I.M.O. to pro
duce a comprehensive list of phrases, 
and a generative subset of English, to 
fulfil most of the verbal communica
tion needs of any V.T.S. These 'stan
dard phrases' are due to come into 
operation in 1997. The paper exami
nes the background to the construc
tion of these phrases, the phrases

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

Maritiem Informatie Centrum

Mekelweg 2. 2628 CD Delft 
Telefoon: 015-2786663 
Fax: 015-2786855

Bij bestelling dient u het SWZ- 
nummer van het abstract op te 
geven,

De bibliotheek van het Maritiem 
Informatie Centrum / BTUD Is 
geopend op werkdagen van
11.00 tot 16.00 uur.

themselves, the generative section, 
and the usability of both in a practical 
scenario. The use of the phrases in ma
chine translation and automatic sys
tems is also discussed. 0430156; 
0210700

SWZ 97-01-10
Tests on yacht hull p lating
Brown, K.C.; /oubert, P.N.; Yan, P. 
Marine Technology (001910), 
199604, 33/2, pg-1 30, nrpg-11, gr- 
11, ta-3, ENG
Static pressure tests on sections of 
yacht hulls, manufactured to copy the 
structure of certain yachts which failed 
in service due to slamming loads, are 
reported. The materials ol construc
tion were aluminum, steel, plywood 
and fibreglass. The failure modes and 
pressures are discussed. In addition, 
some tests are described in which mild 
steel plates, corresponding in con
struction to the mild steel hull tested 
under static pressure, were loaded im
pulsively by the shock wave from an 
explosive charge detonated in air. 
1310108; 0140125

SWZ 97-01 -11
Conversion of Maersk Lines "L" 
class containerships to  strategic  
sealift RO/RO, LO /LO ships
Walter, D.
Marine Technology (001910),
199601, 33/1, pg-14, nrpg-6, ta-2, 
dr-6, ENG
This technical note provides an over
view of some of the design issues pre
sented by the complex undertaking 
noted in the title together with some 
insight into the historical events and 
strategic decisions that influenced the 
engineering process. 0321010;
1211705
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Warber en Alissa
Bodewes Binnenvaart B.V. te Millin- 
gen, één van de werven van Damen 
Shipyards, heeft op 30 augustus en 25 
oktober de eerste schepen van het 
nieuwe type Damen Combi Coaster 
1500 opgeleverd. Het zijn de Warber, 
bouwnummer 601, voor V.O.F. Visser- 
Bakker in Sneek en de Alissa, bouw
nummer 602, voor Scheepvaartbedrijf 
De Haan in Stavoren,
De Combi Coaster 1500 is ontworpen 
voor de kustvaart en voor de vaart op 
de Europese binnenwateren en heeft 
in verband hiermee een bescheiden 
diepgang en een zeer lage kruiplijn: 
4,60 m boven de ballastdiepgang. Het 
stuurhuis is over een hoogte van 3,20 
m verstelbaar en verder kan het bo
venste deel van het stuurhuis over het 
onderste deel zakken. Uiteraard zijn de 
voormast en de op een portaal opge
stelde achtermast neerklapbaar. Ver
dere maatregelen om de zeer lage 
kruiplijn te realiseren zijn dat de luiken- 
kraan ter plaatse van zijn parkeerposi- 
tie met een deel van de kraanbaan 
omlaag kan worden gebracht en dat 
het railingwerk op de bak wegneem- 
baar is uitgevoerd,
Het laadruim is boxvormig, zonder in
lopende stukken in voor- en achter
schip, en biedt plaats aan acht 20- 
voets containerbaaien, met drie rijen 
en twee lagen, Geheel voorin is nog 
plaats voor 1 x 2 dwarsscheeps ge
plaatste containers.
De dubbele bodem onder het ruim is 
geheel voor waterballast bestemd, De 
zijtanks naast het ruim zijn eveneens 
voor waterballast bestemd, behalve de 
tanks nr. 3, waarin gasolie wordt geva
ren.

De onderstaande gegevens betreffen 
de Warber. Zij gelden voor het over
grote deel ook voor de Alissa, maar er 
zijn enkele verschillen tussen beide 
schepen: onder andere in de indeling 
van de accommodatie en In de appa
ratuur in het stuurhuis.

Algemene gegevens

Hoofdafmetingen:
Lengte o.a. 81,40 m.
Lengte l.l. 78,20 m.
Breedte mal 9,50 m.
Holte 4,65 m.
Strijkhoogte boven basis 7,00 m.
Diepgang boven basis 3,16 m.
Waterverplaatsing 2170 t.
Draagvermogen 1490 t.
Ballastdiepgang boven
basis 2,40 m.
Gross tonnage 1141

Klasse:
Bureau Veritas: *  I 3/3 E, Cargoship 
200 miles, arranged for container 
and bulkcargo.

Tankinhouden: 
Gasolie 
Smeerolie 
Vuile olie 
Drinkwater 
Vuil water 
Waterballast

Ladingsystemen

60 m3. 
6 m3. 
2 m3. 

20 m3. 
2 m3. 

900 m3.

Snelheid:
Proeftochtsnelheid 10,6 kn op 
ballastdiepgang en bij 749 kW. 
Dienstsnelheid 10,0 kn op 3,10 m 
diepgang en bij 749 kW.

Laadruim:
Lengte 52,20 m.
Breedte 7,60 m.
Vrije hoogte 5,30 m.
Coaminghoogte 1,50 m.
Inhoud 2095 m3.

Graanschot: een verplaatsbaar graan- 
schot uit één stuk kan op vier ver
schillende posities worden ge
plaatst.

Luiken:
8 stuks geheel gesloten, stalen pon- 
tonluiken met elektrohydraulische 
luikenkraan, alles fabrikaat EBR.

Tanktop;
Berekend op:
containerstapelgewichten van 5 0 1; 
een gelijkmatige belasting van 6
t/m2.

Containercapaciteit: 50 TEU.

Laadgerei: geen.

Ruimventilatie:
Mechanisch, 2 x 6000 m3/h.

Machinekamersystemen

Hoofd motor:
1 x Cummins, KTA 38M2, 892 kW 
bij 1800 tpm, afgesteld op 749 kW 
bij 1720 tpm.

Flexibele koppeling:
Vulkan, type EZR 1002. 

Tandwielkast:
Reintjes, WAF 561, reductie 
5,947:1, omkeerbaar.

Schroef:
Van Voorden, vier vaste bladen, dia
meter 1600 mm.

Generatorsets:
2 x Cummins motor, 4BT3.9-G2, 
met Stamford generator, UCM 
224G1, 60 kVA, 380/220 V, 50 Hz.

Haven/noodset in voorschip:
1 x Cummins motor, 4B3.9-G, met 
Stamford generator, UCM 224C13, 
27 kVA.

Verdere werktuigen:
1 x Azcue brandstoftrimpomp, 
4 m3/h bij 2 bar.
1 x Azcue smeerolietrimpomp,
3 m3/h bij 3 bar.
2 x Azcue ballastpomp, elk 150 
m3/h bij 1,85 bar.
1 x Libellula strippingpomp, 9 m3/h 
bij 0,8 bar.
1 x K&R vuilwaterpomp, 15 m3/h 
bij 1 bar.
1 x Ervor compressor, 17 m3/h bij 7 
bar.
1 x Speek hydrofoor, 2 m3 en 4 bar. 
1 x Ambi smeerpomp, 5 kg.

Uitrusting

Stuurgerei:
Roer: 2 x Van der Velden visstaart- 
roer.
Stuurmachine: Van der Velden, 
elektrohydraulisch, tweerams. 
Dwarsschroef: Veth-jet vierkanalen 
boegschroef, aangedreven door 
Scania dieselmotor, DS 11, 242 kW 
bij 1800 tpm, stuwkracht 26 kN.

Anker- en meergerei:
Voorschip: 2 x 585 kg Pool HHP an
ker met in totaal 330 m ketting van 
24 mm, behandeld door een 
Steen/Wortelboer elektrische lier 
met twee verhaalkoppen. 
Achterschip: 1 x 488 kg Hall anker 
met 76 m draad van 22 mm, be
handeld door een Steen elektrische 
lier met één trommel en één ver- 
haalkop.

Brandbestrijding:
C 0 2-systeem voor machinekamer;

C 0 2-kamer achter op bovendek. 
Brandbfuspompen. 1 x Azcue, 60 
m3/h bij 4 bar in machinekamer en
1 x idem in boegschroefkamer.

Reddingmiddelen:
Rescue boot: fabrikaat Greben, on
der Promac davit.
Vlotten: 2 stuks. Viking, opblaas
baar, 8 personen elk.

Voormast dient als autokraan:
Van Wijk, hydraulisch, 1500 kg op 
13m .

Navigatie-apparatuur, geleverd door 
Alphatron:

Zeeradar: Raytheon Pathfinder St. 
Zeepilot: Raytheon Pilot Star D. 
Zee-echolood: Skipper 603.
GPS ontvangers: Raytheon NAV398 
en MLRValsat 03.
Rivierradar: Alphatron RR 653/8. 
Rivierecholood: Engel & Meier EM 
510.
Bochtaanwijzer: Alphatron Alpha- 
tum met stuurautomaat.

Communicatie-apparatuur, geleverd 
door Alphatron:

2 x VHF, Sailor SP Radio RT 2048.
1 x MF/HF DSC, AEG/Debeg 2100. 
1 xNavtex.
1 x SART.
2 x Epirb.
2 x Portofoon.
1 x Intercom.

Voor de Alissa is de navigatie- en com
municatie-apparatuur door Radio Hol
land geleverd.

Accommodatie

Geheel ondergebracht op tussendek 
boven machinekamer.
Aan SB: salon kapitein, hut stuurman 
met toiletunit, kombuis en mess offi
cieren.
Aan BB: toiletruimten en slaapkamer 
kapitein, drie eenpersoons hutten met 
wastafel voor matrozen, messroom 
bemanning. Toilet en douche voor de 
matrozen aan achterkant machine- 
schacht.
Het stuurhuis is binnendoor bereik
baar via trappen in de hefschacht van 
het stuurhuis.

De Warher (loto: Cummins Engine Company Ltd.).
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H A V E N S door Dylan Gr i f f i t h s

Driving Force
AC drives seem poised to  become the dom inant technology in the 
container crane market

uit Container Management, February 1996

W hile drive manufacturers are often keen to play down the fact, crane electrics account for a sizeable propor
tion of the cost of a new container crane.

The drive itself represents around 15 
per cent of a new quayside gantry but 
the full electrical system adds up to 
around 30 per cent of the total, which 
can be anything between US$5 million 
and US$7 million.
With around 150 quayside gantries, 
and perhaps double the number of RT- 
Gs and RMGs delivered in 1995, contai
ner crane drives represent a small but 
important market. Uno Bryfors of ABB 
estimates that last year the market for 
container crane drives totalled around 
1,0001,200 units.

Bryfors says that ABB currently has 
around 270 of its new Direct Torque 
Control (DTC) AC drives on order. H 
claims that the DTC drive is the@first 
AC unit to offer even better control 
than DC units.
Bryfors says that AC drives have only 
become a viable economic solution in 
the price-driven crane market with the 
simplification of componentry. He adds 
that the crane industry is one of the last 
to adopt the advances in AC technolo
gy: 'The majority of clients -o for the 
system which is cheapest although per
formance and maintenance, especially 
where labour is expensive, have beco
me more important in recent years."

Bryfors reckons that drives on container 
cranes have some way to go before 
matching the capacity of those on grab 
cranes. For example, the latest grab cra
nes installed at EMO in Rotterdam can 
hoist up to 70 tonnes at 3m/second 
compared with 65 tonnes at 1.2- 
1.3m/second for the largest container 
handling cranes -  those at neighbour
ing Europe Combined Terminals (ECT).

Aart Tuijl of Holec agrees, commenting 
that the floating grab crane being sup
plied by his company to OVET in the 
Netherlands is far more dynamic than a 
quayside container gantry. The unit, for 
dry bulk handling, will be equipped 
with two 300 kW AC drives.

Potential if required
The Nelcon quayside units being deli
vered to ECT will also feature two 300 
kW AC drives, supplied by Siemens Ho
lec is being sub-contracted by Siemens 
to supply single 300 kW AC drives for 
ECT's Automatic Stacking Cranes 
(ASCs). Tuijl argues that Holec has the 
advantage of designing a drive specifi
cally for the heavy-duty container crane 
applications.
Siegfried Rudnik of Siemens comments 
that AC drive should be standard for 
multi motor drives as the low price of 
the motors compensates for the higher 
price of AC converters. Apart from the 
eight ECT cranes, Siemens is also instal
ling a fully AC electrical system on a Vul- 
kan Kocks crane being delivered to Eu- 
rokai in Hamburg.
However, the bulk of Siemens' con
tracts for 1995/96 remain DC drives. 
Projects include: eight Vulkan Kocks 
cranes for Gioia Tauro in Italy and nine 
more for Ashdod and Haifa in Israel; 
eight Reggiane cranes for Trieste; four 
Nelcon cranes for Noord Natie in Belgi
um and another two Nelcon cranes be
ing delivered to Dubai; and four Rokas 
cranes for Piraeus in Greece. Siemens is 
also working with Noell on a number of 
contracts: eight units for the PSA; one 
for HHLA; six for Kaohsiung; two for 
Zeebrugge; and three for New Zea
land.

Bryfors comments that the specifica
tions for American President Line's Pier 
300 cranes implied a DC solution and 
would have meant paying a premium 
for a fully AC drive. Consequently, the 
12 Noell units will be driven by ABB's 
DC system although six RMGs for the 
adjacent intermodal yard in Los Angeles 
will utilise ABB's DTC system -  Bryfors 
claims they are the first fully-AC units in 
the US.

GE remains DC force
ABB's DTC system has also been selec
ted for 16 overhead bridge cranes 
(OHBCS) for the Port of Singapore's

(PSA) Pasir Panjang terminal. The un
manned OHBCs built by Keppel-Mitsui 
-  will be fitted with ABB's Automated 
Crane Control System (ACCS), which 
enables automatic stacking up to nine 
high.
The ACCS concept includes CPC, a 
high precision electronic sway and load 
position control and TPS (Target Posi
tion Sensor), a laser-based system for fi
ne alignment of vehicle/stack and han
ging load as well as stack profile scan
ning.

GE Drives, accused by some of failing to 
keep pace with the advance of AC dri
ves, concedes that "AC drive technolo
gy, due to its less demanding mainte
nance schedule, will dominate crane 
drive technology." Indeed the compa
ny has developed the AC2000 in res
ponse to the challenge posed by AC 
drives. GE believes that by designing 
functions such as sway control, position 
tracking and smart slowdowns into the 
drive firmware and blockware, it has 
improved response times and provided 
for better communication between the 
PLC and drive.

In the meantime GE remains a force in 
DC drives. Recent orders for quayside 
container cranes include: DC2000 dri
ves for eight OMG cranes bound for 
Malta Freeport plus DC300s for four 
OMG units going to Freeport Contai
ner Port in the Bahamas; DC2000s for 
two Perini & Scott gantries for Asian 
Terminals Inc in Manila; and DC drives 
for 12 Mitsubishi Heavy Industries units 
recently contracted by the PSA.

China connection
GE Drives has a good relationship with 
China's Zhenhua Port Machinery Com
pany (ZPM C). In 1995, GE was com
missioned to supply drives for a num
ber of ZPMC RTG projects plus the fol
lowing quayside cranes; DC300s for 
two Sea-Land gantries in Kaohsiung 
and Hong Kong; DC300s for one unit 
going to Qingdao Port and three
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bound for Shanghai; a DC2000 for the 
Port of Tacoma; and DC300s for four 
units being delivered to Vancouver's 
new Deltaport.
The strength of CE's relations with 
ZPMC partly derives from manufactu
ring drives under licence in China. Ho
wever, ZPMC does source from other 
manufacturers: ABB for quayside gan
tries recently delivered to Miami and or
dered by the Port of Oakland; and AEG 
for a single unit being delivered to the 
Port of Singapore.
Holec, which has its power base in Eu
rope, is also looking to move into the 
Far East crane drive market. Tuijl says 
that the company has consolidated its 
position in Europe but any move into 
the Far East is dependent on finding 
good partners.

Cutler’s way
Cutler-Hammer's new Genesis AC dri
ves have been launched initially on the 
mass market in the US. However, John 
Popplewell of Cutler-Hammer says that 
his company has already quoted with 
the Genesis drive for a crane refurbish
ment project at the Port of Felixstowe's 
Landguard Tenninal.
Popplewell comments that AC drives 
must dearly demonstrate their advan

tage before they are adopted widely by 
the port community. He says that these 
advantages include a reduction in ca
bling plus the extra capacity of AC dri
ves for fault diagnostics.
Like Holec, Popplewell claims that Cut
ler-Hammer has the advantage of a dri
ve range which is custom-built for the 
container crane market. However, he 
concedes that the new Genesis range is

partly a reflection that longterm, this 
path may be too narrow.

Cutler-Hammer is also looking to the 
Far East and has set up an office in 
Shanghai. Popplewell says that his 
company has worked with both Morris 
and ZPMC on cranes currently working 
in the Port of Shanghai.

BRANCHEREGISTER BESTELFORMULIER

Het brancheregister biedt u de mogelijkheid uw bedrijf 
en specialisatie te vermelden in het maritiem vaktijd
schrift 'Schip en Werf de Zee'

Graag ontvangen wij uw opgave via deze coupon, 
danwel een fotokopie daarvan. Voor zover uw produkten 
of diensten niet voorkomen onder de bestaande kopjes, 
dan zullen wij, gaarne in overleg met u, nieuwe kopjes 
toevoegen.

In gefrankeerde envelop zenden aan:
Buro Jet B.V.
Postbus 1890 
2280 DW Rijswijk 
Tel.: 070 - 399 00 00

Ondergetekende:

Firm a....................

A dres............

Postcode..............

Woonplaats ........

Telefoon..............

Datum ................

O  verzoekt te plaatsen per ...................................... 1997
(minimaal 3 regels per plaatsing, gedurende 
11 achtereenvolgende uitgaven)

Onder de kopjes

Gelieve de onderstaande tekst op te nemen

Handtekening

Ledenbedrijven van de bij de Stichting 'Schip en Werf de 
Zee' aangesloten organisaties betalen ƒ  660,- per vermel
ding per jaar. Elke volgende vermelding bedraagt ƒ  330,-. 
Niet-leden betalen ƒ  770,- per vermelding per jaar. Elke 
volgende vermeldigen bedraagt ƒ  440,-.
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Netherlands Society 
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Technology

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

Verkiezing hoofdbestuur

Op de Algemene Ledenvergadering 
van 12 april van dit jaar loopt de drie
jarige zittingstermijn van de volgende 
leden van het Hoofdbestuur ten einde:

Ing. J./.P. Boot, afdelingsvertegen- 
woardiger Rotterdam.
De heer Boot kan nog één periode van 
drie jaar verkozen worden, maar heeft 
te kennen gegeven dat hij in verband 
met drukke werkzaamheden zijn func
tie in het afdelingsbestuur wil opge
ven. Het afdelingsbestuur van Rotter
dam heeft besloten hem niet meer als 
afdelingsvertegenwoordiger in het 
Hoofdbestuur voor te dragen.

Ing. H.P.). Thiecke, afdelingsvertegen- 
woordlger Noord.
De heer Thiecke heeft twee perioden 
van drie jaar als afdelingsvertegen
woordiger in het Hoofdbestuur ge
functioneerd en kan niet meer direct 
herkozen worden.

Ing. D.H. Kuiper, lid van het Hoofdbe
stuur.
De heer Kuiper heeft één periode van 
drie jaar gefunctioneerd in het Hoofd
bestuur en heeft zich voor een tweede 
periode beschikbaar gesteld.

Ir. IV. de long, voorzitter.
De heer De jong heeft vanaf 1 januari 
1997 een nieuwe functie gekregen 
binnen de internationale Lloyd's Regis
ter organisatie en heeft medegedeeld 
daarom niet meer beschikbaar te kun
nen zijn als lid van het Hoofdbestuur 
van de NVTS. Hij zal met ingang van 
de vergadering van het Hoofdbestuur 
in februari 1997 tussentijds aftreden. 
Op die Hoofdbestuursvergadering zal 
een nieuwe voorzitter worden geko
zen.

Als vervangers voor ing. j.j.P. Boot in 
het Hoofdbestuur draagt het bestuur 
van de afdeling Rotterdam de volgen
de bestuursleden voor:

J. Prof.ir. A. Aalbers;
2. Ir. J.R. Smit

Als vervangers voor ing, H.P.J. Thiecke 
draagt het afdelingsbestuur Noord de 
volgende bestuursleden voor:

1. Mr. D. Siccama
2. Ing. A.M. Salomons

En als tweede kandidaat voor ing.
D.H. Kuiper:
Ir. A.A. van der Bles.

Als vervanger voor het Hoofdbestuurs
lid ir. W. de Jong draagt het Hoofdbe
stuur voor:
1. Ing. ).J.P. Boot
2. Ir. A.L.R. Winckers.

Na de verkiezing van de nieuwe leden 
van het Hoofdbestuur zal het Hoofd
bestuur uit zijn midden een nieuwe 
voorzitter kiezen.

Alle leden van de NVTS met actief kies
recht zal een stemformulier worden 
toegezonden inclusief antwoordenve- 
loppe met het verzoek dit ingevuld 
voor 1 februari 1997 te retourneren.

Verenigingsdassen

Bij elke lezing en excursie of andere 
gelegenheid bij de afdelingen zijn on
ze verenigingsdassen te koop.
De prijs is ƒ  15,- per stuk en er is keuze 
uit meerdere kleuren. U kunt ze ook 
bestellen bij het algemeen secretariaat 
in Rotterdam, tel: 010.4361042, fax: 
010.4364980.

Draag die das!

Scheepsbouwkundig Gezelschap 
“William Fraude”

Het Bestuur van het Scheepsbouw
kundig Gezelschap "William Fraude" 
heeft de eer en het genoegen mede te 
delen dat het zich voor het acade
misch jaar 1996-1997 als volgt heeft 
samengesteld:

Liesbeth Bijtelaar voorzitter
jeroen Kortenoeven secretaris
Lodewijk van Os penningmeester 
Anne Boorsma commissaris onderwijs 
Sjoerd Hendriks commissaris excursies

S.G. "William Fraude"
Mekelweg 2, 2628 CD Delft
Tel: 015.2786562, fax: 015.2785602,
e-mail: froude@wbmt.tudelft.nl

I n  M e m o r i a m

G. Vischer

Op 16 oktober 1996 is in Zuid-Afrika 
overleden de heer G. Vischer, oud- 
scheepswerktuigkundige. De heer 
Vischer was 88 jaar en 27 jaar lid van 
de NVTS.

B a l l o t a g e

Voorgesteld voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP
Ing. E.S. van Buren
Technisch Directeur A. van der Velden 
B.V., Krimpen aan de Lek 
De Wulp 13, 2935 VC Ouderkerk aan 
de IJssel
Voorgesteld door A.E. Molenaar 
Afdeling Rotterdam

A.N.B. Eggink 
Afstuderend SI
Klaas de Vriezestraat 14, 9741 AE Gro
ningen
Voorgesteld door M. Parlevliet 
Afdeling Noord

J.J.B. Fikkers
Scheepsmakelaar, Groningen 
Wilhelminakade 1012, 9717 AC Gro
ningen
Voorgesteld door A.A. Zwambom 
Afdeling Noord

Ing. E.P. Gret
Project/techn. manager Van Omme
ren B.T.V., Rotterdam 
Piet Heynsplein 23, 3024 R| Rotter
dam
Voorgesteld door G.j. Bruinsma 
Afdeling Rotterdam

M.C. Groenwoud
Sales Engineer Marine Alfa Laval, 
Maarssen
Lekdijk 110, 2921 AE Krimpen aan de 
IJssel
Voorgesteld door W.A.C. Blaas 
Afdeling Rotterdam

E. van der Heide
Sales manager Europlate Nederland
B.V., Amsterdam
Pauwendaal 3, 2914 EX Nieuwerkerk 
aan de IJssel
Voorgesteld door |.M. Veltman 
Afdeling Rotterdam

W.A. van Ijzeren
Docent Eemsmondcollege (Nautiek), 
Appingedam
Netweg 1,9901 EM Appingedam 
Voorgesteld door G. Gerritsen 
Afdeling Noord

Ing. A.M. Kemp
Engineer Surveyor Lloyd's Register of 
Shipping, Rotterdam 
Bleulandweg 404, 2803 HP Gouda 
Voorgesteld door G.C. Molenaar 
Afdeling Rotterdam

Ing. W.H. Kluiters
2e Werktuigkundige Rederij Master, 
Lemmer
Noorderhavenkade 108a, 3038 XR 
Rotterdam
Voorgesteld door j.M. Veltman 
Afdeling Rotterdam

Ing H. Knol
Algemeen bedrijfsleider Bot Gronin
gen B.V.
Hamweg 76, 9617 AT Harkstede 
Voorgesteld door R.D. Kuil 
Afdeling Noord

Ing. F. Kooijman
Shipmanager Shipdock Amsterdam 
BV
Tuinkade 23,1544 PC Zaandijk 
Voorgesteld door R.R. Strijland 
Afdeling Amsterdam

). Krol
Directeur Krolex Scheepvaart, Delfzijl 
Polarisweg 8, 9933 HG Delfzijl 
Voorgesteld door A.E. Molenaar 
Afdeling Noord

Ir. P.J. Leenhouts
Project Manager Bedrijfs buro Nieuw
bouw Niestem Sander B.V.,Delfzijl 
Van Goghstraat 52, 9718 MR Gronin
gen
Voorgesteld door R.J.B.C. Berks 
Afdeling Noord

Ing. G. van der Molen 
Zelfstandig ontwerper/constructeur 
Maaskade 87b, 3071 NE Rotterdam 
Voorgesteld door J.M. Veltman 
Afdeling Rotterdam

Ir. Th.M. van Oostinjen
Algemeen directeur MARIN, Wagenin-
gen
Zagwijnlaan 14, 3055 WV Rotterdam 
Voorgesteld doorW. de Jong 
Afdeling Rotterdam

Ir. F. Roos
Directeur Niehuis & Van den Berg
B.V., Rotterdam
Ghijseland 132, 3161 VK Rhoon 
Voorgesteld door M.J. van der Wal 
Afdeling Rotterdam
A.J. Ruikes
Cost Engineer, Schelde Scheeps- 
nieuwbouw, Vlissingen 
Gerbrandystraat 86,4384 NK Vlissingen 
Voorgesteld door F.M. Vispoel 
Afdeling Zeeland
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Ing. S. Schneider
Bedrijfsleider Engelaer Scheepsbouw
B.V., Beneden-Leeuwen 
Waterstraat 17, 6658 AA Beneden- 
Leeuwen
Voorgesteld door j.j.P. Boot 
Afdeling Rotterdam

H.H. Stieglis
Directeur Stieglis Maritime Interna
tional B.V., Amsterdam 
Melissaweg 33,1033 SP Amsterdam 
Voorgesteld door R.R. Strijland 
Afdeling Amsterdam

P.Ph. Vaes
Nautisch schade-expert M.S.B. H A  
van Ameyde B.V., Vlissingen 
Amnestylaan 46,4336 LA Middelburg 
Voorgesteld door |. van der Wees 
Afdeling Zeeland

Ing. M. Visser
Maritiem Officier N/T, Lowland Inter
national N.V. Hoofddorp 
Harderwijkerweg 17-1, 3886 AL Gar- 
deren
Voorgesteld door j.M. Veltman 
Afdeling Amsterdam

Ing. W. Visser
Technical Manager Seateam Ship
ping, Den Helder
Ooievaarstraat 64a, 1781 VR Den Hel
der
Voorgesteld door J.N. Sol 
Afdeling Amsterdam

C.J. Wesselink
Commercieel-Technisch Medewerker 
Niestem Sander B.V., Delfzijl 
Snelliusstraat 148,9727 )S Groningen 
Voorgesteld door A. Eggens 
Afdeling Noord

A.), van Zaanen
Marketing Si Sales Manager Van Duij- 
vendijk en Van Overbeek, Rotterdam 
Grashof 67,2202 ER Leidschendam 
Voorgesteld door P.J. van Duijvendijk 
Afdeling Rotterdam

VoorgestekJ voor het 
JUNIORUDMAATSCHAP

D.|.|. Boerbach
Student Maroff, Hogeschool van Am
sterdam
Comeniuslaan 3,1404 AA Bussum 
Voorgesteld door]. Splinter 
Afdeling Amsterdam

|. Scholing
Student Scheepsbouwkunde, Hoge
school Haarlem
Aristide Briandstraat 2, 1111 KE Die
men
Voorgesteld door T. Lantau 
Afdeling Amsterdam

Gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

G. Bedet 
Ing. H van Driel 
R.M. van Etten
C. Hoogland 
R.J. Roomer 
Ing. O.V.M. Schaap 
A.C. Taal
M.E. van Twuyver

Gepasseerd voor het
BELANGSTELLEND 
LIDMAATSCHAP

Mr. |. Beek

Gepasseerd voor het 
JUNIORLIDMAATSCHAP
Mevr. E. Bijtelaar 
Mevr. A. Gerritsen
S.M. Hendriks
H.T. Klein Bekman 
W. de Wit

Attentie voor de nieuwe telefoon- en 
faxnummers van het algemeen Secre
tariaat: Tel: 010 - 2410094 
Fax:010-2410095

a t N

I

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

Met dank aan het Maritiem Informatie 
Centrum en het Institute of Marine 
Engineers Information Centre.

February

17-19 London, UK 
RIN A Tra in in g  Program m e: Fun
dam entals of Contract & Change  
M anagem ent fo r Ship Construc
tion, Repair and Design.
Contact: RINA Ltd, 10 Upper Belgrave 
Street, London SW1X 8BQ.
Tel: +44 171.2354622, fax: 2456959.

19 London, UK
Electronic displays for use at sea, 
colloquium .
Contact: IEE, Claire Ewings.
Tel:+44.171.4532175,
E-mail: cewings@iee.org.uk.

25-27 Singapore 
1 3th Fast Ferry International 
Conference Exhibition.
Contact: Fast Ferry International, Mil- 
roy House, Sayers Lane, Tenterden

TN30 6BW, UK.
Tel: +44.1580.766960.

March

3-6 Brussels, Belgium 
Reliability Engineering -  RAMS 
M ethodology, International CBO  
Seminar.
Contact:CBO secretariat, POB 21468 
3001 AL Rotterdam, The Netherlands. 
Tel: 010.4139020, fax: 010.4118732.

11-15 Miami Beach, Fla, USA 
Seatrade Cruise Shipping con
vention.
Contact: Miller Freeman (Princeton) 
Inc., 125 Village Blvd, Suite 220, Prin
ceton, N) 08540-5703 USA.
Tel: +1.609.4529414, 
fax: +1.609.4529374.

13-14 Paris, France 
AES -  Civil and M ilitary All Elec
tric Ship, 1st. International Sym 
posium  and Exhibition.
Contact: SEE AES 97 Secretariat 
Tel:+33.1.44496060/17, 
fax:+33.1.44496044.

15-18 Bahrain
10th Middle East Oil Show ti 
Conference -  MEOS 97.
Contact: Will Martin, Overseas Exhibi
tion Services Ltd, UK.
Tel: +44.171.4861951, 
fax:+44.171.4868773.

18-21 Naples, Italy 
NAV 97, International conferen
ce on ships and m arine research.
Contact: Dip. de Ingegneria Nav., P.le 
Tecchio, 80 80125 Napoli, Italia.
Tel:+38.81.7682594, 
fax:+39.81.7682103.

HSMV 97, h igh speed m arine ve
hicles, 4th  sym posium .
Contact: Cetena, Dr. Guiseppe Festi- 
nese.
Tel:+39.81.7682594, 
fax:+39.81.7682103.

19 London, UK
International M arine Salvage  
Conference.
Contact:ISU Secretary, Docklands Bu
siness Centre, 10-16 Tiller Road, Lon
don El 4 8PX, UK.

Tel: +44,171.3455122, 
fax:+44.171.3455722.

19-21 Ravenna, Italy
OMC 97, offshore M editerranean  
conference.
Contact: OMC Scrt.
Tel:+39.544.518014, 
fax:+39.544.518015.

20 London, UK
Kidderm inster Installation, Ge
neral m eeting.
Contact: Inst, of Diesel and Gas Turbi
ne Engineers.
Tel:+44.234.214340, 
fax: +44.1234.355493.

20-21 London, UK
KISS, keep It sim ple fo r seamen, 
19th annual M otor Ship Propul 
slon conference.
Contact: The Motor Ship, Reed Busi
ness Publishing, Quadrant House, Sut
ton Surrey SM2 5AS, UK.
Tel:+44.181.6528180, 
fax: +44.181.6528183, E-mail: Clai
re. Warriongton@rpb.co.uk.

ToenG o  &
O oete

scheepsbouwkHjwkwidig
eer

bureau

- feasebility studies - bouwbegeleiding
- tekenwerkzaamheden - ontwerp

Groothandelsgebouw E-7 Postbus 29156 3001 GD ROTTERDAM  Tel : 010-4130852 Fax : 010-4130851
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B R A N C H E R E G I S T E R  V O O R  B E D R I J V E N  
I N  D E  M A R I T I E M E  S E C T O R

■ Zeevasten van lading
Pronk Multiservice BV 
Corsicaweg 10-21 
1044 AB Amsterdam 
Tel. 020-6139546 
Fax 020-6146612

W A A R D E V O L L E  A D R E S S E N

■ Brandstof/Smeeroliefilters
Vokes b.v.

Postbus 212 
1560 AE Krommenie 
Tel. 075 - 6470888 
Fax 075-6470880

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

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

■  Dieselmotoren onderhouds- 
en reparatie apparatuur
Thofex B.V./Chris Marine A.B. 
Coudsesingel 65, 3031 EE Rotterdam 
Tel. 010-4120290 
Fax 010-4135469

■  Electrotechniek
Vogelenzang De jong
Postbus 16 (van de Ciessenweg 51)
2920 AA Krimpen a/d IJssel
Tel. 0180-514244
Fax 0180-511871

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

Novenco b.v.
Hi-PRES Marine Department 
Bergweg-Zuid 11S 
2661 CS Bergschenhoek 
Tel. 01892-14144 
Fax 01892-13586

■  Ketels
Aalborg Sunrod Rotterdam B.V. 
Glasblazerstraat 19, Ridderkerk 
Tel. 0180-461462 
Fax 0180-461602

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

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

■ Maritieme Dienstverlening
Takmarine B.V.
Covert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
tel. 010-5921966 
Fax 010-5927772

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

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

■  Scheepsreparatie

Navitrex Marine Services BV 
Puntweg 12 
3208 LD Spijkenisse 
Tel. 0181-614747 
Fax 0181-612731

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

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

■ Transportontwerp Ei Consulting
Naval Architects REiD 
Marine Consultants, Heavy Lift 
Calculus Transport Engineering 
Oude Delft 234 
2611 H| Delft 
Tel. 015-5125409

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

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

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

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

D.G.S.M .
Postbus 5817 
Bordewijkstraat 4 
2280 HV Rijswijk 
Tel. 070-3955555 
Fax 070-3996274

EVO, Ondernemersorganisatie voor 
Logistiek en Transport 
Kadelaan 6, Zoetermeer 
Tel. 079 - 3414641

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

FWZ, Federatie van Werknemers
in de Zeevaart
Heemraadsingel 323
3023 BH Rotterdam
Tel. 010-4771188
Fax 010-4773846
Telegramadres: Zeecentra

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

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

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Reddingmaatschappij 
Haringkade 2, Ijmuiden 
Tel. 0255 - 520501

KVNR, Koninklijke Vereniging 
Nederlandse Reders 
Wijnhaven 65b, Rotterdam 
Tel. 010-4146001 
Maritiem Research Instituut 
Nederland
Postbus 28, 6700 AA Wageningen 
Tel. 0317 - 493911, Fax 493245

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

NVKK, Nederlandse Vereniging van 
Kapiteins ter Koopvaardij 
Govert van Wijnkade 50 
3144 EG Maassluis 
Tel./Fax 010-5931625

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

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

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

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

Stichting AMV
Algemeen Maritieme Vooriichting 
Wijnhaven 65b 
3011 Wj Rotterdam 
tel. 010-4146191

VN5I, Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie 
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer 
Tel. 079-3531165
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Als het om kwaliteit en betrouwbaarheid gaat, kunt u blindvaren op ABB. Immers, ABB is van 

oorsprong de uitvinder van turbochargers. En kent als geen ander elke vierkante millimeter

ABB Turbocharger. van uw turbocharger. Onderhoud kunt u dan

DC kracht van "70 jaar ervaring, ook nergens beter laten uitvoeren dan bij ABB.

Al 70 jaar bouwen we aan kennis en ontwikkelen we nieuwe technologieën. Die we vervolgens 

weer delen met u. Onze hele organisatie is er van doordrongen dat stilstand voor u dure achter

uitgang is. Waar ook ter wereld staat u een uitstekende geoutilleerde werkplaats ter beschikking en 

werkt u met ABB getrainde en gekwalificeerde vakmensen die u snel weer op koers brengen. 

Kortom, ABB is op alles voorbereid. En dat geeft een gerust gevoel.

ABB Turbocharger BV, Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam. Telefoon (010) 407 89 11.

A  I I  l i  
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B U R E A U  
V E R I T A S

1996:
Newbuildings 
in the 
Netherlands 
with Bureau 
Veritas class:

General Cargo/Container: 
ARKLOW SPRAY 
LADON
DOGGERSBANK
FLINTERZIJL
URSULA C
ALETIS
FIVELBORG
ELISE
SWALLOW
GAASTBORG
DANIEL
AQUARIUS
HEEREPLEIN
LYS VIKING
BREEHORN
SWEDER
KEIZERSBORG
WARBER
KOERIER
ALISSA
FISKER
LYS ROVER
SNOW STAR
THULE
THARSIS

Inland tanker:
CHINOOK 
ZWAANTJE 3

Reefer:
PACIFIC

Asphalt carrier:
STELLA WEGA

Dredger:
SAMSUNG GREENPIA
NAUTILUS
SAINT BENEZET
HANGSHENG 1 HAO
XIN BU DAO
HERON
AMSTERDAM
SAMSUNG NEW PIONEER

Tug/Workboat/Pontoon:
AMETISTA
CORINTIO
STRAWBERRY FIELDS FOREVER
JOMAR
NAOMI E
TARKA
TOPAZIO
SEANIX
AGATA
TURMALINA
REKEN
AL JASSASIYA  
OSHAIRY 
PELICAN 
KATLIZ 
SOMARCO IV 
COASTAL ONE 
KALOO 
P 31
SHAHEEN 
NP 216 
NP 214 
ENTERPRISE 
DE OTTER

• Rotterdam  
(010) 403 16 66

• Hoofddorp 
(023) 565 23 23

• Groningen 
(050) 312 07 56


