


Ventilatie en Veiligheid
Op zee is dit een belangrijke twee-eenheid!
Halton heeft op dit gebied meer dan 20  jaar ervaring.

Mede door eigen productie- en R&D-faciliteiten heeft dit geresulteerd in een zeer hoog
waardig leveringsprogramma.
Bij uitstek geschikt voor maritieme toepassingen, waar een gezond en veilig 
binnenklimaat een vereiste is.

Onze productie is conform de internationale kwaliteitsstandaard ISO 9001, w elke is g e 
certificeerd door Det Norske Veritas.

De H aluin K  V F  keukenkap draagt
zorg voor de gehele luchthirishouding in de
kombuis.

De Halton iris volumeregelaar PRA voor het 
nauwkeurig en snel inregelen van luchthoe
veelheden.

Halton
De Halton brandktep FD B is internationaal
gecertificeerd, zoals DNV, Bureau Veritas. 
Lloyd's DOT. NS1. etc.
De certificaten gelden voor Klasse A  
doorvoeringen.

Halton B.V., Utrechthaven 12 ,3433 PN Nieuwegein. tel. 030 - 6080608, fax. 030  - 6080589
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In het artikel over het jubileum van hel Koninklijk College 
Zeemanskoop in  het vorige nummer van dit blad is een 
storende fout geslopen. De kop van het artikel vermeldt 
150 jaar Koninklijk College Zeemanskoop in plaats van 
175 jaar. Hoewel dit College zich inderdaad jonger voor
doe!: dan hel fettelijk is, was het niet de bedoeling om dit 
op deze wijze to t uitdrukking te laten komen, Onze wel
gemeende excuses voor deze onjuiste vermelding.

Bij de voorplaat SAR-operatie (Foto: Audio Visuele Dienst KM).
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Zonnige zomermarkten

^ A fan neer U dit leest, is de zomer 
voorbij. De traditie wil dat de meeste 
markten er in de zomer akelig slecht bij
liggen. De koersen op vele effecten
beurzen spoten evenwel omhoog en 
het ene na het andere record werd in 
New York en Amsterdam gebroken. 
Ook op de vrachtenmarkt voor droge 
lading was weinig te merken van een 
zomerslapte, hoewel daar bij lange na 
geen records werden gehaald. Een 
Biffex-index van 1350-1400 in juli -na 
alleen in maart even boven de 1500 te 
zijn geweest- geeft wel hoop op betere 
tijden, temeer daar het tempo waar
mee nieuwbouw op de markt komt, 
volgend jaar zal afzwakken. Vorig jaar 
juli stond de index op slechts 1100, 
waarna die in september zelfs onder de 
1000 dook. Iedereen verwachtte toen 
een slecht 1997 voor de bulkers. De 
cruciale factor blijft wel het verloop van 
de wereldeconomie, maar alle goeroe's 
zijn daar optimistisch over, zolang er al
thans geen calamiteiten zullen optre
den. Zij nemen kennelijk aan dat de 
huidige, economische problemen in 
Zuidoost Azië, met als gevolg het losla
ten van de vaste koers tussen de eigen 
valuta en de dollar, de wereldeconomie 
niet noemenswaard zal verstoren.
Zelfs in de containervaart -eveneens 
een markt met een overvloed aan nieu
we schepen- gaat het beter, althans op

het traject tussen Europa en Oost Azië. 
Voor de Europese lijnen komt daar nog 
het effect bij van een gunstige dollar
koers. Alleen de chartermarkt voor con
tainerschepen loopt nog steeds achter, 
wat aantrekkelijk is voor de huurders, 
maar uiteraard minder plezierig voor de 
eigenaren. In juni was er nog voor bijna 
1,1 mln teu aan containerschepen in 
bestelling, overeenkomende met 32% 
van de bestaande vloot, zodat een snel 
herstel niet waarschijnlijk lijkt.
De markt voor feederschepen in Europa 
stemde derhalve evenmin tot tevreden
heid. Ook de vrachten in de algemene 
vrachtvaart binnen Europa zijn niet echt 
zonnig. Gelukkig zijn de meeste er bij 
betrokken Nederlandse reders, evenals 
die in de mondiale vaart met multi-pur- 
pose schepen tot 12.000 dwt, maar in 
beperkte mate afhankelijk van de spot- 
markt. Vele schepen zijn immers verze
kerd van contractlading of een langlo
pend timecharter. Bovendien is er bij de 
algemene vrachtvaart een herstel, al
thans als men kijkt naar de JE Hyde-in- 
dex voor schepen van 20-40.000 dwt. 
Deze index stond in september 1996 
op 750, maar overschreed tegen het 
einde van het jaar de 900. Met een kor
te onderbreking in februari, bleef de in
dex vervolgens tussen de 900 en 1000 
schommelen om in juni/juli tot even 
onder de 900 te zakken. Dat is toch bij

na 20% hoger dan een jaar geleden.
De reders blijven dan ook optimistisch 
gestemd, getuige de recente opdrach
ten van Armawa voor drie schepen van 
300 teu bij Tille en twee van 160 teu bij 
Damen Bergum, benevens die van Fee- 
derlines voor twee schepen van 5100 
dwt bij Pattje. Dankzij rendabele, lang
lopende contracten, een hogere dollar
koers, minder belasting en lagere be- 
manningskosten -  de laatste twee 
factoren zijn een gevolg van het nieu
we, maritieme overheidsbeleid -  boekte 
Spliethoff in 1996 een netto winst van 
ƒ 23,9 mln, 44% meer dan in 1995.

Nog bewolkt bij gasvaart
Op de meeste gespecialiseerde mark
ten is er evenmin reden tot klagen. De 
koel- en chemicaliënreders varen wel, 
evenals de meeste offshore-bedrijven 
en de reders van productentankers. 
Ondanks de Kanaaltunnel deed ook 
North Sea Ferries het goed in de eerste 
helft van 1997. Voor de koelschepen 
verschijnen er wel donkere wolken aan 
de horizon. De geweldige expansie bij 
de containerreders veroorzaakt een te 
groot aanbod van koelcontainers, 
waardoor de vrachten op de spotmarkt 
voor conventionele koelschepen onder 
druk komen te staan.
Met de gasvaart wil het echter nog 
steeds niet echt vlotten. Bij de Westeu- 
ropese vaart met LPG en chemische 
gassen was er wel een toename van het 
vervoerde volume, maar de vrachten 
bleven nagenoeg onveranderd. Toch 
kon een reder als Sloman Neptun in 
1996 betere resultaten boeken in de 
gasvaart, maar dat kwam vooral door 
kostenbesparingen, wat meer lading en 
het profijt van de hogere dollar. Daar
entegen ging het exploitatieresultaat 
van Lauritzen Kosan, een reder van 22 
gastankers van 1600 tot 6000 m 3, in 
1996 juist drastisch omlaag. De markt 
voor de kleine gastankers kan waar
schijnlijk pas in 1998 aantrekken, wan
neer de grote toevloed van nieuwe 
schepen is verwerkt. Ook voor de grote
re LPG-tankers liepen de resultaten in 
1996 terug. Het vervoer nam in de eerste 
helft van 1997 weer toe, wat evenwel 
nog nauwelijks het vrachtniveau beïn-
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vloedde. Met het gereedkomen van 
nieuwe LPG-productie in o.a. West- en 
Noord-Afrika voorziet men evenwel meer 
vervoer en dus een betere toekomst.

De sleepboten van SmitWijs verdienen 
eindelijk goed, de zware- ladingsche- 
pen misschien niet echt goed, maar wel 
redelijk. De baggerbedrijven zien even
eens de toekomst zonnig in. Hopelijk 
bederven zij hun markt niet door de ve
le orders die in 1996/begin 1997 zijn 
geplaatst voor grote baggerschepen. 
Een markt waarop in 1996 minder werk 
was, is de berging. Die markt is evenwel 
niet voorspelbaar. Niemand weet hoe
veel schepen zullen stranden of anders
zins in moeilijkheden zullen raken in de 
komende maanden.

Waken voor donkerder dagen
Met een precair evenwicht in vele 
markten blijft het noodzakelijk voor re
ders de kosten laag te houden. Daar 
weet Smit Internationale ongetwijfeld 
alles van met nog steeds te dure sleep
boten in de Rotterdamse haven. De re
ders vinden ook de loodstarieven in 
Rotterdam te hoog, vooral omdat die 
worden gebruikt om de loodsdienst in 
de Westerschelde en dus indirect Ant
werpen te subsidiëren. Uiteraard be
trekken allen die er iets mee te maken 
hebben, hun stellingen nu de regering 
moet beslissen over de adviezen van de 
Commissie Frissen over onder andere 
meer concurrentie bij de loodsdiensten. 
Directeur Van Slobbe van P&O Nedl- 
loyd zei zelfs tegen Nieuwsblad Trans
port niet in te zien waarom een Boeing 
747 zonder loods mag landen, maar 
een schip wel zo'n man (er zijn nog 
geen vrouwelijke loodsen) nodig heeft. 
Nu zijn de landingsbanen van vliegvel
den duidelijk gemarkeerd en overal op 
de wereld op dezelfde wijze. Haventoe
gangen zijn daarentegen overal verschil
lend met vaak een hinderlijke achter- 
grondverlichting. Maar het belangrijkste 
verschil tussen scheep- en luchtvaart is 
dat piloten in behoorlijk Engels kunnen

communiceren met de vluchtleiding en 
met hun vliegtuig kunnen omgaan 
Kom daar maar eens om bij de scheep
vaart. Waarom zou evenwel een goed 
opgeleide gezagvoerder met een redelij
ke kennis van zijn aanloophaven en va
rend op een zeewaardig schip met alle 
moderne communicatie- en navigatie- 
apparatuur die haven niet mogen bin
nenlopen met alleen de hulp van de ver- 
keersbegeleiding? Bij vliegende storm, 
wanneer de loodsdienst is gestaakt, ge
beurt dat toch al? Het belangrijkste ar
gument daartegen kan wel eens zijn dat 
dan teveel loodsen werkloos worden, 
je kunt natuurlijk ook argumenteren 
dat het maar gelukkig is dat Rotterdam 
zo'n dure haven is. Daardoor blijft de 
groei beperkt en loopt de haven niet 
het risico de grenzen van de groei te 
bereiken, zoals Schiphol. Voor een char
tervlucht naar de zon zal je in de toe
komst wellicht vanaf Düsseldorf of een 
andere buitenlandse luchthaven moe
ten vertrekken, maar voor je lading hoef 
je (nog) niet naar Antwerpen te gaan. 
Misschien heeft Rotterdam nog juist op 
tijd het principebesluit voor de uitbrei
ding van de Maasvlakte er bij de rege
ring kunnen doordrukken.

Haastige voorstellen?
De reders protesteren verder tegen het 
voorstel van de Europese Commissie 
veerdiensten passagierslijsten te laten 
opmaken, zodat bij een ongeval ieder
een weet hoeveel mensen er aan boord 
zijn. De Engelse kranten schreven dat 
het wederom een bewijs is van de bu
reaucratie in Brussel, waardoor de veer
diensten op kosten worden gejaagd. 
Commissaris Kinnock merkte evenwel 
op dat het voorstel er is gekomen op 
verzoek van de EU- ministers van trans
port, inclusief die van Engeland. Het

was zo'n haastig besluit van de minis
ters na een grote ramp om aan te to
nen dat zij actief zijn bij het bevorderen 
van de veiligheid. Plichtsgetrouwe 
ambtenaren in het eigen land laten 
zo'n haastig besluit in een la verdwijnen 
totdat er nog eens goed over nage
dacht is met alle betrokkenen. Maar, bij 
een opdracht aan Brussel, kunnen de 
ambtenaren daar dat voorbeeld blijk
baar niet volgen. Overigens lijkt het re
gistreren van passagiers in deze tijd van 
computers niet bepaald een kostbare 
zaak. Zelfs zonder computers kan het 
heel simpel. Zo vloog ik eens begin ja- 
ren zeventig met de shuttle van New 
York naar Boston. Aan het begin van de 
gang naar het vliegtuig was een appa
raat waaruit je een kaartje moest trek
ken. Daarop vulde je je naam en adres 
in om het vervolgens weer af te geven 
aan een controleur bij de ingang van 
het vliegtuig. Tot enkele minuten voor 
vertrek kon je zo nog 'inchecken'. Beta
len voor de vliegreis deed je aan boord. 
Dit simpele systeem kon tevens dienen 
als controle of de cabinebemanning 
wel alle passages afrekende.

Professor Wijnolst is met een ander plan 
gekomen dat eveneens een aanslag op 
de portemonnee van de reders bete
kent. Hij stelt voor, zoals reeds voor au
to's het geval is, dat reders een soort 
statiegeld op nieuwe schepen moeten 
betalen om zo de slooplanden te hel
pen tot een milieu- en mensvriendelij
ker sloop van schepen te komen. Een 
lofwaardig idee, maar zou niet veel van 
het aldus verzamelde geld in de zakken 
van corrupte ambtenaren en rijke 
sloophandelaren verdwijnen? In grote, 
maar arme slooplanden als India en Pa
kistan heeft men vermoedelijk andere 
prioriteiten dan professor Wijnolst.

,f J p T  J f  OPDKAcht A l l t e l
i h -  > 3 ^ *  . H f T f i p m a a c r .
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Postbus 204,9700 AE Groningen - Holland 
Tel. (+31) (0)50 5 422 122

Centraalstaal - De partner voor werven. 

CENTRAALSTAAL

Centraalstaal 
loopt graag op de 
zaken vooruit.

Centraalstaal 

levert niet alleen 

voorgevormde 

bouwpakketten voor 

stalen en aluminium 

casco's, maar voert ook 

deelopdrachten uit voor 

werven. Karakteristiek is de 

know-how op het gebied van 

geautomatiseerde metaal- 

(voor)bewerking. Hierdoor kan de 

bouwtijd van schepen drastisch 

teruglopen, zodat werven niet alleen 

een hoger volume kunnen bereiken, 

maar ook een scherpere kostprijs kunnen 

realiseren. Onze informatieve brochure geeft 

u meer details.

CLAYTON NEDERLAND B.V.
Celsiusstraat 5, 3316 AC Dordrecht
Tel : (078) 613 98 11 - Fax:(078)613 93 47

Clayton tegenstoom 
afvoergassenketel:

Raadpleeg uw 
Clayton adviseur:

Tevens leverancier van :
• Clayton stoom generatoren.
• Kompleet combi systeem.
• Clayton heetwatergeneratoren

Gladde pijpenbundel (geen lamellen). 
Standaard roetblaas.
Goed reinigbaar
Eenvoudig te plaatsen, modulair opge
bouwd met bijbehorende conussen. 
Toe te passen in verschillende 
systemen, zoals "Lamont systeem".
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Twee Franse opdrachten voor YVC

W C  Ysselwerf gaat voor de Franse re
derij SNC Tour Pomerol een chemica- 
liëntanker bouwen.
De hoofdafmetingen van het schip, 
bouwnummer 271, zijn:
Lengte o.a. 119,99 m.
Lengte l.l. 114,00 m.
Breedte mal 19,25 m.
Holte 13,00 m.
Diepgang ontwerp 7,80 m.
Draagvermogen 9.500 t
Diepgang zomermerk 8,30 m.
Draagvermogen 10.400 t
Het ladinggedeelte krijgt 31 tanks van 
roestvrij staal, met een totale capaciteit 
van 10.710 m3.
Een Wartsila 8L38 motor van 5280 kW 
bij 600 tpm moet het schip op de ont- 
werpdiepgang een dienstsnelheid van 
14,5 kn geven (met 500 kW voor de 
asgenerator).
Bureau Veritas zal het schip klasseren. 
De oplevering is gepland voor midden 
1998.

i
Daarna gaat de werf voor de Franse re
derij Klipper S.A.R.L., een dochteron
derneming van jaczon in Schevenin- 
gen, een fabriekstrawler met een leng
te van 120 m bouwen. In eerste in
stantie wordt het een zusterschip van 
de johanna Maria (SWZ 01 - 95, blz. 6) 
van jaczon. De oplevering van dit 
schip, bouwnummer 272, is gepland 
voor het eerste kwartaal van 1999.

Tille bouwt weer voor Armawa

Armawa Shipping & Trading in Gro
ningen heeft opnieuw een belangrijke 
opdracht bij Tille Shipyard in Kootster- 
tille geplaatst Na de zes Conofeeders 
200 die de werf voor Armawa heeft 
gebouwd, volgt nu een serie van drie 
Conofeeders 300.
De schepen zijn gelijk aan de Conofee
ders 300 Ijsseldijk en Scheldedijk die 
de werf voor Navis Shipping in Delfzijl 
bouwt (SWZ 1 -97, blz. 5), echter met

één verschil: de Armawa schepen zul
len elk van twee 35 tons kranen wor
den voorzien. Zij krijgen de namen Ra- 
desingel (bouwnummer 318), Rade- 
plein (320) en Radepoort (323). De 
Radesingel wordt in de zomer van 
1998 opgeleverd, de andere schepen 
volgen met tussenpozen van drie a 
vier maanden.

Bijlsma boekt 5e M’borg

Wagenborg Shipping in Delfzijl heeft 
aan Scheepswerf Bijlsma in Wartena/- 
Lemmer opdracht gegeven voor de 
bouw van een multipurpose contai- 
nercarrier van het type Bijlsma Trader 
9000. Daarmee komt het aantal M'- 
borgen dat de werf voor Wagenborg 
bouwt op vijf. Het eerste schip, de 
Markborg werd gepubliceerd in SWZ 
3-97, blz. 40. Het vijfde schip krijgt 
bouwnummer 682 en moet in het 
vierde kwartaal van 1998 worden op
geleverd.

Da men Hoogezand krijgt vervolg- 
order

De Engelse rederij Carisbrooke Ship
ping heeft bij Damen Shipyards 
Hoogezand twee multipurpose sche
pen van het type Combi Freighter 
4200 besteld. Het worden zustersche
pen van de Mark C en Emily C, die de 
werf vorig jaar aan dezelfde opdracht
gever opleverde.
De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a. 89,90 m.
Lengte l.l. 84,99 m.
Breedte mal 13,17 m.
Holte 7,15 m.
Diepgang mal 5,95 m.
Draagvermogen 4610 t.
De laadruiminhoud wordt 5764 m3, 
de containercapaciteit 197 TEU.
Een MaK dieselmotor van 1800 kW bij 
600 tpm geeft een proeftochtsnelheid 
van 11,5 kn.
De schepen, bouwnummers 717 en 
718, worden door Lloyd's Register ge
klasseerd en moeten in het eerste half
jaar van 1998 worden opgeleverd.

Twee Combi Freighters voor 
Damen Bergum

Damen Shipyards Bergum heeft van 
de Duitse Rottumstrand Schiffgesefl- 
schaft mbH St Co. KG. opdracht ge
kregen voor de bouw van twee 
vrachtschepen van het type Combi 
Freighter 3100. De casco's van de 
schepen worden uitbesteed, de af
bouw wordt door de werf in Bergum 
zelf ter hand genomen. De oplevering 
is voorzien voor begin resp. voorjaar 
1998.
De schepen zullen worden bevracht 
door Armawa Shipping & Trading in 
Groningen.

Broere plaatst orders

Scheepswerf De Biesbosch Dordrecht 
heeft van rederij Broere opdracht ont
vangen voor de bouw van twee dub
belwandige chemicaliëntankers voor 
de binnenvaart. Het worden zuster
schepen van de Dordrecht 39 en 40, 
die in december en april j.l. door Breko 
werden opgeleverd (zie SWZ 2-97, 
blz. 6). De schepen krijgen een lengte 
van 110 m, een breedte van 11,40 m 
en een laadvermogen van 3500 t. Zij 
worden gebouwd onder klasse van 
Germanischer Uoyd. Het eerste schip, 
bouwnummer 878, wordt omstreeks 
het einde van volgend jaar opgele
verd, het tweede (879) in het voorjaar 
van 1999.

Verder heeft Broere aan Scheepswerf 
jac. den Breejen in Hardinxveld-Gies- 
sendam opdracht gegeven voor de 
verlenging met 14 m van de zeegaan
de chemicaliëntankers Dutch Mate en 
Dutch Navigator. Het draagvermogen 
zal hierdoor met circa 1100 t toene
men tot rond 6200 t. De schepen 
moeten begin 1998 weer in de vaart 
komen.

Breko bouwt chemicaliëntanker 
af

Machinefabriek Breko in Papendrecht 
heeft van de Clearwater Groep op-

Fig. I . Zijaanzicht van de chemicoliéntanker die de Ysselwerf voor Franse rekening bouwt.

dracht gekregen een door de groep 
aangekocht casco af te bouwen als 
chemkalièntanker type 2. Het casco 
was beschikbaar gekomen door het 
faillissement van de oorspronkelijke 
opdrachtgever.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 93,00 m,
Lengte l.l. 88,00 m.
Breedte mal 11 ,00m .
Holte 6,50 m.
Diepgang 5,00 m.
Draagvermogen 2750 t.
Het schip krijgt 12 gecoate tanks met 
een totale inhoud van 3200 mJ,
Een 1300 kW hoofdmotor geeft het 
schip een dienstsnelheid van 11 kn.
LR zal het schip klasseren. De opleve
ring is gepland voor voorjaar 1998,

Padmos boekt diverse orders

Machinefabriek Padmos heeft van Van 
Stee Survey & Supply in Hariingen, 
opdracht gekregen voor de bouw van 
de Sara Maatje XII, een supplier voor 
ondiep water. Het schip zal worden in
gezet voor olietransport op de Noord
zee nabij de ingang van het Kielerka- 
naal.
Het schip, een zusterschip van de eer
der door Padmos gebouwde Sara 
Maatje IX, krijgt een lengte van 33,75 
m, een breedte van 9,00 m en een 
holte van 2,40 m,
De voortstuwing zal geschieden door 
drie Mitsubishi motoren van elk 353 
kW (480 PK) met Van Voorden schroe
ven in straalbuizen. Verder worden 
twee Mitsubishi generatorsets van elk 
125 kVA geplaatst.
De Sara Maatje XII moet nog dit jaar 
worden opgeleverd.

Verdere opdrachten van Padmos be
treffen verbouwingen,

De Belgische kotter Z-59 wordt van 
een nieuwe voortstuwingsinstallatie 
voorzien: een 1200 PK MaK hoofdmo
tor, Masson keerkoppeling en Hodi 
straalbuis met schroef. Verder worden 
twee Mitsubishi hulpmotoren van elk 
310 PK geplaatst, alsmede een acht- 
trommelige Brusselle vislier, met een 
geheel nieuwe elektrische aandrijving 
van Bakker Sliedrecht.

De Belgische kotter Z-46 krijgt een 
nieuwe ABC hoofdmotor van 1200 
PK, met keerkoppeling, straalbuis/- 
schroef en hulpsets als bij de Z-59.

Noordhoek Diving gaf Padmos op
dracht voor de verbouwing van de 
Antarctica, een schip dat uit 20-voets 
Ravestijn containers bestaat. De ach
terste twee containers, die als machi
nekamer dienen, worden vernieuwd.
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Ravestijn bouwt de containers. Pad
mos installeert in elke container een 
Mitsubishi hoofdmotor van 368 kW 
en een Veth Z-drive. Wanneer de nieu
we containers gereed zijn kunnen zij, 
dankzij het Ravestijn koppelpatent, in 
zeer korte tijd met de bestaande wor
den verwisseld.

Marine bestelt bunkerboot 
De Hoop (Schiedam)

bij

De Koninklijke Marine heeft Werf De 
Hoop (Schiedam) opdracht gegeven 
voor de bouw van een bunkerboot. 
Het schip, bouwnummer 193, krijgt 
de volgende afmetingen:
Lengte o.a. 44,25 m.
Lengte 1,1. 42,00 m.
Breedte mal 6,50 m.
Holte 2,80 m.
De tankcapaciteit voor af te leveren 
brandstof is 250 m J, die voor retour- 
brandstof/drukwater 175 m3. Voor 
beide ladingsoorten worden afzonder
lijke pompen geïnstalleerd, elk van 
150 m 3/h.
Een 280 kW hoofdmotor zal het schip 
een dienstsnelheid van 8 kn geven.
De oplevering is gepland voor het vol
gend voorjaar.

Verder zal de werf een al beschikbaar 
casco afbouwen als bunkerboot. Op
drachtgever is Van Stappen Bunkering 
in Merksem, België.
De afmetingen van dit schip, bouw
nummer 191, zijn:
Lengte o.a. 34,85 m.
Lengte l.l. 33,40 m.
Breedte mal 5,50 m.
Holte 2,10 m.
Diepgang mal 2,00 m.
Draagvermogen 210 t.
De tankcapaciteiten zijn 200 m 1 voor 
gasolie en 20 m1 voor smeerolie. De 
gasolietransferpomp heeft een capaci
teit van circa 120 mVh.
Een 190 kW hoofdmotor zal het schip 
een dienstsnelheid van 10 kn geven. 
Oplevering moet nog dit jaar plaats
vinden.

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

Aphrodite

Op 10 juli is bij Scheepswerf De Kaap 
in Meppel bouwnummer 226, het 
casco van het motortankschip Aphro- 
dite, te water gelaten en overgedra
gen aan de opdrachtgever, de maat
schap A.W.M, legen St G .C .M . Deen. 
De Aphrodite is een dubbelwandige 
chemicaliëntanker (ADNR, type C) 
met de volgende afmetingen:
Lengte o.a, 110,00 m.
Breedte o.a. 11,45 m.
Holte 5,20/3,90 m.
Diepgang 3,20 m.
Het schip heeft 9 ladingtanks, met een 
totale inhoud van 3360 m 3, alsmede 
tussen de tanks 6 en 7 twee restlading- 
tanks met een totale inhoud van 45 
m 3. Het ladinggedeelte is door koffer-

dammen gescheiden van de voor- en 
achtermachinekamer.
De dubbele bodem en de dubbele 
huid zijn in de ladingzone geheel inge
richt als ballasttanks, in de voor- en 
achtermachinekamer zijn er tanks voor 
diverse doeleinden in ondergebracht. 
Scheepswerf De Kaap is gespeciali
seerd in het ontwerpen en bouwen 
van moderne lichtgewicht schepen. 
Om een zo sterk mogelijke constructie 
met een zo laag mogelijk gewicht te 
realiseren is het schip geheel volgens 
het langsspantensysteem gebouwd. 
Om de hoeveelheid restlading te be
perken en het schoonmaken van de 
tanks te vergemakkelijken zijn in de la
dingzone vouwschotten toegepast en 
heeft de dubbele bodem afschot. De 
ladingtanks zijn daardoor nagenoeg 
llush, alleen de langsbalken onder het 
dek steken in de tanks.
Het ontwerp is geheel door de werf 
uitgevoerd, waarbij van verscheidene 
CAD/CAM systemen gebruik is ge
maakt. Overdekte sectiebouw en mo
derne lastechnieken en constructieme
thoden garanderen verder een hoge 
kwaliteit.
Het casco is gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas.
De Aphrodite wordt afgebouwd door 
Machinefabriek Breko in Papendrecht.

S.D. Gumel

Bij Shipyard K. Damen (Rijnwaal Ship- 
yards) is op 16 juli de sleephopperzui
ger S.D. Gumel, bouwnummer 711, 
te water gelaten. Het schip heeft een 
hopperinhoud van 2500 m 5 en wordt 
gebouwd voor Nigeria. De voornaam
ste gegevens en een zijaanzicht zijn 
gepubliceerd in SWZ 2-97, blz. 5.
De oplevering is voor volgende 
maand gepland.

Flinterhaven

Ferus Smit heeft op 9 augustus het 
6250 tdw vrachtschip Flinterhaven, 
bouwnummer 312, te water gelaten. 
Het is een zusterschip van de Flinter- 
zee (SWZ 6-97, blz.5). Beide schepen 
zijn gebouwd voor Flinter Groningen 
B.V. De oplevering van de Flinterha
ven wordt deze maand verwacht.

Unitas-H

Op 30 augustus vond bij Bodewes 
Scheepswerf 'Volharding' Foxhol de 
stapelloop plaats van het vrachtschip 
Unitas-H, bouwnummer 335. Het 
schip wordt gebouwd voor Rederei 
MS 'Unitas-H' Hinsch Schrffahrts 
GmbH & Co. KG en zal gaan varen 
voor Wagenborg Shipping.
Het is het vijftiende schip uit een serie 
van twintig Combi-Traders. Het wijkt 
nauwelijks af van de voorgaande sche
pen. Germanischer Uoyd treedt op als 
klassebureau.
De oplevering staat gepland voor vol
gende maand.

p l e v e r i n g e n

Roulette Z-431

Machinefabriek Padmos heeft medio 
mei de Eurokotter Roulette Z-431 
overgedragen aan rederij Caroline in 
Oostende.

Belgische werven hebben een groot 
aandeel in de bouw van het schip ge
had: de Nieuwe Scheldewerven N.V. 
in Rupelmonde bouwde het casco; de 
Zeebrugse Scheepswerven N.V., een 
dochteronderneming van Padmos, 
verzorgde de afbouw. Machinefabriek 
Padmos zelf maakte het ontwerp.

Fig. 2. De Roulette Z-431 (foto: Flying Focus).

Het schip is uitgerust voor het vissen 
op tong, rondvis en garnalen en is te
vens geschikt voor de spanvisserij.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 23,95 m.
Lengte l.l. 21,20 m.
Breedte mal 6,40 m.
Holte 3,00 m.
Diepgang achter circa 4,00 m.
Gross tonnage 130 .
De hoofdmotor is een Mitsubishi die
selmotor, type S6A 300-3, van 300 PK 
(220 kW) bij 1530 tpm. Voor Eurokot
ters is dit het maximaal toegestane ver
mogen. Om daarmee een zo groot 
mogelijke trekkracht te realiseren wer
den een Reintjes keerkoppeling, type 
WAF 790, reductie 14,0875:1, en een 
Van Voorden schroef, diameter 2500 
mm, in een Hodi straalbuis geïnstal
leerd. Dit levert een ongeveer 30% 
grotere trekkracht op ten opzichte van 
de in de vaart zijnde Eurokotters die 
van een schroef van 1500 mm in een 
straalbuis zijn voorzien.
Er zijn twee Mitsubishi hulpmotoren 
geplaatst. De eerste is van het type 
6D22T, levert 165 kW bij 1500 tpm en 
dient voor aandrijving van vislier, net- 
tenrol en een generator. De tweede, 
type 6D14T, 84 kW, 1500 tpm, drijft 
een generator aan. De generatoren 
van Bakker Sliedrecht leveren 100 kVA. 
In het voorschip is een Padmos boeg
schroef, type HP 50, aangebracht, met 
een vermogen van 30 kW.
Het schip is uitgerust met een Padmos 
vislier, type PW 130-6, met zes trom
mels. De vangstverwerkingsinstallatie 
is o.a. voorzien van roestvrijstalen op- 
vangbakken. Daarna wordt de vis in 
twee gekoelde keeën in het visruim 
gestort, om eerst op de juiste tempera
tuur te worden gebracht, alvorens de 
vis in kisten met ijs in het ruim wordt 
opgeslagen. De kwaliteit van de vis 
blijft zodoende optimaal. De koel- en 
ijsmachines zijn geleverd door Promac.

Devon Express

Scheepswerf Van Diepen B.V. in Wa
terhuizen heeft op 28 juni het vee- 
transportschip Devon Express, bouw
nummer 1040, opgeleverd aan Vroon 
Australia L.P.T.
Het schip is een verdere ontwikkeling 
van de Bison Express, die de werf eer
der voor Vroon bouwde en die in SWZ 
9-95, blz. 12, werd besproken. In het 
bijzonder is het schip langer gewor
den door het tussenvoegen van een 
stuk van 16,80 m (24 spantafstan- 
den). Ook de holte is iets vergroot.
De hoofdafmetingen van de Devon 
Express zijn:
Lengte o.a. 116,59 m.
Lengte LI. 109,80 m.
Breedte mal 15,85 m.
Holte hoofdek 11,50 m.
Diepgang mal 5,30 m.
Draagvermogen 3656 t.
Gross tonnage 6159
In verband met de grotere lengte 
heeft het schip twee ruimen gekregen. 
Over de gehele lengte van het lading
gedeelte heeft het schip onder het 
tweede tussendek een dubbele huid. 
Het schip is nu geschikt voor het ver
voer van ongeveer 2100 stuks vee.
In verband met het grotere aantal die
ren is de capaciteit voor het maken 
van zoet water uitgebreid.
Verdere veranderingen betreffen o.a. 
de indeling van de dubbele bodem, 
diverse wijzigingen in de accommoda
tie, het plaatsen van andere dekwerk- 
werktuigen (Kraaijenveld) en het ven
tilatiesysteem voor de ruimen.
De machine-installatie is niet gewij
zigd. De proeftochtsnelheid op de be
laden diepgang is 17 kn.

Coastal Force

Rederij Waterweg B.V. in Den Helder 
en Workum heeft eind juni de sleep
boot Coastal Force overgenomen van
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Damen Shipyards Hardinxveld. Nadat 
de werf al vier boten van het type Stan 
Tug 1605 voor Rederij Waterweg had 
gebouwd (waarvan er inmiddels een is 
doorverkocht), is het nieuwe schip de 
eerste Stan Tug 1906 voor deze op
drachtgever. Het is een multipurpose 
werkschip, dat zowel voor de scheep
vaart als voor de bagger- en offshore 
industrie kan worden ingezet.
De afmetingen zijn: L x B x H = 19,50 x 
6,20 x 2,85 m; de diepgang is 2,50 m.
De machine-installatie omvat twee 
CM 16V92TA motoren van elk 537 
kW bij 1800 tpm, Reintjes tandwiel
kasten, type WAF 363L, reductie 4,9:1 
en vierbladige schroeven in straalbui- 
zen. De vrijvarende snelheid is 11,5 
kn, de paaltrek circa 2 0 1.
De twee hulpsets bestaan uit Lister 
CRK 3 motoren en Stamford genera
toren en leveren elk 31,5 kVA, 
220/380 V.
Het sleepgerei bestaat uit een Lemans 
lier met een trekkracht van 1 0 1 en een 
Mampaey sleephaak, SWL 2 5 1.
Voor survey werkzaamheden is achter 
het dekhuis een trunk ingebouwd, 
waarin een transducer kan worden ge
plaatst.
Verder is de boot voorzien van een 

Fig. 4. De Arendjan C 0-26 (foto: Ftying Focus).

Effer dekkraan van 6 t.m.
In het stuurhuis zijn geïnstalleerd:
-  Furuno FR-8050 DA radar;
-  CPS Navigator GP 70;
-  Robertson AP 45 autopilot;
-  Furuno FE-606 echolood;
-  2 x Sailor RT 2048 (VHF);
-  Navtex ontvanger NX 500. 
Onderdeks zijn drie hutten beschik
baar voor kapitein, WTK en twee be
manningsleden.
De Coastal Force is door Bureau Veri
tas geklasseerd voor 'coastal waters' 
en door de Scheepvaart Inspectie ge
certificeerd voor de vaart tot 30 mijl uit 
de kust.

Arendjan

Maaskant Shipyards in Stellendam 
heeft op 5 juli de boomkorkotter 
Arendjan GO-26, bouwnummer 518, 
overgedragen aan de firma Jan Lokker 
& Zn. in Stellendam.
Het 42,35 m lange schip is een zuster
schip van de vorig jaar door de werf 
gebouwde Nicolaas Senior KW-36 
(SWZ 1-97, blz. 6), maar verschilt 
daarvan in enkele opzichten.
Zo is een hoofdmotor met een lager 
toerental geplaatst: een Stork Wartsila

Fig. i. De Coastal Force (foto: Ftying Focus).

Diesel motor, type 6R32BC, van 1995 
PK (1467 kW) bij 645 tpm in plaats 
van een Wartsila 6L26 motor van het
zelfde vermogen maar met 875 tpm. 
De Reintjes keerkoppeling is nu van 
het type WAF 3355 met een reductie 
van 4,957:1, zodat het schroeftoeren- 
tal voor beide schepen nagenoeg ge
lijk is.
In plaats van met een acht-trommeli- 
ge vislier is de Arendjan uitgerust met 
een tien-trommelige Maaskant vislier, 
type M220 EP4/160 EP6, met een 
aandrijfvermogen van 199 kW en met 
een noodliermotor van 29 kW. De lier 
is uitgevoerd zonder winchkoppen. 
Deze waren aan boord van boomkor- 
kotters bij het binnenhalen van het net 
vaak de oorzaak van ongevallen. De 
zaklijnen worden nu behandeld door 
twee trommels van de vislier.
Het schip is verder voorzien van een 
geheel nieuw type vangstverwerkings- 
installatie, naar een ontwerp van 
Maaskant. De installatie bestaat uit: 
visstortkieppen, een elevator, twee 
zoekbanden, een sorteerunit voor 
maximaal 16 vangstsoorten, twee 
spoelmachines met een trommelleng- 
te van 2 m, een stortkoker met elek
trisch/pneumatisch bedienbare sor- 
teerkleppen naar de 16- voudige tus- 
senopslagunit in het visruim. Deze tus- 
senopslagvoorziening is dubbelwan
dig uitgevoerd en tussen de wanden 
circuleert koud water, waardoor de vis 
wordt gekoeld alvorens deze met 
scherfijs wordt vermengd en in viskis- 
ten wordt verpakt, om daarna in het 
ruim te worden opgeslagen.
Het visruim, met een inhoud van circa 
300 m3, is geïsoleerd met polyure- 
thaan schuim, afgewerkt met multiplex 
platen. Daaroverheen is een 2 mm 
dikke, naadloos gespoten kunststofaf- 
dekking aangebracht, die optimaal 
hygiënische omstandigheden garan
deert, zowel voor de visopslag als voor 
de bemanning. De stalen vloer van 
het visruim is bedekt met een rubber- 
mortelsysteem en een kunststof 
coating (totale dikte 10 mm).
Een dergelijke dekbedekking is ook 
onder de buiskap aangebracht. De 
buiskap zelf is geheel geïsoleerd met 
polyurethaan schuim en een afwer
king van geplastificeerde platen ten
einde 's zomers de temperatuur in de

ruimte onder de buiskap zo laag mo
gelijk te houden.

B e d r i j f s n i e u w s

Nieuwe bestemming voor werf in 
AJblasserdam

Van der Giessen-de Noord N.V. heeft 
overeenstemming bereikt met de 
Zuid-Afrikaanse scheepsbouwer Oce- 
anco International over de ingebruik
name van de voormalige marinewerf 
van Van der Giessen-de Noord in Al- 
blasserdam.
De werf is ingebracht in een vennoot
schap, waarin Van der Giessen-de 
Noord een beperkt minderheids
belang heeft. De werf is voor lange ter
mijn verhuurd aan Oceanco, die de 
nieuwe werf gaat gebruiken voor de 
afbouw van luxe zeeschepen met een 
lengte tot 100 meter.
Oceanco was al enige tijd op zoek 
naar een nieuwe werf, omdat haar 
werf in Dreumel niet geschikt is voor 
schepen boven de 50 meter. Met de 
werven in Alblasserdam en Dreumel 
beschikt Oceanco nu over de capaci
teit die nodig is om aan de toenemen
de vraag te kunnen voldoen.
De nieuwe activiteiten in Alblasserdam 
betekenen een belangrijke impuls 
voor de werkgelegenheid in de regio. 
Naar verwachting zullen binnenkort 
ongeveer 200 mensen bij de nieuwe 
scheepswerf werkzaam zijn.

Werfactiviteften terug in het Bel
gische Hoboken

Op de voormalige Cockerill-werf in 
het Belgische Hoboken werden afge
lopen maand twee schepen ingedokt 
voor een ingrijpende verbouwing. 
Sinds de overname van de failliete 
Cockerill-werf door de voormalige 
Rotterdamse stuwadoor Jan Anton 
Rijsdijk, heeft er een grondige renova
tie van de gehele werf plaats gevon
den. Het in België gevestigde staalcon
structiebedrijf BM Titan, onderdeel 
van de in Rotterdam gevestigde Rijs
dijk InterGroup werd verhuisd van de 
verouderde lokatie in Boom naar deze 
uitstekend toegeruste bouwwerf voor 
grote staalconstructies zoals havenkra-
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nen, brugdelen, scheepsbouwcon- 
structies en scheepsbouwreparaties. 
Na de aflevering van een Panamax 
containerkraan door de kraanbouwaf- 
deling van BM Titan, heeft nu de 
scheepsreparatie- afdeling van dit be
drijf de handen vol.

Begin juni voeren twee vrachtsche
pen, de Tyro en de Trito, het droog
dok van de Hobokenwerf binnen. Sa
men overigens met een drijvende grij- 
perkraan die vanuit Rotterdam werd 
getransporteerd om daar tijdelijk afge
meerd te worden.De twee vrachtsche
pen van ieder 3600 dwt die in 1990 
op de Jurong-scheepswerf in Singapo
re werden gebouwd, moesten met 
een tussenstuk van 19,5 meter ver
lengd worden tot 114,5 meter. Een 
operatie die gelijktijdig op beide sche
pen uitgevoerd diende te worden. 
Kort daarop werden de schepen door
gebrand en werden de scheepsdelen 
uit elkaar getrokken. Half juni werden 
de nieuwe scheepsdelen door middel 
van de 450 tons portaalkraan op de 
juiste positie ingehesen waarna de 
rompdelen aan elkaar werden gelast. 
Verder werden de nodige versterkin
gen aangebracht om de nieuwe con
structie de nodige stijfheid te geven. 
De totale uitvoeringstermijn werd ge
schat op een 28 dagen. Het betreft 
een project van de Koninklijke Schel- 
degroep dat wordt uitgevoerd door

Smit Tak refloat grounded Tur
kish bulk carrier

A Smit Tak salvage team has redeliver
ed the Turkish bulk carrier Hilal II, follo
wing a grounding incident in Danish 
waters. The vessel was successfully ref
loated, without pollution, and subse
quently proceeded under own power 
to her destination in Turkey. 
Commenting on the operation, Smit 
Tak General Manager Geert Koffeman 
said: 'This salvage was assisted by ex
cellent cooperation with a fellow 
member of the International Salvage 
Union."
The 25,845 dwt Hilal II, fully laden 
with 24,000 tonnes of steel scrap, ran 
aground in the Great Belt narrows on 
June 5. The incident occurred some 10 
nautical miles from the construction si
te of the Great Belt Fixed Link's East 
Bridge.
Local salvors made an attempt to pull 
off the vessel on june 7, but the Hilal II 
refused to move. Smit Tak became 
aware of the casualty within a few 
hours of the grounding. It obtained a 
Lloyd's Open Form 1995 contract, in 
association with Turkish partners, and 
dispatched a salvage team to the sce
ne. The party included an experienced 
Salvage Master, a Naval Architect and 
salvage divers.

werkmaatschappij Schelde Maritiem 
te Vlissingen waar dan ook de twee 
rompsecties gebouwd werden. Deze 
rompgedeelten zijn per ponton naar 
de werflokatie in Hoboken vervoerd. 
Zowel werknemers van BM Titan als 
van Schelde Maritiem zijn bij de ver
bouwing van de Tyro en de Trito inge
schakeld. Men heeft bij de Koninklijke 
Scheldegroep voor het dok van de 
voormalige Cockerill-werf in Hoboken 
gekozen omdat men zelf momenteel 
te weinig eigen dokcapaciteit heeft en 
deze nu door BM Titan beheerde werf 
uitstekend geschikt is voor dergelijke 
verbouwingsoperaties terwijl boven
dien twee schepen gelijktijdig kunnen 
worden behandeld. Behalve de verlen
ging zullen de schepen ook een aantal 
aanpassingen ondergaan waardoor de 
schepen geschikt zullen zijn om zowel 
stukgoederen als bulklading te vervoe
ren. Aan dek en in de ruimen zullen 
ook de nodige voorzieningen worden 
aangebracht om vriescontainers te 
transporteren. De afdeling scheepsre
paratie van BM Titan verwacht in de 
komende tijd ook voor andere part
ners dit soort verbouwingen en repa
raties te kunnen gaan uitvoeren.

fig. 5 Het plaatsen van de extra midden- 
sectie van de Trito in het dok in Hoboken.

The team arrived on location the next 
day and boarded the 60 tonnes bol
lard pull Vikingbank. This tug was wor
king in the area, engaged in the trans
port of bridge girder elements. Its du
ties were taken over by the Svitzer tug 
Skuld. Divers made an initial inspec
tion of the casualty and found the ves
sel hard aground on a gravel and clay 
bank, with the ground reaction he
aviest at Hold No. 5.
The condition of the Hilal II -  built in 
1981 and flying the flag of Panama - 
was assessed by the salvage team. Cal
culations demonstrated that a safe 
and secure refloating could be achie
ved with the discharge of nearly 4,000 
tonnes of cargo.
Meanwhile, the 6,000 dwt bulk carrier 
Marina departed Wismar, Germany, 
for the 100-mile voyage to the casual
ty. This vessel received the part cargo 
from the Hilal II. The operation was 
performed using two of the casualty's 
30-tonne deck cranes, specially equip
ped with spider grabs.
The Marina arrived on scene on (une 
10 and the part discharge of cargo 
commenced the following day. Within 
five days, 2,200 tonnes of steel scrap 
had been removed from the Hilal II, 
but bad weather then interrupted the 
work which had been proceeding on

a round the clock basis.
However, the deteriorating weather 
also worked in the salvage team's fa
vour, with wind and swell steadily in
creasing. During the late evening of 
june 15 the Hilal was refloated and a 
second diving inspection confirmed 
no significant damage, with the pro
peller in good order and no leakages. 
The Smit Tak team brought the casu
alty to anchor at a safe depth and the 
part cargo was returned to the Turkish

vessel, which then proceeded under 
its own power.

Informatie: Peter Manneke, Smit, The
Netherlands
Tel: 010.4549911.
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S C H E E P S B O U W d o o r  I r . F . K o k

Nieuwe sectieloods 
voor Niestem Sander
Op 9  augustus is bi) Niestem Sander in Delfzijl een nieuwe sectieloods officieel in gebruik genomen. Door deze 
investering heeft de w erf zijn productiemogelijkheden aanzienlijk verbreed.

Eig, 1. Op deze luchtfoto zijn beide locaties ran Niestem Sander zichtbaar. Op de voorgrond de binnendijkse werf, met de nieuwe loods en daarvoor een 
ringsectie op de loskade. Geheel bovenaan is nog juist de doklocatie te zien (foto: Niestem Sander/Aerophoto Eelde).

N iestem  Sander beschikt in Delfzijl 
over twee locaties: de binnendijkse werf 
langs het Oude Eemskanaal en de bui
tendijkse doklocatie in de Handelshaven. 
Tot dusver vond de scheepsnieuw- 
bouw plaats op de binnendijkse werf, 
waar een dwarshelling voor schepen 
met een lengte tot 140 m en een 
breedte tot 16 m beschikbaar is.
De maximum breedte van 16 m houdt 
verband met de afmetingen van de sluis 
in het Eemskanaal, die moet worden 
gepasseerd als het schip naar zee gaat.

De schaalvergroting in de scheepvaart 
en de toenemende vraag naar schepen 
breder dan 16 m maakten het voor de 
werf noodzakelijk naar andere mogelijk
heden voor de nieuwbouw te zoeken. 
Die werden gevonden op de buiten
dijkse locatie, waar twee dokken liggen. 
Deze zijn weliswaar primair voor repa-

ratiewerk bestemd, maar kunnen ook 
voor nieuwbouw worden gebruikt. In 
het grootste, dok 2, kunnen schepen 
tot 160 m lang en 23 m breed worden 
geassembleerd. In het wat kleinere dok 
1 kunnen schepen met een lengte tot 
120 m en een breedte tot 17 m wor
den gebouwd. De sectiebouw blijft op 
de binnendijkse werf plaats vinden.

Om het assemblageproces zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen, moeten zo 
groot mogelijke secties worden aange
bouwd: ringsecties, met de volle 
scheepsbreedte en met een zodanige 
lengte, dat zij de sluis kunnen passeren. 
De lengte moet dus net onder de 16 m 
(= twee plaatlengten van 7,80 m) blij
ven.
Voor het fabriceren van deze ringsecties 
heeft Niestem Sander de nieuwe sectie
loods laten bouwen. Immers, zowel uit

kwaliteitsoverwegingen als in verband 
met de arbeidsomstandigheden is te
genwoordig overdekte sectiefabricage, 
ook voor grote secties, nagenoeg on
vermijdelijk geworden.

DE NIEUWE LOODS
De loods meet 60 x 40 m en bestaat uit 
twee hallen, met een hoogte van 16 
respectievelijk 22 m.
In de lage hal rijden drie bovenloopkra
nen, twee met elk een loopkat van 3 6 1 
en één met twee van zulke katten.
In de hoge hal rijden twee bovenloop
kranen met elk twee loopkatten van 5 0 1. 
Elk van de vijf kranen is verder voorzien 
van een snelhijs van 5 1.
De kranen zijn vervaardigd door Kone 
Cranes te Purmerend.
De vrije hoogte onder de kraanhaken is 
12 m in de lage hal en 18 m in de hoge 
hal.
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De vloer is van gewapend beton en is 
volledig onderbeid in verband met de 
grote gewichten die er op komen te 
rusten. Een stabiele vloer is ook nodig 
voor een correcte maatvoering bij het 
opbouwen van de secties.
In de vloer is een trolley transportsys
teem geïntegreerd voor het verplaatsen 
van secties, zowel in de loods als naar 
buiten. Voor het dwarstransport van de 
lage naar de hoge hal zijn drie trolley- 
banen beschikbaar, voor het langs- 
transport in de hoge hal één baan.
De schuifdeur die de grote hal afsluit 
bestaat uit drie delen en heeft een vrije 
opening van 16 x 18 m.
De hal is volledig geïsoleerd uitgevoerd. 
De grote lichtdoorlatende kunststof 
panelen in de langswanden zijn in dit 
verband dubbel uitgevoerd.
De loods wordt verwarmd met mobiele 
heaters, die ook in de secties kunnen 
worden gebruikt, wat de conservering 
ten goede komt.
Ventilatie vindt plaats door middel van 
het afzuigsysteem voor lasdampen. 
Verder zijn er ringleidingen voor pers
lucht, zuurstof en propaan, alsmede voor 
menggas ten behoeve van het lassen. 
Aan de oostzijde zijn tegen de hal aan
gebouwd:
-  magazijn voor projectgoederen;
-  bedrijfskantoor;
-was- en kleedruimte;
-kantine.

PRODUCTIEPROCES
De plaat- en profielonderdelen worden 
als bouwpakketten betrokken van Cen- 
traalstaal en/of andere toeleveranciers.
In de oude loods worden allerlei subas- 
semblages samengesteld en afgelast, 
van b.v. kleine fundaties tot en met com
plete panelen met hun verstijvingen.

Fig. 2. Een kijkje in de nieuwe loods. De secties en ringsecties op de foto zijn bestemd voor 
bouwnummer 808, een bulkcarrier voor Beek en het eerste schip breder dan 16 m dat ge
heel in de provincie Groningen wordt gebouwd (foto: Niestern Sander).

Deze worden vervolgens met een sec- 
tietransportwagen naar de lage hal van 
de nieuwe loods getransporteerd en 
daar tot grotere secties verwerkt, zoals 
complete dubbele bodem secties, zij- 
tanksecties van schepen met een dub
bele huid en dergelijke.
Daarna worden zij in de hoge hal van 
de nieuwe loods tot ringsecties samen
gesteld en afgelast.
Voor schepen met B < 16 m kunnen 
ook grotere scheepsdelen in de hal 
worden samengesteld, zodat het b.v. 
mogelijk is om voor een schip van zeg 
100 m, twee halve schepen in de loods 
te bouwen. Hoever men hiermee kan 
gaan wordt bepaald door het aantal 
beschikbare trolley's (maximaal tien) en 
het maximale gewicht per trolley, dat 
1001 bedraagt.

In de loods vindt ook een belangrijk 
deel van de afbouwwerkzaamheden 
plaats (pre-outfitting). In de hoge hal 
worden de secties tevens geconser
veerd.

Het trolley transportsysteem loopt bui
ten de hoge hal door tot over de aan- 
bouwkade. Voor schepen tot 16 m 
breedte kunnen daardoor de ringsec
ties of scheepsdelen uit de hal recht
streeks, in één rechte lijn, naar hun be
stemming op de bouwplaats worden 
vervoerd.
Daar worden de secties tot een com
pleet schip samengebouwd. Na de 
dwarsscheepse tewaterlating volgen de 
verdere afbouw, de diverse beproevin
gen en tenslotte de oplevering.

Voor schepen met een breedte groter 
dan 16 m staan de ringsecties 90' ge
draaid ten opzichte van de secties voor 

schepen met een breedte 
van minder dan 16 m.

Een gereedgekomen 
ringsectie wordt met het 
trolley transportsysteem 
naar buiten gebracht, 
naar een speciale loska
de, die direct buiten de 
loods ligt. Daar wordt de 
sectie door een hydrauli
sche hefwagen opgetild 
en aan boord van een 
ponton gereden. De 
ponton brengt hefwa
gen plus sectie naar de 
doklocatie, waar de hef
wagen de sectie het dok 
in rijdt en op de juiste 
plaats neerzet om vervol
gens zelf weer op de 
ponton te vertrekken.
De eindassemblage 
vindt in het dok plaats en 
ook de verdere afbouw

gebeurt op de doklocatie.
Het eerste schip dat op deze manier 
wordt gebouwd is een bulkcarrier van 
circa 8300 tdw voor Scheepvaartkan
toor Beek te Groningen (SWZ 10-96, 
blz. 4).

Om dit bouwproces mogelijk te maken 
waren op de binnendijkse werf diverse 
infrastructurele aanpassingen nodig. De
ze betroffen in het bijzonder de loskade.

VOORDELEN
De nieuwe loods biedt Niestern Sander 
vele voordelen.
a. In de eerste plaats kan nu worden in

gespeeld op de schaalvergroting en 
kunnen op een efficiënte manier 
schepen breder dan 16 m worden 
gebouwd, wat voorheen niet tot de 
mogelijkheden behoorde.

b. De verschillende fasen van het pro
ductieproces zijn nu duidelijker van 
elkaar gescheiden, zodat de produc
tiefaciliteiten die voor elke fase nodig 
zijn beter kunnen worden geoptima
liseerd.

c. De nieuwe loods heeft verder als 
voordelen, dat:
-  door de grotere hijscapaciteit en de 

verbeterde transportmogelijkheden 
grotere secties kunnen worden ge
bouwd;

-  de werkomstandigheden zijn ver
beterd:
• door overdekt te werken,
• in een goed geïsoleerde hal, die
• voorzien is van lasrookafzuiging;

-  de milieu-eisen beter kunnen wor
den nageleefd;

-  door de bovenstaande verbeterin
gen het bouwproces efficiënter en 
beter controleerbaar is geworden.

OVERIGE FflCILTTEFTEN
Op de binnendijkse werf beschikt Nies- 
tem Sander, behalve over de beschre
ven nieuwbouwfaciliteiten, ook over 
een reparatie-afdeling en een machine
fabriek.
De reparatie-afdeling beschikt over een 
dwarshelling van 147 m lengte, voor
zien van 20 hellingwagens en geschikt 
voor schepen met een gewicht tot 
16501, alsmede over diverse reparatie- 
kaden.
De dokken in de Handelshaven zijn ge
schikt voor schepen tot circa 10.000 
respectievelijk 20.000 tdw.
Het gebruik van deze dokken voor 
nieuwbouwdoeleinden zal wellicht 
slechts tijdelijk zijn. Niestern Sander is 
een van de noordelijke werven die zijn 
betrokken bij de plannen voor een 
nieuwe buitendijkse werf in de Eemsha- 
ven (zie SWZ 7/8-97, blz.5). Wanneer 
deze plannen zijn gerealiseerd zal ook 
Niestern Sander uiteraard van de nieu
we werf gebruik gaan maken.
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N A V I G A T I E d o o r  C a p t a i n  F . ] .  B u z e k

Collision, a Practical Approach

With particular emphasis on Western European waters

Captain F J. Buzek, LLM, is member of the Rotterdam Bar and partner in the lawfirm of Kernkamp & Buzek of Rotterdam, The Netherlands

1. INTRODUCTION
Technological innovation has not only 
developed means which, when used 
carefully and correctly, are designed to 
improve safety, it has unfortunately also 
introduced new hazards to safety at 
sea, in particular off the coasts of Wes
tern Europe during the past three deca
des. It can be said without exaggera
tion that of late, water-borne traffic has 
become a potential for disaster by the 
appearance of VLCC'S, gas carriers, 
chemical tankers and, more recently, 
not only fast container vessels and fer
ries but also structures on the seabed of 
the continental shelf used for the explo
ration of gas and oil.

The past three decades have also 
shown an increased awareness of ha
zards to the environment as a result of 
the above mentioned developments, in 
particular with regard to the transporta
tion of oil, and dangerous and noxious 
goods.

Consequently it would seem fair to 
place this article on collision prevention 
in the wider context of enhancing safe
ty at sea.
For this reason this paper is not confi
ned only to collision prevention, atten
tion is also devoted to what to do and 
what not to do once a collision has oc
curred in order to minimize its detri
mental consequences. Consequences 
not only as regards damage to the envi
ronment but also in respect of obtain
ing adequate compensation if one is on 
the 'receiving end' or ensuring that 
such compensation is paid in an equita
ble way, when one is on the side that is 
liable for the accident.

Payment or receipt of compensation for 
collision damage is generally, and in 
fact always should be, covered by insu
rance. Adequate insurance is one of the 
most important factors in the safe and 
economic exploitation of vessels. This

establishes an indirect link between 
compensation for collision damage and 
safety at sea.

This paper will deal with the three as
pects mentioned above, collision pre
vention, minimizing damage and esta
blishing liability, by following an 
imaginary ship coming from the south 
or the west and entering the coastal 
waters off Western Europe, navigating 
through the English Channel and the 
North Sea and finally, at times in the 
space of several hours, proceeding to 
her berth via an inland waterway.

2. COLLISION PREVENTION

2.1 General
It is self-evident to say that strict adhe
rence to the collision regulations is the 
best way to avoid a collision. In the past 
this topic has been covered in detail 
many times, this paper however shall 
be confined in this respect to the ex
ception of compliance with vessel traffic 
control.

Modern technology has provided the 
marine community with a number of 
onboard means to assist it in safe navi
gation including compliance with the 
collision regulations. To name a few: ra
dar, VHF, satellite navigation, electronic 
chart systems etc., which can be term
ed aids to navigation of the first catego
ry as distinguished from shorebased 
aids to navigation of the second cate
gory such as deep sea pilotage and ves
sel traffic control.

Moreover, vessel traffic separation sche
mes have become mandatory arid as a 
result the incidence of collisions in the 
English Channel and southern North 
Sea has been dramatically reduced. Re
cent years have also seen the addition 
of deep sea tanker routes in order to 
keep the large tankers farther away from 
vulnerable coastal areas.

2.2 Deep sea pilotage
In respect of the above, the importance 
of the possibility to engage a deep sea 
pilot should not be overlooked. It may 
be so that any experienced navigator 
can con his vessel into each and every 
Western European port without risk to 
others in the widest sense but it cannot 
be denied, that of the many vessels na
vigating on the high seas there are and 
always will be some which are substan
dard as regards equipment/maintenan
ce or manning/certification or both.

This being so, the possibility exists that 
a highly competent Master is faced 
with one or more deck officers of insuf
ficient experience to stand duty on the 
bridge as a responsible officer of the 
watch. Added to the fact that the farther 
the vessel enters Western European 
waters the more complicated naviga
tion usually becomes, in particular in 
poor visibility, also taking into account 
the strict traffic control off the French 
coast exercised by the French authori
ties, such circumstances make it virtual
ly impossible for the Master to continue 
to safely navigate his vessel all the way 
to the compulsory pilot station. This ap
plies a fortiori to modem fast container 
vessels with their small crew, which call 
at various ports within a short span of 
time with equally short laytimes in those 
ports. It is particularly for such vessels 
that the considerable benefit emerges 
of obtaining a deep sea pilot, whose 
presence may relieve the ship's officers 
from at least some pressure of work. For 
this reason alone it cannot be emphasi
zed too strongly that should there be 
the slightest doubt, the Master should 
avail himself of the services of such a pi
lot, who can board his vessel off Cher
bourg in France or Brixham in the U.K., 
or at practically any position more east
ward.

Note: perhaps here a word of warn
ing should be voiced, namely that a

x—  *■—
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deep sea pilot is never a panacea 
against disaster. This is shown most 
strikingly in the disaster that befell the 
METUIA a Shell VLCC that grounded 
in the First Narrows of the Magellan 
Strait. The circumstances were: two 
pilots on board who had no VLCC ex
perience, who, before boarding ME- 
TULA had been on duty for 24 hours 
on an Eastbound vessel and who ag
reed to enter the First Narrows at the 
wrong time with regard to tidal cur
rents. The result, an environmental 
disaster and eventually the total loss 
of a VLCC.

Whether or not a deep sea pilot is taken 
on board, passage planning before en
tering the English Channel is essential. 
The plan, prepared by the Master or by 
the navigation officer and approved by 
the Master, should be discussed in de
tail with the respective officers on duty 
so that they fully understand what is ex
pected of them. Such a plan should in
clude considerations about required 
bridge manpower in order to ensure 
that all tasks and requirements necessa
ry for safe navigation can be carried out 
and fulfilled.
A deep sea (channel) pilot can then add 
to the manpower requirement, in 
whicn case the passage plan should be 
presented to him, discussed with and 
approved by him before the vessel pro
ceeds on her passage up or down the 
English Channel. This procedure may 
include amendment of the original pas
sage plan according to the latest infor
mation from the pilot.

Finally, it cannot be emphasized too 
strongly that having a pilot on board 
does not mean that the responsibility 
for safe navigation is no longer in the 
hands of the ship's Captain. The latter 
remains fully responsible for the safe 
conduct of his vessel. The pilot is and 
remains only the advisor of the Master.

2.3 Compulsory pilotage on inland 
waters
In the author's 21 years of seagoing ex
perience followed by more than 26 years 
as a collision lawyer, only an insignifi
cant number of marine casualties have 
involved a deep sea pilot (but the ME- 
TU A  is one exception). However, as re
gards the compulsory inland waters pi
lot, the situation is rather different!

In all Western European ports, pilotage 
is compulsory in inland waters, either 
by law or in practice because a vessel 
has to pay pilot dues irrespective of 
whether it is or is not conned by a pilot. 
Once the pilot has boarded the vessel, 
however, the Master's worries are not 
over in the sense that he can sit back

and leave navigation entirely to the pilot. 
Everyday practice shows all too clearly 
that numerous collisions continue to 
occur in coastal waters and estuaries 
and are often caused by an error in na
vigation committed by the pilot. It is 
quite understandable that a Master, 
who may have been on the bridge for 
many tiring hours prior to arriving at 
the pilot station, feels inclined to relax, 
but he should, especially in the absence 
of a competent and fit officer of the 
watch, never do so until his vessel is 
safely moored at the berth.

Irrespective of whether the vessel is 
conned by a deep sea pilot or an inland 
waters pilot (or by way of so-called re
mote pilotage via VHF if for some 
reason no pilot can board the vessel) 
she may be subject to the directions of 
shore-based vessel traffic control. These 
directions must be complied with; failure 
to do so can result in a considerable 
fine.

2.4 Vessel Traffic Control
It is submitted that navigation in the 
English Channel and its approaches can 
be made safer either by making pilota
ge there compulsory or by exercising 
strict vessel traffic control, in particular 
close to the coast of the adjacent coun
tries.

Since, however, the former will not be 
implemented in the foreseeable future 
we need only concern ourselves at this 
stage with the latter alternative, vessel 
traffic control (VTC).

It is somewhat striking that after the 
English and French coasts suffered wi
de-spread damage as a consequence of 
the TORREY CANYON and AMOCO 
CADIZ disasters respectively, it was only 
the French authorities who imposed 
strict adherence to VTC off their coasts 
and actually forbade tankers to approach 
them within a distance of 20 miles. This 
step has, in particular relatively shortly 
after its implementation, given rise to 
some uproar from the maritime com
munity. Strange as it may seem, this 
bears evidence that the control of the 
movement of vessels is a somewhat 
emotive subject. Whilst in the compara
tively new art of flying, a rigid system of 
traffic control is accepted without 
question, the more traditional maritime 
profession would seem to prefer to re
tain as much control as possible over its 
own destiny by leaving it in the hands 
of the Master (or pilot).

y o /ff
Nevertheless and in spite of this aver
sion, the trend has now been set to 
exercise traffic control on the high seas, 
in territorial waters and in ports. This

can be accomplished by various means 
such as the adoption of traffic lanes and 
of rules for the prevention of collisions 
and setting up reporting systems such 
as those in the English Channel and off 
Skagen, Denmark. The aim of such 
measures is to reduce the risks and raise 
the standard of safety at sea with the 
additional benefit of higher efficiency of 
the vessels involved.

However, implementing a VTC is one 
thing, complying with it, and being 
able to do so is at times entirely an
other, especially when those on board 
do not understand the instructions or 
the advice given to them by those in 
charge ashore.

It follows that adequate and effective 
vessel traffic control is only possible 
when those on board have sufficient 
knowledge of nautical English to be 
able to understand the advice given, 
and to have the prowess to discuss such 
advice if for some reason it cannot be 
complied with.

This calls for measures to improve the 
knowledge of at least nautical English 
on board vessels. The IMO and the 
World Maritime Academy have been 
aware of this need for some time and 
this has resulted in the development of 
the Standard Marine Vocabulary.

Again, it cannot be emphasized too 
strongly that those in charge of man
ning their company's vessels must en
sure that they only engage watchkeep- 
ing deck officers who have a sufficient 
knowledge and command of nautical 
English. Here, perhaps, lies a task for 
nautical schools and for governmental 
institutions all over the world to follow 
what has been done for nearly a centu
ry in Western Europe, namely to encou
rage the nautical schools to give high 
priority to ensuring that their graduates 
command a sufficient knowledge of 
nautical English and that the govern
mental institutions ensure that only 
persons who comply with the set stan
dards in this respect are signed on as 
watchkeeping deck officers.

Summing up the above: the services of 
a deep sea pilot should be engaged 
whenever there is the slightest doubt as 
to whether a vessel can be navigated 
safely in the approaches to Western Eu
ropean ports, the presence on the 
bridge of a competent pilot should ne
ver induce anyone to relax his vigilance 
and, irrespective of the presence of a pi
lot, strict compliance should be main
tained in respect of the advice of vessel 
traffic control stations concerning the 
navigation of the vessel.
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3. WHAT TO DO (AND WHAT NOT TO 
DO) ONCE A COLLISION HAS OCCUR
RED

If in spite of all precautions a collision or 
other marine accident occurs, the first 
and foremost objectives are to ensure 
the safety of those who are or could be
come injured as a consequence of the 
accident and to minimize the damage 
both to the vessels involved and to the 
environment. After having immediately 
and properly reported the accident to 
the appropriate authorities, in practical
ly all cases minimizing damage can best 
be done by engaging the services of 
competent salvors. A separate chapter 
of this paper is devoted to this subject.

Once steps have been taken both to 
ensure the safety of those whose lives or 
health may be at risk and to prevent or 
minimize damage to the environment, 
attention should be given to determin
ing the issue of liability.

Generally, this involves engaging the 
services of maritime lawyers either di
rect or through the intermediary of the 
vessel's underwriters and/or P&l Club 
representatives. Before this is done and 
lawyers board the vessel, it should be 
ascertained that no evidence is lost or 
weakened e.g. by allowing too much ti
me to elapse unnecessarily without 
adequate action being taken. This 
means that no plots in the nautical 
charts or wax pencil plots made on the 
radar's reflex plotter or manoeuvring 
board should be erased and, possibly 
most important of all, no alterations 
should be made to log entries or plots, 
even should these be detrimental to the 
vessel's own case. Indeed, this would 
be unfortunate but it would be far mo
re unfortunate if at the end of the day, 
credibility is lost due to it being disco
vered that false entries or plots have 
been made!

It is also important that the course re
cord and the engine command print
outs be safeguarded (even, if still possi
ble, when the vessel has to be 
abandoned), that all who have any
thing relevant to say about the facts of 
the collision, either individually or with 
the assistance of the Master, draw up 
brief but as comprehensive as possible 
reports and that evidence to be obtain
ed from neutral sources is safeguarded.

In many countries police, coastguard 
officers or similar official investigators, 
will board a vessel - not necessarily in
volved - after an accident in order to 
take the statements of those who have 
anything relevant to say about it. In 
such a case the vessel's insurers (P&l or

otherwise) should be informed imme
diately and steps should be taken, if at 
all possible under the local rules of law, 
to have a lawyer present during the 
questioning. In general, no statement 
should be given to any person not ha
ving an interest in the vessel without 
proper support, legal or otherwise.

There may have been one or more ves
sels in the vicinity which could provide 
valuable information as to the position 
of the vessel(s) involved, the manoeu
vres carried out prior to the collision, 
signals given or VHF traffic. The identity 
of such a vessel should be established 
immediately together with that of the 
person(s) on its bridge, although ad
mittedly in practice this may turn out to 
be difficult to accomplish.

Also, it is possible that the collision was 
seen, and perhaps even recorded on vi
deotape, by shore-based radar such as 
CNIS in the Strait of Dover, the shore 
based stations in France or the radar 
chains on the major Western European 
rivers. These radar chains generally also 
record the VHF conversations in their 
respective blocks. In order to ensure 
that no valuable information gets lost a 
request should be made to traffic con
trol on VHF, followed by a written con
firmation, to preserve all relevant infor
mation. It is not true that this 
information is preserved automatically 
and there are examples of this having 
been neglected until a request to that 
effect had been made and even of it hav
ing been lost after such a request due to 
the authorities' negligence.

It should be mentioned in this context 
that especially on the River Scheldt, as a 
consequence of numerous aids to navi
gation and in particular the radar chain 
being maintained jointly by the Dutch 
and Belgian governments, the authori
ties are rather reluctant to make availa
ble information which is recorded in 
the radar chain, such as video re
cordings of the vessels' movements and 
audio tapes of the VHF conversations, 
to anyone, even to the parties interes
ted in the vessels involved. Generally 
such information is only made available 
at the request of a court or a judge. This 
makes it a complicated and time con
suming affair to obtain this information 
and often results in it not being procu
red at all.

4. BOARD OF INQUIRY

Some time and often even a considera
ble time after the occurrence, investiga
tions into a collision may be conducted 
by a Board of Inquiry into Marine Casu
alties such as the Dutch "Raad voor de

Scheepvaart", the German "Seeamt" or 
the British "Marine Accident Investiga
tion Board". Almost always, although 
much later, the issue of liability may be 
brought before the Court.
The importance of an investigation by a 
Board of Inquiry is that it is generally 
conducted by its own highly compe
tent members of considerable seagoing 
experience, so that the facts of the colli
sion and its cause are established with 
the best possible degree of certainty. 
More important still is that on the basis 
of this inquiry the Board submits an opi
nion stating the manner in which such 
an accident could be avoided in the fu
ture, thus enhancing safety at sea. For 
this reason, the utmost cooperation 
should be given to the Board to enable 
it to perform its task as well as possible.

Unfortunately, however, it must be said 
that there are vast differences between 
the various Boards of Inquiry all over 
the world as to the thoroughness of 
their respective inquiries. In particular in 
flag of convenience countries, the effec
tiveness of the Board of Inquiry, if exis
ting at all, is not always commensurate 
with the tonnage of ships registered in 
such a country. This has a direct influ
ence on the importance that is atta
ched to the opinions of those Boards 
and, consequently, an indirect but 
nevertheless detrimental influence on 
safety at sea since they do not carry 
sufficient weight with the seafaring 
community and do not improve its 
professional standards.

Here again, perhaps, the IMO could use 
its influence in order to establish an in
ternational Board of Inquiry of sufficient 
capability - e.g. as a part of the World 
Maritime Academy? -  to set forth a 
fixed procedure it is to follow to tho
roughly investigate particular severe 
maritime casualties (like the ad hoc 
Board of Inquiry established in the Uni
ted Kingdom to investigate the HER
ALD OF FREE ENTERPRISE disaster) and 
to lay down means to prevent persons 
guilty of severe professional misconduct 
from being able to sign on as Master or 
as watchkeeping officer on a vessel of 
any nationality.

Moreover, if a Board of Inquiry does 
render an opinion, it is generally availa
ble long before the civil court is request
ed to decide the issue of liability. This 
has the advantage that the civil court, 
although not bound by the Board's find
ings, may use such findings in prepa
ring its own judgment on liability. It 
does not seem to need further elabora
tion that the importance a civil court 
may attach to a Board of Inquiry's fin
dings depends on the thoroughness of
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its inquiry and the soundness of the 
conclusions it has reached.

5. SALVAGE

One of the most important contribu
tions to enhancing safety at sea when a 
collision or other marine accident has 
occurred and after 'first aid' has been 
rendered by rescue-/life-boat services, is 
the presence of readily available salvors.

Fortunately there are many salvage 
companies in Western Europe, some of 
which, like SmitTak of Rotterdam, 
Union de Remorquage et de Sauvetage 
of Antwerp and Bugsier of Hamburg, 
are among the largest in the world.

It is submitted that an indication of the 
many hazards to navigation in Western 
European waters may be found in the 
number and size of salvage companies 
which have a viable existence in this 
part of the world.

It is true that due to the changed eco
nomic dimate these salvage companies 
can no longer afford to have their ves
sels permanently on station in strategic 
positions. Nevertheless, numerous sal
vage tugs are still permanently available 
throughout the year, all over Western 
Europe.

It goes without saying that the capital in
vestment connected with this practice 
requires that the salvage companies be 
adequately compensated whenever they 
have successfully come into action. Also 
it is laudable that some governments are 
inclined to enter into a contract with sal
vage companies and, by following the 
French initiative in this respect, already 
have a certain number of salvage tugs 
permanently available in order to be pre
pared for emergencies e.g in the English 
Channel, off the Shetland Islands follow
ing the Donaldson report, and in Den 
Helder, Holland, all at the expense of the 
respective governments.

A particular side effect of this develop
ment is that such governments tend to 
demand increased influence on the po
licies of salvage companies as regards 
rendering assistance in cases in which 
there is a threat of damage to the envi
ronment. This attitude has met with cri
ticism since it can be considered an in
admissible intervention by the 
government into private business.

It has caused concern that the coastal 
states assume the right to intervene 
when a maritime casualty occurs and 
their possible impact upon the freedom 
of parties to contract. To begin with, 
one must recognize that there may be

a distinction between the rights of states 
over their territorial seas and their rights 
on the high seas. Generally speaking it 
is assumed that the rights over their 
territorial seas are greater than those on 
the high seas, so that a government 
can prohibit certain vessels to pass e.g. 
in between certain islands, whereas 
such measures are considerably more 
difficult to enforce on the high seas 
even if they are designated an Exclusive 
Economic Zone. The same applies to 
the power a government has to force 
the engaging of salvors upon a vessel.

A clear example of how the timely en
gagement of salvors, if so required by 
governmental intervention, could have 
prevented or at least minimized exten
sive damage to the environment is the 
AMOCO CADIZ disaster. ’>

In this case, precious time was lost be
cause no immediate decision was taken 
to engage the services of a Bugsier tug 
which was in the vicinity. When this 
was finally done, the vessel was already 
too close to the shore to be either salvag
ed or grounded in a position where she 
would less easily break apart or could 
possibly still be wholly or partly saved.

Contracting a salvor has in several in
stances been delayed too long due to 
the fact that the Master first contacted 
either an agent or his head office by te
lephone or other means in order to ob
tain approval to contract outside assi
stance. Such procedure is incorrect 
since the vessel's Master is in command 
and it is up to him to decide whether or 
not assistance is required. If he does 
think such assistance is required, then 
no time should be lost in obtaining it.

It is possible that the question of what 
contract would be concluded between 
AMOCO CADIZ and Bugsier also play
ed a role in respect of the above. This is 
indeed one of the major questions 
which arise when engaging the services 
of salvors: under what kind of contract 
will they render their services? The ans
wer is, however, rather simple. If, as is 
generally the case, there is no time to 
study the particular contract offered by 
the salvors, the contract should be con
cluded on Lloyd's Open Form. This can 
be done verbally. It is the verbal agree
ment between parties which establishes 
the contract. The signing of it merely 
provides the evidence of the existence 
of that contract

Uoyd's Open Form is a Standard Form 
of Salvage Agreement by the Commit
tee of Lloyd's, first introduced in 1908 
and intended for worldwide use, to 
achieve uniformity in the assessment of

salvage awards on the basis of the "no 
cure no pay" principle. Although LOF 
has been amended no fewer than 9 ti
mes since 1908, the objects of having a 
standard form have remained the sa
me. Paramount among those objects 
are:
a. the establishment of a form of con
tract, which is easily understood and 
known to be fair to salvors, maritime 
property owners and underwriters alike;
b. to ensure that it is a form, which can 
be agreed to without hesitation or hagg
ling so as to get the necessary salvage 
work promptly started and under 
which all disputes can be safely left to 
be resolved, after success has been 
achieved in salving the property at risk;
c. to set up a reasonably speedy, cost- 
effective and highly experienced tri
bunal for applying internationally un
derstood and accepted principles of 
salvage law and one which can be trus
ted to be consistent in the level of its 
awards;
d. to devise procedures for avoiding 
the arrest of ship and/or cargo, by en
suring the prompt provision of security.

It follows that there should be no hesi
tation whatsoever to engage the servi
ces of salvors whenever the vessel is in 
danger, irrespective of the cause. 
Governments should intervene to force 
salvage upon a vessel whenever its pre
sence constitutes a danger to persons 
or the environment.
When there is uncertainty as to what 
kind of salvage contract the vessel 
should enter into, Lloyd's Open Form 
should be agreed upon.

6. CONCLUSION AND RECOMMEN
DATIONS

In the above, consideration has been 
given to what can be done worldwide 
to enhance safety at sea in general.
It is recognised that this is not always 
easy because of the cost aspect of safety 
measures in general and the difficulty 
to come to internationally accepted 
and enforceable regulations and agree
ments, e.g. as to certification.
For this reason alone, no hard and fast 
worldwide acceptable rules can be given.

Recent and highly important research, 
namely by the UK P&l Club published 
in 1993 in its third Annual Analysis of 
Major Claims, has shown that 80% of 
all property damage claims are caused 
by human error. Human error is either 
due to the incompetence of the naviga
ting officer or consists of arverror in 
judgment. Such incompetence can be 
remedied by better training and proper 
certification as evidence of having suc
cessfu l completed such training.
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Also necessary is proper manning in 
numbers so that sufficient bridge per
sonnel is available if and when the cir
cumstances require doubling of its 
manpower.

However, the past two decades have 
shown a shift in watchkeeping officers 
no longer being mainly recruited from 
the traditional maritime countries to 
other, sometimes third world, countries 
such as The Philippines. As a result, in 
The Philippines the exigencies of obtai
ning a deck officer's certificate are now 
so severe that three out of four candida
tes fail their examinations. As a conse
quence, voices are now being heard 
demanding a relaxation of these exi
gencies. This is a dangerous develop
ment, the more so since it is estimated 
that the shortage of officers in the year 
2000 will be as high as 140,000 world
wide!

Another means of improving safety of 
navigation, as already mentioned, is 
passage planning and ensuring the pro
per execution and monitoring of bridge 
procedures.
As previously mentioned, the execution 
of bridge procedures can, in certain in
stances, be entrusted to the pilot be
cause of his expert local knowledge. 
Passage planning and the monitoring 
of bridge procedures, including the 
checking up on the pilot, remain the 
responsibility of the vessel's Master and 
deck officers. But these can only ade
quately perform their tasks if they are 
properly trained and certificated.

IMO has recognised this problem by re
vising the International Convention on 
Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers, 1978/ 
1995, but it is submitted that this has 
not gone far enough. There should not 
only be internationally accepted stan
dards as to the competence of naviga
ting officers, but also an exhaustive list 
of internationally accepted deck offi
cers' certificates issued on the basis of 
such standards and Port State Control 
should have the power to prevent any 
vessel from leaving port until the requi
red quantity and quality of certificates 
are, to the satisfaction of PSC, shown to 
be on board.

An additional means of improving the 
situation in certain areas of the high seas 
where it is required most, is adopting 
external means to assist vessels in their 
navigation and to ensure compliance 
with regulations by making deep sea 
pilotage compulsory and enforcing 
traffic control in a manner similar to 
that which is commonly accepted in air 
navigation.

However, ensuring safety at sea is not 
only a responsibility of the Master and 
ship's officers. A responsibility at least as 
heavy rests on the shoulders of the 
shipping company's management who 
engages and employs the ship's pers
onnel, issues instructions, supervises 
performance etc.
It is highly significant that one of the 
conclusions in the above mentioned 
analysis by the UK P&cl Club is that a

change in attitude to responsibility and 
to sound management techniques is 
now required. In the management 
area, especially, doubts can arise when 
today we often meet vessel ownership 
constructions with management 
agents, crewing agents for officers and 
crewing agents for crew.
It is submitted that as far as safety is 
concerned, this construction - more
over often in combination with a flag of 
convenience - cannot be considered a 
desirable solution, and that measures 
should be considered to remedy this 
development if indeed, as further re
search will probably show, it does have 
a detrimental effect on safety at sea.

Finally, once a collision has occurred, 
governments should have the power to 
enforce a vessel to engage the services 
of salvors should the circumstances of 
the casualty so demand.

’> In this case the master was required by 
owners' procedures to contact Chicago for 
authority to accept a LO .F. It appears from 
the findings of the Court that the time in 
communicating with Chicago was not 
material. This was because the Bugsier tug 
had already put a line on board and was 
endeavouring to hold the vessel, even though 
LO .F. had not been agreed. It is submitted 
that this decision is not necessarily correct, 
but that it was accepted by all parties invol
ved in the context of the overall outcome of 
this case. Anyway, there is a considerable 
number of cases known In practice where 
vital time was lost by haggling between the

I v e r s e n

Rangenopleidingen

Met ingang van 010997 verandert er 

weer een en ander bij de landelijke Ran

genopleidingen. De veranderingen zijn 

ingezet in 1990 met de invoering van 
gedeeltelijk schoolexamens en werden 

in f 995 gevolgd door het ministeriele 

besluit dat de rangenopleidingen per 1 

januari 2002 afgebouwd moeten zijn. 

Ook de mogelijkheid tot het afleggen 

van examens bij de Examencommissie 

Zeevaartdiploma's stopt 1 februari 

2002.

In m é j.l. is er een landéijke bespreking 

geweest met de 4 hogescholen die mo

menteel de rangenopleidingen verzor

gen over het verloop van de verdere af

bouw en de daarmee samenhangende 

concentratie van de huidige optédin- 

gen.

Het resultaat is kort samengevat:

-  Hogeschool Zeeland verzorgt t/m 
het schooljaar 1998/1999 de oplei

ding voor B en t/m het schooljaar 

1999/2000 de opleiding voor C met 

lessen voor B1/C1 in het eerste

schoolsemester (vanaf september 

tot half januari) en lessen voor B2/C2 

in het tweede semester (vanaf eind 

januari tot begin juli).
-  De Hogescholen van Amsterdam en 

Rotterdam & Omstreken verzorgen 

samen de opleidingen voor S2/S1, 

met als lokaties in 1997/1998 Rot

terdam voor 51 en Amsterdam voor 

S2. Lessen voor S1/2-A in het eerste 

semester en voor S2/1 -B in het twee

de semester.

-  Hanzehogeschool Groningen ver

zorgt tijdens het schooljaar 

1997/1998 geen rangenopleidin

gen, maar plant deze wel voor 
1998/1999.

Volgens de overgangsbepalingen van 

het STCW-verdrag kunnen vanaf 
010898 alleen nog studenten voor de 

rangenopleidingen instromen die voor 

deze datum aan een nautische opleiding 

zijn begonnen via bijvoorbeeld AS/AM, 

BS/BM, S3/SK(A)/MA, S2/B of SW4 (ind. 

de module ladingbehandéing).

Belangstellenden kunnen voor school

jaar 1997/1998 contact opnemen met 

de scholen via:

-  Hogeschool Zeeland, L. Diepenhorst, 

telAax: 0118.489415/489444.

-  Hogeschool van Amsterdam, 

mw. M. Klaver,

té/fax: 020.6242169/6204026.

-  Hogeschool van Rotterdam & Om

streken, mw. Hengeveld, té/fax: 

010.2414882/2414881.

Rederijen en anderen kunnen voor al

gemene informatie en met specifieke 

vragen over concentratie en afbouw 
van de Rangenopleidingen contact 

opnemen met Hogeschool Zeeland, 

L. Diepenhorst
té/fax: 0118.489415/489444.

E-mailen kan ook via het adres: 

tdiepen@mail.hzeeland.nl

Kantoor NIM in Brussel

Sinds 1 juli 1997 beschikt het NIM over

een vestiging in Brussel. Drs. P.H. La
bohm, onze consulent internationaal 

bouwt vanaf deze plek een netwerk op 

in het Brusselse circuit. Hij behartigt 

daar onder meer de onderzoeksbelan

gen van Nederlandse maritieme bedrij

ven en onderzoeksinstélingen.

Verder ontwikkelt het NIM op dit mo

ment een screentest voor Europese 

projectvoorstellen van bedrijven en in- 

stélingen. Hiermee vergroten Neder

landse bedrijven de kans op honore

ring van hun voorstel.

De heer Labohm is gemiddeld twee 

dagen per twee weken in Bnjssé aan

wezig. U kunt hem op, of in ieder ge

val via zijn kantoor bereiken. Telefoni

sche berichten en fax worden 

dagelijks aan hem doorgegeven. Ook 

kunt u voor nadere informatie contact 

opnemen met het NIM.

Ons adres in Brussel luidt: 45 Rue de 

Trèves 1040 Brussel.

T é : +32 2 2387865, 

fax: +32 2 2387700.
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Als u van d aag  voo r 1 6 .0 0  uur belt, 
hebt u hem  m orgen in huis: onze uit
gebreide cata logus. Een overzichte lijk  
boekw erk van 36 pag ina's w aarin  u

een com pleet leveringsprogram m a 
van a lum in ium  produkten en 
halffabrikaten aantreft. W ij kunnen 
m eestal u it voorraad leveren.

GIZOM
Aan de leiding In alum inium .

Tel. (0598) 61 57 38. Fax (0598) 61 23 52.

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

M a rin e  C onsuU anh
We have a highly competent and skilled staff of qualified 
and sworn surveyors.

Servieet:
Q All 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

flpptmimutit at:

□  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 
<J Telephone +31.10-5062666

Fax +31.10-5062773

AN ASSOCIATE OF THE BURGER GROUP OF COMPANIES

Generatoren & Elektromotoren 

voor marinetoepassingen

ANSALDO
Gruppolndustriale 
Marelli Motori

Vermogensrange 1 tot 25.000 Kva 

Geheel gesloten generatoren 

Bescherming IP23 - IP44 - IP55 - IP65 

Boegschroeftoepassing 

2e aseinde (doorlopende as) 

Elektromotoren in alle uitvoeringen

MEIJCO ELEKTRO HOLLAND

Pastoor van Laakstraat 56 -  6663 CB Lent 
Postbus 44  -  6663 ZG Lent

Tel.+31 (0)24 3220085  
Fax +31(0)2432331 97

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.



Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
verandert

Het ministerie van Verkeer en W aterstaat heeft als kerntaken het bescherming bieden tegen het water, de 
zorg voor voldoende en schoon water, alsmede de zorg voor veilige, veelzijdige en verantwoorde bereikbaar
heid over land en water, door de lucht en door middel van telecommunicatie en post.

ook in de toekomst te voldoen 
aan de eisen die maatschappij en poli
tiek stellen, voert het ministerie wijzi
gingen door in de werkwijze en de or
ganisatie. Deze wijzigingen zullen 
bijdragen aan samenhangende strate
gische beleidsvorming, herkenbaarheid 
van de beleidsvelden en de maatschap
pelijke gerichtheid van het ministerie 
en haar medewerkers.

In het kader van deze ontwikkelingen is 
de organisatiestructuur van het ministe
rie op een aantal plaatsen gewijzigd. In 
deze brochure wordt de organisatie 
van Verkeer en Waterstaat per 1 mei 
1597 beschreven.

Het ministerie bestaat uit de directora- 
ten-generaal Rijkswaterstaat, Goede
renvervoer, Personenvervoer en Rijks

luchtvaartdienst, de hoofddirectie Tele
communicatie en Post en de directie 
Strategie en Coördinatie. Voorts kent 
het ministerie centrale diensten, die ie
der op een functioneel gebied een alge
mene ondersteunende taak voor de de
partementsleiding hebben. Het KNMI 
heeft als agentschap een zelfstandige 
positie binnen het ministerie.
Het agentschap Rijksdienst voor Radio-
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communicatie maakt onderdeel uit van 
de hoofddirectie Telecommunicatie en 
Post.
De politieke leiding van het ministerie 
berust bij de minister, de secretaris-ge- 
neraal is belast met de ambtelijke lei
ding. De secretaris-generaal is voorzit
ter van de Bestuursraad, die als vaste 
leden kent de plaatsvervangend secre
taris-generaal, de vier directeuren-ge- 
neraal en de hoofddirecteur Telecom
municatie en Post.

DIRECTORAAT-GENERAAL GOEDEREN
VERVOER

-  Directeur-generaal: ir. B. Westerduin, 
tel: 070.3517175.

-  Plv. directeur-generaal:
drs. F.j.P. Heuer, tel: 070.3517338.

Het directoraat-generaal Goederenver
voer is verantwoordelijk voor een veilig, 
concurrerend en duurzaam goederen
vervoersysteem. Dit betreft zowel het 
vervoer over land als over water. De be
langrijkste producten zijn: ontwikkeling 
van beleidsvisies, ontwerp en handha
ving van wet- en regelgeving, stimule
ring van innovaties, infrastructuurbeleid 
en de programmering daarvan ten be
hoeve van het Directoraat-Generaal 
Rijkswaterstaat en de externe taakorga- 
nisaties van V&W, aansturing van uit
voeringsprojecten en behartiging van 
Nederlandse goederenvervoerbelan- 
gen. In de organisatie van het directo
raat- generaal Goederenvervoer zijn 
drie aspecten tot uitdrukking gebracht, 
te weten het optimaliseren van het 
goederenvervoersysteem als geheel, 
het versterken van de concurrentieposi
tie van transportbedrijven en het waar
borgen van de transportveiligheid.
Het directoraat-generaal Goederenver
voer bestaat naast centrale staven voor 
wetgeving en bedrijfsvoering uit de vol
gende beleidsdirecties en diensten:

• Algemeen Beleid;
• Vervoersectoren;
• Transportveiligheid;
• Rijksverkeersinspectie;
• Scheepvaartinspectie;
• Vaarwegmarkeringsdienst;
• Projectdirectie Betuweroute.

DIRECTIE ALGEMEEN BELEID

-  Directeur: drs. F.j.P. Heuer, 
tel: 070.3517338.

De directie Algemeen Beleid bevordert 
verbeteringen in het goederenvervoer
systeem als geheel. Ten behoeve van 
een integraal goederenvervoerbeleid 
behandelt deze directie sectorover
schrijdende vraagstukken, waaronder 
de ontwikkeling van beleidsvisies. De

directie draagt zorg voor de integratie 
van deze beleidsvisies in kabinetsnota's 
op het gebied van verkeer en vervoer, 
leefmilieu en ruimtelijke ordening. 
Daarnaast vervult zij een coördinerende 
rol. Zo is de directie verantwoordelijk 
voor de internationale coördinatie, de 
coördinatie van bijdragen aan het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur en 
Transport en de coördinatie op milieu
gebied. De belangrijkste taken zijn- om
gevingsverkenning en strategieontwik
keling; optimalisatie van vervoersketens 
(intermodaal vervoer, havens en 
knooppunten); en versterken van de 
positie van Nederland als distributie 
land. Tevens is de directie verantwoor
delijk voor speciale beleidsprojecten op 
deze gebieden, zoals mainport en mi
lieuvraagstukken in Rijnmond.

DIRECTIE VERVOERSSECTOREN

-  Directeur K.H. van Hout, 
tel: 070.351 7153.

De directie Vervoersectoren is belast 
met het integraal beleid voor de trans
portsectoren zeescheepvaart (inclusief 
kustvaart), wegvervoer, binnenvaart en 
spoorvervoer.
De verantwoordelijkheden van de di
rectie liggen op het gebied van markt
werking, stimulering van de economi
sche ontwikkeling van transport
sectoren, infrastructuurbeleid op het 
gebied van wegen, vaarwegen en 
spoorwegen en internationaal sector
overleg. De directie streeft naar liberali
sering van transportmarkten; (interna
tionale) harmonisatie van regelgeving 
en verantwoorde voorwaarden op het 
gebied van milieu, veiligheid en.sociale 
aspecten.
Tevens is de directie verantwoordelijk 
voor de aansturing van inspecties en 
uitvoeringsinstanties op het gebied van 
de transortsectoren.

DIRECTIE TRANSPORTVEILIGHEID

-  Directeur: drs. G.A. Dubbeld, 
tel: 070.3955649.

De directie Transportveiligheid heeft de 
zorg voor de veiligheid in het goede
renvervoer. Deze zorg betreft zowel vei
ligheidsaspecten van het verkeer en 
vervoer zelf als de risico's voor de om
geving (externe veiligheid en milieu). 
De veiligheidsaspecten van verkeer en 
vervoer betreffen eisen aan voertuigen, 
lading en gevaarlijke stoffen, uitrusting, 
personeel en het gebruik van infrastruc
tuur (onder andere doelgroepstroken, 
scheepvaartgeleiding, vaarreglemen- 
ten). Deze directie treedt op als beleids- 
counterpart van de inspecties op veilig
heidsgebied.

SCHEEPVAARTINSPECTIE

-Directeur: ir. H.G. H., ten Hoopen, 
tel: 010.2668501.

De Scheepvaartinspectie is verantwoor
delijk voor de handhaving van de wet
en regelgeving met betrekking tot de 
scheepvaart. Hierbij gaat het met name 
om veiligheid en milieu, arbeidsomstan
digheden en vakbekwaamheid van be
manningen. Voorts verricht de Scheep
vaartinspectie onderzoek naar 
ongevallen. Tenslotte is de Scheepvaart
inspectie verantwoordelijk voor identifi
catie, registratie en meting van zee- en 
binnenvaartschepen.

RIJKSVERKEERSINSPECTIE

-Directeur: Th. C. Luijks, 
tel: 070.3307772.

De Rijksverkeersinspectie is verantwoor
delijk voor de handhaving van wet- en 
regelgeving op het terrein van goederen
en personenvervoer. Belangrijke taakvel
den zijn toezicht en controle inzake rij- en 
rusttijden, gevaarlijke stoffen, overbela- 
ding, alsmede de veiligheid van de 
spoorwegen. Tenslotte geeft de Rijksver
keersinspectie uitvoering aan de marktor
dening in de diverse transportsectoren. 
Dit betreft onder andere vergunningen 
in de binnenvaart en het besloten bus
vervoer; de ontheffingen Rijtijdenwet en 
gevaarlijke stoffen; de uitvoering van di
verse sloopregelingen in de binnenvaart 
en het beheer van de schippersbeurs.

VAARWEGMARKERINGSDIENST

-  Directeur: ing, |. de Bruijn, 
tel: 070.3381774.

De Vaarwegmarkeringsdienst is verant
woordelijk voor de vaarwegmarkering 
op de Noordzee, de Waddenzee en de 
aanlooproutes naar de grote havens. Dit 
betreft met name het plaatsen, onder
houden en verwijderen van zowel drij
vende als vast opgestelde vaarwegmar- 
keringsobjecten.

PROJECTDIRECTIE BETUWEROUTE

-  Directeur: ir. Tj. Visser, 
tel: 070.3516390.

De projectdirectie Betuweroute is verant
woordelijk voor het realiseren van de Be
tuweroute, de speciaal voor goederen
treinen aan te leggen nieuwe 
spoorwegverbinding van de Maasvlakte 
tot de grens met Duitsland. Het bevorde
ren van voldoende condities voor een 
rendabele exploitatie van de Betuwerou
te behoort eveneens tot de taak van de 
projectdirectie.
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S C H E E P V A A R T d o o r  J . W .  S c h u t t e

Stabiliteitsverbetering bij het 
overnemen van zware lasten

Een voorbeeldberekening met het gebruiken van 'flippers'

De heer Schutte is oud-docent Hogeschool Zeeland, lid Examencommissies Zeevaartdiploma's

Inleiding.
Teneinde de berekeningen overzichte
lijk te houden wordt uitgegaan van een 
bakvormig schip en een pontonvormi
ge 'flipper'. De dichtheid van het bui- 
tenboordwater is 1000 kg/m3

Bakvormig schip:
Afmetingen: L * B * H  = 1 3 0 m * 2 0 m *  
1 0 m .

Het schip heeft over de gehele lengte 
een DB (dubbele bodem); alle tanks 
hebben dezelfde afmetingen: 26 m * 
05 m * 01 m.

Aan elke zijde heeft het schip 5 zijtanks 
die op de DB staan en waarvan alle 
eveneens dezelfde afmetingen hebben: 
I * b * h = 26 m * 05 m * 09 m.

Verdere uitrusting:
Aan stuurboord staan twee zware spie
ren - zie bijgaande figuur - die elk 60 
tonnes wegen. Het zwaartepunt van el
ke spier ligt op zijn halve lengte. De 
laadjijnen wegen elk 20 tonnes. De 
spieren staan evenwijdig met het vlak 
van kiel en stevens, de nokken bevin
den zich 15,00 m boven het dek.
Aan boord bevindt zich een zgn. 'flip
per' die - als er zware lasten moeten 
worden overgedraaid - overboord kan 
worden gezet om de stabiliteit tijdens 
het werken te verbeteren.

Flipper:
Afmetingen: L' * B' * H' = 25 m * 10 m * 
03 m.
De diepgang van de flipper is - als hij 
drijft in water met een dichtheid van 
1000 kg/mJ 01,00 m.
K'C' van de flipper is 01,50 m.

Voorbereidende werkzaamheden:
De flipper wordt aan stuurboord over
boord gezet en op een afstand van 02,00 
m van de scheepshuid 'onverbrekelijk' 
met het schip verbonden. De flipper is op 
zodanige plaats aan het schip gekoppeld 
dat geen vertrimming optreedt.

Conditie schip:
In boven beschreven conditie - flipper 
te water - ligt het schip recht(op) en ge- 
lijklastig.
De gelijklastige diepgang is 04,00 m en 
KC-schip is 04,50 m.
VSTM is 'O' tonnesmeter.

Lading, andere relevante gegevens en 
noodzakelijke manipulaties.
Er moet aan bakboord een collo, dat in
clusief de bijgeleverde stroppen en hijs- 
juk 570 tonnes weegt, worden overge
nomen. Het collo moet worden geland 
aan dek in het vlak van kiel en stevens 
van het 'schip'. De spieren worden bui
tenboord gedraaid tot de nokken 15,00 
m uit het vlak van K/S van het 'schip' 
staan. De nokken blijven gedurende de

gehele laadoperatie 15,00 m boven het 
dek.

Als het collo vrij van de kade is ge
hieuwd dient het schip recht(op) te lig
gen. Als het collo is geland moet het 
schip eveneens recht(op) liggen. Het 
manipuleren met lading, spieren en 
tanks veroorzaakt geen vertrimming. 
Nadat de manipulaties ten behoeve 
van het laden van het collo zijn afge
rond wordt de flipper ontkoppeld - 
eventueel ontballast - en terug aan 
boord gezet.

Vragen en oplossingen.
Onderstaande vragen dienen te wor
den beantwoord:
1. Hoeveel tonnes moeten in de SB-zij-
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tanks worden gepompt om - als het 
collo vrij van de kade is gehieuwd - 
geen slagzij te hebben?
2. Hoe groot is G'Mo als het collo in de 
buitenboordstand in de spieren hangt?
3. Hoeveel tonnes moeten uit de SB-zij- 
tanks worden gepompt opdat de slagzij 
0" is als het collo is geland in het vlak 
van K/S van het schip?
4. Welke manipulaties moeten worden 
verricht om de flipper te kunnen los
koppelen op een zodanige wijze dat 
geen slagzij ontstaat?

Er zijn twee oplossingsmanieren:
a. Met toegevoegd gewicht (van de 
flipper)
b. Met winst aan waterverplaatsing 
(door de flipper)

a. Met toegevoegd gewicht.
Berekend worden: het deplacement, 
KG t.o.v. basis schip, oppervlakte van 
de waterlijn, tonnes/cm en ligging van 
de 'hartlijn', alles van het samenstel 
'schip' en 'flipper', in de berekende ' 
hartlijn' ligt het zwaartepunt van de wa
terlijn van het samenstel 'schip' en 'flip
per'.

Deplacement samenstel:
Ast)=Vstf*s.g.
= [(1 3 0 * 2 0 *4  + 25 * 10* 1 )*  1,000] 
= 10650 tonnes = 10650 m3.

KG berekening samenstel:
Beide KG-afstanden t.o.v. de basis van 
het schip zijn dezelfde; hieruit volgt dat 
de KGwaarde van het samenstel even
eens 4,50 m is.
Oppervlakte waterlijn samenstel:
A'^, = 130 * 20 + 25 * 10 = 2850 m2.

Tonnes/cm samenstel:
A A, =[(130 * 20 + 25 * 10) * 1000] / 
100 = 28,50 tonnes.

Ligging 'hartlijn' samenstel t.o.v. hart
lijn schip.
Neem momenten t.o.v. hartlijn schip: 
[(130 * 20 * 0) + (25 * 10 * (5 + 2 + 
10))] =
2850 * Ya, -» YA.= 01,49... m aan stuur
boord hartlijn schip.

Vraag 1 kan nu beantwoord worden:
Er wordt water ingepompt: hiertoe zal 
de som van de momenten ten opzichte 
van de 'X'-as = 'hartlijn' ' O ' moeten 
zijn.

Moment spieren: 2 * 50 * 25 = -2500 
Moment collo:
570 *(15+  1,49...) =-9399
Moment water:
'p '*  (7 ,5-1 ,49)_____________ =+p * 6,01
Som = 0

Hieruit volgt dat p = ± 1980 tonnes.

Dit betekent dat er 2 zijtanks gedeelte
lijk vol moeten worden gepompt en 
wel zodanig dat er geen vertrimming 
optreedt (zie voorwaarden).
In een zijtank kan maximaal 
26 * 5 * 9 * 1,000 = 1170 tonnes zoet
water.
Er moet ingepompt worden 990 ton
nes in elk der twee tanks; hoogte water 
in tanks ± 7,615 m.

Kg water in tanks ± 4,81 m en VSTM 
van elke tank is: 1/12 * b,3 * I, * I.000 = 
1/12 * 53 * 26 * 1,000 = 270,8... ton- 
nes.meter.

Vraag 2 kan worden beantwoord. 
Bepaal eerst de inzinking van het sa
menstel 'schip' en 'flipper'; 
inzinking = (570 + 1980) / 2850 = 
0,895 m.
De gelijklastige diepgang wordt - ge
meten t.o.v. de kiel van het schip - 
4,895 m.
Met de momentenstelling wordt KG' 
van het samenstel berekend:
10650 * 4,50 + 570 * 25 + 1980 * 4,81 
+ 2 *270,8 =13200* KG'.
KG' samenstel t.o.v. de basis van het 
schip is ± 5,47 m.

Bepaling KM0-waarde van het samen
stel t.o.v. basis schip; KMo = KBo + BoM0. 
KBo =[ 130 * 20 * 4,895 * 4,895 / 2 + 25 
* 1 0 *  1,895 *3 ,9 4 8 ]/  13200,...
= 2,50.. m
B0M0 \ J  /  V = 1 /12 * 130 * 203 + 130 * 
20 * 1,492 + 1/12 * 25 *1 03 + 25 * 1 0 *  
15,512 / V = 154662,... m4 / 13200,.. = 
11,72 m.

KM0 = 2,50.. + 11,72 = 14,22 m
K C  = 05,47 m
G'Mo = 08.75 m

Vraag 3 wordt nu beantwoord.
Bij het beantwoorden wordt veronder
steld dat beide spieren geheel naar stuur
boord zijn gedraaid. De uit te voeren be
rekening geldt voor het samenstel 'schip' 
en 'flipper'. De 'hartlijn' van het samen
stel ligt - zoals berekend - 1,49..m aan 
stuurboord van de hartlijn van het schip. 
De som van de momenten van collo en 
ballastwater t.o.v. deze 'hartlijn' moet'0' 
zijn.

Er kan worden opgeschreven:
570 * 1,49.. ='p' * (7,5 -1 ,49..) -+'p' = 
±141 tonnes.
Als het collo geland is moet dus 1980 - 
141 = ± 1839 tonnes ballastwater zijn 
uitgepompt.
Moet gedurende het overdraaien van 
het collo het samenstel recht(op) wor
den gehouden dan zal het van de capa
citeit van de pompen afhangen hoe 
lang dit overdraaien duurt.

Beantwoording van vraag 4.
De flipper kan alleen worden losgekop
peld als er geen naar boven gerichte 
kracht op de flipper werkt. Dit betekent 
dat opwaartse kracht en gewicht van 
de flipper aan elkaar gelijk moeten zijn. 
Als de resterende ballast (= ± 141 ton
nes) wordt uitgepompt is de 'rechtlig- 
gende' diepgang van het samenstel 
4,00 m + 570/2850 m = 4,20 m.
Het samenstel ligt dan echter niet 
recht(op) maar heeft slagzij over bak
boord. Deze slagzij wordt weggewerkt 
door buitenboordwater in de lank(s) 
van de flipper te pompen waardoor te
vens de flipper kan worden losgekop
peld.
Er moet worden ingepompt:
570 * 1,49... = 'p' * (17 -1,49..) -» 'p' =
54.758.. = ±55 tonnes.
De diepgang van het samenstel wordt: 
4,20 m + 55/2850 = 4,21929..m.
Het A van de flipper = V * s.g, = 25 * 10 
* 1,21929.. * 1,000 = ± 305 tonnes.

Het gewicht van de flipper = 250 + ± 55 
= ± 305 tonnes.
Gewicht en opwaartse kracht zijn gelijk 
dus kan de flipper worden losgekop
peld.

De diepgang van het schip blijft
4.219..m en dat komt overeen met het 
gewicht van schip en lading zoals hier
onder wordt berekend.
130 * 20 * T * 1,000 = 10400 + 570 -> 
T = 4,219..m.
Als de flipper terug aan boord is gezet - 
na eerst de ballast (= ± 55 tonnes) te 
hebben uitgepompt - is de diepgang 
van het schip: 4,219.. + 250 / 2600 =
4.315... m.

b. Met winst aan waterverplaatsing 
(door de flipper).
Bij deze methode wordt met de over
maat aan waterverplaatsing van de flip
per tijdens de verschillende manipula
ties gerekend. Hierdoor zal het schip - 
zolang de flipper aan het schip is ge
koppeld - bij het overnemen van lasten 
minder diep inzinken.
De oppervlakte van de waterlijn wordt 
groter dus ook de tonnes/cm. De X-as 
van deze grotere waterlijn valt buiten 
het vlak van K/S van het schip en ligt in 
dit geval aan stuurboord van de mid
scheeps van het schip.
Voorbereidende berekeningen:

A, = 130 * 20 * 4 * 1,000 = 10400 ton
nes.
A'm . = [(130 * 20) + 25 * 10)] = 2850 
m2
A A, = [(130 * 20 + 25 * 10) * 1,000 ] / 
100 = 28,5 tonnes.
X-as nieuwe waterlijn uit vlak K/S schip 
= YA. = (130 * 20 * 0 + 25 * 10 * 17) / 
2850 = ± 1,49..m aan SB hart schip.
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De diepgang van het 'geheel' (= schip 
+ overmaat waterverplaatsing flipper) 
neemt als collo van 570 tonnes in spier 
hangt met = 570 / 2850 = 0,20 m toe 
en wordt 4,20 m.
V = 130 * 20 * 4,2 + 25 * 10 * 0,2 = 
10970 m3.
Gewicht schip + lading = 10400 + 570 
= 10970 tonnes.

Antwoord vraag 1.
De berekening is exact gelijk aan die 
welke uitgevoerd is met de eerste op
lossingsmethode;
p = ± 1980 tonnes. Zie verder hiervoor 
onder 1.

Men zou zich af kunnen vragen hoe 
groot de slagzij van het 'geheel' is als 
men het collo vrij hieuwt van de kade 
en geen water - zoals hierboven is ge
daan - in de zijtanks pompt. Deze vraag 
wordt hieronder beantwoord.
Men laadt 'in gedachten' het collo eerst 
in het zwaartepunt van waterlijn A'. 
Doet men dit dan treedt er vertrim- 
ming noch slagzij op. Daarna verschuift 
men het collo naar de gegeven positie 
en bepaalt de slagzij.

Voor de slagzijberekening wordt de 
zgn. 'hellingproefformule' gebruikt. 
Eerst worden KG en KM0 van het 'ge
heel' bepaald.
KG-berekening:

10400 * 4,50 + 570 * 25 = 10970 * KG 
—» = 5,565..m .
KM0 berekening:
KM0 -  KB0 + B0Mo
10400 * 2 + 2850 * 0,2 4 4,1 = 10970 * 
KBC -> = 2,109..m,
B0Mu = lxx, / V = [ 1/12 * 130 * 203 + 
2600 * l,492 + 1/12 *25 * 103 + 250 * 
15,512 ] / 10970
B M  = 154662,28 / 10970 =
14,098..m

KM0 = 16,208..m
KG =0S,565..m
GM0 = 10,643..m

Hellingproefformule:
GMo = (p * a * ctn ip)/ A -»10,643 = 
[ 570 * (15 + 1,49) c tn ip ]/10970. 
ip = 4,6..° over BB.

Bij controle blijkt dat het vlak van de 
flipper aan de hoge zijde boven water 
komt; men moet om dit te voorkomen 
een zekere hoeveelheid ballast in de zij
tanks pompen De bepaling van deze 
hoeveelheid is eenvoudig.

Beantwoording van vraag 2.
Het gewicht aan ballastwater dat moet 
worden ingepompt is - zie hiervoor - 
1980 tonnes.
Inzinking = 570 / 2850 = 0,895.,m. 
Berekend worden KG' en KM0.

Met de momentenstelling wordt KG' 
berekend:
10400 * 4,5 + 570 * 25 + 1980 * 4,81.. 
+ 2 * 270,8.. = 12950 * KG' -» =
5.491..m.
KM =KB,, + B M .O O O O
KB() berekening:
10400 * 2 + 2850 * 0,895.. * 4,4475.. =
12950.75.. * KBr) -> = 2,482..m .

BoMo = 'xx' / v  = 154662,28.. /
12950.75.. = 11,942..m.

KM0 = 14,424..m
KG' = 05,491 ..m
G'M0 = 08,933..m

Antwoord op vraag 3.
Het antwoord is reeds gegeven - zie 
hiervoor - en luidt: uitpompen ± 1839 
tonnes.

Antwoord op vraag 4.
De flipper kan slechts ontkoppeld wor
den als het gewicht van de flipper en de 
opwaartse kracht dezelfde waarde heb
ben. Om te bepalen wat er gedaan 
moet worden om de flipper te kunnen 
ontkoppelen werkt men als hieronder 
staat aangegeven.
Stel dat het collo in het zwaartepunt 
van de waterlijn van het 'geheel' wordt 
geplaatst. Alle ballast dient in dat geval 
uitgepompt te zijn wil het 'geheel' 
recht(op) liggen.
Is dat het geval dan is de gelijklastige 
diepgang van het 'geheel' 4,20 m en 
de diepgang van de flipper - op zich be
schouwd - 1,20 m. De flipper onder
vindt dus een teveel aan opwaartse 
kracht en kan niet worden ontkoppeld.

De flipper kan worden ontkoppeld als er 
geen overmaat aan waterverplaatsing 
meer is, m.a.w. als het schip het gehele 
gewicht van het geladen collo draagt.
De diepgang die daarbij hoort is: 4,00 
m + 570 / 2600 m = 4,2192... m. Geeft 
men het 'geheel' dus een diepgang van
4.2192..m dan betekent dit dat de 
overmaat aan waterverplaatsing van de 
flipper 0,2192.. * 25 * 10 = 54,8..m 3 is. 
Pompt men 54,8.. tonnes in de flipper 
dan is er evenwicht en kan de flipper 
worden ontkoppeld.

Het collo staat in werkelijkheid in hart 
schip en het uitgeoefende moment 
t.o.v. de hartlijn van het geheel is even 
groot maar tegengesteld aan het mo
ment van de nog aanwezige ballast (± 
141 tonnes). Pompt men die ballast uit 
terwijl tegelijkertijd 54,8.. tonnes in de 
flipper wordt gepompt dan blijft het 
schip recht(op) liggen en kan de flipper 
worden losgekoppeld.
Controle: [ -141,.. * (7,5 - 1,49)] +■ 
[ 54,8.. * (17 - 1,49) ] = ± 2,5; moet(!) 
'0' zijn, verschil komt door gemaakte 
afrondingen.

Nog eens: [- 570 * 1,49] + [54,8 * (17 - 
1,49)] = 0,6.., moet(!) '0' zijn, afron
dingsverschil.
De diepgang van het schip - nadat de 
ontballaste flipper aan boord is gezet - 
bedraagt 4,315.. m.

Werkwijze in de praktijk.
Veelal bepaalt men de max. toegestane 
slagzij bij het verwerken van bedoelde 
zware colli. Deze slagzij hangt af van de 
diepgang van de flipper en het gewicht 
van het collo. In bovenstaand geval (zie 
onder 1) zou een maximale slagzij van 
arctan 1,20 / [(10+ 2 + (10 -1,49)] =ip 
= 3,3..° toegestaan zijn. De in te pom
pen ballast om de slagzij tot deze waar
de -bijvoorbeeld 30° - te beperken ver
groot de diepgang van de flipper 
waardoor het vlak van de flipper niet 
boven water komt, want dit moet te al
len tijde worden voorkomen. Een bijko
mend voordeel is dat wellicht niet al te 
veel ballast behoeft te worden uitge
pompt als het collo geland is in hart 
schip. De werkwijze is - waarbij er van
uit wordt gegaan dat tijdens de voorbe
reidende werkzaamheden alle vereiste 
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen - 
aldus:
• Bepaal de max. toe te laten slagzij;
• Bereken KG' en KM^ collo hangend 

in de spier(en);
• Bereken met de hellingproefformule 

hoeveel tonnes er eventueel in de zij
tanks moeten worden gepompt;

• Bepaal hoeveel tonnes ballast moeten 
worden in / uitgepompt nadat het 
collo is geland om het schip recht(op) 
te houden;

• Vermijd grote trimveranderingen;
• Bereken het aantal tonnes dat in resp. 

uit de flipper moet worden gepompt 
om deze te kunnen ontkoppelen;

• Pomp de flipper - na het ontkoppelen 
- weer leeg en plaats hem aan boord.

Slot
Het is duidelijk dat er - zelfs bij de hier
boven ingevoerde vereenvoudigde 
scheepsvormen - behoorlijk moet wor
den gerekend wil men veilig en over
eenkomstig de voorschriften dergelijke 
colli kunnen overdraaien en landen.
Op zgn. 'zware-lading-schepen' moe
ten de hydrostatische gegevens - om 
betrouwbare uitkomsten te verkrijgen - 
dan ook veel gedetailleerder en uitge- 
breider zijn dan op 'gewone' sche- 
pen.Ondanks de veelheid van relevante 
gegevens is het rekenen een langdurige 
en moeizame aangelegenheid waar
door bij het laden resp. lossen grote 
vertragingen kunnen ontstaan en dat is 
in de tegenwoordige 'dure' tijd niet 
meer te verkopen.
Bijna alle schepen die regelmatig der
gelijke ladingen in soms grote pakket
ten vervoeren, varen een geavanceerd

SCHIP*WERfd»ZEE SEPTEMBER 1997



computerprogramma waarmee snel 
kan worden gerekend en waarvan de 
uitkomsten - zo blijkt uit de praktijk - 
meestal (zeer) betrouwbaar zijn. Toch 
zou het goed zijn officieren die op der
gelijke schepen varen zodanig te trai
nen dat zij ook op 'conventionele' wijze 
kunnen rekenen. In ieder geval zouden 
schema's aan boord moeten zijn die bij 
weigeren van het rekentuig de reken

wijze^) aangeven waarmee op zo een
voudig mogelijke - maar wel betrouw
bare - manier kan worden gewerkt 
door de scheepsofficieren.

Bovenstaande klemt temeer omdat 
DG SM - zie nota Zeescheepvaartbeleid 
- daarin gesteund door de reders, een 
opleiding op MBO-niveau voor koop- 
vaardijofficieren althans in principe -

voldoende acht.
Als dit zo zou zijn dan dienen MBO-op- 
geleide officieren in het algemeen en ze
ker diegenen die op hierboven bedoelde 
schepen varen, aanvullend getraind te 
worden in het vak Stabiliteit want het vi
gerende MBO-pakket Stabiliteit omvat 
de hierboven behandelde stof niet.

i v e r s e n

Wijziging smo-regeling

Onlangs is, met medewerking van het 
NIM, een conceptbesluit voor subsidië
ring van het maritiem onderzoek opge

steld. De minister van Economische Za
ken heeft dit conceptbesluit voorgelegd 
aan de Ministerraad, de beide Kamers 

der Staten- Generaal en aan de Raad 
van State. EZ wil dit besluit in de loop 

van het najaar van kracht laten worden. 
Een belangrijk aspect van de nieuwe 

regeling is het toegestane subsidieper
centage, in combinatie met een 
tweetal nieuw- geformuleerde defini

ties van 'onderzoek' dat voor NIM 
subsidie in aanmerking kan komen. 
Besloten is om de huidige percentages 
te handhaven:
• 50% voor strikt industrieel onder

zoek. Dit betreft onderzoek voor het 
opdoen van nieuwe kennis met als 
doel deze kennis gebruiken bij de 
ontwikkeling van nieuwe producten, 
processen of sten, of om bestaande 
producten, processen of diensten 

aanmerkelijk te verbeteren.
• 37,5 %  voor projecten die voor min

stens de helft uit industrieel onder
zoek bestaan.

• 25% voor (overwegend) pre-con- 
currentiële ontwikkeling. Dit betreft 
de omzetting van industrieel onder

zoek in plannen, schema's of ont
werpen voor nieuwe, gewijzigde of 
verbeterde producten, processen of 
diensten, met inbegrip van een eer

ste prototype.
Bij het indienen van projectvoorstellen 
dient men bij de financiële berekening 

rekening te houden met deze defini
ties en de bijbehorende percentages. 

Echter, de Adviescommissie Maritiem 
Onderzoek geeft advies over het toe
kennen van subsidies en over het te 
verstrekken subsidiebedrag. Vanzelf

sprekend kunnen onze NIM- consu
lenten u behulpzaam zijn met het in
dienen van uw projectvoorstellen en 
bij de vraag voor welk subsidiepercen

tage bedrijven in aanmerking komen.

ITC sleept reusachtig droogdok 
naarSoez.

Eind juni arriveerden ITC's bergings- 
en zeesleepboten Sirocco en Suhaili in

Kiel voor het verslepen van HDW Flo- 
ating Drydock U2.
Het zeer grote droogdok, met een hef
vermogen van 55,000 ton, een lengte 
van meer dan 300 meter en een 
breedte van 71 meter, is verkocht 
door Howaldswerke Deutsche Werft 

aan een groep waarin de Deense gi
gant A.P. Möller deelneemt.

Het is de bedoeling dat het dok per
manent wordt gestationeerd in Suez, 
waarmee de reparatie capaciteit op die 
strategische lokatie sterk wordt ver

groot. Het dok is gereedgemaakt voor 
de nieuwe werklokatie en voor het 
sleeptransport door Odense Lindo, on

derdeel van de A.P. Möller groep, on
der toezicht van het Hamburg kantoor 
van Uoyds Register onder eindverant
woordelijkheid van de experts van de 
Verein Hamburger Assecuradeure.

Een van de meest gecompliceerde as
pecten was het versterken en zeevas
ten van de portaalkraan op het dok, 
die meer dan 70 meter boven zeeni

veau uittorend.
Het was niet mogelijk de kraan te ont
mantelen en in het dok te vervoeren, 
aangezien er op de plaats van bestem

ming geen hijscapaciteit beschikbaar 
is om de portaalkraan weer op de dok- 

wanden te herplaatsen.
Berekeningen toonden aan, dat het 

mogelijk was het transport uit te voe
ren na het aanbrengen van versterkin

gen in combinatie met het zeevasten 
door middel van op spanning ge

brachte staaldraden, zonder de por
taalkraan te demonteren.

Op de laatste dag van juni waren de 
weersvooruitzichten voor de komende 

vier dagen mate gunstig, dat kon wor
den besloten de volgende dag te ver
trekken.
In de vroege morgen van de 1ste juli, 

maakten de sleepboten Suhaili onder 
bevel van transportcommandant kapi
tein Cees Koops en Sirocco onder bevel 

van kapitein Willem de Mik, de sleep- 
draden vast op de vooraf geïnstalleerde 
sleepkettingen en voorlopen. Het 
transport was klaar voor vertrek. 

Vier-daagse weersvoorspellingen door 
Meteoconsult te Wageningen moeten 
de betrokkenen vooraf op de hoogte 

brengen van mogelijke slecht weer

gebieden en de sleepbootkapiteins in 
staat stellen hun koers en snelheid aan 
te passen om vrij te lopen van sto- 
ringsgebieden.
Het transport wordt in de eerste week 
van Augustus in Suez verwacht.
Het dok werd toegestaan de sleepreis 
te maken zonder dat ankers op het 
dok waren geïnstalleerd als een direct 

gevolg van het uitvoeren van de slee
preis met twee zeesleepboten in plaats 
van gebruik te maken van een enkele 

sleper.
Het concept om voor de zeer grote 
sleepobjecten gebruik te maken van 

twee sleepboten wordt meer en meer 
een aanvaard alternatief voor de aller
sterkste zeesleepboten, met als toege
voerde waarde het belangrijke veilig
heidsaspect dat twee slepers bieden.

Voor de sleepreizen van FPSO Anasu- 
ria van |apan naar de Noordzee en 
voor het transport van het 110 meter 
hoge hefschip Svanen, versleept van 

Duinkerken naar Prince Edward ls- 
land/Canada, stelde ITC twee sleepbo

ten met totaal ruim 200 ton trekkracht 
beschikbaar, resulterend in voorspoe
dige sleepreizen.

Deze succesvolle, respectievelijk in 
1996 en 1995 voltooide reizen, wer
den voorafgegaan door onder meer 

de half afzinkbare kraanbak/pijpenleg- 
ger DB-100 die van Korea naar de Golf 

van Mexico werd versleept en de olie- 
opslag tanker Palanca, die de reis ach
ter twee ITC slepers maakte van japan 

naar Angola.

De voordelen van liet 'twee sleepboot 

concept’ werd slechts bevestigd door 
het verkrijgen van het sleepcontract 
voor het voormalige HDW dok.

Het verslepen van de grote drijvende 
droogdokken, was er in belangrijke 
mate verantwoordelijk voor dat de Ne
derlandse zeesleepvaart wereldwijd er
kenning verkreeg als de sleepexperts 
bij uitstek. De vaak moeilijk te hanteren 
droogdokken met hun grote afmetin
gen, rechthoekige vorm en hoge 

windvangende zijwanden, vragen het 
uiterste vakmanschap van de sleef)- 
bootkapiteins en hun bemanningen. 
Iets meer dan 100 jaar geleden vol
tooiden Nederlandse zeesleepboten 

de eerste lange zeesleepreis met een 
1350 tons droogdok. Deze voerde van 
Rotterdam naar Lobito in West Afrika. 
De beroemdste sleepreis met een drij
vend droogdok werd uitgevoerd in 

1928, toen sleepboten van L. Smit & 
Co het 'Singapore Doek' versleepten 
voor de Britse Admiraliteit. Het droog
dok van 260 mtr lengte en 53 mtr 

breedte, werd in twee delen versleept 
omdat men vreesde was voor het bre
ken van het dok. Een vloot van acht Ne
derlandse zeesleepboten met een to
taal vermogen van 9,500 ipk brachten 
beide dokhelften van Engeland naar 

Singapore.

Informatie: International Transport 

Contractors,
Hans de Nieuwe of Oscar van der Wal- 
le, Kenaupark 5, 2011 MP Haarlem 
Tel: 023.5319197, fax: 023.5318070.
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9609 PA Waterhuizen 
Waterhuizen 8, Nederland 
tel: 31 (0)504041341 
fax: 31 (0) 50 4042460

Scheepswerf van Diepen B.V.
BOUWERS van:
Veetransportschepen 
Containerschepen 
Koelschepen

Laatste  nieuws Rangenopleidingen!
De Hogeschool Zeeland en de Hogeschool Rotterdam en Omstreken 
verzorgen de opleidingen voor B en C  in Vlisslngen.
B tot en met 1998/1999 en C  tot en met 1999/2000.

Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam en Omstreken 
verzorgen de opleidingen voor S2 en S lop  de locaties Amsterdam en 
Rotterdam. S2 tot en met 1998/1999 en SI tot en met 1999/2000.
S2 in 1997/1998 door de Hogeschool van Amsterdam en SI door de 
Hogeschool Rotterdam en Omstreken.

Hogeschool van Groningen verzorgt in 1997/1998 geen opleidingen, 
maar in 1998/1999 wel.

Interesse?
Voor schooljaar 1997/1998 kunnen belangstellenden voor S2, S I , B en C  
contact opnemen met de volgende scholen:

Hogeschool Zeeland.
L. Diepenhorst, tel./fax: 0 118-48941S/489444
E-mail: ldiepen@mail.hzeeland.nl
Hogeschool van Am sterdam ,
mevrouw M. Klaver, tel./fax: 020-6242169/6204026
Hogeschool van Rotterdam  & O m streken.
mevrouw M. Hengeveld, tel/fax: 0 10-2414882/2414881

Hogeschool

Hanzehogeschool
H o g i i c h o o l  »a n  G r o n in g e n

Hogeschool van Am sterdam

Vanaf I augustus 1998 is de instroom bij HBO-rangenopleidingen alleen 
mogelijk voor bezitters van de rijksdiploma's S2/S3/SK(A)/SW4(inclusief 
module landingbehandeling) of MB/MA.
De HBO-Rangenopleidingen lopen tot en met schooljaar 1999-2000

NOVENCO HI-PRES
AIRCONDITIONING 

HEATING AND VENTILATION 

FOR 
MARINE AND OFFSHORE
Design, delivery o f complete heating, 
ventilation and airconditioning plants. 

Delivery o f fans, unitheaters, weatherhoods 
and accessories.

NOVENCO B.V.
Bergweg-Zuid 115
2661 CS BERGSCHENHOEK
HOLLAND
Telephone : (31) 010-5214144

% Telefax : ( 31 > 010 - 5213586

mailto:ldiepen@mail.hzeeland.nl
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60 Jaar Prinsen jacht "Piet Hein”

Stichting  "P iet H ein"

Het Prinsenjacht Piet Hein werd op 28 
augustus 1937 tijdens een indrukwek
kende vlootschouw op het Ijsselmeer, 
aan Hunne Koninklijke Hoogheden 
Prinses Juliana en Prins Bemhard over
gedragen. Het jacht was het huwelijks
geschenk van het Nederlandse volk 
aan het Prinselijk paar.

Een technische commissie onder lei
ding van Ernst Crone begeleidde de 
bouw. Het jacht moest geschikt zijn 
voor het bevaren van de Nederlandse 
binnenwateren en alle provincies 
moesten bereikbaar zijn. Aan de hand 
van de afmetingen van bruggen, slui
zen en vaardiepten werden de maten 
van het jacht mede vastgesteld.

Ontwerper, H.W. Voogt uit Haarlem, 
en bouwmeester, de Amsterdamse 
scheepswerf C . de Vries Lentsch jr., 
kregen de opdracht omdat zij reeds 
een ruime ervaring hadden met het 
bouwen van jachten van overeenkom
stige omvang. Het 31 meter lange en 
ruim 5,5 meter brede jacht werd in re
latief korte tijd gebouwd. Ir S. van Ra- 
vesteyn nam de inrichting voor zijn re
kening, die efficiënt en sober was en 
nog steeds is.

Het inmiddels 60 jaar oude jacht ken
de een dieptepunt toen het in de 
Tweede Wereldoorlog in handen van 
de bezetter viel. Na de bevrijding 
werd het jacht, nadat het was opge
knapt, weer door de Koninklijke fami
lie vele jaren gebruikt. In 1980 werd 
het jacht overgedragen aan een stich
ting met een museaal doel.

Enkele jaren later wist voormalig direc
teur Shell Tankers Fred Busker Prins 
Bemhard zover te krijgen, dat de Piet 
Hein werd ingezet voor maritiem 
jeugdwerk. Het jacht werd onderge
bracht in de "Stichting tot exploitatie 
van de Piet Hein ten behoeve van het 
Zeekadetkorps". De teloorgang van 
het jacht werd zodoende voorkomen.

Een groot aantal enthousiastelingen 
wist met medewerking van het (mari
tieme) bedrijfsleven het jacht weer in

Ll U I T G A V E N

zijn oude glorie te laten herrijzen. De 
Piet Hein bleef echter eigendom van 
HHKKHH Prinses juliana en Prins Bem
hard.

Van de "Grand Old Lady", want zo 
mogen het Prinsenjacht na 60 jaar 
toch wel noemen, zal binnenkort een 
boek verschijnen. Naast hoogtepun
ten uit het 'leven' van het jacht zal het 
boek ingaan op de Oranjes en het wa
ter door de eeuwen heen, Lt. Adm. 
Piet Hein de naamgever, de bouw, de 
indienststelling met de vlootschouw 
en de verdere lotgevallen van het 
jacht.

Het boek is geschreven door Wim Ge
neste, een bekend auteur van marine 
boeken. Het verschijnt in een luxe uit
voering met harde kaft, zgn. oblong 
(liggend) uitgevoerd op een formaat 
van 30 x 21 cm. Het bevat 96 bladzij
den en is rijk geïllustreerd met veelal 
nog niet eerder gepubliceerde kleu
ren- en zwart/wit-foto's, tekeningen 
en andere illustraties.

Het boek is bij voorintekening te be
stellen bij de "Stichting Piet Hein" 
door overmaking van ƒ 46,-, inclusief 
ƒ  6,50 verzendkosten, op bankreke
ning nummer 25.11.09.259 van Mees 
& Pierson onder vermelding van "60 
jaar Prinsenjacht". Na verschijning, 
naar wordt verwacht in de eerste helft 
van oktober 1997, zal het boek 
f.51,50 (inclusief verzending) gaan 
kosten. Het boek zal niet in de boek
handel verschijnen.
Door aanschaf van dit interessante 
boek steunt u tevens de instandhou
ding van de Piet Hein.

Met man en muis...'
Uitspraken van de Raad voor de 
Scheepvaart 1909-1997 
E.A,Bik
Uitgeverij De Bataafsche Leeuw. 
Formaat 22,5 x 28,5 cm; geïllustreerd; 
gebonden.
Prijs ƒ 59,-/1180 Bfr;
ISBN 90 6707 439 X.

Mr.E A.Bik is zijn loopbaan begonnen 
als stuurman Grote Handelsvaart op 
zowel vracht- lijnvaartschepen als op 
tankers.
Na het behalen van zijn eerste rang 
heeft hij rechten gestudeerd en is sinds 
geruime tijd een prominent advocaat 
te Rotterdam, die veelal werkzaam is 
in de 'natte advocatuur'.
Als zodanig is hij vele malen bij de 
Raad als raadsman voor zeevarenden 
opgetreden, waarbij vaak met succes 
de degens met de Inspecteur voor de 
Scheepvaart werden gekruist.
Het boek is derhalve met kennis van 
zaken geschreven en bevat een 
bloemlezing uit duizenden uitspraken 
van de Raad over zeer wisselende ram
pen: van aanvaringen, grondingen, 
brand, zinken, vermissingen, storm
schaden en nog veel meer tot zelfs be
schietingen toe.
Achter deze selectie van gebeurtenis
sen steken ernstige en toch ook kleur
rijke verhalen, die rijkelijk zijn voorzien 
van aanvullende informatie en ver
luchtigd met foto's van de betrokken 
schepen en details uit de zeekaart.
Voor kapiteins en toekomstige kapi
teins is het boek leerzaam om te we
ten wat er na een scheepsramp alle
maal op hen kan afkomen.
Voor leden van de Tweede Kamer, die 
binnenkort moeten oordelen over het 
wetsontwerp Transportongevallenroad, 
zou het lezen van het hoofdstuk "Slot
opmerkingen“ raadzaam zijn. Want 
daaruit blijkt dat, behalve de beroeps
groep, ook een vertegenwoordiger uit de 
Rotterdamse 'natte' advocatuur de 
Transportongevallenroad voor de 
scheepvaartsector in hel geheel niet ziet 
zitten en hij in het bijzonder zeer scep
tisch staat tegenover de onbevangen
heid van de getuigenissen gedurende 
het zogenaamde kleurloze onderzoek.

De Nederlandse Blauwpl|pers.
G .ƒ. de Boer.
Formaat A4; 216 blz.; ruim 450 
zwart/wit foto's en andere illustraties 
en 18 kleurenfoto's; genaaid gebon
den in geplastificeerde harde kaft. 
Uitgeverij De Alk B.V., 1997.
ISBN 90 6013 939 9; prijs f. 89,90.

Gedurende vele tientallen jaren waren 
de 'Blauwpijpers' een begrip in de 
scheepvaart en de scheepsbouw, 
evenals de naam van A. Holt Ei Co. Dit 
machtige Engelse scheepvaartbedrijf 
vestigde in 1891 een dochteronderne
ming in ons land: de Nederlandse 
Stoomvaart Maatschappij 'Oceaan' 
(NSMO). De redenen hiervoor komen 
in het boek uitgebreid aan de orde.
Tot 1978, toen alle NSMO-schepen 
onder Engelse vlag werden gebracht, 
voerden zo'n 70 Blauwpijpers voor 
korte of langere tijd de Nederlandse 
vlag. Zij worden alle in het boek be

sproken, met de routes waarop zij voe
ren en hun verdere belevenissen. 
Evenals in eerdere boeken van deze 
schrijver zijn twee gedeelten te onder
scheiden: een 'tekstgedeelte' (maar 
wel met veel foto's) en daarna een ge
deelte waarin per schip de voornaam
ste gegevens worden vermeld, veelal 
ook weer met een loto.
Het eerste gedeelte bevat een grote 
hoeveelheid informatie, niet alleen 
over de NSMO en haar schepen, maar 
ook over de cargadoors Meyer Sr Co 
(een bedrijf dat onlosmakelijk met de 
NSMO is verbonden), over diverse ge
lieerde scheepvaartmaatschappijen 
(zoals de Glen Line en Elder Dempster, 
om maar enkele namen te noemen), 
over samenwerkingsverbanden in de 
scheepvaart en nog veel meer. Helaas 
is deze informatie niet op de meest 
overzichtelijke manier gegroepeerd, 
waardoor delen van het boek zich wat 
moeilijk laten lezen en de informatie 
moeilijk toegankelijk is. Dit wordt ech
ter meer dan goed gemaakt door de 
vele foto's: vooral de schepen van na 
WO II waren prachtschepen: kloek en 
sterk, echte Blauwpijpers.

K.

Publication of 1997/98 edition 
of the Amiralty list of radio sig
nals volume S -  Global Maritime 
Distress and Safety System 
(GMDSS)
United Kingdom Hydrographic Office
The latest edition of the Admiralty List 
of Radio Signals Volume 5 -  Global 
Maritime Distress and Safety Systems 
(GMDSS) is now available from Admir
alty distributors worldwide at a UK Re
commended Retail Price of £ 23.00. 
Recognised by the International Mari
time Organisation as fully compliant 
with SOLAS carriage requirements, it is 
currently the only dedicated GMDSS 
Ust of Radio Signals to be kept up date 
by the weekly Admiralty Notices to 
Mariners.
The text is supplemented by many ex
planatory full colour diagrams which 
help make the information on topics 
such as Global Maritime Declared and 
Provisional Search and Rescue Regions 
dear and simple to use. The volume 
also gives contact information for all 
known Search and Rescue organisa
tions and authorities, full details of sta
tions worldwide that broadcast Safety 
Information through the Enhanced 
Group Calling SafetyNET System and 
a worldwide listing of all known Emer
gency Position Indicating Radio Be
acons.

‘Met m an en muis.,
n it R u f  raar A
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GRACE Marine Technology is specialist in het detacheren van scheepsbouwkundigen op hoger niveau.

Medewerkers van GRACE Marine Technology werken aan hoogwaardige projecten in binnen- en buitenland 
bij werven, maritieme ingenieursbureaus, rederijen en toeleveranciers.

Om aan de vraag van onze (inter)nationale klanten te kunnen blijven voldoen zijn wij voortdurend op zoek 
naar nieuwe medewerkers.

GRACE Marine Technology biedt scheepsbouwkundigen (tekenaars, constructeurs, werkvoorbereiders, 
projectleiders en surveyors) een goed arbeidsvoorwaardenpakket met opleidings- en trainingsfaciliteiten en de 
mogelijkheid tot een internationale carrière.

Bent u geïnteresseerd, twijfel dan niet en neem voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend gesprek 
contact op of stuur uw curriculum vitae naar GRACE Marine Technology.

GRACE Marine Technology is onderdeel van de internationale BRUNEL-groep, hoofdsponsor van de 
Nederlandse deelnemer aan de

Whitbreod Round the World Race '97-'98: de "BRUNELSUNERGY".

G R A C E  Marine Technology

Marconistraat 16 Jupiterstraat 218
3029 AK Rotterdam 2132 HJ Hoofddorp
tel 010-425 55 44 tel 023-566 24 44
fax 010-476 44 45 fax 023 566 24 50



P & l  W E T E N S W A A R D I G H E D E N

In aansluiting op de artikelenserie 
"Aansprakelijkheid!....Wat nu? in de 
jaargangen van SWZ 1993/1994, pu
bliceert de redactie regelmatig relevan
te P&l onderwerpen. De onderwerpen 
worden geselecteerd uit de nieuwsbrie
ven van de Dutch P&l Services B. V. te 
Rotterdam.

Uit Nieuwsbrief no.16 
(april 1996).

(On)gdimrteenl

Lange tijd hield de vraag of de P & I 
dekking ongelimiteerd dan wel gelimi
teerd zou moeten zijn de gemoederen 
in P & I land (soms heel heftig) bezig. 
De P & I Clubs, behorend tot de zoge
naamde International Group, zijn min 
of meer tot elkaar veroordeeld omdat 
zij eikaars herverzekeraars zijn voor $25 
miljoen en zij gezamenlijk een herverze- 
keringscontract sluiten bij Lloyds tot 
S I.500 miljoen. Geen van de Clubs be
horend tot de International Group durf
de het tot een breuk te laten komen en 
er kwam dus een compromis. Zoals 
heel vaak het geval is bij een compro
mis was niemand er echt gelukkig mee, 
het was dan ook een merkwaardig 
compromis. Er werd wel over limitering 
gesproken maar hoe hoog die limiet is 
wordt afhankelijk gesteld van de mate 
waarin de Club in staat is de zogenaam
de overspill calls te innen. De overspill 
calls zijn bedoeld om de overspill claim 
te betalen. De overspill claim is dat ge
deelte van de claim die het bedrag van 
SI .500 miljoen te boven gaat. Er werd 
een aanvechtbare berekening gemaakt 
van welk bedrag er bij alle leden van de 
bij de International Group aangesloten 
Clubs aan overspill calls te innen zou 
zijn. Die berekening kwam uit op S20 
miljard. Zo mogelijk werd de strijd nog 
heftiger.
Voor de leek lijkt de opwinding nogal 
onbegrijpelijk, als de dekking eerst on
gelimiteerd is en er komt vervolgens 
een limiet dan lijkt dat in ieder geval 
een stap in de goede richting. Niet al
dus de ingewijden die bang zijn dat het 
genoemde bedrag van $20 miljard 
vooral Amerikanen op het idee zal bren
gen om absurde claims in te dienen. 
Bevredigend is deze toelichting niet, in 
toenemende mate worden merkwaar
dige claims ingesteld en zeker niet al
leen door Amerikanen. Ter vermijding 
van misverstanden: de maximale dek
king volgens de verzekeringspolis zegt 
uiteraard niets over de maximale aan
sprakelijkheden van reders. In landen 
die de internationale verdragen inzake 
beperkingen van de aansprakelijkheden 
ratificeerden is het zo goed als onmo
gelijk om een scenario te bedenken 
waar de totale aansprakelijkheid maar 
in de buurt zou komen van 20 miljard

dollar. Hierbij wordt in herinnering ge
bracht dat voor vervuiling door olie de 
Clubs reeds lang wel een beperkte dek
king kennen, op dit moment $500 mil
joen. Zelfs in de Verenigde Staten, welk 
land geen verdragen tekende tot be
perking van de aansprakelijkheid van 
reders, kwam het totaal van de betaal
de claims inzake de Exxon Valdez 
'slechts' net boven de 10 miljard dollar. 
Het bedrag van $20 miljard was de uit
komst van een rekensom.

In 1994 bedroeg het totale tonnage ge
dekt door de Clubs van de International 
Group ruim 400 miljoen gt. Volgens 
het 1976 Verdrag van Londen inzake 
de beperking van aansprakelijkheid van 
schepen zou de maximale aansprake
lijkheid van de gedekte schepen onge
veer $90 miljard bedragen. Ondanks 
heftige oppositie werd het maximale 
inbare bedrag geschat op 20 %  van de
ze $90 miljard. Dit had ook best 2 % of 
3 %  kunnen zijn omdat deze bereke
ning zonder veel betekenis is. De bere
kening van de $90 miljard volgens het 
1976 Verdrag van Londen ging ervan 
uit dat ieder schip eenmalig bij een in 
het Verdrag genoemd incident betrok
ken zou zijn waarbij de schade de maxi
male aansprakelijkheid zou overtreffen. 
Theoretisch zouden zich meerdere inci
denten per jaar voor kunnen doen en 
verder is er nooit een begrijpelijke ver
klaring gegeven voor de 20 %. Het 
compromis was er nog maar net en re
kenaars kwamen al met berekeningen 
wat de individuele leden aan overspill 
calls zouden moeten gaan betalen. Vol
gens pessimisten zouden wilde tafere
len plaatsvinden zoals beslagen van 
schepen door de eigen P & I Club, ge
dwongen verkopen waardoor de waar
de van schepen dramatisch zou dalen 
etc. Het is duidelijk dat deze aanvullen
de premies zo omvangrijk zouden zijn 
dat het innen hiervan op zijn minst op 
grote weerstanden zou stuiten en in 
veel gevallen onmogelijk zal blijken. De 
Griekse reders voorop, maar zeker niet 
alleen zij, weigerden om zich bij het be
sluit neer te leggen en maakten de zaak 
onder andere aanhangig bij de Europe
se commissie. Deze commissie moet 
zich toch al buigen over de vraag of het 
bestaande kartel van de International 
Group in de huidige vorm mag door
gaan. Het gekissebis heeft de groep in 
ieder geval geen goed gedaan. Het is 
ook maar de vraag of het sop de kool 
wel waard is. In de 'goede oude tijd' 
was de zogenaamde ongelimiteerde 
dekking wel zeker gelimiteerd, namelijk 
tot de financiële draagkracht van het in
dividuele lid. Het Engelse Hogerhuis be
paalde dat de 'pay to be paid' regel 
rechtsgeldig is en daimanten kunnen 
dus niet rechtstreeks bij de Clubs innen 
maar moeten dat bij de individuele re
der doen. Kan die individuele reder niet

betalen dan is dat jammer voor de dai- 
mant. Niets wijst erop dat deze 'pay to 
be paid’ regel binnenkort tot het verle
den zal behoren en dus is de echte li
miet nog steeds de draagkracht van de 
individuele reder. Er zijn maar weinig 
reders die 20 miljard dollar hebben en 
als ze die al hebben, zullen er wel juridi
sche constructies zijn om de aansprake
lijkheid tot een veel lager bedrag te be
perken.

Niet aansprakelijk; wel betalen!

Met de uitspraak van de Hoge Raad in
zake de "llfuk" (HR 2 april 1993, S&S 
1993 nr. 69) werden de ware bedoelin
gen van de wetgever wel duidelijk. Sim
pel gezegd kan een houder van een 
cognossement een vordering vanwege 
ladingschade op het schip verhalen on
geacht het feit of de scheepseigenaar 
als vervoerder onder dat cognossement 
kan worden beschouwd.

Dus een vordering tegen een NVOCC 
(Non Vessel Operating Common Car
rier) die een eigen cognossement heeft 
uitgegeven en deze als enig vervoerder 
heeft ondertekend kan dus op het schip 
worden verhaald. Als de NVOCC na 
een veroordelend vonnis niet betaalt 
dan zal de scheepseigenaar dit dus na
mens de NVOCC moeten doen. Doet 
hij dit niet dan kan het vonnis tegen de 
NVOCC op het schip worden verhaald. 
Het schip wordt dan 'gewoon' ver
kocht. Het is dus aan de rederij om reg
res te nemen op de NVOCC (als dat 
überhaupt mogelijk is). In het geval dat 
er nog geen veroordelend vonnis tegen 
de NVOCC is dan kan de daimant ze
kerheid van de rederij afdwingen door 
middel van een conservatoir beslag op 
het schip.

Met de bovengenoemde verhaalsrege- 
ling (neergelegd in art. 8:217 lid 1 a 
BW) loopt Nederland duidelijk uit de 
pas met andere rechtssystemen. Sterker 
nog; er zijn haast geen rechtssystemen 
waaronder een dergelijk verhaal moge
lijk is! Immers de scheepseigenaar die 
geen partij bij het cognossement was 
en vaak niet eens weet dat er een pro
cedure tegen de NVOCC loopt (en al 
evenmin verweer heeft kunnen voeren) 
moet dus betalen!

Met de inwerkingtreding van de Wet 
van 18 maart 1993 (op 1 mei 1993), 
houdende enige bepalingen van inter
nationaal privaatrecht met betrekking 
tot het zeerecht en het binnenvaar- 
trecht (de IPR Wet) leek de redding 
voor de scheepseigenaar nabij. Art. 3 lid 
1 van die wet bepaalt kort weergege
ven dat in geval van faillissement of ge
rechtelijke uitwinning van een teboek 
staand schip de vraag of een vordering 
bestaat en wat de omvang van die vor

dering is, wordt bepaald naar het recht 
dat die vordering beheerst. Vervolgens 
bepaalt het tweede lid van het artikel - 
en nu komt het - dat de vraag of die 
vordering uit het eerste lid bevoorrecht 
is en wat de omvang, rangorde en de 
gevolgen van dat voorrecht zijn moet 
worden beantwoord aan de hand van 
het recht van de vlaggestaat van het 
schip. Wanneer men dus de vraag of er 
verhaal is op het schip ook onder het 
tweede lid mag lezen is de verhaalsre- 
geling van art. 8:217 lid 1 a dus vrijwel 
een dode letter geworden. Immers er 
varen maar weinig schepen onder Ne
derlandse vlag terwijl zoals eerder ge
zegd weinig tot geen rechtssytemen 
zijn die een zo vergaande verhaalsrege- 
ling kennen.

In de "Hanjin Oakland" werd door de 
Rechtbank Rotterdam (16 december 
1994) de vraag bevestigend beant
woord. Daar hadden ladingbelangheb- 
benden een verstekvonnis tegen een 
NVOCC die een cognossement had uit
gegeven waarbij de rederij van de 
“Hanjin Oakland" geen partij was en 
waarvoor de rederij (voor het vonnis) 
onder protest een garantie had gesteld. 
Die kreeg de rederij dus terug in de pro
cedure tegen ladingbelanghebbenden 
voor de rechtbank te Rotterdam. De 
rechtbank overwoog dat uit artikel 3 
alsmede de wetsgeschiedenis op dat ar
tikel blijkt dal weliswaar het recht dat 
de vordering beheerst bepaalt of ver
haal op het schip mogelijk is maar dat 
de vraag of de vordering daadwerkelijk 
verhaald kan worden dient te worden 
bekeken aan de hand van het recht van 
het land van teboekstelling van het 
schip. Dat was Koreaans recht en onder 
dat recht was geen verhaal op het schip 
mogelijk.

Ladingbelanghebbenden gingen in be
roep bij het Hof Den Haag. Het Hof be
antwoordde de vraag ontkennend (uit
spraak d.d. 23 januari 1996). Kort weer
gegeven is het hof van mening dat art. 
3 lid 2 van de IPR wet slechts ziet op de 
vraag welke vorderingen voorrang heb
ben en dus niet op de vraag of verhaal 
mogelijk is. Met deze uitspraak loopt 
Nederland dus andermaal uit de pas en 
kunnen scheepseigenaren dus worden 
geconfronteerd met conservatoire en 
executoriale beslagen voor vorderingen 
onder cognossement waarbij zij geen 
partij zijn en waarvan zij het bestaan 
niet eens wisten.
Onze hoogste rechtsinstantie de Hoge 
Raad zal zich nu over de vraag buigen. 
Dat kan nog wel een jaar duren. Voor 
menig rederij en P&l Club volgt derhal
ve een spannende tijd! Zodra het be
langrijke arrest van de Hoge Raad voor
handen is, komen wij daar uiteraard op 
terug.
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O P L E V E R I N G E N d o o r  F . K o k

Fig. 1. De Schleswig- 
Holstein (foto: flying 
focus).

Schleswig-Holstein

Van der Giessen de Noord heeft op 25 |ull de ro-ro veerboot Schleswig-Holstein, bouwnummer 969, overge 
dragen aan de Deutsche Fahrgesellschaft Ostsee mbH. Het zusterschip Deutschland, bouwnummer 970, ging 
op 1 juli te water. Belde schepen zlfn bestemd voor de Vogelfluglinie, de dienst tussen Puttgarden in Duits
land en Rodby in Denemarken.

Hl III W W »

'"SC H LESW IG  •HHÖLSïW

D e  dienst wordt gezamenlijk geëx
ploiteerd door de Deutsche Fahrgesell- 
schaft Ostsee (DFO) en Scandlines 
(vroeger onderdeel van de Duitse resp. 
van de Deense spoorwegen en beide 
onlangs geprivatiseerd). Er wordt elk 
half uur een afvaart geboden. De af
stand tussen Puttgarden en Rodby is 
slechts zo'n 10 zeemijl. Het traject 
wordt gekenmerkt door beperkte wa
terdiepten, variërend van 9 tot 22 m. 
De dienst werd onderhouden met ze
ven, wat oudere 'enkeleinders'. Om de 
efficiency te verbeteren en de exploita
tiekosten te verminderen besloten de 
twee maatschappijen tot een ingrij
pend modernisatieprogramma. Doel
stellingen waren daarbij:
•kortere reistijden: 45 minuten in 

plaats van de tot dusver geldende 50 
tot 60 minuten;

• snellere turn round: 15 in plaats van 
30 minuten;

• rondreis in 2 in plaats van in 3 uur;
• handhaving van het afvaartschema: 

elk half uur;
• economische bedrijfsvoering. 
Scandlines en DFO bestelden elk twee 
schepen. De Deense schepen zijn de 
Prins Richard [1] en de Prinsesse Bene- 
dikte, beide gebouwd door Orskov

Christensens Staalskibsvaerft in Frede- 
rikshavn. DFO volgde met de opdracht 
aan Van der Ciessen-de Noord.

ONTWERP
De schepen zijn ontworpen voor het 
vervoer van vrachtauto's en personen
auto's, inclusief busjes en campers, 
waarvoor twee autodekken beschikbaar 
zijn. Daarnaast kan op het onderste 
autodek op één spoor een trein worden 
vervoerd en kunnen extra passagiers, 
die te voet aan boord komen, worden 
meegenomen.

De keuze voor dubbeleinders lag eigen
lijk al van het begin af vast. Gezien de 
korte reistijd en in verband met de vrij 
moeilijke bereikbaarheid van de haven 
van Rodby was het de meest voor de 
hand liggende keuze.
De korte reistijd heeft ook tot gevolg 
dat voor de passagiers geen hutten no
dig zijn.

Scandlines liep met betrekking tot ont
werp en opdracht enkele maanden 
vóór op DFO. Ten tijde van de contract- 
besprekingen tussen Van der Giessen
de Noord en DFO was het Deense ont
werp al beschikbaar [1],

Overeengekomen werd een aantal as
pecten daarvan over te nemen voor de 
Duitse schepen en wel:
-d e  hoofdafmetingen;
-  het voortstuwingsconcept;
-d e  rompvorm;
-h e t aanbrengen van zowel een cen

trale schacht als zijcasings.
Het verdere ontwerp werd door de ont
werpafdeling van de werf in nauw over
leg met de opdrachtgever uitgewerkt. 
Het verschilt op diverse punten aan
zienlijk van het Deense ontwerp, o.a. 
ten aanzien van de waterdichte inde
ling onder het schottendek en de inde
ling van de accommodatie.

De ontwerpeisen, zoals vastgelegd in 
het bestek, waren:
-Voor het onderste autodek: 

opstellengte vrachtwagens 625 m; 
alternatief:
opstellengte personenauto's enz.

850 m;
spoorlengte 120 m.

-Voor het bovenste autodek: 
opstellengte personenauto's 585 m. 

-Passagierscapaciteit max. 900 
-Ontwerpdiepgang 5,80 m.
-  Draagvermogen hierbij 2310 t.
-  Proeftochtsnelheid 18,5 kn,
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op ontwerpdiepgang, op een water
diepte van 22 m en bij 9870 kW.

-  Een zeer goede manoeuvreerbaarheid, 
om het binnenvaren van de havens en 
van de fuiken onder alle weers
omstandigheden mogelijk te maken.

-  Een hoge mate van betrouwbaarheid 
en beschikbaarheid.

-Goede vaareigenschappen, ook bij ijs
gang.

-  Laag brandstofverbruik.
-  Geringe uitstoot van schadelijke stof

fen.
-  Lage geluids- en trillingsniveaus (aan 

boord).
Verder, op grond van eisen van de 
Deense overheid:

-  Lage geluidsniveaus in de omgeving 
van het schip.

Het klassebureau werd uiteraard Ger
manischer Lloyd, hoewel de Deense
schepen onder klasse van Bureau Veri
tas werden gebouwd.

Hoofdafmetingen
De voornaamste gegevens van het
schip zijn:
Lengte o.a. 142,000 m.
Lengte I.I. 134,000 m.
Breedte o.a. 25,400 m.
Breedte mal 24,800 m.
Holte dek 3 8,500 m.
Holte dek 5 14,050 m.
Holte dek 6 17,700 m.
Holte dek 7 20,675 m.
Holte dek 8 23,600 m.
Ontwerpdiepgang 5,800 m.
Waterverplaatsing hierbij 8.806 t.
Draagvermogen hierbij 2.400 t.
Diepgang max. 6,000 m.
Draagvermogen daarbij 2.890 t.
Gross tonnage 15.187

Voortstuwing
Door Scandlines was een vergelijking 
gemaakt tussen acht verschillende 
voortstuwingssystemen, de meeste 
daarvan met dieselelektrische aandrij
ving, maar wel met verschillende voort- 
stuwers:
-vier in vaanstand te zetten ('feather- 

able') propellers
(vier varianten met twee of vier roeren 
en verschillende aandrijvingen);

-vier roerpropellers met contra-rote- 
rende schroeven;

-vier roerpropellers met gewone 
schroeven;

-Twee Azipod voortstuwers; 
-Voith-Schneider propellers, 

de laatste vier systemen alle met die
selelektrische aandrijving.

De acht systemen werden vergeleken 
aan de hand van 15 kenmerken, elk 
voorzien van een eigen weegfactor 
(voor details, zie [1 ]).
Uit de vergelijking kwamen de roerpro
pellers met contra-roterende schroeven 
als gunstigste oplossing naar voren, me

de door de uitstekende manoeuvreer
baarheid die met roerpropellers wordt 
verkregen en door het hoge rendement 
van de contra-roterende schroeven. 
Voor de Deense schepen is deze oplos
sing gekozen en door DFO is deze keu
ze overgenomen.

Machine-installatie
Om aan de eis van hoge betrouwbaar
heid en beschikbaarheid te kunnen vol
doen, is directe aandrijving van de roer
propellers door dieselmotoren minder 
wenselijk. Immers bij het uitvallen van 
een motor, valt meteen een kwart van 
het voortstuwingsvermogen weg. Dat 
is niet het geval bij een diesel-elektri- 
sche installatie, zoals op deze schepen 
toegepast. Er zijn vijf generatorsets, 
waarvan er steeds vier in bedrijf zijn en 
de vijfde als reserve dan wel voor on
derhoud of reparatie beschikbaar is.
De sets zijn over twee onafhankelijke 
machinekamers verdeeld, wat verder 
bijdraagt aan de betrouwbaarheid en 
beschikbaarheid van de installatie. Zelfs 
bij een calamiteit als het lek worden van 
twee compartimenten, blijft nog altijd 
een van de machinekamers in bedrijf. 
Ook de schakelborden en andere elek
trische apparatuur is over twee onaf
hankelijke ruimten verdeeld.

Rompvorm
Over de rompvorm is geen informatie 
voor publicatie beschikbaar. Opvallend

zijn echter de bulbstevens die aan beide 
kanten zijn aangebracht (fig. 2). Zij zijn 
het gevolg van onderzoek dat in op
dracht van Scandlines werd uitgevoerd. 
Daarbij bleken zij een besparing van cir
ca 10% op het benodigd vermogen op 
te leveren. De bulbs komen in de plaats 
van de scheggen die in eerdere ont- 
werpversies waren voorzien.
De bulbs zijn ver voorbij de roerpropel
lers geplaatst, zodat zij het functioneren 
daarvan niet ongunstig beïnvloeden.

Voor bevestiging van de bulbs aan de 
romp zijn gietstukken gebruikt.

Lekstabfbteit
Daar de significante golfhoogte in het 
vaargebied maximaal 1,50 m bedraagt, 
wordt de lekstabiliteit voldoende ge
acht indien het schip aan de eisen van 
STAB 90 voldoet. Dat is uiteraard het 
geval. Aan de zwaardere eisen van het 
Stockholm Agreement (STAB 95), zoals 
voldoende stabiliteit bij water aan dek 
indien het resterende vrijboord na lek- 
worden kleiner dan 2 m is (zie [2]), be
hoeft dus niet te worden voldaan. Bij 
controleberekeningen bleek echter dat 
voor significante golfhoogten tot 2 m 
het schip ook aan STAB 95 voldoet.
Dit is mede het gevolg van het aan
brengen van langsschotten in enkele 
van de compartimenten.

Voorschriften
Het schip is gebouwd volgens de voor
schriften en onder toezicht van Germa- 
nischer Uoyd, met de klassenotatie: 
+ 100A5, M, E l, IW, 'Eisenbahn/Auto- 
Fahre, Passagierschiff, RoRo-Schiff', 
+ MC, E1, AUT.
Verder voldoet het, behalve aan de nor
male internationale voorschriften, aan 
die van de SBG (See Berufs Genossen- 
schaft) en aan die welke specifiek voor 
de Oostzee gelden ten aanzien van vei
ligheid/stabiliteit en milieubescher
ming.

INDELING
Er zijn in totaal negen dekken. Tussen 
dek 9, het topdek, en dek 1, de tanktop 
van de dubbele bodem, liggen:
Dek 8, het commandobrugdek, met de 
beide stuurhuizen.
Dek 7, het zonnedek, waarop een deel 
van de passagiersaccommodatie en de 
ruimten voorde bemanning.
Dek 6, het salondek, met het grootste 
deel van de passagiersaccommodatie. 
Dek 5, het bovenste autodek, tevens

Fig. 2. Een van de scheepseinden, kort voor de tewaterlating (foto: werf).
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het bovenste doorlopende dek.
Dek 4, een partieel tussendek, dat voor
namelijk in de centrale schacht en in de 
zijschachten is aangebracht, alsmede 
op enkele plaatsen aan de einden in de 
zijden.
Dek 3, het onderste autodek, tevens 
het schottendek.
Dek 2, een tussendek (niet in ballast- 
tanks en 'voids').

Omdat bij een dubbeleinder voor- en 
achterschip en SB en BB bij elke over
tocht wisselen, wordt gesproken van 
de Noord- en de Zuidkant van het 
schip en van de Oost- en de Westzijde.

Indeling onder dek 3
Onder het schottendek is het schip in 
negen waterdichte hoofdcomparti
menten verdeeld, als volgt: 
-midscheeps een centrale ruimte en 

vervolgens naar elk van de einden: 
-een machinekamer;
-een schakelbord/omvormerruimte; 
-een voortstuwingsruimte;
-een droge piektank.

In de centrale ruimte liggen op het tus
sendek de machinecontroleruimte, de 
elektrische werkplaats en een kleed- en 
wasruimte (met douche en toilet) voor 
het machinekamerpersoneel. Op de 
tanktop bevinden zich de machineka- 
merwerkplaats en -bergplaatsen en aan 
de ZO-zijde twee smeerolietanks. In de 
dubbele bodem is er op hart schip een 
koelwateraflooptank, ernaast aan de O- 
zijde een lenswatertank en aan de W- 
zijde een vuile olie tank. In de zijden zijn 
in dit compartiment de slagzijcompen- 
satietanks aangebracht, van de overige 
ruimten in het compartiment geschei
den door kofferdammen, die in verbin
ding staan met de void gedeelten van 
de dubbele bodem en daar door een 
crossover zijn verbonden.

In de machinekamers staan de diesel- 
generatorsets opgesteld.
In de Z-machinekamer is aan de O-zijde 
de separatorkamer ondergebracht, met 
eronder een sludgetank. Er boven ligt 
op het tussendek de elektrische berg
plaats. De dubbele bodem onder deze 
compartimenten is droog, behoudens 
een overlooptank voor dieselolie onder 
de Z- machinekamer en zee-inlaatkas- 
ten met daartussen een 'open' zeewa- 
tertank onder de N- machinekamer. De 
zee-inlaatkasten zijn met de zeewater- 
tank verbonden door op de tanktop ge
legen overvloeien, die zodanig zijn uit
gevoerd dat in de zee-inlaatkasten 
aangezogen brokken ijs niet in de tank 
kunnen komen.
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De volgende compartimenten bevat
ten de schakelbord- en omvormerruim- 
ten, alsmede tussen tanktop en tussen
dek een vuilwatertank in het 
N-compartiment en een settlingtank 
voor dieselolie en een kleinere vuilwa

tertank in het Z-compartiment, in beide 
gevallen aan de W-zijde. In de dubbele 
bodem van elk compartiment bevin
den zich twee bunkertanks voor diesel
olie. In de zijden zijn droge tanks gele
gen. De meest naar het midden 
gelegen tanks zijn door een cross over 
tussen O- en W-zijde verbonden, voor 
de meer naar de einden gelegen tanks 
gebeurt dat via een droog gedeelte van 
de dubbele bodem.

In elk van de voortstuwingscomparti- 
menten bevinden zich een trimtank op 
hart schip (tot het tussendek) en bal- 
lasttanks in de zijden (tot dek 3). Op het 
tussendek bevindt zich in elk comparti
ment een drinkwatertank, staan verder 
naar de einden de elektrische voortstu- 
wingsmotoren en de aandrijfgedeelten 
van de roerpropellers opgesteld en is 
nog verder naar de einden een smeer- 
olietank geplaatst. De rest van de com
partimenten is void; er is geen dubbele 
bodem aangebracht.

Tankinhouden
De tankinhouden (100%) zijn:
Dieselolie 630 m3.
Smeerolie 80 m 3.
Vuile olie 60 m 3.
Sludge 32 m3.
Drinkwater 180 m3.
Vuil water 164 m 3.
Lenswater 60 m3.
Heeling tanks 430 m3.
Trimtanks 560 m 3.
Verdere waterballast 1220 m3.

Casings
In de casings op hart schip bevinden 
zich de liftkokers, diverse kabel- en ven-

tilatieschachten en nooduitgangen, als
mede enkele trappenhuizen. Verder 
zijn op dek 3 in de casings was- en 
kleedgelegenheden voor de beman
ning ondergebracht, op dek 4 het vei- 
ligheidsstation en diverse ruimten voor

de brandbestrijdingsinstallaties en op 
dek 5 toiletten voor de passagiers, een 
brandstation en diverse bergplaatsen. 
De zijcasings tussen dek 3 en dek 5 be
vatten voornamelijk de machinekamer- 
schachten, trappenhuizen en de venti- 
latiekokers voor het onderste autodek. 
Boven dek 5 zijn deze afzonderlijk naar 
de hoger gelegen dekken doorgetrok
ken. Verder zijn er op dek 3 in de zijden 
diverse bergplaatsen voor sjormidde-

len. Aan de einden liggen op dek 3 in 
de zijden vier bedieningsruimten voor 
de roro-uitrusting en direct daarboven 
op dek 4 het powerpack voor de gara
gedeuren op dek 5 en de apparatuur 
voor het anker- en meergerei. Op dek 5 
zijn aan de ZO- zijde de C 0 2-kamer en 
de verfhut geplaatst.

De indeling van de hoger gelegen dek

ken wordt in het hoofdstuk Accommo
datie besproken.

R0-R0 VOORZIENINGEN
Het schip wordt op twee niveaus gela
den en gelost via op- en afritten van de 
wal (Linkspans). De ro-ro voorzieningen 
aan boord blijven derhalve beperkt tot 
een spatwaterdicht boegvizier (fig. 3) 
aan elk einde, met daarachter water
dichte deuren die dek 3 afsluiten en ver
der spatwaterdichte deuren in de front- 
schotten ter afsluiting van dek 5. De 
voorzieningen op dek 3 zijn geleverd 
door MacGregor, de garagedeuren op 
dek 5 door Den Exter. Er zijn geen op
en afritten tussen dek 3 en dek 5.

De boegvizieren worden hydraulisch 
bewogen en geborgd, de bediening 
gebeurt elektrisch van de brug af. De 
tijd benodigd voor het openen of slui
ten is 40 seconden. De aansluiting op 
de romp is van een verwarmingssys- 
teem voorzien om vastvriezen in de 
winter te voorkomen. In geopende 
stand is de vrije hoogte boven het bo
venste autodek 3,50 m.

De waterdichte deuren op dek 3 (fig. 4) 
worden eveneens hydraulisch bewo
gen en geborgd en van de brug af elek
trisch bediend. Zij draaien om scharnie
ren aan de bovenzijde tot zij zich 
horizontaal onder dek 5 bevinden. De 
tijd voor het openen of sluiten is 30 se
conden. Bij geopende deur heeft de 
toegang tot het autodek een vrije

breedte van 10,00 m en een vrije hoog
te van 5,10 m.

De deuren in de frontschotten worden 
met hydraulische cilinders bewogen, de 
bediening gebeurt ter plaatse. Bij ge
opende deur heeft de toegang tot het 
bovenste autodek een vrije breedte van 
8,70 m en een vrije hoogte van 3,20 m 
(fig. 5).

Fig. 3. ten van de boegvizieren (foto: werf).

Fig. 4. Een van de waterdichte deuren op dek 3 (foto: werf).
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Op dek 5 zijn aan elke zijde drie opstel- 
stroken voor personenauto's, met een 
totale opstellengte van 572 m. De vrije 
dekhoogte is 3,20 m en 3,50 m aan de 
einden.
Het dek is berekend op:
-een gelijkmatige belasting van 2,45 

kN/m2;
-asbelastingen van 19,62 kN.

-asbelastingen van 206 kN voor 'tug- 
masters';

-  ter plaatse van het spoor: asbelastin
gen van 4 x 176,6 kN op asafstanden 
van 2500 mm;

Fig. 5. Een van de garagedeuren op dek 5 (foto: werf).

Op beide autodekken zijn de nodige 
sjorvoorzieningen aangebracht voor 
het vastzetten van de voertuigen (op 
dek 5 worden alleen de motorfietsen 
vastgesjord).
Ten behoeve van de spoorwagons zijn 
de nodige lucht- en elektrische aanslui
tingen beschikbaar.

Ventilatie
De luchtverversing op de autodekken 
gebeurt met gescheiden systemen voor 
dek 3 en dek 5.
Voor dek 3 zijn aan elke kant en aan el
ke zijde twee ventilatoren van 62.500 
m3/h geplaatst, in totaal dus acht stuks. 
Verder zijn om de luchtcirculatie te be
vorderen vier jetfans aangebracht. 
Twee zijn geplaatst op hart schip aan 
de N- en Z-kant van de centrale schacht 
en twee midscheeps tegen de zijca- 
sings.
Voor dek 5 is aan elke kant en aan elke 
zijde één ventilator van 66.000 m3/h 
geplaatst (fig. 7), in totaal vier stuks, als
mede twee jetfans midscheeps.
Bij het laden en lossen vindt de lucht
toevoer langs natuurlijke weg plaats 
door de geopende deuren. De ventila
toren aan die kant worden niet gebruikt 
en op dek 3 is ook de dichtst bij de deur 
gelegen jetfan buiten gebruik. De venti
latoren aan de gesloten kant verzorgen 
de afvoer. De jetfan aan die kant op dek 
3 blaast in de richting van de gesloten 
deur, zodat ook het dekgedeelte tussen 
de ventilatoren en de gesloten deur van

Fig. 7. Gezicht op het bovenste autodek, met gesloten garagedeur en rechts een van de ventilatoren 
(foto: werf).

Fig. 6. Gezicht op het onderste autodek. Zichtbaar zijn de spoorrails, de roosters van de ventilato
ren, drie van de jetfans en de sjorvoorzieningen op dek (foto: werf).

Op dek 4 is aan elk scheepseinde is een 
hydraulische unit opgesteld, met twee 
pompen en een reserve pomp.

Op dek 3 bevinden zich aan elke zijde 
drie opstelstroken met een breedte van 
3,10 m voor vrachtauto's c.q. vier stro
ken voor personenauto's, met opstel- 
lengten van 632 m resp. 882 m. De 
vrije dekhoogte is 4,80 m en aan de 
einden 5,10 m.
Direct naast en aan de O-zijde van de 
centrale schacht ligt een enkel spoor 
voor treinwagons, met een nuttige op
stellengte van 117,7 m (fig. 6). Verder 
zijn voorzieningen getroffen om te zij
ner tijd langs de zijschacht aan de O-zij- 
de een tweede spoor aan te kunnen 
brengen.
Het dek is berekend op:
-een gelijkmatige belasting van 24,53 

kN/m2;
-  asbelastingen van 118 kN voor trucks 

met drie-assige aanhangwagens, asaf
stand 1300 mm;

-asbelastingen van 147 kN voor trucks 
met twee-assige aanhangwagens, as
afstand 1300 mm;
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voldoende lucht wordt voorzien.
Tijdens de vaart, wanneer uiteraard alle 
deuren zijn gesloten, zorgen op dek 3 
de N-ventilatoren voor de toevoer en 
de Z-ventilatoren voor de afvoer, dit 
ongeacht de vaarrichting. De jetfans 
aan de einden blazen in de richting van 
de deuren. Op dek 5 vindt de toevoer 
plaats via de NO-ventilator en de afvoer 
via de ZW-ventilator; de beide andere 
ventilatoren zijn buiten bedrijf.
Met deze circulatiepatronen behoeven 
niet alle ventilatoren omkeerbaar te 
zijn. Wel omkeerbaar zijn op dek 3 de 
ventilatoren aan de N-kant en de beide 
jetfans midscheeps; op dek 5 de NO- 
ventilator en de beide jetfans.

Sfagrijcompensatiesysteeni
Het Intering slagzijcompensatiesysteem 
is in staat om binnen een minuut het 
hellend moment te compenseren dat 
ontstaat wanneer een trein (met een 
gewicht van 2 1 0 1) aan de O-zijde aan 
of van boord wordt gereden. De twee 
hiervoor gebruikte tanks hebben een 
totale inhoud (100%) van 430 m1. Zij 
zijn verbonden door twee crossovers, 
die een doorsnede van 500 mm heb
ben en zijn voorzien van vlinderklep- 
pen. Om de crossovers onder te kun
nen brengen, zijn de tanks onder het 
niveau van de tanktop plaatselijk naar 
hart schip toe verbreed.
Verplaatsing van water van de ene naar 
de andere zijde gebeurt door middel 
van lucht. Hiertoe zijn in de Z-machine- 
kamer twee compressoren met een ca
paciteit van 56 mVmin. opgesteld. De 
onluchtingen hebben een diameter van 
250 mm.
Indien in de toekomst een tweede 
spoor op dek 3 wordt aangebracht, kan 
de capaciteit van het systeem worden 
vergroot door de aangrenzende koffer- 
dammen bij de slagzijcompensatie- 
tanks te trekken.
Het systeem wordt verder bij het begin

van elke vaart gebruikt om om de stabi
liteit van het schip te controleren. Door 
water heen en weer te pompen, de 
daarbij verplaatste hoeveelheid water te 
meten, alsmede de opgetreden slagzij, 
kan de metacenterhoogte MC worden 
berekend. Het proces vindt automatisch 
plaats en wordt enkele malen herhaald: 
een soort hellingproef. Van de gevon
den waarden (die meestal niet ver uit
een liggen) wordt veiligheidshalve de 
laagste MC- waarde aangehouden.

ACCOMMODATIE
Passagiers die per auto of trein aan 
boord komen, bereiken de accommo
datie via een van de vier trappenhuizen

in de zijden (dek 3 tot dek 7, de NW- 
trap alleen tot dek 6), via een van de 
twee trappenhuizen (dek 3 tot dek 6) in 
de centrale casings of met een van de 
twee liften, midscheeps op hart schip. 
De Z-lift reikt van dek 3 tot dek 7, de N- 
lift van de tanktop tot dek 7. De liften 
hebben een capaciteit van 10 personen 
of 800 kg. De iiftmachinerie bevindt 
zich op dek 8.

Trappenhuizen en liften worden zowel 
door de passagiers als door de beman
ning gebruikt.

De overige passagiers komen direct op 
dek 6 aan boord via een huiddeur aan 
de ZW-zijde (Puttgarden) of de NO-zij- 
de (Radby). Deze deuren meten 2,3 x 
2,1 m, draaien omhoog en worden 
door aparte hydraulische units bediend 
en geborgd.
Voor de loods zijn op dek 3 (ZO- en 
NW-zijde) huiddeuren van 0,70 x 1,75 
m aangebracht, eveneens met aparte 
hydraulische units.

Sakmdek
De trappenhuizen op hart schip en de 
liften geven direct toegang tot een 
midscheeps gelegen lounge op het sa- 
londek (dek 6). De lounge heeft een 
lengte van 48 m, ligt aan de W-zijde en 
telt 140 zitplaatsen (fig. 8). Hij dient te
vens als zelfbedieningsrestaurant (als 
zodanig ook op het algemeen plan 
aangegeven), maar dan moet wel ge
bruik worden gemaakt van het buffet in 
het nabij gelegen tweede zelfbedie
ningsrestaurant of van de uitgiftebalie 
in het fast food restaurant (beide nog 
nader te bespreken).
Tegen de W-machinekamerschacht be
vinden zich in de lounge een bankkan
toor, een informatiebalie en een EHBO- 
post met een toilet.
Tegenover het restaurant ligt aan de O- 
zijde de tax free shop. Aan de Z-kant 
van de machinekamerschacht liggen

een kantoortje en het magazijn voor de 
shop, alsmede een ruimte voor afval. 
Voor de bevoorrading van het magazijn 
en voor het afvoeren van afval is een 
huiddeur van 2,4 x 2,1 m aangebracht, 
ook weer met een aparte hydraulische 
unit.
Meer naar hart schip liggen naast het 
magazijn en de afvalruimte aparte toilet
groepen voor dames en heren, met daar-

Fig 8. De midscheepse lounge (zelfbedieningsrestaurant) op dek 6 (foto: werf).

Fig. 9. De uitgiftebalie in het fast food restaurant (foto: werf).
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tussen een toilet voor minder validen.
De ruimte op hart schip tussen trap
penhuis en damestoilet is een aparte 
boutique.

(dek 7) een a la carte restaurant (76 zit
plaatsen) met pantry en eigen keuken. 
Deze worden bevoorraad via de al ge
noemde proviandlift.

bedieningsrestaurant op het salondek 
aangebracht; aan de O-zijde vormt het 
vide een 'sky light' voor de eronder ge
legen shop.
Aan de N-kant van de glazen hal liggen 
toiletgroepen, met aangrenzend een 
ventilatieruimte. Aan de Z-kant voert 
een 'Glaseme Gang' naar een bar, 
waarvan de pantry direct naast de al va
ker genoemde proviandlift is gelegen. 
Ter weerszijden van de bar zijn door
gangen naar de accommodatie aan de 
Z-kant.
Grote deuren, halverwege de glazen 
gang geven toegang tot het buitendek, 
met 100 zitplaatsen aan de O-zijde en 
50 aan de W-zijde (fig. 12). Het verschil 
houdt verband met de extra vrije dek- 
ruimte die aan de W-zijde nodig is in 
het kader van het vluchtplan.

Fig. 10. Het zelfbedieningsrestaurant aan de Z-zijde van het schip (foto: werf).

Zowel aan de N-kant als aan de Z-kant 
van het zojuist beschreven complex be
vinden zich verdere passagiersruimten. 
Aan de N-kant, waar de passagiers uit 
Rodby aan de O-zijde aan boord ko
men, via een bescheiden lobby, vinden 
zij aan hun linkerhand een aantal baga- 
gekluizen en vervolgens toiletten als 
eerder beschreven en aan hun rechter
hand het 'casino' waar diverse speel
automaten staan opgesteld. Doorlo
pend komen zij in het fast food 
restaurant dat de W-zijde en de N-kant 
van dit deel van het schip beslaat. Het 
heeft 150 zitplaatsen. Er bevinden zich 
een kinderspeelgelegenheid en een uit- 
giftebalie (fig. 9), met daarachter kom
buis, spoelkeuken en koelruim.
Aan de Z-kant, waar de passagiers uit 
Puttgarden ook weer via een kleine lob
by aan boord komen, kunnen zij linksaf 
naar de eerder genoemde lounge/zelf
bedieningsrestaurant of rechtsaf naar 
een tweede zelfbedieningsrestaurant, 
met 150 zitplaatsen (fig. 10). Daar 
doorheen lopend komen zij in een aan 
de O-zijde gelegen truckers' restaurant, 
met 40 zitplaatsen. In de hoek tussen 
laatstgenoemd restaurant en het buffet 
van het zelfbedieningsrestaurant liggen 
een kombuis en, daaraan grenzend, 
meer naar de midscheeps, diverse al 
dan niet gekoelde proviandruimen, een 
proviandlift naar het zonnedek er bo
ven en een afwasruimte. De lift heeft 
een hefvermogen van 900 kg en werkt 
hydraulisch. Naast de kombuis liggen 
verder aparte was- en kleedlokalen voor 
dames en heren, elk voorzien van een 
douche en een toilet, en bestemd voor 
het personeel van de civiele dienst.

Zonnedek
Aan de Z-kant ligt op het zonnedek

Aan de W-zijde bevindt zich een 'multi
functionele ruimte', die als vergaderzaal 
kan worden gebruikt, maar b.v. ook als 
apart restaurant voor gezelschappen. 
Twee toiletten zijn voor de passagiers 
beschikbaar.
Aan de O-zijde liggen het dagverblijf 
voor de bemanning (met garderobe), 
de bemanningsmess met buffetservice 
en (naast het trappenhuis) twee toilet-

Fig. 11. De glazen hol op het zonnedek (foto: werf).

ten voor de bemanning. Officieren en 
overige bemanning maken gemeen
schappelijk gebruik van deze voorzie
ningen.

Midscheeps ligt op het zonnedek de 
'Glaserne Halle', een ronde salon met 
veel glas in de wanden en in het dak 
een ring van glas (fig. 11). Er zijn 50 zit
plaatsen. De salon is rondom de liften 
gebouwd: naast de liften bevindt zich 
aan weerszijden een vide. Aan de W-zij
de is daarin de trap naar de lounge/zelf

Accommodatie bemanning
De N-kant van het zonnedek is geheel 
voor de bemanning bestemd. Aan de 
O-zijde liggen de suites van kapitein, 2e 
en 1 e stuurman, alsmede twee beman- 
ningshutten. Aan de W-zijde: de suites 
voor HWTK, 3e en 2e WTK, een beman- 
ningshut en de suite voor de purser.
Op en naast hart schip bevinden zich 
tegen het frontschot de suites van nog 
twee officieren en aan de andere kant 
2 x 2  bemanningshutten met daartus
sen een kleedlokaal.
Een centraal blok omvat: kofferberging,

opgang naar stuurhuis, ventilatieruim
te, elektr(on)ische ruimte, wasserij, drie 
kasten o.a. voor brandwerende kleding, 
nog een kast, sauna, conferentieruimte 
en scheepskantoor.
Meer naar de midscheeps ligt de nood- 
generatorkamer.

MACHINE-INSTALLAT1E
De voor de voortstuwing en voor het 
boordbedrijf benodigde elektrische 
energie wordt geleverd door vijf diesel- 
generatorsets, waarvan er bij toerbeurt
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Fig. 12. Gezicht op zonnedek en commandobrugdek, kijkend van Zuid naar Noord. Geheet links ligt 
het zusterschip Deutschland (foto: werf).

een buiten bedrijf is.
Alle sets worden aangedreven door 
MaK dieselmotoren van het type M32. 
Drie van de motoren hebben acht cilin
ders en leveren elk 3520 kW bij 600 
tpm (fig. 13), de twee andere hebben 
zes cilinders en leveren 2640 kW bij het
zelfde toerental.
In de N-machinekamer staan de twee 
zescilinder motoren en één achtcilinder 
motor opgesteld, in de Z-machinekamer 
de beide andere achtcilinder motoren. 
Elke motor staat met de bijbehorende 
generator op een gemeenschappelijk 
frame, dat elastisch is gefundeerd. Tus
sen de generatorsets zijn geluiddem
pende schotten aangebracht.
Voor elke set is een aparte smeerolie se
parator geïnstalleerd elk (720 l/h), daar
naast zijn er twee separatoren voor die
selolie (elk 2900 l/h) en een voor sludge 
(200 l/h).

In de warmtebehoefte aan boord 
wordt voor alle doeleinden voorzien 
door een heetwatersysteem. Voor het 
verhitten van het water zijn twee, met 
dieselolie gestookte Wresloch ketels van

Verder is het schip aan de NO- en de 
ZW-zijde voorzien van gecombineerde 
Bröhl meer- en ankerlieren en aan NW- 
en ZO-zijde van kaapstanders van het
zelfde fabrikaat. Zij worden alle elek
trisch aangedreven.
De kaapstanders hebben een trekkracht 
van 200 kN bij 12 m/min; voor een los
se draad is de snelheid het dubbele.
De gecombineerde meer- en ankerlie
ren hebben ieder een trommel met een

de kant wordt getrokken. Aan boord is 
zowel aan de NO- zijde als aan de ZO- 
zijde een dergelijke bolder in een reces 
in de huid geplaatst.
Op de kop wordt het schip gefixeerd 
door een pen aan de onderkant van de 
onderste ramp. Bij het neerlaten van de 
ramp valt de pen in een gleuf die aan 
boord op hart schip is aangebracht. 
Verder zijn op de zijkanten van de ramp 
twee hydraulisch bedienbare armen 
aangebracht, die op dezelfde wijze als 
in de zijde elk een lus om een speciale 
bolder aan boord plaatsen.

De Siemens generatoren leveren een 
spanning van 6.600 V. Deze hoge 
spanning wordt alleen gebruikt voor de 
voortstuwingsmotoren. Voor het 
boordbedrijf wordt de spanning door 
transformatoren op 400 V gebracht.

De Siemens voortstuwingsmotoren 
drijven elk een Aquamaster-Rauma 
roerpropeller aan, type CRP 35, 3.300 
kW bij 1000 tpm. Elke roerpropeller 
heeft twee contra-roterende schroeven, 
met diameters van 3300 en 3100 mm 
en met vier resp. vijf bladen. De schroe
ven maken 145 tpm. De roerpropellers 
kunnen onbegrensd om hun verticale 
as draaien.

Het Caterpillar noodaggregaat bestaat 
uit een dieselmotor, type 3412C DI-TA, 
467 kW bij 1500 tpm, en een generator 
van 442 kVA, 400 V, 50 Hz. De motor 
loopt op gasolie, waarvoor een tank 
van 2,5 m3 in de noodgeneratorkamer 
is geplaatst.

elk 970 kW geïnstalleerd, alsmede twee 
warmtewisselaars van elk 650 kW, die 
warmte onttrekken aan het hoge tem
peratuur koelwatersysteem.

Een beschrijving van de elektrische in
stallatie en van de automatiseringssyste
men aan boord zal in een volgend num
mer van SWZ worden gepubliceerd.

VERDERE UfTRUSTlNG

Meer- en ankergerei
Normaliter wordt het schip in de fuik 
vastgelegd met behulp van voorzienin
gen van de wal.
Aan de O-zijde is daar (in beide havens) 
een Norent automatisch afmeersys- 
teem beschikbaar. Met een hydraulisch 
bewogen arm wordt een stalen 'lus' om 
een enkele bolder aan boord van het 
schip gelegd, waarna het schip tegen

trekkracht van 150 kN bij 15 m/min en 
een verhaalkop.
Verder bedienen zij elk een HHP Pool- 
TW anker van 3445 kg met 275 m ket
ting van 52 mm. De nestenschijven 
hebben een trekkracht van 1 30 kN en 
(kortstondig) van 260 kN voor het uit
breken van het anker. Het laten vallen 
van een ankers kan van het dichtstbij 
gelegen stuurhuis uit worden bewerk
stelligd. Het ankergerei is zodanig ge
plaatst dat bij het vallen van een anker 
de ketting vrij blijft van de roerpropeller.

Brandbestrijding
Een fabrikaat STN branddetectie- en 
alarmsysteem met hitte- en rooksen- 
soren is aangebracht in de accommo
datie, op de autodekken en in de ma- 
chineruimten.
Voor laatstgenoemde ruimten is een 
C 0 2-installatie aangebracht.

Fig. 13. Achtcilinder generatorset in de Z-machinekamer, W-zijde, kijkend naar midscheeps (foto: werf).
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Lijst van toeleveranciers Schleswig-Holstein
(met vottdg)

De autodekken zijn voorzien van een 
sproeisysteem (drenching system) met 
een capaciteit van 5 l/m2.min. De afslui
ters van de verschillende secties worden 
met de hand bediend in het veiligheids- 
station. Ook de pompen van het sys
teem worden met de hand gestart, van 
de brug af, in het veiligheidsstation of 
ter plaatse van de pompen.
Voor de accommodatie, zowel de pu
blieke ruimten als de bemanningsver- 
blijven, is een Hi Fog nevelblussysteem 
geïnstalleerd.
Verder zijn drie brandbluspompen met 
een capaciteit van ieder 96 m3/h be
schikbaar.

Reddingmiddelen
Op dek 5 zijn in de nabijheid van de 
trappenhuizen vier Selantic Marine Es
cape Systems geïnstalleerd, elk met een 
capaciteit om 450 personen binnen de 
voorgeschreven tijd te evacueren. Zij 
zien voorzien van 'slurven' in plaats van 
glijbanen. Drie van de systemen zijn 
'free fall' met 'heave overboard' vlotten. 
De bijbehorende vlotten zijn op het 
commandobrugdek geplaatst, 3 x 9  
stuks, elk voor 50 personen.
Het systeem aan de ZW-zijde is afwij
kend en heeft een geïntegreerd plat
form met acht vlotten, ook elk voor 50 
personen. Het systeem wordt gebruikt 
voor het trainen van de bemanning. Er 
is voor dit afwijkende systeem gekozen 
omdat het -  anders dan de overige sys
temen -  na te zijn gebruikt niet terug 
hoeft naar de fabriek om het voor een 
volgend gebruik gereed te maken.

Verder zijn er twee gedeeltelijk gesloten 
Fassmer motorreddingboten beschik
baar, elk met een capaciteit van 150 
personen. Zij zijn vervaardigd van met 
glasvezel versterkte kunststof en staan 
opgesteld onder Schat-Harding zwaar- 
tekrachtdavits.
De twee Hatecke rescueboten staan op
gesteld op dek 5.
Een snelle rescue boot, vervaardigd van 
met glasvezel versterkte kunststof, 
wordt voortgestuwd door een waterjet 
die door een dieselmotor wordt aange
dreven en waarmee een snelheid van 
25 kn kan worden bereikt (met drie 
personen aan boord). De maximum ca
paciteit van deze boot is 6 personen. 
Deze boot staat aan de W-zijde opge
steld onder een enkele davit met dei- 
ningcompensatie.
De andere, normale rescue boot is aan 
de O-zijde geplaatst onder een enkele 
zwaartekrachtdavit.

L i t e r a t u u r :

[1] Prins Richard heads a new Birdflight fleet, 
The Naval Architect, July/August 1997, p. 7.

[2] Stena (utlandica, SWZ 9-96, blz. S8.

Alfa Lavol, Moarssen 
Alhveiler, Utrecht
A.M.W. Marine, Hendrik Ido Ambacht
APV, Hendrik Ido Ambacht
Aquamaster, Den Oever
Boll & Kirch, Duitsland
Bróhl, Duitsland
Carrier, Spakenburg
Cathelco Marilux, Raamsdonksveer
Croon Elektrotechniek, Rotterdam
Cufadam, Denemarken
Dampa, Denemarken
Depa, Maarssen
Econosto, Capelle a/d Ijssel
Eisfink, Duitsland
Electrolux, Zweden
den Exter, Middelburg
Ceveke Motoren, Papendrecht
Hatecke, Duitsland
Heinen & Hopman, Spakenburg
Hoppe, Duitsland
International Paint Nederland, Rhoon
Jenssen, Denemarken
jets, Rotterdam
lumilla, Spanje
de Koning, Oosterhout
Leistriz, Nijkerk
MacCregor, Rotterdam
MaK, Dordrecht
Marioff, Finland
Momek, Zweden
Nieuwburg, Krimpen a/d Ijssel
Norac, Noorwegen
NR Koeling, Krimpen a/d Ijssel
Osmotec, Duitsland
Philips, Eindhoven
Pleiger, Duitsland
RFD, Duitsland
RWO, Rotterdam
Schat-Harding, Utrecht
SEC, Groningen
Selantic Salety, Noorwegen
Siemens, Duitsland
Sihi, Beverwijk
Sperre, Ridderkerk
STN, Duitsland

Technoship, Apeldoorn
Thyssen-de Reus, Krimpen a/d Ijssel
Unitor, Rotterdam
Vulkan, Dordrecht
Wiesloch, Spijkenisse
Winel, Assen
Wouter Witzel, Enschede

Fig. 14. De Schleswig-Holstein (foto: werf).

separatoren
centrifugaalpompen
Intering anti-heeling systeem
platenkoelers
roerpropellers
filters
dekwerktuigen
compressoren AC-installatie
kathodische bescherming
elektrische installatie
vloerbedekkingen
plafonds
sludgepomp
appendages
kombuis-uitrusting
wasserij-uitrusting
garagedeuren dek S
Caterpillar noodsei
rescue boten
AC en ventilatie
tankmeetsysteem
verf
ramen
vacuüm toilelsysteem 
toilet units 
schilderwerk 
schroefpompen
boegvizieren en waterdichte deuren 
motoren generatorsets 
High Fog systeem 
branddeuren
isolatie accommodatie en proviandruimen
beschietingen
koel- en vriesinstallatie
zoetwalermaker
CCTV systeem
regelafsluiters
vlotten
lenswaterreiniger
davits
ankers en kettingen 
Marine Escape Systems 
hoofdgeneratoren en voortstuwingsmotoren 
zoetwaterpompen
start- en werkluchtcompressoren, luchtvaten
branddetectiesysteem,
interne communicatiesystemen,
navigatie- en radio-apparatuur
Fassmer reddingboten
liften
CO/installatie; tasuitrusting 
flexibele koppelingen gensets 
ketels
huiddeuren en waterdichte deuren onderdeks 
vlinderkleppen
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RAAD VOOR DE S C H E E P V A A R T d o o r  E d m o n d  I J s s e l

Nalatigheid en

Op 21 februari 1996 is een zieke opvarende van het ro-ro schip "Maersk Flanders", varende op de Noordzee, 
tijdens het ontschepen per helikopter, te w ater geraakt en later overleden.

H o e w e l de zogenaamde "High Line 
Transfer" methode of "Hi-line Techni- 
que" in de Annual Summary of Notices 
to Mariners van november 1995 en de 
Brown's Almanac beschreven stond, 
bleek bij het onderzoek van de Raad naar 
deze ramp dat er op de koopvaardij een 
grote onbekendheid bestaat over het hij
sen vanuit een helikopter met behulp 
van een hulplijn.
Deze methode wordt speciaal toegepast:

a. Op schepen met hoge obstakels, 
waarbij te weinig dekruimte aanwe
zig is voor 'normale' hijsoperaties.

b. Op kleine schepen cq. vlotten (wei
nig visuele referentie).

c. Voor het hijsen met brancard (stabili
sering van de brancard).

Om de bemanningen beter vertrouwd 
te maken met evacuaties per helikopter 
zouden de periodieke alarmrollen 
(brand- en sloepenrol) moeten worden 
uitgebreid met oefening in helikopter de- 
barkatie, waarbij dan ook het dragen van

beschermende kleding een wezenlijk on
derdeel van die training moet vormen. 
Een desbetreffend rampenscenario 
mag niet op de onderste sport van de 
ladder blijven staan, maar moet in geval 
van nood direct beschikbaar zijn. Ook 
vanwege het zeevaartonderwijs zal in 
het SAR-kader extra aandacht geschon
ken moeten worden aan hulpverlening 
door helikopters met de daarbij beho
rende risico's.
Tevens zou bezien moeten worden of 
er geregeld reële evacuatie oefeningen 
van op de Noordzee varende Neder
landse schepen met helikopters van de 
Koninklijke Marine kunnen plaatsvin
den, waarbij dan speciaal gelet moet 
worden op de onderlinge communica
tie en kennis van eikaars intenties.
Hier ligt een taak voor de Koninklijke 
Nederlandse Reders Vereniging om te
zamen met de Koninklijke Marine een 
plan op te stellen en tevens te bezien 
waar de verantwoordelijkheden voor 
dergelijke operaties, die niet van gevaar 
zijn ontbloot, liggen. Zulke oefeningen.

die zo veel mogelijk op de werkelijkheid 
geënt moeten zijn, zullen niet alleen 
voor het koopvaardij-, maar ook voor 
het marine personeel leerzaam zijn.

Het schip
De "Maersk Flanders" is een Neder
lands ro-ro schip. Het schip is in 1978 
opgebouwd, is 114,67 meter lang, 
meet 7199 GT en wordt voortbewogen 
door één schroef, aangedreven door 
twee motoren met een vermogen van 
5884 kW.
Ten tijde van het ongeval bestond de 
bemanning, inclusief de kapitein, uit 16 
personen.

De toedracht van de ramp
De "Maersk Flanders" was op 20 febru
ari 1996, beladen met trailers, om 
03.43 uur uit Felixstowe vertrokken en 
meerde om 15.45 uur af in de haven 
van Scheveningen. De trailers werden 
daar gelost en nieuwe trailers geladen, 
waarna het schip om circa 19.00 uur 
weer naar Felixstowe vertrok.

Fig. 1, Het hijsen met 
behulp van een hulp
lijn
1. Helikopter komt 
boven het schip, vrij 
van obstakels, touw 
met zandzak naar 
beneden.
2. Touw aannemen 
en vasthouden, heli
kopter gaat naar 
bakboord.
3. Zodra de helikop
ter in positie is wordt 
begonnen met hijsen 
(min hoogte 50 ft).
4. Heliredder komt 
naar beneden, touw 
rustig inhalen met 
voldoende loos.
5. Heliredder binnen
boord trekken zodra 
deze op dekhoogte 
is. De heliredder 
neemt de leiding 
over zodra deze aan 
dek is.

f t  1 a  3

iv s

MAX IJ*

Het hijsen met behulp van een hulplijn

onbekendheid

d e  S c h e p p e r
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De hofmeester van het schip zou in 
Scheveningen afgetost worden, omdat 
hij de volgende dag een vergadering 
van de ondernemingsraad op het kan
toor moest bijwonen. De hofmeester 
voer al langer bij de maatschappij, 
evenals de kapitein en de tweede stuur
man. Zij kenden elkaar goed. De kapi
tein zowel als de eerste en tweede 
stuurman waren ervan op de hoogte, 
dat de hofmeester ruim een jaar eerder 
gezondheidsproblemen had gehad 
waarvoor hij medicijnen slikte.
Om 15.00 uur begaf de kapitein zich 
naar de brug voor de aankomst in 
Scheveningen.
Voor binnenkomst die middag, omst
reeks 15.00 uur, sprak de tweede stuur
man op de brug met de hofmeester. 
De hofmeester vertelde dat hij zich niet 
erg lekker voelde, maar dat het niet ver
ontrustend was. Hij zei dat hij wat rood 
bloed had opgegeven, samen met de 
zuurkool en de jus van die middag, 
maar dat het wel weer ging.
Toen hierna de kapitein op de brug 
kwam vertelde de tweede stuurman 
hem dat hij van de hofmeester had ge
hoord dat deze een beetje bloed had 
opgegeven, maar dat er niks aan de 
hand was en dat de hofmeester zo 
weer zou opkomen (voor het afmeren). 
Omdat de tweede stuurman dit in een 
algemene conversatie op de brug ver
telde en de kapitein al zijn aandacht 
aan het binnenlopen moest besteden, 
werd dit bericht over de hofmeester bij 
hem min of meer verdrongen, mede 
omdat hij er vanuit ging dat de hof
meester toch van boord zou gaan, zo 
verklaarde hij later.
De eerste machinist had die ochtend 
tussen 09.00 en 10.00 uur met de hof
meester gesproken, waarbij deze hem 
had verteld dat hij zich niet goed voel
de, het koud had en 's morgens over
gegeven had met een beetje bloed. Hij 
had die ochtend medicijnen, bloedver- 
dunners, ingenomen op zijn nuchtere 
maag. Deze slikte hij omdat hij onge
veer een jaar geleden een bloedprop in 
zijn bloedbaan had gehad.
Na het eten die middag had de machi
nist tegen de vaste eerste stuurman 
(belast met medische zaken aan boord) 
gezegd, dat hij de hofmeester ook wel 
mee kon nemen naar de dokter, omdat 
deze een beetje bloed opgegeven. Hij 
zei dit omdat de eerste stuurman met 
de kapitein, die oorontsteking had, 
naar de dokter op de wal zou gaan. De 
eerste stuurman verklaarde dat deze 
mededeling over het bloed opgeven 
hem niet was gedaan.
Om 14.00 uur had de eerste machinist 
de hofmeester weer gesproken, deze 
lag toen op bed en zei dat alles weer 
normaal was.
Na binnenkomst in Scheveningen ging

de kapitein in gezelschap van de eerste 
stuurman naar het Rode Kruis zieken
huis voor consult van een dokter voor 
zijn oor. Hij kreeg medicijnen en de arts 
deelde hem mede, dat als hij zich ver
der goed voelde hij gewoon kon gaan 
varen.
De hofmeester had aan de valreep op 
zijn aflosser staan wachten, deze kwam 
echter niet opdagen. Toen het schip 
vertrok, bleef hij op eigen initiatief aan 
boord. Kort na vertrek kwam de kapi
tein tot zijn verbazing de hofmeester te
gen en vertelde deze hem dat zijn aflos
ser niet was gekomen en hij maar weer 
was meegegaan. De kapitein vond dat 
hij er vermoeid uitzag, doch de hof
meester zei hem dat het niets was en 
dat hij vroeg naar bed zou gaan. Hierna 
ging de kapitein tot circa 21.00 uur 
naar de brug, waar een boven de rol 
aan boord geplaatste stuurman de 
wacht liep.
Om circa 21.20 uur werd de kapitein in 
zijn hut door de stuurman op de brug 
gebeld dat de hofmeester bloed had 
overgegeven. De kapitein spoedde zich 
hierop naar de hut van de hofmeester 
die in bed lag. Deze vertelde hem dat 
hij inderdaad bloed had overgegeven, 
dat hij geen pijn had en dat het nog 
wel ging. Het toilet en de wanden za
ten onder bruingekleurd bloed en de 
kapitein spoelde dit met heet water 
schoon. Vervolgens mat hij de tempe
ratuur en polsslag van de hofmeester. 
Deze waren respectievelijk 34,5° C en 
100 per minuut. Hierop ging de kapi
tein naar de brug en belde voor overleg 
naar het walkantoor. Hij zocht nog naar 
het Geneeskundig Handboek, doch 
kon dit niet vinden. Met het walkantoor 
werd afgesproken dat zij een ambulan
ce in Felixstowe zouden regelen en dat 
de kapitein intussen Radio Medisch Ad
vies zou gaan aanvragen. Dit gebeurde 
om circa 22.00 uur. Nadat de kapitein 
zijn bevindingen aan de arts had ver
teld vroeg deze hem om standby te blij
ven terwijl hij overleg zou voeren. Bij 
een tweede gesprek vroeg de arts om 
de kleur van de ontlasting. Nadat door
gegeven was dat deze zwart was, be
sloot de arts dat de hofmeester van 
boord moest en dat hij een helikopter 
zou regelen.
Hierop werd er om 22.26 uur SAR-alarm 
door de Kustwacht geïnitieerd. Om cir
ca 22.35 uur kreeg de kapitein te horen 
dat er een helikopter uit Den Helder zou 
komen en werd hem verzocht om te 
draaien en de helikopter vast tegemoet 
te varen. De wind was op dat moment 
kracht 7 Bft uit het noordoosten en de 
golfhoogte l i l  a 3 meter. Op tegen- 
koers buisde het schip enigszins over 
het voorschip en was licht beweeglijk. 
De afstand tot Scheveningen bedroeg 
om 22.00 uur circa 37 mijl en tot Hoek

van Holland circa 30 mijl.
Om circa 22.15 uur waren de eerste en 
tweede stuurman ook op de brug ge
komen en nadat vernomen was dat er 
een helikopter zou komen, nam de 
tweede stuurman de wacht over en 
ging de wachtdoende, tijdelijk aan 
boord geplaatste, eerste stuurman naar 
dek om een geschikte ontschepings- 
plaats te zoeken. In het midden op het 
dek was een ruimte van 6 bij 5,50 me
ter tussen de trailers en omdat in het 
verleden een Engelse kustwachtheli- 
kopter daar ook wel eens voor oefening 
een man aan boord had afgevierd en 
weer opgepikt, besloot de kapitein dat 
deze plaats gebruikt zou gaan worden. 
Hij deelde de hofmeester mede dat hij 
zich aan moest kleden en zich klaar 
moest gaan maken om met een heli
kopter van boord te worden gehaald. 
Intussen werden er op de brug diverse 
telefoongesprekken gevoerd met het 
walkantoor en met de familie van de 
hofmeester. Even na 23.00 uur werd 
vernomen van de Kustwacht dat de he
likopter om 23.20 uur uit Den Helder 
zou vertrekken.
Deze arriveerde om circa 00.00 uur bij 
de "Maersk Flanders". Kort hiervoor 
had de hofmeester weer overgegeven, 
hetgeen door het schip aan de helikop
ter werd doorgegeven op VHF-kanaal 
16, waarop inmiddels verbinding tot 
stand was gekomen met de helikopter. 
De hofmeester had zich aangekleed. Hij 
droeg een helm en over zijn kleren een 
oranje scheepsjas.
Aan boord van de "Maersk Flanders" 
voerde de kapitein de communicatie 
met de helikopter op kanaal 16, terwijl 
de tweede stuurman op de brug op ka
naal 6 de verbinding onderhield met de 
mensen aan dek. De kapitein luisterde 
op een portable VHF mee op kanaal 6, 
terwijl de tweede stuurman over de 
luidspreker ook de communicatie op 
kanaal 16 met de helikopter kon horen. 
De ploeg aan dek bestond uit de beide 
eerste stuurlieden en een matroos. De 
vaste eerste stuurman had de leiding 
aan dek. Hij had nog nooit een helikop
ter hijsoefening meegemaakt. De ande
re stuurman had driemaal een hijsoefe
ning met een Engelse kustwacht- 
helikopter meegemaakt. De beide 
stuurlieden hadden een walky-talky op 
kanaal 6 en de eerste stuurman sprak 
hierover met de brug. Dit was zo van 
tevoren besproken en de verbinding 
was getest. Ze stonden met de hof
meester aan dek bij de open ruimte tus
sen de trailers. De dekverlichting brand
de en de ontschepingsplaats was goed 
verlicht, verder waren er geen maatre
gelen genomen voor de hijsoperatie. 
De eerste stuurman verwachtte dat er 
eerst iemand uit de helikopter aan dek 
zou worden neergelaten en eventueel
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ook een arts om de hofmeester te on
derzoeken. Daarna dacht hij dat deze 
persoon dan samen met de hofmeester 
zou worden gehesen.
De helikopter werd gevlogen door de 
eerste vlieger. De verbinding op kanaal 
16 met de "Maersk Flanders" werd on
derhouden door de naast hem zittende 
tweede vlieger. Deze had om 23.55 uur 
op dit kanaal goede verbinding met het 
schip. Er werd gesproken in de Neder
landse taal. De tweede vlieger voerde 
tevens de navigatie van de helikopter. 
Achterin het toestel bevonden zich een 
mecano (boordwerktuigkundige) die 
de hijslier moest bedienen, een helired- 
der en een arts. Zij stonden met elkaar 
in verbinding via een interne communi
catielijn. Afhankelijk van de keuze op 
hun verbindingsbox konden ze meelui
steren op kanaal 16. De eerste vlieger 
had bij de nadering meegeluisterd op 
dit kanaal. Toen de helikopter dichterbij 
en boven of naast het schip moest ko
men had hij kanaal 16 zacht gedraaid 
en volgde de gesprekken op dit kanaal 
niet meer, omdat hij zich moest con
centreren op het vliegen en in de heli
kopter rechtstreeks sprak met de me
cano. Deze gaf hem aanwijzingen over 
de positie van de helikopter ten opzich
te van het schip en het verloop van de 
hijsoperatie op de interne lijn. Dit was 
de standaard organisatie in de helikop
ter.
Nadat de helikopter bij de "Maersk 
Flanders" was aangekomen en het 
schip vanuit de lucht hadden bekeken, 
werd door hen de hijspositie op het 
achterschip als beste positie bepaald en 
aan het schip doorgegeven. De "Ma
ersk Flanders" had echter een andere 
positie gekozen en gaf dat aan de heli
kopter door, waarop deze boven deze 
positie in de midscheeps in de hover 
ging om te bezien of dat mogelijk was. 
Omdat het schip flink bewoog, de 
ruimte tussen de trailers te klein was om 
iemand te hijsen en er geen goed zicht 
was op de omringende obstakels, be
sloot de eerste vlieger in overleg met de 
mecano, dat de positie die het schip 
aangaf niet geschikt was. Dit werd aan 
het schip doorgegeven en tevens dat 
de beste hijspositie op het achterschip, 
naast de mast aan de linkerkant was. 
De kapitein bevestigde dat en gaf het 
aan de mensen aan dek door, waarop 
deze zich naar achteren begaven.
Ook gaf de helikopter tweemaal, om 
00.14 uur en om 00.16 uur, aan het 
schip door dat ze zouden gaan hijsen 
met de highline methode, dat er een 
touw naar beneden werd gelaten en of 
de mensen aan boord het touw aan 
wilden pakken. Het eerste deel werd 
door de kapitein niet gehoord dan wel 
begrepen, terwijl het laten zakken en 
het aanpakken van het touw door hem

aan de helikopter werd herhaald, waar
op deze bevestigde dat dat juist was. 
Hierna kwam de helikopter in de hover 
boven het achterschip en liet een zand- 
zakje aan een nylon touw op dek zak
ken, dat door de mensen aan dek werd 
aangepakt en strakgetrokken. De eerste 
stuurman meldde aan de brug dat er 
een lijn werd afgevierd en dit werd 
door de brug bevestigd. Er kwamen 
geen instructies van de brug wat ze 
met de lijn moesten doen, terwijl ze aan 
dek ook niet de helikopter konden zien 
door de felle schijnwerper van de heli
kopter. Onderaan de lijn, vlak boven 
het zandzakje zat een geknoopte lus 
van zo'n 10 centimeter.
Omdat de helikopter steeds boven hen 
bleef hangen en ze verder niets hoor
den, dachten de beide stuurlieden aan 
dek dat ze de hofmeester kennelijk aan 
deze lijn moesten vastmaken en de eer
ste stuurman meldde aan de brug dat 
ze de hofmeester aan de lijn zouden 
gaan vastmaken, De brug antwoordde 
hierop bevestigend met "oké" en de 
eerste stuurman nam toen aan dat er 
contact was geweest met de helikopter 
en er toestemming was gegeven om de 
hofmeester aan de lijn vast te maken. 
Dat ze hem gingen vastmaken werd op 
de brug door de tweede stuurman aan 
de kapitein doorgegeven. Deze heeft 
het echter niet doorgegeven aan de he
likopter.
Aan dek haalde men de lijn door de lus 
en schoof deze onder de oksels van de 
hofmeester. Omdat ze niet genoeg lijn 
hadden moesten ze flink aan de lijn 
trekken en vroeg de eerste stuurman 
over de walky talky aan de brug om 
meer slack. Omdat deze slack niet 
kwam, bleef hij naar de brug roepen 
dat ze niet moesten hijsen en dat hij 
meer slack moest hebben. Ook meldde 
hij aan de brug dat de hofmeester was 
vastgemaakt. Het voortdurend om 
slack vragen en het niet hijsen, heeft de 
kapitein niet gehoord en werd door 
hem ook niet aan de helikopter doorge
geven. Wel bereikte hem dat de hof
meester was vastgemaakt. Ook dit gaf 
hij niet aan de helikopter door.
Vanuit de helikopter zag men dat de 
bemanning aan dek voortdurend aan 
de lijn stond te trekken. Het was niet 
goed te zien wat ermee werd gedaan 
en de mecano dacht op een gegeven 
moment dat het touw aan dek werd 
vastgemaakt. Hij zwaaide naar dek om 
aan te geven dat men los moest laten, 
doch op het dek kon men dat niet zien. 
De eerste vlieger voelde zich bij dit alles 
niet happy en besloot deze poging te 
gaan staken, om het daarna, na uitleg 
aan het schip, nogmaals te gaan probe
ren. Hiertoe moest eerst de highline te
ruggehaald worden, waaraan de men
sen aan dek stonden te trekken. De

mecano kon de lijn niet inhalen en via 
de intercom in de helikopter werd aan 
de tweede vlieger gezegd om contact 
op te nemen met het schip om de lijn 
los te laten.

Om 00.19.59 uur vroeg de helikopter 
over kanaal 16 aan de "Maersk Flan
ders" of de mensen het touw los kon
den laten, de kapitein herhaalde dit, 
waarna de helikopter nogmaals zei dat 
ze het touw los moesten laten. Aan de 
tweede stuurman gaf de kapitein ech
ter door dat ze 'hem' moesten loslaten. 
Omdat de eerste stuurman op kanaal 6 
echter voortdurend om slack bleef vra
gen en de lijn bezet hield, kon de twee
de stuurman dit niet aan dek doorge
ven.
Door een slingering van het schip of 
door een achterwaartse beweging van 
de helikopter kwam de lijn op dat mo
ment heel strak te staan en werd de 
hofmeester door de lijn naar de railing 
toe getrokken. Om te voorkomen dat 
hij tegen de railing zou aanslaan werd 
hij door twee man aan dek over de rai
ling getild, waarna hij schuin achter het 
schip onder de helikopter hing en enke
le malen heen en weer slingerde. De 
eerste stuurman meldde aan de brug 
dat hij eronder hing. Hierop zei de kapi
tein, om 00.21.08 uur, tegen de heli
kopter dat ze konden hieuwen. Tezelf
dertijd kwam van dek de melding dat 
de hofmeester in het water lag, het
geen de kapitein om 00.21.10 uur aan 
de helikopter meldde.
Vanuit de helikopter zag de mecano 
dat de lijn strak kwam te staan, dat drie 
man loslieten, maar dat één man vast 
bleef houden, overboord werd getrok
ken en te water raakte. De mecano 
meldde hierop "man over boord", 
waarop in de helikopter onmiddellijk de 
procedure "hijsen water" werd gestart 
om de man uit het water te halen. De 
heliredder werd in de hoist gepikt en af
gevierd. Voor hij naar beneden ging 
zag de heliredder dat de drenkeling 
nog spartelde en zwembewegingen 
maakte. Nog tijdens het afdalen zag de 
heliredder echter dat de drenkeling al 
voorover in het water lag en niet meer 
bewoog. Hij deed hem de sling om en 
beiden werden vervolgens tegelijk, 
door middel van dubbellift omhoog 
gehesen, alwaar de arts in de helikopter 
zich direct over de buiten bewustzijn 
zijnde drenkeling ontfermde en begon 
met reanimeren. De gehele hijsproce
dure duurde circa 5 minuten.
Omdat de heliredder in plaats van aan 
dek gezet te worden plotseling het wa
ter in moest, had hij geen tijd om zijn 
helm te verwisselen voor een droogkap 
en ging met helm te water. Tevens liep 
hij bij de snelle actie een scheur in zijn 
droogpak op, waardoor hij na de actie
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last van onderkoeling had. Het had 
hem hierbij achteraf verbaasd dat het 
slachtoffer zonder een zwemvest en 
een overlevingspak op het achterdek 
had gestaan.
De helikopter zette direct koers naar het 
Dijkzigt ziekenhuis en arriveerde daar 
circa 20 minuten later. Onderweg ver
namen ze dat de drenkeling die ze aan 
boord hadden dezelfde persoon was als 
de patiënt met de maagbloeding.
De drenkeling/patiënt kwam niet meer 
bij kennis en is helaas de volgende dag 
overleden.

DE UITSPRAAK VAN DE RAAD
De ontscheping van de hofmeester 
vond plaats omdat hij in levensgevaar 
verkeerde en een snelle opname in een 
ziekenhuis noodzakelijk was. Doorvaren 
naar Felixstowe of terugkeren naar 
Scheveningen of Hoek van Holland om 
de patiënt aan de wal te zetten werd 
niet gekozen en er werd besloten om 
hem met een helikopter te evacueren. 
Het ontschepen van personeel vanaf 
schepen op de Noordzee, geschiedt in 
spoedeisende gevallen meer en meer 
per helikopter. Dergelijke helikopter- 
operaties zijn behalve een dure onder
neming ook voor de helikopterbeman- 
ning riskant. Zij worden vooral 
succesvol uitgevoerd door de inzet en 
vakbekwaamheid van deze helikopter- 
bemanningen. Het succes hangt echter 
niet alleen van hen af, de voorbereidin
gen en voorzieningen aan boord van 
een schip spelen ook een belangrijke 
rol.

Het is daarom van belang dat reders, 
kapiteins en stuurlieden hier vooraf over 
nagedacht hebben en de nodige voor
zieningen en voorbereidingen hebben 
getroffen. Omdat aan de operaties risi
co's zijn verbonden, zeker bij nacht en 
slecht weer, is het daarom van wezen
lijk belang om, in elk geval afzonderlijk.

de mogelijkheden en de ernst van de si
tuatie af te wegen. Deze afweging ligt 
grotendeels, maar niet alleen, bij de 
Kustwacht en de arts van de Radio Me
dische Dienst, doch vooral ook bij de 
kapitein, die de mogelijkheden van zijn 
schip en bemanning het beste kent en 
weet of hij zichzelf en zijn schip op een 
dergelijke operatie heeft voorbereid 
dan wel weet welke maatregelen er ge
nomen moeten worden.

Bovenstaande is van toepassing op het 
ongeval tijdens de ontscheping aan

boord van de "Maersk Flanders", terwijl 
de gebeurtenissen voorafgaande aan 
het ongeval, te weten de signalen die 
de hofmeester heeft gegeven over zijn 
lichamelijke toestand, eveneens een rol 
spelen.
De Raad heeft in het navolgende ver
loop voor en tijdens het ontschepen 
puntsgewijs beschouwd.

Aanleiding ontscheping 
De hofmeester had voor binnenkomst 
diverse signalen afgegeven dat er met 
zijn fysieke gesteldheid wat aan de 
hand was. Zowel aan de eerste machi
nist als de tweede stuurman had hij ver
teld dat hij bloed had overgegeven. 
Aan hen beiden had hij er echter aan 
toegevoegd dat het weer goed met 
hem ging. De eerste machinist had het 
aan de eerste stuurman, belast met me
dische zaken aan boord, verteld. Deze 
ontkende ter zitting dat dit hem ter 
kennis was gebracht. De tweede stuur
man had het 's middags, vlak voor bin
nenkomst, op de brug aan de kapitein 
verteld, doch dit was helaas niet tot de 
kapitein doorgedrongen omdat hij zich 
op het afmeren aan het concentreren 
was.
's Ochtends had de kapitein de hof
meester gevraagd om hem voor het 
eten te porren. Alhoewel de hofmeester

als zeer plichtsgetrouw bekend stond, 
had hij de kapitein niet gepord, omdat 
hij op bed was gaan liggen. Daarna is 
hij nog op de brug en bij het afmeren 
geweest en heeft na binnenkomst sa
men met de eerste machinist, die even
als de hofmeester ook van boord zou 
gaan, aan de valreep op zijn aflosser 
staan wachten. Toen deze bij vertrek 
van het schip nog niet was komen op
dagen, is hij weer aan boord terugge
gaan. Klaarblijkelijk voelde hij zich toch 
nog goed genoeg om te varen.
Het is de persoonlijke verantwoordelijk
heid van een opvarende om duidelijk 
aan te geven indien hij zich niet goed 
voelt. De hofmeester had dit wel ge
daan, doch er telkenmale aan toege
voegd dat het wel weer goed met hem 
ging. De scheepsleiding is daarom ook 
niet echt kwalijk te nemen dat er niet 
direct op werd gereageerd. Temeer 
omdat men dacht dat hij van boord 
ging.
Kort na vertrek vernam de kapitein dat 
de hofmeester nog aan boord was en 
heeft hem opgezocht. Hij constateerde 
daarbij dat de hofmeester er slecht uit 
zag, waarop deze hem meedeelde dat 
hij vroeg naar bed zou gaan. Om 21.20 
uur werd de kapitein gewaarschuwd 
door de stuurman op de brug dat de 
hofmeester bloed had overgegeven. Hij 
ging naar de hofmeester en zag dat de
ze flink wat bruin bloed in en om het 
toilet had overgegeven.
Op dit moment had de kapitein, zich 
de ernst van de situatie realiserend, me
de gelet op de voorgaande indicaties, 
kordater moeten handelen. Hij had de 
eerste stuurman moeten waarschuwen, 
had het Geneeskundig Handboek voor 
de Scheepvaart moeten raadplegen of 
direct radio medisch advies kunnen vra
gen. Het Geneeskundig Handboek was 
niet zo snel te vinden, hetgeen een re
den temeer was om de eerste stuurman 
te porren.
Ook had hij vooruitlopend hierop alvast 
koers naar de dichtstbijzijnde haven 
kunnen zetten en had dan, als het niet 
nodig mocht blijken weer terug kun
nen draaien. Omdat hij eerst ging 
schoonmaken en toen de maatschappij 
ging bellen, duurde het ruim een half 
uur voordat hij om circa 22.00 uur met 
de Radio Medische Dienst contact 
zocht.

Het besluit om met een helikopter te ont
schepen
Gezien de omvangrijke personele en 
materiële organisatie die in beweging 
komt voor een ontscheping per heli
kopter en de risico,s die daaraan ver
bonden zijn, is het van groot belang 
dat de kapitein meedenkt met de be
sluitvorming om per helikopter te ont
schepen. Wat zijn de beperkingen van
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zijn schip mede gelet op de zee en het 
weer, is er een geschikte plaats voor een 
hijsoperatie, hoe lang duurt het als hij 
naar de dichtstbijzijnde haven zou va
ren en, vooruitlopend op een besluit, 
dient hij te overwegen om alvast koers 
naar die haven te zetten om geen tijd te 
verliezen.
De kapitein heeft hierin gefaald. Hij wist 
weinig over ontschepingsoperaties met 
een helikopter, heeft niet de dichtstbij
zijnde haven in beschouwing genomen 
en draaide pas na opdracht van de 
Kustwacht om 22.35 uur op tegen- 
koers naar de kust toe. Ruim een uur 
nadat hij bij de hofmeester was geroe
pen. Indien hij om circa 21.30 uur, toen 
hij de ernstige situatie waar de hof
meester in verkeerde had gezien, alvast 
naar de dichtstbijzijnde haven, Hoek 
van Holland in dit geval, was gedraaid, 
had het schip daar nog voor midder
nacht kunnen aankomen.

De voorbereiding aan boord 
De kapitein noch de stuurlieden waren 
voorbereid of op de hoogte van heli- 
kopteroperaties. Om circa 22.30 uur 
was bekend dat de ontscheping zou 
plaatsvinden per helikopter die om cir
ca 23.00 uur vanaf Den Helder zou ver
trekken. Er was dus nog ruim voldoen
de tijd om de aan boord aanwezige 
boekwerken, zoals het "Handboek Op
sporing en Redding op Zee (MERSAR)" 
en de "Annual Summary of Admiralty 
Notices to Mariners no. 4" te raadple
gen. Deze boeken niet kennende had 
de kapitein desnoods de Kustwacht 
kunnen vragen welke maatregelen hij 
zou moeten nemen.
De kapitein stuurde één van de stuurlie
den naar dek om een geschikte plaats 
uit te zoeken. De uitgezóchte plaats 
bleek later niet geschikt onder de nach
telijke omstandigheden, doch dat was 
niet te voorzien. Ook werd besproken 
hoe men zou communiceren en wer
den de portofoons uitgetest. Dit waren 
op zich goede acties, waarbij men zich 
overigens af kan vragen of het niet be
ter was geweest, omdat men in dit ge
val aan dek ook over kanaal 16 kon be
schikken, om een wijze van com
municatie te kiezen waarbij voor de uit
voering van de hijsoperatie rechtstreeks 
contact tussen de helikopter en de 
ploeg aan dek mogelijk was. De kapi
tein had alsdan op de brug kunnen 
meeluisteren en kunnen ingrijpen in
dien hij dat nodig zou achten. Tevens 
werd niet duidelijk afgesproken wie er 
wanneer en waar aan boord de leiding 
zou hebben. Üok dit zou zich later wre
ken. Niemand dacht eraan om het per
soneel aan dek een reddinggordel te 
doen dragen, laat staan veiligheidshel- 
men. De hofmeester had uit zichzelf 
een helm opgezet. Het was winter en

de zeewatertemperatuur circa 2°C. Er 
werd niet aan gedacht om hem een 
overlevingspak aan te trekken, terwijl 
het ook voor het personeel aan dek ver
standig zou zijn geweest om bescher
mende kleding te dragen. Het is recht
streeks de verantwoording van de 
kapitein om hierin leiding te geven en 
erop toe te zien dat de nodige veilig
heidsvoorzieningen worden gebruikt. 
De kapitein van de "Maersk Flanders" is 
hierin ernstig nalatig geweest.

De communicatie met de helikopter 
De communicatie met de helikopter 
werd gevoerd op kanaal 16. De verbin
ding met het schip kwam om 23.54 
uur tot stand doch was onduidelijk. Om
00.07 uur is de verbinding beter en om 
circa 00.10 uur hangt de helikopter 
even boven de door het schip aangege
ven positie en vraagt om 00.11 uur of 
de positie naast de mast bakboord ach
ter op het schip kan worden gekozen. 
De Raad constateert dat er vrij weinig 
tijd was om nog informatie uit te wisse
len nadat de verbinding enigszins ver
staanbaar tot stand was gekomen.
De Raad heeft de transcriptie van de 
bandopname van kanaal 16 bestu
deerd en trekt daaruit een aantal con
clusies wat betreft de verbinding. De 
kapitein had problemen met zijn ene 
oor en hoorde daardoor mogelijk wat 
slechter. Hij heeft van de verstaanbare 
informatie een aantal delen niet ge
hoord, waaronder onder andere het tot 
tweemaal toe genoemde woord high- 
line. Dit woord was hem onbekend en 
zijn gehoor speelde hem daarbij moge
lijk ook parten. Het was echter ook zo 
dat de beide medelingen van de heli
kopter over de hijsmethode, aan het 
begin niet duidelijk doorkwamen. De
genen die de transcriptie van de band 
hebben gemaakt, gaven daar 
aan..."woord ontbreekt"..of... "klinkt 
als".
Omdat de kapitein op deze beide be
richten, die hij maar half had gehoord, 
min of meer bevestigend antwoordde, 
verkeerde de helikopter terecht in de 
veronderstelling dat de kapitein het ge
hele bericht had ontvangen en begre
pen.
Het is van belang dat er bij reddings
operaties, waarbij mededelingen wor
den gedaan die niet routinematig zijn 
voor de andere partij, duidelijk en niet 
te vlug wordt gesproken en zeker 
wordt gesteld dat de andere partij het 
goed heeft gehoord en begrepen. De 
SAR-helikopter bemanningen dienen 
hier aandacht aan te besteden.
Schepen dienen om herhaling te vra
gen indien ze iets niet goed hebben ge
hoord en niet zomaar te bevestigen. 
Ook indien ze iets niet begrijpen, die
nen ze dit aan te geven.

Het lijkt de Raad verstandig dat het 
schip de te volgen procedure verifieert 
met de helikopterbemanning.
De kapitein had hier nadrukkelijk meer 
initiatief moeten tonen en om ophelde
ring moeten vragen.

De hijsoperatie
Aan dek had de vaste eerste stuurman 
de leiding en sprak over de portofoon 
op kanaal 6 met de tweede stuurman 
op de brug. De tweede stuurman op de 
brug moest de berichten van de ploeg 
aan dek doorgeven aan de kapitein en 
gaf de orders van de kapitein door aan 
de eerste stuurman aan dek. De kapi
tein onderhield de verbinding met de 
helikopter. Hij bevond zich hiermee in 
een centrale positie en had van hieruit 
leiding kunnen en moeten geven. Zoals 
hierna blijkt deed hij dat onvoldoende. 
Om 00.13.52 uur deelde de helikopter 
het schip mee dat voor hem de beste 
hijspositie achteraan het schip naast de 
mast aan de linkerkant was. De kapitein 
vroeg: "U bedoelt naast de achtermast 
aan de bakboordkant, de linkerkant ze
ker". De helikopter bevestigde dit en zei 
vervolgens dat de highline gebruikt 
ging worden, dat ze een touw naar be
neden lieten en dat de mensen aan 
boord van het schip dat touw moesten 
vastpakken. Dit laatste bericht komt 
echter slecht door en werd ook door de 
kapitein waarschijnlijk niet gehoord. Hij 
antwoordde hierop aan de helikopter: 
"Ik heb het doorgegeven, de mannen 
gaan naar achteren, naar het achter
schip". Daarmee gaf hij impliciet aan 
dat hij beide voorgaande berichten had 
doorgegeven.
Om 00.16.14 meldde de kapitein aan 
de helikopter dat zijn mensen op het 
winchdek op het achterschip waren.
De helikopter gaf "dat is begrepen" en 
gaf om 00.16.22 uur voor de tweede 
maal door dat ze gingen hijsen met de 
highline methode, dat er een touw 
naar beneden werd gelaten en of de 
mensen aan boord het touw aan wil
den pakken. De kapitein antwoordde: 
"ja, u laat een touw zakken en dat moe
ten ze aanpakken", waarop de helikop
ter dit om 00.16.32 uur bevestigde met 
"ja, dat is juist".
Dat het touw moest worden aangepakt 
werd, voorzover de Raad kon nagaan, 
niet door de kapitein doorgegeven aan 
de tweede stuurman om het aan de 
mensen aan dek te vertellen. Waar
schijnlijk omdat de lijn al werd neerge
laten onmiddellijk nadat de helikopter 
dit aan het schip meldde.
Aan dek zag men een zandzakje aan 
een lijn naar beneden komen en pakte 
men deze aan. Boven het zandzakje zat 
een circa 10 centimeter grote lus. Over 
de portofoon gaf de eerste stuurman 
een beschrijving van de lijn aan de brug.
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De kapitein vroeg nog of er een strop 
aan zat, waarop de eerste stuurman 
aangaf dat het een gevlochten lijn was 
waar een oog aan zat. Omdat er enige 
minuten niets gebeurde en er geen or
ders kwamen, dachten de beide stuur
lieden aan dek dat ze kennelijk de hof
meester aan deze lijn moesten 
vastmaken, hetgeen ze tenslotte de
den. De eerste stuurman meldde dit 
aan de brug waarop de tweede stuur
man bevestigend antwoordde met 
"oké". De eerste stuurman nam toen 
aan dat er contact was geweest met de 
helikopter en dat er toestemming was 
gegeven om de hofmeester vast te ma
ken. Het bevestigen met "oké" door de 
tweede stuurman wekte de indruk dat 
de brug akkoord was, terwijl de tweede 
stuurman eigenlijk bedoelde dat hij het 
bericht had ontvangen. Hij had hier be
ter "ontvangen", "begrepen" of "ro- 
ger" kunnen gebruiken.
De stuurlieden aan dek werden waar
schijnlijk ook enigszins misleid door het 
wat grote oog waarmee het zandzakje 
aan de lijn vastzat en dachten dat dit 
een soort strop was waar de lijn door- 
heengeschoven moest worden. Ook 
het lang uitblijven van orders of het 
naar beneden komen van iets anders, 
terwijl de helikopter maar steeds boven 
hen bleef hangen, maakte hun gedach
tegang enerzijds aannemelijk. Ander
zijds hadden ze zich toch moeten reali
seren dat een dergelijke lijn niet 
geschikt was om iemand onder een he
likopter te hangen. Ter zitting gaf de 
eerste stuurman desgevraagd aan dat 
hij zelf liever niet aan een dergelijke lijn 
had willen worden gehesen.
Vanaf dek konden ze door de felle 
schijnwerper van de helikopter niets 
boven zich zien. Ook niet van de met 
zijn armen zwaaiende mecano. Dit 
zwaaien van zijn armen was bedoeld als 
een ontkennende beweging, omdat de 
mecano dacht dat de mensen aan dek 
de lijn aan dek probeerden vast te ma
ken. Hij zag niet dat ze de hofmeester 
aan het vastmaken waren. De mecano 
had zich moeten realiseren dat hij voor 
de mensen aan dek niet zichtbaar was. 
Hij vertelde de eerste vlieger dat hij aan 
dek vier man aan de lijn zag hangen en 
ze de lijn kennelijk aan dek wilden vast
maken. De eerste vlieger besloot hierop 
de hijsoperatie af te breken en de twee
de vlieger vroeg tweemaal aan het 
schip of ze het touw los wilden laten. 
Dit was om 00.19.59 uur. Hij gaf niet 
door dat ze de hijsoperatie gingen af
breken. De kapitein vroeg hierop: 
"Moeten ze het touw loslaten zegt u?", 
waarop de helikopter antwoordde: "Ze 
moeten het nu even loslaten". De kapi
tein gaf volgens de tweede stuurman 
toen aan hem door: "Ze moeten hem 
loslaten", hetgeen onlogisch klinkt als

het over het touw ging. Mogelijk heeft 
de kapitein hier gedacht dat het om de 
man ging. De tweede stuurman kwam 
er echter niet toe om dit door te geven 
aan dek omdat de eerste stuurman 
voortdurend de verbinding blokkeerde. 
Van dek kwam door dat de hofmeester 
was vastgemaakt, hetgeen de tweede 
stuurman aan de kapitein meldde. 
Omdat de lijn strak kwam te staan en 
de hofmeester naar de railing werd toe
getrokken vroeg de eerste stuurman di
rect hierop om slack in de lijn en bleef 
daar voortdurend om vragen en blok
keerde daarmee weer de verbinding. 
Het vragen om slack had de kapitein 
niet gehoord en werd dus ook niet aan 
de helikopter doorgegeven.
Aan dek had men, in de overtuiging dat 
hij aan de neergelaten lijn zou worden 
gehesen en om te voorkomen dat de 
hofmeester tegen de railing werd aan
getrokken, hem opgetild over de railing 
heen. De eerste stuurman meldde aan 
de brug dat de hofmeester "hing".
De kapitein gaf om 00.21.08 uur, circa 
1 minuut nadat gevraagd was om het 
touw los te laten, aan de helikopter 
door dat ze konden hieuwen, na 2 se
conden gevolgd door: "hij ligt in het 
water, u kunt hieuwen".
Nadat hij over de railing was getild 
zwaaide de hofmeester enkele malen 
boven het water heen en weer, waarna 
hij in het water kwam, kennelijk omdat 
de helikopter zakte.
De mecano in de helikopter had gezien 
dat de lijn strak kwam te staan en dat er 
drie man loslieten, doch dat de vierde 
man vast bleef houden. Hij realiseerde 
zich niet dat deze man vastzat. Ook zag 
hij niet dat hij aan de lijn nog boven het 
water zweefde. Volgens zijn waarne
ming kwam de man die het touw vast
hield te water en werd door hem on
middellijk de procedure "hijsen water" 
gestart.
De highline zat aan de hoisthaak vast 
en kon niet worden ingedraaid. Ook al 
had de mecano waargenomen dat de 
hofmeester nog boven water aan de lijn 
zweefde, zou het waarschijnlijk een ge
vaarlijke operatie zijn geweest om hem 
aan de lange en moeilijk te controleren 
lijn hangend, die ook nog zou kunnen 
breken, weer terug aan dek te zetten.

De redding na te water raken 
Nadat de hofmeester te water was ge
raakt werd door de helikopter onmid
dellijk gestart met de "hijsen water" 
procedure. De heliredder ging aan de 
hoist naar beneden. Hij was gereed om 
aan dek te gaan en had zijn helm nog 
op en geen droogkap. Om geen tijd te 
verliezen ging hij met helm op te water. 
Binnen 5 minuten was de drenkeling in 
de helikopter gehesen en kon de heli
kopter naar het ziekenhuis koers zetten.

De Raad spreekt zijn complimenten uit 
voor deze bijzonder snelle en goede ac
tie.
Helaas mocht het niet baten. Nog voor
dat de hofmeester omhoog werd gehe
sen, lag hij al voorover in het water. In 
de helikopter werd hartstilstand gecon
stateerd en aangevangen met reanima
tie. Dit werd bemoeilijkt door bloed en 
zeewater dat in de longen was geko
men. Na aankomst in het ziekenhuis, 
circa 30 minuten later, werd de reani
matie daar overgenomen en voortge
zet. In de helikopter kwam geen spon
tane hartactie op gang. De hofmeester 
is uiteindelijk de volgende dag overle
den.

De Raad is van oordeel dat het ongeval 
grotendeels is te wijten aan onvoldoen
de kennis van de voorschriften terzake 
van reddingsoperaties op zee van de 
kapitein zowel als zijn stuurlieden, 
slecht zeemanschappelijk handelen van 
de kapitein en de weinig voortvarende 
wijze waarop hij zijn taken vervulde.
Hij handelde, ondanks eerdere signalen 
dienaangaande, weinig doortastend 
toen hij constateerde dat de hofmees
ter bloed had overgegeven. Hij ging, 
gelet op de ernst van de toestand van 
de hofmeester, niet alvast op een koers 
naar de dichtstbijzijnde haven, waar
schuwde niet onmiddellijk de eerste 
stuurman belast met medische zaken, 
liet na het Geneeskundig Handboek te 
raadplegen of te doen raadplegen, 
ging eerst schoonmaken en de maat
schappij bellen en nam pas na overleg 
met het walkantoor contact op met de 
Radio Medische Dienst. Hierdoor ging 
er kostbare tijd verloren.
Voor en tijdens de ontschepingsopera- 
tie gaf en nam hij onvoldoende de lei
ding. Hij zag, gelet op de zeewatertem- 
peratuur van 2°C, er niet op toe dat de 
te ontschepen hofmeester werd ge
kleed in een overlevingspak en een 
voorgeschreven reddingsgordel droeg. 
Tijdens de ontschepingsoperatie be
vond hij zich in een centrale positie op 
de brug, doch liet alles gebeuren zon
der hier leiding aan te geven. Dit leidde 
tot misverstanden aan dek zowel als 
met de helikopter, waardoor het onge
val uiteindelijk kon gebeuren.
De kapitein is ernstig nalatig geweest.

Naast de waardering die de Raad heeft 
voor het risicovolle werk van de SAR- 
helikopterbemanningen, is de Raad te
vens van oordeel dat hun bij het onge
val van de "Maersk Flanders" weliswaar 
geen nalatigheid kan worden verwe
ten, doch dat de operatie ook van die 
kant niet geheel vlekkeloos verliep. Zij 
dienen ook lering te trekken uit dit on
geval, hun procedures waar nodig aan 
te passen en deze, voorzover van be
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lang voor de schepen op zee, bekend te 
doen stellen.
De Raad onderschrijft de aanbevelin
gen uit het Rapport van Onderzoek van 
de Koninklijke marine. Tevens spreekt 
de Raad zijn dank uit voor de medewer
king van de Koninklijke marine en de 
bijdrage van de betrokken marinemen
sen aan het onderzoek van de Raad.

Beslissing
De Raad straft de kapitein wegens ern
stige nalatigheid in zijn handelen als ka
pitein, door hem de bevoegdheid om 
als kapitein te varen op een zeeschip te 
ontnemen voor de tijd van twee we
ken.

Lering
1 .Het niet dragen van een overlevings- 

pak en een reddingsgordel bij een 
zeer lage watertemperatuur, hebben 
geleid tot een fatale afloop, toen de 
patiënt bij de ontscheping per heli
kopter te water raakte,

2 .Kapiteins en stuurlieden dienen ken
nis te hebben van reddingsoperaties 
met helikopters op zee, dan wel te 
weten waar ze de nodige informatie 
hierover aan boord kunnen vinden.

3.Opvarenden met een medisch pro
bleem, dienen dit bij de officier belast 
met de medische zaken aan boord, 
de eerste stuurman, te melden.

4. Bij een ernstige medische situatie 
dient onmiddellijk het Geneeskundig 
Handboek en de Radio Medische 
Dienst te worden geraadpleegd en al
vast koers te worden gezet naar de 
dichtstbijzijnde haven.

5 .Een slechte discipline op verbindings- 
kanalen leidt tot misverstanden en 
een onnodige blokkering van de ver
binding.
Men dient kort en duidelijk te spre
ken, niet te bevestigen als een bericht 
niet goed is ontvangen of begrepen 
en zonodig om herhaling te vragen. 
Bevestigen van een bericht met oké 
wekt ten onrechte de indruk dat ont
vanger akkoord gaat met het verzoek 
of bericht. Wat voor de ene partij rou
tinematig is, is dat voor de andere 
partij veelal niet.

6. Bij nachtelijke hijsoperaties dienen 
SAR- helikopterbemanningen zich te 
realiseren dat de mensen aan dek van 
een schip hen, tegen het licht van de 
schijnwerper in, niet kunnen zien.

7.Als een SAR-helikopter een hijsopera
tie wil gaan afbreken dient het schip 
hierover te worden ingelicht.

8. Het te kort voor de aanvang van een 
hijsoperatie, en slechts ten dele of 
stapsgewijs, informeren van het schip

over wat er gaat gebeuren, leidt tot 
misverstanden.

Aanbevelingen
l  .De highline procedure dient aan de 

scheepvaart bekend te worden ge
steld, alsmede een expliciete instruc
tie voor hulpverlening per helikopter 
op zee.

2. Kapiteins en stuurlieden dienen zich 
te verdiepen in reddingsoperaties 
met helikopters op zee en aan boord 
de nodige voorbereidingen te treffen, 
waaronder het opstellen van een 
brugkaart die bij dergelijke operaties 
direct kan worden getrokken en ge
raadpleegd.

3.Het aanbrengen van een instructie op 
het zandzakje dat de lijn niet mag 
worden vastgemaakt.

4. Indien mogelijk, voor het uitvoeren 
van de hijsoperatie, gebruik maken 
van een rechtstreekse verbinding tus
sen de helikopter en de ploeg aan 
dek. De ploeg aan dek kan bij de na
dering de gesprekken en de gemaak
te afspraken tussen de brug en de he
likopter volgen en vervolgens kan de 
kapitein op de brug de afgesproken 
hijsoperatie op dezelfde verbinding 
volgen en ingrijpen indien nodig.

Standaandlaadeenheid voor ge
combineerd weg-water-vervoer

De normcommissie "Containers en 
wissellaadbakken" van het Nederlands 

Nomialisatieinstituut (NNI) heeft twee 
normen voor een standaardlaadeen- 

heid met afmetingen die optimaal ge

schikt zijn voor het beladen met in Eu

ropa gebruikelijke pallets (800 x 

1200mm en 1000 x 1200mm) ont

wikkeld.
-  NEN 2030 Wissellaadbakken type 

CC 822 -  Afmetingen en algemene 

eisen. De norm is vooral toepasbaar 
in gecombineerd weg-rail-vervoer. 

De hierin beschreven niet-stapelbare 

container (wissellaadbak) heeft een 

lengte van 8220 mm.
-  NEN 2031 Continentale containers 

type CC 835 -  Afmetingen en alge

mene eisen.

-  De norm voor wel stapelbare contai

ners is speciaal ontworpen voor ge
combineerd weg-rail-water vervoer. 

De container heeft een lengte van 

8350 mm;

De beide typen hebben de in Europa 

maximaal toegestane breedte van

2550 mm. De Nederlandse normen 

zullen, vooruitlopend op de inbreng 

voor Europese normalisatie, in komen

de proefprojecten getoetst worden.

Continentale ladingstromen
De Commissie van Duursen (advies

commissie Stimulering Internationale 

Binnenvaad van het ministerie van 

V&W) heeft met haar rapport Vaart in 

de Keten' (actieplan ter bevordering 

van internationaal goederenvervoer 

via de binnenvaart) een belangrijke sti

mulans gegeven aan de verdere ont

wikkeling van intermodaal vervoer via 

de binnenvaart. Het vervoer van con

tainers als maritieme lading was door 

de binnenvaart al met succes opge
pikt. Echter het vervoer van 'geuniti- 

seerde' lading binnen Europa (conti

nentale lading) is nog nauwelijks van 

de grond gekomen, terwijl de binnen

vaart toch goede kansen biedt voor 

gecombineerd vervoer van continen

tale ladingstromen. In haar rapport 

geeft de commissie aanbevelingen die 

zijn samengevat in vier actiepunten, 

waarvan punt Actie III advies geeft 

over de ontwikkeling van continentaal 

weg-water-vervoer met standaard

laadeenheden. Zij wijst er hierbij op 

dat het wenselijk is dat de modalitei

ten spoor en binnenvaart samenwer
ken. Door middel van proefprojecten 

wil men proberen de haalbaarheid 
van weg-water- vervoer voor conti

nentale ladingstromen aan te tonen. 

Het knelpunt hierbij is echter het ont

breken van een voor beide partijen ge

schikte stapelbare continentale laad- 

eenheid.

ISO-container ongeschikt
Een van de belangrijke vragen is welk 

type standaardlaadeenheid de beste 
ontwikkelingskansen biedt. Uit de er

varing van het gecombineerd weg- 
rail-vervoer is gebleken dat de stan

daard 20'- en 40' ISO container door 

zijn afmetingen (te smal voor palletla- 

dingen) en door zijn te hoog nettoge- 

wicht niet geschikt is voor continenta

le ladingstromen. De containers 

hebben een hoog netto gewicht van

wege de eisen die er in de zeevaartwe- 

reld aan containers worden gesteld 

ten aanzien van de stapelbaarheid.

‘Europese oplossing’
Een andere optie is de toepassing van

een speciaal voor (Europees) continen

taal vervoer ontworpen laadeenheid. 

Op deze wijze kunnen de specifieke, 
regionale marktomstandigheden opti

maal ingébracht worden. In de Ver
enigde Staten zijn de speciaal voor het 

Amerikaanse continent ontwikkelde 
laadeenheden een succes.

Bestellingen
De normen kosten (excl. 6 %  btw):

-  NEN 2030: ƒ 45,00 

-N EN  2031: ƒ 45,00

Bedrijven kunnen de normen telefo

nisch of schriftelijk bestellen bij de af
deling Verkoop van het NNI, telefoon 

015.2690256, fax 015.2690271, 
e-mail: frits.jansen@nni.nl.

Particulieren kunnen de normen be

stellen door overmaking van de ge

noemde bedragen, vermeerderd met 

6 %  btw, op Postbanknummer 25301 

ten name van het NNI te Delft onder 

vermelding van het gewenste.

Inlichtingen: NNI-infocentrum, tel: 

015.2690255 of bij ir. A .L  Otten, stan
dardization consultant bij de afdeling 

Industrie, E-mail: bert.otten@nni.nl
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P R O D U K T I N F O

fig. 2. Bij alle stuurstoekombinaties wordt de basis gevormd door een comfortabele, ergono
misch verantwoorde stoel, waarvan de constructie en vormgeving volledig op de bedrijlsom- 
standigheden rijn algestemd.

Legris persluchtverdee)systeem

Het vorig jaar door Legris geïntrodu
ceerde Transair persluchtverdeetsys- 
teem is een groot succes gebleken. 
Gezien de enthousiaste ervaringen die 
er inmiddels mee zijn opgedaan, heeft 
het bedrijf tot een interessante uitbrei
ding van dit programma besloten. 
Naast de 40 mm-serie zijn alle onder
delen van het Transair-systeem nu ook 
in 25 mm op de markt gebracht 
Daarmee worden de mogelijkheden 
van dit systeem aanzienlijk vergroot. 
Nog gemakkelijker dan voorheen kan 
ermee een compleet secundair pers
luchtcircuit worden gerealiseerd, dat 
volledig aan de gestelde eisen beant
woordt. Het grote voordeel blijft daar
bij dat in geval van aanpassing of uit
breiding alle componenten probleem
loos ontkoppelbaar en uitwisselbaar 
zijn.
Net als bij het 40 mm programma, 
wordt bij de 25 mm uitvoering ge
bruik gemaakt van lichtblauw-gecoate 
aluminium buizen, die door middel 
van kunststof insteekkoppelingen 
moeiteloos met elkaar te verbinden 
zijn. Door de buizen simpelweg in de 
koppelingen te drukken wordt direct 
een degelijke, bedrijfszekere verbin
ding tot stand gebracht. Na installatie 
is het systeem onmiddellijk gebruiks- 
gereed. Zonodig zijn de buizen even 
gemakkelijk weer uit te nemen door 
de betreffende koppelingwartels een 
kwartslag los te draaien. Naast diverse 
rechte koppelingen en kniekoppelin- 
gen levert Legris bijpassende kogelkra- 
rten, waarmee één of meer perslucht
circuits zonodig apart afgesloten kun
nen worden. Voor het compenseren 
van uitzetten en krimpen van de lei
dingen past men speciaal voor dit doel 
ontwikkelde flexibele slangen toe.
Een extra eenvoudige en snelle instal

latie wordt mogelijk gemaakt met be
hulp van de praktische Transair aftak- 
koppelingen, die thans eveneens in 
25 mm gepresenteerd worden. Met 
behulp van deze koppelingen zijn op 
iedere gewenste plaats in de alumini
um buizen horizontale en verticale af
takkingen voor aansluiting van pneu
matische apparatuur te realiseren. Op
merkelijk bij deze aftakkoppelingen is 
vooral ook de geïntegreerde zwanen
hals, die voorkomt dat condensaat bij 
de persluchtgebruiker terecht komt.

Informatie over het Transair systeem: 
Legris B.V., postbus 74, 1380 AB 
Weesp
Tel: 0294.480209, fax: 0294.480294.

Moldex introduceert Serie 3000 
Fijnstofmaskers

Na een periode van intensieve re
search introduceert Moldex een nieu
we serie fijnstofmaskers die bescher
ming biedt tegen stof, nevel en rook in 
de klasse FF2 SL, FFP3 S en FFP3 SL. 
Maskers die een geheel nieuw draag- 
comfort combineren met een maxi
mum aan bescherming.
Hierbij heeft men gefocust op draag- 
comfort en ergonomie. Het meest op
vallend hierbij is het nieuwe, fluweel
zachte afdichtingsprofïel en het lagere 
maskermodel. Verder zijn -de maskers 
getest met alle mogelijke typen lashel- 
men en laskappen waaruit naar voren 
komt dat ze zeer geschikt zijn voor ge
bruik tijdens laswerkzaamheden. De 
nieuwe serie 3000 profiteert als eerste 
productrange van de conclusies van 
dit momenteel lopende, uitgebreide 
gebruikersonderzoek. Conclusies die 
aanleiding waren voor ingrijpende 
productaanpassingen en vernieuwin
gen. Het gebruikersonderzoek maakt

deel uit van het ontwikkelingspro
gramma voor een aantal Moldex 
adembeschemingsproducten die in 
de loop van 1997 gelanceerd zullen 
worden.
Het anatomisch voorgevormde mas
ker met het perfect aansluitend neus- 
profiel, maakt een metalen neusklem 
overbodig. De uit één stuk bestaande 
rondom lopende draagband is voor
zien van makkelijke sluitingen voor 
snel en probleemloos op-en afzetten. 
Het Klimaventiel garandeert onbelem
merd uitademen en veilig inademen. 
Blijft daardoor koeler en zeer gebruiks
vriendelijk.

Inlichtingen en het aanvragen van 
monsters:
Moldex Nederland;
Postbus 260; 2920 AG Krimpen a/d 
IJssel.
Tel: 0180.522633, fax: 0180.522087.

EL MA stuurstoel-combi naties

Gebruikmakend van componenten 
van het Duitse fabrikaat Spohn+Burk- 
hardt worden door Elma B.V. allerlei 
fraaie stuurstoelcombinaties op de 
markt gebracht. Het betreft hier diver
se geavanceerde stoelen, die overal 
kunnen worden ingezet, waar speciale 
besturingstaken moeten worden ver
vuld. Daarbij valt te denken aan toe
passing in kraaninstallaties, op (zware) 
bouwmachines, aan boord van sche
pen, in controlekamers van energie
centrales, in de procesindustrie, bij 
vuilverbrandings- en afvalwaterzuive
ringsinstallaties.
Er kan voor verschillende modellen 
worden gekozen, al dan niet met aan
gepaste zitting, rugleuning, armleu
ningen (eventueel opklapbaar), 
hoofdsteun en/of lendensteun.
Ook met betrekking tot de functionali
teit zijn er allerhande alternatieven, zo
als handmatig of volledig elektrisch 
verstelbaar en/of verdraaibaar, mecha

nisch gedempt of luchtgeveerd.
Aan beide zijden van de stoel zijn op 
consoles de diverse bedieningsorga- 
nen geplaatst direct binnen handbe
reik van de bestuurder. Afhankelijk van 
de specifieke wensen en eisen zijn 
daarbij alle denkbare opties leverbaar, 
variërend van eenvoudige drukknop
pen tot multifunctionele elektronische 
joysticks.
De bedieningsknoppen en -handles 
kunnen zonodig (spat)waterdicht uit
gevoerd zijn, terwijl ook volledig ex- 
plosieveilige uitvoering tot de moge
lijkheden behoort. Desgewenst kan de 
stuurstoelcombinatie compleet met 
één of meer monitoren worden uitge
rust.
Van het omvangrijke stuurstoelcombi- 
natie-programma van Spohn+ Burk- 
hardt is een catalogus beschikbaar. 
Voor het aanvragen hiervan en voor 
nadere informatie over dit program
ma kan contact worden opqenomen 
met:
Elma B.V., postbus 65, 3769 ZH Soes- 
terberg.
Tel: 0346.353344, fax: 0346.352024.

Ketvin Hughes Observator Am
sterdam

Kelvin Hughes Observator b.v. heeft 
vanaf 1 juni 1997 een dependance in 
het westelijk havengebied van Amster
dam.
Wij zijn op deze manier in staat op ter
mijn u ons totale producten- en dien
stenpakket aan te bieden in Amster
dam, Ijmuiden en Den Helder.
Wij beginnen met dienstverlening en 
levering van ons welbekende zeekaar
ten- en publicatiepakket en hebben de 
intentie onze Amsterdamse vestiging 
uit te bouwen naar een lokatie van 
waaruit ai onze producten en diensten 
kunnen worden uitgevoerd.
Het adres is:
Kelvin Hughes Observator Amster
dam;

Hg. I . Ook bij de 25 mm uitvoering van het Transairperslucht-verdeelsysteem worden licht- 
blauw-gecoote aluminium buizen gebruikt, die door middel van kunslstol insteekkoppelin
gen moeiteloos met elkaar te verbinden zijn.
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Westhavenweg 51-52; 1042 AL Am
sterdam.
Tel: tijdens kantooruren 020.6119305, 
fax:020-6119510.

De Graaf Aandrijvingen B.V.

De Graaf Technische Handelsonderne
ming B.V., Sassenheim is verhuisd. Dit 
betekent vanaf 8 augustus een nieuw 
adres, een nieuwe huisstijl en een 
nieuwe naam:
De Graaf Aandrijvingen bv. 
Stolwijkstraat 20, 3079 DN Rotter
dam;
Postbus 9443, 3007 AK Rotterdam.
Tel: 010.2922333, fax: 010.2922339.

De Graaf Aandrijvingen heeft sinds het 
begin van de 60-er jaren landelijke be
kendheid verworven met de Ortling- 
haus lamellenkoppelingen en rem
men. Anno 1997 vertegenwoordigt 
De Graaf ook IS-PMZ tandwielkasten, 
S.Me.i. planeetwielkasten, Carini haak
se tandwielkasten, Regina kettingen 
en Kasper liftmachines. Bovendien 
ontwikkelden zij een succesvolle lijn 
lieren en stuurmachines.
De Graaf beschikt over een eigen 
Technisch Bureau' dat de afnemers 
ter beschikking staat voor assistentie 
bij het vinden van moderne en verant
woorde constnjctieve oplossingen. 
Om de ontwikkelingen en producten
kennis op pijl te houden, is er intensief 
contact met de Technische Bureaus 
van bijvoorbeeld Ortlinghaus en ande
re leveranciers. Ook de steun voor in
gewikkelde toepassingen komt hier 
vandaan.

Winel B.V. ontvangt Koning Wil
lem I Plaquette 1997

Scheepsbouwtoeleverander Winel
B.V. in Assen heeft op woensdag 18 
juni a.s. de Koning Willem I Plaquette 
1997 in ontvangst genomen. Z.K.H. 
Prins Claus, Erevoorzitter van de Stich
ting, zal de Plaquette uitreiken in de 
Ridderzaal te Den Haag.
De Koning Willem I Stichting kent on- 
dememingsonderscheidingen toe aan 
in Nederland ingeschreven bedrijven. 
De Koning Willem I Plaquettes worden 
tweejaarlijks uitgereikt aan enkele Ne
derlandse middelgrote en kleinere on
dernemingen die zich naar de mening 
van het bestuur in het bijzonder on
derscheiden op specifieke deelgebie
den van het ondernemen. Hieronder 
vallen export, innovatie/technologie, 
milieu/energie en jong ondernemer
schap.
Winel krijgt de Plaquette voor "Ex
port". De motivering luidt als volgt: 
"De Koning Willem I Plaquette wordt 
uitgereikt aan een Nederlandse onder
neming die wordt gekenmerkt door 
uitstekend ondernemerschap. Bij Wi
nel is sprake van steeds positieve resul
taten, het in vaste dienst houden van 
het personeel en een gestaag groeien
de omzet. Winel reageert alert op 
nieuwe markten, werkt voortdurend

aan productvernieuwing en bouwt via 
een agenlennetwerk in 35 landen 
haar positie steeds verder uit.
Winel in Assen (ruim 100 medewer
kers) staat bekend als een succesvol 
opererende toeleverancier in de 
scheepsbouw van ontluchtingskappen, 
deuren en luiken en is sinds kort even
eens actief met de productie van on
dergrondse afvalcontainers. Van de 
omzet wordt 70 tot 80 procent op de 
wereldmarkt gerealiseerd. Met het tota
le pakket is Winel uniek in de wereld".

Nadere informatie te verkrijgen bij: 
Winel B.V., tel. 0592.315599, Renée 
Menting en Karin Radix

Nieuwe producten voor nood re
paraties

De firma WillTéco Technical Trade & 
Service brengt als exclusief agent in

Nederland van Weicon een aantal 
nieuwe producten op de markt, waar
mee snel en eenvoudig tijdelijke- c.q. 
noodreparaties kunnen worden uitge
voerd. Deze zogeheten Weicon Repair 
Sticks zijn heel breed toepasbaar.
Zij bieden met name uitkomst bij het 
uitvoeren van noodreparaties in indus
triële procesinstaltaties die zich geen 
onverwachte shutdowns kunnen ver- 
oorioven. Volgens WillTéco-woord- 
voerder Tino De Betue zijn de Weicon 
Repair Sticks,heel eenvoudig in ge
bruik.
Om snel een reparatie uit te voeren 
hoeft men alleen maar een stukje van 
de stick af te snijden, te kneden en aan 
te brengen. Het materiaal hardt heel 
snel uit, is vrijwel krimpvrij en is me
chanisch te bewerken. Men kan het 
vijlen, frezen, of er in tappen en boren. 
Met de sticks kunnen reparaties wor
den uitgevoerd aan diverse metalen, 
zoals staal, koper en aluminium, en 
aan hout, glas, keramiek, beton en 
kunststoffen. Hiervoor worden vijf ver
schillende soorten op de markt ge

bracht. De sticks zijn temperatuurbe- 
stendig van -35°C tot 120°C, zijn ver
der bestand tegen alcohol, ester, olie, 
zout water en de meeste zuren en lo
gen en bevatten geen oplosmiddelen. 
Andere toepassingsvoorbeelden zijn 
de snelle reparatie van scheuren, ga
ten of lekken in pijpen, tanks, flenzen, 
afsluiters, ketels, motoren/ generato
ren, carrosserieën, boten, etc. WillTéco 
is een specialistisch bedrijf dat zich in 
Nederland en daarbuiten bezighoudt 
met industrieel onderhoud en repara
tiewede, de fabricage en reparatie van 
onderdelen, en de import van techni
sche producten.

Voor nadere informatie of documenta
tie:
WillTéco Tochnical Trade 6t Service; 
Postbus 48, 1722 ZG Zuid-Scharwou- 
de.
Tel: 0226.313054, fax: 0226.320222.

Wartsila NSD

De business unit Power Plants van 
Wartsila NSD Nederland heeft een or
der ontvangen voor de bouw van een 
elektriciteitscentrale met een vermo
gen van 100 MW in de omgeving van 
Dar es Salaam, de hoofdstad van Tan
zania. De opdracht vertegenwoordigt 
een waarde van circa 220 miljoen gul
den en is daarmee de grootste order 
uit de geschiedenis van het Neder
landse bedrijfsonderdeel. De Wartsila 
NSD Corporation verwacht in de na
bije toekomst een verdere groei van 
haar omzet op de Afrikaanse markt.
De nieuw te bouwen elektriciteitscen
trale, het Tegata Power Station, is van 
het type Power Master, aangedreven 
door tien in Nederland ontwikkelde en 
te bouwen Wartsila 38-motoren. De 
Wartsila 38, geïntroduceerd in 1993, 
geldt als een milieuvriendelijke motor 
met een hoge bedrijfszekerheid. De 
nieuwe centrale zal omstreeks juli 
1998 in gebruik worden genomen en 
15% van de totale energieopwekking

in Tanzania voor zijn rekening rvemen. 
Independent Power Tanzania Ltd. 
(IPTl), de exploitant en eigenaar van 
de centrale, is een joint venture van 
Mechmar Corporation (Malaysia) Ber- 
had en VIP Engineering & Marketing 
Ltd.
Wartsila NSD Nederland is fabrikant 
en leverancier van diesel- en gasmoto
ren en daarop gebaseerde systemen 
en diensten. Het bedrijf maakt deel uit 
van de Wartsila NSD Corporation, de 
nieuwe onderneming die onlangs is 
ontstaan door het samengaan van 
Wartsila Diesel en New Sulzer Diesel. 
Wartsila NSD Nederland, voorheen 
Stork-Wartsila Diesel, heeft vestigin
gen in Amstelveen, Amsterdam, Zwol
le en Schiedam.

Informatie: Wartsila NSD Nederland; 
mevrouw |. Visser, tel. 038.4253301.

World’s most powerful engine 
completes tests

The world's most powerful diesel engi
ne successfully completed its test-bed 
trials in japan with an official shop test 
on 28 May 1997. it passed with flying 
colours. It is an 11- cylinder Sulzer 
RTA96C two-stroke engine with a no
minal maximum continuous output of 
60,390 kW (82,170 bhp) at 100 
rev/min. Built under licence by Diesel 
United Ltd. at their Aioi works, it was 
tested in a joint collaboration between 
Diesel United and the engine designer 
Wartsila NSD Corporation.
The engine is the first of the 
11RTA96C types that were contracted 
for installation in two 5750 TEU con
tainerships building at Ishikawajima- 
Harima Heavy Industries Co Ltd (IHI) 
for NYK Line. In the ships, the engines 
will have a contracted maximum con
tinuous output of 53 300 kW (72 470 
bhp) at 94 rev/min.
The Sulzer RTA96C has been designed 
and developed by Wartsila NSD Cor
poration as the driving force for the 
new generation of larger, faster Post- 
Panamax containerships in line-haul 
services. Its output of 5490 kW/cylin- 
der (7470 bhp/cylinder) from a cylin
der bore of 960 mm has been deter
mined, through technical evaluation 
and market reviews, to be the opti
mum size for the new containerships. 
The RTA96C incorporates the benefits 
from the wealth of excellent service ex
perience with Sulzer RTA84C engines 
which is the market leader in the pro
pulsion of large containerships. The 
840 mm-bore RTA84C engines deve
lop up to 48 600 kW (66 120 bhp) 
output from a twelve-cylinder model. 
To date, 155 RTA84C marine engines 
have been delivered, or are on order, 
with a combined output of more than 
5.78 million kW (7.86 million bhp). 
They are in service with, or are being 
delivered to, some 23 different contai- 
nership owners. The first RTA84C engi
nes already have in excess of 45 000 
hours' individual operation.

Tig. 3. Enkele voorbeelden van de Weicon Repair Sticks die door WillTéco op de markt worden 
gebracht.
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Principal parameters of Sulzer RTA96C and RTA84C engines:

Engine type RTA96C RTA84C

Bore, mm 960 840
Stroke, mm 2500 2400
Stroke/bore ratio 2.60 2.86
Power output:

kW/cyl 5490 4050
bhp/cyl 7470 5510

Speed, rev/min 100 102
BM EP, bar 18.2 17.9
Mean piston speed, m/s 8.3 8.2
Pmax, bar 142 140

Numbers of cylinders 6-12 4-12

B S FC , full load at nominal MCR:
g/kWh 171 171
g/bhph 126 126

For further information;
For Sulzer-brand engines:
David Brown, Wärtsilä NSD Switzer
land Ltd, Winterthur 
Direct tel: +41 52.2624941, direct fax: 
+41 52.2620720

For Wàrtsila-brand engines and Pro- 
pac propulsion systems:
Anneli Frantzén, Wârtsilà NSD Finland 
Oy, Vaasa
Direct te l:+358 6.3271628, direct fax: 
+358 6.3271373.

Fig.S. Surface temperatures measured on the combustion chamber components 
of the Sulzer 11RTA96C engine
The patented jet-shaker bore-cooling is the key to low piston crown temperatures.

IBIS

Begin juni is het NIM gestart met het 
programma IBIS. Dit programma wil 
praktisch en concreet een deel van de 
groei in het wegtransport naar het in
termodale weg/watertransport zien te 
krijgen, zo spoedig mogelijk en op 
commerciële basis. Daarbij sluiten we 
aan bij de vele initiatieven die reeds lo
pen of al zijn afgerond, zoals CWWV, 
STICOWA en GOVERA.
Een zestal commerciële partners zijn 
nu direct betrokken bij de verdere ont
wikkeling van IBIS.

Intervaart

In voorbereiding is het NIM-program- 
ma Intervaart. Dit programma betreft 
de integratie van binnenvaart en kust
vaart in Europa, met als doel de ont
wikkeling van een nieuwe, krachtige 
modaliteit voor intra-Europees goede
renvervoer. Daarbij gaat het zowel om 
versterking van de geïntegreerde bin
nenvaart/ kustvaart in reeds bestaande 
en toekomstige ketens van binnen
vaart/kustvaart als om ontwikkeling 
van een partieel alternatief voor intra- 
Europees lange-afstandsvervoer over 
de weg.

AES

De voorstudie van het NIM-program- 
ma All Electric Ship (AES) gaat 1 sep
tember 1997 van start De bedoeling

van deze voorstudie is het aantonen 
van de technische en economische 
potentie van een AR Electric Ship. Blijkt 
deze technisch / economische basis 
aantoonbaar dan volgt na de voorstu
die een inhoudelijk ontwikkelingstra
ject. Projectleider van dit programma 
is onze technisch consulent dr. ir. U. 
Nienhuis.
Met intensieve medewerking van een 
groot aantal partijen zowel uit de pu
blieke als de private sfeer is de financie
ring van deze voorstudie tevredenstel
lend rond gekregen.
De financiering van AES is afkomstig 
van de volgende partijen: V&W, Kon. 
Marine, EZ en Nederlandse Industrie. 
De voorstudie All Electric Ship heeft 
een geplande looptijd van ongeveer 
15 maanden. In deze periode zullen 
wij regelmatige verslag doen van de 
vorderingen.

Evaluatie

In opdracht van het NIM heeft KPMG 
het NIM geëvalueerd. Doel hiervan 
was om snel wenselijke veranderingen 
te kunnen aanbrengen in de activitei
ten of de organisatie. Op aanvraag is 
het evaluatierapport beschikbaar. 
Hoofdpunten uit de conclusies:
• NIM heelt CMO-verleden doen ver

geten;
• meer segmenten worden bij onder

zoek betrokken;
• meer samenwerking komt van de 

grond;

• het KIS speelt een actievere rol dan 
voorheen;

• nu is de fase aangebroken om tot 
doorgaande verbetering te komen.

MarineSafety International Rot
terdam bv

MarineSafety International Rotterdam 
b.v. organiseert in samenwerking met 
het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotter
dam de Maritime Workshop and Se
minar Cyclus, waarin actuele onder
werpen en vraagstukken uit de mari
tieme wereld aan de Orde komen. Op 
25 september 1997 staat het onder
werp Financieel Management in de 
maritieme sector centraal.
In de Rotterdamse regio meren jaar
lijks zo'n 35.000 schepen af. Dat bete
kent dat de regio gedurende het ge
hele jaar bol staat van activiteiten, niet 
alleen voor Instanties zoals douanes, 
scheepvaartinspectie en rivierpolitie, 
maar ook talloze bedrijven en overige 
diensten. Zeegelden, huren, erfpach
ten, kadegelden, belastingen, subsi
dies etc. Alles vindt tegelijkertijd plaats. 
Hoe dit geheel overzichtelijk te hou
den? Zijn de kosten van een reder bij 
een havenaanloop van te voren in te 
zien/in te schatten? Hoe staan de kos
ten in Nederland in verhouding met 
havens als Antwerpen, Hamburg en Le 
Havre? Welke rol spelen fiscaliteiten in 
dit geheel?
Leidt certificering van de scheepvaart 
tot kostenreducering? Zijn er essentië

le verschillen in certificering tussen 
binnenvaart en zeeschepen? Welke in
vloed kan een maritieme verzekeraar 
spelen? Hecht de verzekeringswereld 
aan preventieve simulatie training en 
'post accident reconstruction'?
Kortom veel vragen waar niet snel een 
eenduidig antwoord op te geven is. 
Tijdens dit seminar zal door meerdere 
sprekers vanuit overheden, verzeke
ringsbedrijven, banken en klasse bu
reaus ingegaan worden op vele facet
ten van het financiële management in 
de maritieme wereld. Dit seminar is zo
wel bestemd voor het management 
van scheepvaartagentschappen, 
scheepvaartmaatschappijen, bankwe
zen, financiers, accountants, consul- 
tants, verzekeraars etc. als voor beleids
medewerkers bij rijks- en gemeentelijke 
overheden en havenautoriteiten belast 
met financiële zaken in de maritieme 
sector.
Voor inschrijfformulieren en/of nadere 
informatie kan men zich wenden tot:

MarineSafety Int. Rotterdam; Marja 
Behrend of drs. René Struijs.
Tel: 010.4866654, fax: 010.4846071.
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S C H E E P V A A R T d o o r  W i m  v a n  H o r t t e n

Dirkzwager 125 jaar

Het Is nu 125 jaar geleden dat de Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzw ager werd opgericht. Dit gebeurde op 
15 april 1872, vijf weken na de ingebruikname van de Nieuwe W aterweg, waarm ee het ontstaan en de groei 
van Dirkzwager nauw zijn verbonden. Kernactiviteit van dit bedrijf is de scheepsrapportage, ook al zijn daar 
in de loop der jaren heel w at andere activiteiten bijgekomen.

Ontstaan
Oprichter Cijs Dirkzwager van de 
scheepsagentuur was koopman en ha- 
ringreder in Maassluis. Al voor de op
richting van de agentuur gaf hij berich
ten over scheepsbewegingen door aan 
vrienden en kennissen. Die berichten 
kreeg hij van de schippers van zijn vis
sersvaartuigen, die de zeeschepen als 
eersten op de rede voor de Brielse Maas 
zagen verschijnen. Met die informatie 
over schepen en lading konden op de 
Beurs in Rotterdam goede zaken wor
den gedaan.
Het gereedkomen van de Nieuw Wa
terweg, waardoor de scheepvaart voor 
Rotterdam direct langs Maassluis werd 
geleid, was voor Cijs Dirkzwager aanlei
ding zich officieel als scheepsrapporteur 
te vestigen. Hij posteerde een knecht in 
Hoek van Holland die, zodra er een 
boot in zicht was, de naam noteerde en 
te paard naar Maassluis reed. vervol
gens stapte Dirkzwager in zijn koets om 
zich bij de Rotterdamse Beurs te mel
den. Daar waren de cargadoors graag 
bereid te betalen om te weten te ko
men, wanneer hun schip zou binnenlo
pen. Dirkzwager groeide al snel uit tot 
een bloeiende onderneming, die steeds 
voorop liep met het in gebruik nemen 
van nieuwe communicatiemiddelen: 
de telegraaf in 1879, de telefoon in

1881 en de telex 
in 1938.
De uitkijkposten 
van Dirkzwager 
in Hoek van Hol
land en Maassluis 
hadden aanvan
kelijk alleen con
tact met de pas
serende schepen 
door middel van 
vlaggeseinen en 
lichtsignalen. La
ter werden be
richten en ook 
wel documenten 
of brieven over
gebracht door 
kleine motorvaar
tuigen.
Sinds de schepen 

uit veiligheidsoverwegingen radio aan 
boord kregen, weet de reder al in een 
vroeger stadium waar zijn schip zich 
bevindt, en zijn ook de bijzonderheden 
over de lading eerder bekend. Toch is 
de scheepsrapportage door Dirkzwager 
blijven bestaan, omdat daardoor ook 
alle andere partijen, waaronder roeiers, 
sleepboten, stuwadoors en agenten, 
nauwkeurig over de scheepsbewegin
gen worden geïnformeerd, zodat ze tij
dig voorbereidingen kunnen treffen om 
de schepen te behandelen.
In 1872 werden door Dirkzwager 416 
zeil- en stoomschepen gerapporteerd; 
in 1996 waren dat er 30.399. In dat jaar 
vond er via Dirkzwager een uitwisseling 
van 3.500.000 inkomende en uitgaan
de berichten plaats met alle moderne 
communicatiemiddelen.

Nieuwe bezigheden
Maar het is allang niet meer alleen de 
scheepsrapportage waar Dirkzwager 
zich mee bezig houdt. Het bedrijf fun
geert ook als een wereldwijd berichten- 
kantoor en als netwerkbeheerder; het 
kantoor wordt gebruikt als E-mail-box 
voor reders, opdrachtgevers en sche
pen die niet zelf over de vereiste appa
ratuur beschikken. Dirkzwager bewaart 
de boodschap en zorgt dat die op de 
plaats van bestemming komt. Daar

naast heeft Dirkzwager -  nu precies 50 
jaar -  de Overzee Loodsdienst, die 
vooral actief is in het beloodsen van 
schepen in het Engelse Kanaal en de 
Noordzee, en de helikoptercoordinatie 
voor de zogenaamde Ceulschepen. 
Verder int het bedrijf de loodsgelden en 
andere, moeilijke posten voor Rotter
damse dienstverleners. Het bedrijf is 
agent voor Lloyds en participeert in 
meerdere samenwerkingsverbanden 
die weer bijdragen aan de volledigheid 
van de databestanden van Dirkzwager, 
die een schat aan informatie bevatten 
over alle schepen die de Rotterdamse 
Haven aandoen. Informatie die bij de 
klanten van Dirkzwager bij de melding 
van een schip standaard uit hun printer 
rolt; verzekeringsnummer, type schip, 
grootte enzovoorts. Het totale pakket 
aan activiteiten presenteert het bedrijf 
sinds een paar jaar als Dirkzwager Inte
grated Model (DIM).

Globale activiteiten
Na 125 jaar kijkt Dirkzwager ook veel 
verder dan de Nieuwe Waterweg lang 
is. Het bedrijf heeft ingezien, dat er in 
het buitenland markt is voor haar 
know-how. Drie jaar geleden nam Dirk- 
wager een belang in de Hamburgse 
Schiffsmeldedienst en eind 1996 ging 
het bedrijf een joint venture aan met 
het Loodswezen in de haven van Sint 
Petersburg. De strategie van het bedrijf 
is om de hele Baltic 'in te vullen' met 
een scheepsrapportage-keten volgens 
het Dirkzwager-model. Als alles goed 
gaat en de rapportage in Sint Peters
burg eind dit jaar operationeel is, kun
nen Gdynia in Polen en Talinn in Let
land volgen. Maar de internationale 
aspiraties van Dirkzwager gaan nog ver
der, want in september gaat Dirkzwa
ger zich zelfs in Indonesië oriënteren op 
de mogelijkheden tot samenwerking.

B r o n n e n :
- "125 jaar Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwa
ger BV en de Rotterdamse Nieuwe W aterweg"; 
uitgave Historische Vereniging Maassluis
- "Handelaar in intelligente informatie":
"Port of Rotterdam", juni 1997, uitgave Gemeen
telijk Havenbedrijf Rotterdam.
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Maritiem Informatiecentrum/BTUD

Kopieen van de hier vermelde arti- 
kelen zijn tegen betaling verkrijg- 
baar bij:

Maritiem Informatie Centrum 
Mekelweg 2, 2628 CD Delft 
Tel: 015.2786663 
Fax: 015.2786855

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

De bibliotheek van het Maritiem In
formatie Centrum/BTUD is geo- 
pend op werkdagen van 11.00 tot 
16.00 uur.

SWZ 97-09-01
The Pentamaran -  a new hull 
concept for fast freight and car 
ferry applications
Gee, N.; Dudson, £.; Marchant,
A.; Steiger, H.
Fast ferry international conference 
(071355), 199702, 1/6, pg-1, nrpg- 
22, gr-10, ta-4, dr-12, ENG 
The paper describes the development 
of the Pentamaran concept and shows 
arrangements for both the fast freight 
vessel and the car ferry. Performance 
and motions data for both vessels are 
published. 0112102

SWZ 97-09-02
Wing-in-surface-effect-ferries: 
the imminent future of ultra
fast ferries is off the water
Greene, W.).
Fast ferry international conference 
(071355), 199702,1/3, pg-1, nrpg-9, 
ENG
Continued coastal-region population 
growth and increasing demand for ra
pid, safe and economical passenger, 
auto and cargo transportation are fuel
ling an expansion in the marine trans
portation industry and dramatic ad
vances in the technologies used. As 
usual, economics is a primary force in 
driving businesses to seek product 
and/or service advancements and im
plement modem solutions. The supe
rior economics of operations will soon 
compel ferry operators to adopt high
ly advantageous ultra-fast Wing-ln- 
Surface-Effect (WISE) ferries for many 
medium- to-long range applications, 
argues the author. 0112109

SWZ 97-09-03
Electric propulsion of ships
Mazodier, L.
AES 97, civil or military All Electric Ship 
(070105), 199703, 1, pg-33, nrpg-7, 
gr-1, dr-6, ENG

The flexibility of both installation and 
operation of an electric propulsion sys
tem brings up several advantages for 
the owner, but also for the shipyard. 
This paper reviews in detail advanta
ges brought by the system and de
monstrates how diesel electric propul
sion can make a more valuable ship for 
the same global investment cost as a 
mechanical propulsion. 0160140; 
0160141

SWZ 97-09-04
The case for raster nautical 
charts
Maloney, F.W. etal.
Sea Technology (002920), 199706, 
38/6, pg-10, nrpg-5, ta-1, ph-1, ENG 
National hydrographers from six 
countries -  Australia, Netherlands,
new Zealand, South Africa, United 
Kingdom, and the United States - def
end this new charting technology, of
fering it as today's "entry ramp" to the 
marine information highway.
0210210

SWZ 97-09-05
Diving support vessel concept 
design
Morrissey, G.R.; Stone, M.C.
Marine Technology (001910),
199704, 34/2, pg-148, nrpg-7, gr- 9, 
ta-2, dr-5, ENG
This paper describes the preliminary 
process for designing a 250 ft, dyna
mically positioned, Diving Support 
Vessel. This is to serve the offshore oil 
industry as a platform for underwater 
intervention. Enlisting the use of the 
latest technological advances, the ves
sel will support both remotely opera
ted vehicles and human divers. 
0111220,0120110

SWZ 97-09-06
Hull structural design and con
struction of double hull tankers
Nakajima, Y.; Itoh, M.; Tango, Y.; Kas- 
hima, H.
IHI Engineering Review (001195), 
199707, 30/3, pg-107, nrpg- 6, dr-9, 
ph-2, ENG
IHI has built four 150 000 MTDW dou
ble hull tankers, two double hull 
VLCCs, and a 100 000 MTDW double 
hull tanker. Greater public conscious
ness for environmental preservation 
has increased demand for oil pollution 
preventive measures on tankers. Espe
cially, the hull structures are now re
quired to have high reliable designs 
based on advanced technologies. IHI 
now uses high reliability structural de
signs based on large scale structural 
analysis and long experience, and 
constructs high quality tankers which 
completely satisfy the design targets

based on the high accuracy and high 
quality achieved at IHI. 0120330; 
0120300

SWZ 97-09-07
Design and research on an Intel
ligent collision avoidance system
Dan, W.; Shaolu, Z.; Xinle, /.
Maritime collision and prevention 
(075085), 199609, 2, pg- 182, nrpg- 
10, dr-3, ENG
This paper introduces an automatic 
collision avoidance unit that is under 
development. This unit is intended to 
be embedded in an Integrated Bridge 
System as a real-time intelligent con
troller. When a ship navigates in open 
waters, this controller provides auto
matic collision avoidance decision sup
port to ship operators or makes con
trols to avoid collision directly. 
0211011

SWZ 97-09-08
KISS 2010: possibilities in ship 
and propulsion design
Intern. Marine Propulsion Conf. 
(073085), 199703, pg-209, nrpg-13, 
gr-2, dr-19, ph-1, ENG 
This paper describes possibilities for 
ship designs and propulsion systems 
in the near future, by using today's de
velopment trends as a scenario basis. 
0160100; 0120000

SWZ 97-09-09
Diesel electric propulsion -  easy 
to operate?
Intern. Marine Propulsion Conf. 
(073085), 199703, pg-195, nrpg-13, 
dr-8, ph-2, ENG
The word "flexibility" is often used to 
describe the numerous advantages of 
a diesel electric ship: flexibility of instal
lation of the various items of equip
ment linked by cables, of course, but 
also flexibility of operation and main
tenance, mainly due to the redundan
cy on the power generation side as 
well as on the propulsion side. After a 
short resume of what a diesel electric 
propulsion system, this paper demon
strates how easy it is to operate and 
maintain a diesel electric ship. 
0160141

SWZ 97-09-10
The development of a large con
tainer carrier
McConnell, A.W.; Heel, HJ.J. van 
Intern. Marine Propulsion Conf. 
(073085), 199703, pg-69, nrpg-10, 
dr-1, ph-5, ENG
The authors, of P&O Container/Nedl- 
loyd try to make the point that the 
operator is a fundamental item in the 
design of modern ships. His potential, 
or lack of ft, requires consideration in

the design equation. The first objecti
ve therefore, is the person; he must be 
intelligent, reliable, motivated and sui
tably rewarded. The industry and tho
se at the sharp end are crying out for a 
simple, easy to manage unit, thus the 
authors. 0110402

SWZ 97-09-11
Low speed MC/MC-C engines: 
built for the contemporary and 
prospective marine Industry
Egeberg, C.E.
Intern. Marine Propulsion Conf. 
(073085), 199703, pg-27, nrpg-11, 
gr-5, ta-2, dr-8, ph-1, ENG 
This paper outlines how the latest ge
neration of low speed MAN B&W 
engines, the compact MC-C engines, 
complies with traditions of simplicity 
and reliability in terms of design, ma
nufacturing and installation, as well as 
in operation and maintenance after 
entering service, 0160123

SWZ 97-09-12
Voyage acceleration climate: a 
new method to come to realistic 
design values for ship motions 
based on the full motion climate 
for a particular transport 
Quadvlleg, F.H.H.A.; Aalbers, A.B.; 
Dallinga, R.P.; Leenaars, C.E./.
Marine Structures: Design, Construc
tion & Safety (001907), 199705, 
10/4, pg-285, nrpg-17, gr-8, ta-1, 
ENG
The paper presents a new procedure 
for the calculation of realistic values for 
the design loads for heavy lift and vul
nerable cargo transports. The presen
ted work is the result of a joint effort of 
6 surveying companies, 5 heavy trans
port companies and MARIN. 
0630310; 0630410
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RAAD VOOR DE S C H E E P V A A R T d o o r  J . M .  V e l t m a n

Gooien we het kind met het badwater 
weg?

Er Is de laatste ti)d veel beroering over het voortbestaan van de Raad voor de Scheepvaart. De Minister van 
Verkeer en W aterstaat heeft een w etsontwerp Ingediend dat het instellen van een Transportongevallenraad 
beoogt, waarbij onder andere de huidige Raad voor de Scheepvaart moet worden opgeheven.
De nieuwe Transportongevallenraad (TOR) zou vier kamers moeten bevatten, voor de scheepvaart, voor de 
luchtvaart, voor het railvervoer en het wegvervoer.
De maritiem e beroepsgroep heeft ernstige bezwaren tegen dit voornemen. Het merkwaardige is dat de be
trokken overheid, dus mensen buiten deze beroepsgroep, de TOR-plannen beslist willen doorzetten.
Dit was een reden voor de redactie om te gaan praten met de voorzitter van de Raad voor de Scheepvaart, mr. 
U.W. baron Bentinck.

De Raad voor de Scheepvaart
De Raad voor de Scheepvaart is geves
tigd in het noordelijke gedeelte van het 
gebouw van de oude Beurs van Berla
ge. Een zeer passende 'ambiance' voor 
zo'n college.
Voor degenen die niet helemaal op de 
hoogte zijn van het functioneren van de 
Raad en om duidelijk te stellen waar het 
om gaat, volgt eerst een korte omschrij
ving van de inrichting en de w erking .

Het functioneren is gebaseerd op de 
Schepenwet van 1909.
De voorzitter moet een jurist zijn en de 
Raad bestaat uit twee vaste leden, een 
vanuit de Koopvaardij en een vanuit de 
Koninklijke Marine. Zij bestaat verder 
uit buitengewone leden uit alle geledin
gen van de scheepvaart en bij de 
scheepvaart betrokken bedrijven.
Bij elke zaak zitten de voorzitter en vier 
leden; de twee vaste leden en twee bui
tengewone die zijn gekozen voor hun 
specifieke expertise voor de betreffende 
zaak.

De Raad voor de Scheepvaart heeft vier
taken:
I. Het onderzoeken van de oorzaak van 

scheepsrampen met als belangrijkste 
doel het lering trekken uit het ge
beurde en aanbevelingen doen over 
het voorkomen. Hier hoort dus bij 
een oordeel en de publicatie daarvan. 
De Scheepvaartinspectie (SI) heeft 
hier de rol van de officier van justitie; 
zij brengt de zaken aan.

De betrokkenen, getuigen en des
kundigen worden gehoord en er 
wordt tevens een oordeel gevormd 
over de schuld van betrokkenen (dit 
kunnen alleen koopvaardijofficieren 
zijn). De betrokkene kan zich laten 
bijstaan. Indien de schuld van de 
ramp te wijten is aan de betrokkene, 
kan een tuchtmaatregel volgen. 
Onder het begrip scheepsramp val
len ook ongelukken aan boord.

II. De Scheepvaartinspectie kan klach
ten aanbrengen over het gedrag van 
verantwoordelijke scheepsofficieren. 
Bijvoorbeeld overtredingen van de

scheepvaartreglementen. De Raad 
oordeelt hierover.

III.Onderzoek naar de geschiktheid van 
scheepsofficieren naar aanleiding van 
klachten van bijvoorbeeld alcohol 
en/of drugsgebruik. De Raad doet 
dan een uitspraak over (tijdelijke) 
ontzegging van de vaarbevoegd- 
heid.

IV. Er kunnen bezwaarschriften tegen 
beslissingen van Scheepvaartinspec
tie worden aangebracht, bijvoor
beeld betreffende (vermeende) on
rechtmatige behandeling.

V. De Raad behandelt voorts verwijzin
gen van de Commissie van Onder
zoek op de Nederlandse Antillen.

Evenals bij I. kunnen bij II., III. en V.
tuchtmaatregelen worden opgelegd.
Bij IV. kan de klacht gegrond of onge
grond worden verklaard.

Afgezien van de overtreding van wetten 
en reglementen is de 'open norm': "wat 
is goed zeemanschap?" een criterium 
waarop het oordeel is gebaseerd, De in
breng van de deskundige, buitengewo
ne leden is hier van essentieel belang.

De Transportongevallenraad.
De TOR zal uitsluitend onderzoek doen 
naar ongevallen met het doel vast te 
stellen wat de oorzaken zijn en naar 
aanleiding daarvan aanbevelingen 
doen. Zoals reeds aangegeven geldt de 
bevoegdheid voor alle transportmodali
teiten. De schuldvraag mag daarbij zelfs 
niet aan de orde komen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
de betrokken 'kamer' en deze rappor
teert aan de raad zelf. De raad zal dan
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het rapport ovememen met of zonder 
wijzigingen en het vervolgens vaststel
len en eventueel veiligheidsaanbevelirv 
gen doen.
Omdat de betrokkenen bij een ongeval 
door de TOR niet schuldig kunnen wor
den verklaard, kan de TOR geen tucht
maatregelen opleggen. Wel kan los van 
het onderzoek van de TOR een straf
rechtelijk onderzoek worden ingesteld. 
Dit onderzoek staat daar geheel buiten 
en er mogen geen verklaringen uit het 
onderzoek van de TOR worden ge
bruikt.

Voor en tegen
Het merkwaardige in deze kwestie is 
dat de instellingen die betrokken zijn bij 
de scheepvaart en uit dien hoofde com
mentaar op het wetsvoorstel leveren, 
allen pleiten voor het handhaven van 
de Raad voor de Scheepvaart. En met 
feitelijke en steekhoudende argumen
ten. Zij vinden de opzet van de TOR 
voor de scheepvaart ongeschikt.
De argumenten die naar voren worden 
gebracht voor een 'multidisciplinaire 
TOR' komen niet uit de praktijk maar 
zijn voornamelijk organisatorisch; het 
moet zo want dan past het in de opzet.

Tuchtrecht
Het afschaffen van het tuchtrecht in de 
zeescheepvaart is een van de belangrij
ke nadelen die het afschaffen van de 
Raad voor de Scheepvaart tot gevolg 
zal hebben.
Niet alle ongevallen hebben te maken 
met het feit dat het schip een transport
middel is. De huidige schepen zijn inge
wikkeld geworden en er werken meer
dere mensen gedurende een lange tijd 
bij elkaar om ze draaiend te houden. Bij 
problemen is men in eerste instantie op 
zichzelf aangewezen om de zaak te kla
ren.
In deze situatie is het tuchtrecht een on
ontbeerlijk instrument om de kwaliteit 
bij de scheepvaart te handhaven en een 
veilige vaart ter zee te bevorderen.

De vertegenwoordiging van de werk
nemers in de zeevaart en de koopvaar- 
dijofficieren zijn zelfs van mening dat bij 
de invoering van de zeevaartbeman- 
ningswet het nut van het tuchtrecht 
groter wordt. Het vernieuwde STCW- 
verdrag gaat ook uit van sanctionering 
van overtredingen door middel van het 
tuchtrecht.

Voorstanders van het afschaffen van het 
tuchtrecht hanteren het argument dat 
het niet meer van deze tijd is; het is bij 
de luchtvaart ook al afgeschaft. Er blij
ven bovendien nog sancties bestaan, 
zoals maatregelen door de reder en 
straf-en civielrechtelijke maatregelen. 
Maar maatregelen door de reder (boe
te, ontslag) leidt tot rechtsongelijkheid 
en wat is nu beter dan onafhankelijke 
rechtspraak door de Raad voor de 
Scheepvaart om de rechtsgelijkheid te 
waarborgen? Het strafrecht biedt on
voldoende mogelijkheden om corrige
rend op te treden indien het gaat over 
de eisen van goed vakmanschap.

Voor allerlei andere beroepsgroepen 
wordt dat ook uitdrukkelijk wél erkend. 
Zie bijvoorbeeld het onlangs ingevoer

de tuchtrecht voor loodsen en het bin
nen kort sterk uit te breiden tuchtrecht 
voor een hele reeks van beroepsgroe
pen in de medische wereld.

Zuiverheid van het onderzoek
Het afschaffen van het tuchtrecht zou 
volgens de Memorie van Toelichting de 
zuiverheid van het onderzoek naar de 
oorzaak van een ramp bevorderen. De 
betrokkene zou zonder dreiging van 
sancties meer bereid zijn naar waarheid 
te verklaren.
In de praktijk zal hiervan niet veel blij
ken. In het onderzoek volgens het 
TOR-model' blijft de dreiging van 
maatregelen van de reder en, erger, 
van een strafrechtelijk onderzoek aan
wezig.

Zelfs de bepaling dat de verklaringen 
van de betrokkene in een latere straf
rechtelijke procedure niet mogen wor
den gebruikt, heeft weinig effect.
Uit het verslag van het onderzoek blijkt 
zonneklaar wie in gebreke is gebleven 
en dat is bij een eventuele strafrechtelijk 
of aansprakelijkheidsprocedure vol
doende om een nieuw onderzoek te 
starten (zie het artikel: "Nieuwe Raad 
voor de Scheepvaart" van mr. E.A. Bik 
in "Schip en Werf de Zee" van januari 
1996).

In tegenstelling hiermee is het onder
zoek door de Raad en de eventueel uit 
te spreken tuchtmaatregel; de betrok
kene weet dat hij dan vrijwel zeker niet 
meer voor de strafrechter hoeft te ver
schijnen.

Onafhankelijkheid en klachtrecht
Vraagtekens worden gezet bij de onaf
hankelijkheid van het onderzoek door 
de TOR. In scheepvaartkringen vindt 
men dat deze te dicht tegen de Minis
ter aanzit om echt onafhankelijk te zijn. 
De Minister kan ingrijpen. Het gevaar 
dreigt dat er een selectie wordt ge
maakt van zaken die men interessant 
vindt. Ook kan de Minister op voorstel 
van de TOR 'onder hem ressorterende' 
deskundigen aanwijzen 'voor een na
der aangeduid onderzoek'. Dit sugge
reert een bepaalde sturing door de Mi
nister.
Het zijn de zeelieden uit de Raad die 
moeten kunnen selecteren, want zij we
ten wat er op de schepen speelt.

Van de taken van Raad voor de Scheep
vaart die in het begin worden ge
noemd, blijft alleen een 'uitgektede' 
taak I over; de andere taken vallen niet 
meer onder de omschrijving van de 
TOR, De belangrijkste hiervan, het 
klachtrecht of mogelijkheid om tegen 
beslissingen van de Scheepvaartinspec
tie in beroep te gaan, bestaat niet meer. 
Onduidelijk is wat er met deze taken 
gaat gebeuren. Iets voor de ombuds
man misschien?

Tenslotte
Iedereen is er zich van bewust dat de 
wettelijke regeling voor de Raad voor 
de Scheepvaart op sommige punten 
kan worden verbeterd. Hiervoor zijn 
door de voorzitter al verschillende voor
stellen gedaan. Deze werden echter 
steeds afgewezen met het argument 
dat er een TOR aankwam. Dat dan nu 
steeds gezegd wordt dat de TOR nood
zakelijk is omdat de oude regeling aan 
vernieuwing toe is, is een wat benau
wende redenering.

De Raad voor de Scheepvaart heeft ook 
ernstige bezwaren tegen de oneven-
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Transport & Offshore Services 
verscheept binnenvaarttankers 
naar Gabon

Om twee binnenvaarttankers van Rot

terdam naar Libreville in Gabon te 

transporteren, heeft Transport & Offs

hore Services (TOS) uit Rotterdam ge
kozen voor de motorvrachtschepen 

Baco-Liner 1 en Daco-Liner 3. De 

BacoLiner 1 is op zaterdag 12 juli na 

een succesvolle laadoperatie met de 
eerste tanker uit Rotterdam vertrokken. 

Door Transport Et Offshore Services is 
bewust gekozen voor het Baco-Liner 

concept omdat deze schepen onder

deks over een vrachtruim beschikken 

dat als drijvend droogdok dienst kan 

doen. Via de boegdeuren van dit type 

schip kan een drijvend object heel 

eenvoudig naar binnen gevaren en 

drooggezet worden. Op zaterdag 12 

juli is dit met de 85 meter lange tanker 

Maga gebeurd. Eind juli wordt deze 

operatie nog eens herhaald als de 90 

meter lange tanker Erik-B In het ruim 

van de Baco-Liner 3 wordt gevaren. 

Naast het organiseren van het trans

port van beide tankers gaat Transport 

& Offshore Services de schepen na 

aankomst in Gabon ook bemannen. 

Zowel het transport als het bemannen 

wordt in opdracht van Rederij Water
weg uit Den Helder uitgevoerd. Deze 

rederij gaat de tankers in Gabon inzet

ten om ruwe olie van een olieveld uit 

het binnenland via de rivier de Rem- 

boué naar de kust te vervoeren. Rede

rij Waterweg heeft hiervoor een meer
jarig contract gesloten met de Ameri

kaanse oliemaatschappij Shauvco. 

Volgens een woordvoerder van Voigt 

& Co., agent in Rotterdam voor Baco- 

Liner, onderhoudt de Duitse rederij 

met drie schepen een tweewekelijkse 

dienst tussen West-Europa en Nigeria,

wichtige en incomplete voorberei
dingsprocedure van het wetsontwerp. 
Ook de Raad van State heeft hierop ge
wezen.
Door de gebrekkige voorbereiding 
heeft de Minister kennelijk weinig zicht 
op de werkwijze en het bestreken ter
rein van de Raad voor de Scheepvaart. 
Daardoor wordt te gemakkelijk geoor
deeld dat het werk van de Raad volle
dig door de TOR kan worden overge
nomen. Bij de totstandkoming van het 
wetsontwerp is te weinig rekening ge
houden met de geheel eigen positie 
van de zeescheepvaart.

Mauretanië en Ghana in West-Afrika, 

waarbij onderdeks pontons en boven
deks containers worden getranspor

teerd. Normaliter vaart men tot aan 

Lagos. Speciaal voor het tankertrans- 

port wordt doorgevaren naar Libreville.

Informatie: Transport & Offshore Ser

vices b.v., "Westerkadehuys" Wester- 

kade 7a 3016 CL Rotterdam 

Tel: 010.4366293, fax: 010.4366286

Poor worii planning targeted in 
new loss prevention campaign
Inadequate work planning, identified 

as one of the major current causes of 

shipboard accidents, has become the 

latest target for a loss prevention pos

ter campaign by the North of England 

PSd Club.
According to the North of England's 

loss prevention manager, Phil Anders

on: "Poor work planning has emerged

as one of the single most important 

causative factors in personal injury and 

liability claims handled by the Club re

cently. It is clear from both a humani

tarian and a business perspective that 

all tasks on board ships should be pro
perly planned and considered before 

they are carried out."

The Club recommends that, formal 

work planning meetings should be 

held on a daily basis to enable ship
board managers to consider all safety

aspects, personal protective equip

ment requirements, inter-departmen

tal effects and additional equipment 

requirements of that day's scheduled 

tasks. Those expected to be in atten

dance would normally include the 

master, chief officer, chief engineer, 

second engineer, chief petty officer 

and shipboard safety officer.

A comprehensive work plan should be 

prepared for tasks which are particu

larly complex or potentially dangerous 
such as engine and machinery over

hauls, entry into enclosed spaces, unu

sual cargo and mooring operations, 

tank washing, electrical maintenance 

and working aloft or overside. If neces

sary, a permit-to-work system should 

also be set up with permits issued only 

by authorised heads of department. 

The new, high-impact poster publis

hed by the North of England depicts 
the rights and wrongs o f  w o rk  plan

ning in a humorous and colourful way 

using established cartoon characters. 

It is the latest in the Club's highly suc

cessful series of "safe work and acci

dent prevention posters" (SWAPP) 

launched in 1996.

Previous posters have covered lifting 

operations, workshop practice, hand

ling chemicals and galley health and 

safety and are now in use throughout 

most of the North of England's 18 mil

lion GT insured fleet. The posters are 

supplemented by detailed guidance in 

the Club's recent publication "Person

al Injury Prevention".

Copies of the latest poster and details 

of the associated guide book can be 

obtained from the North of England's 

loss prevention department in New

castle Upon Tyne, UK.

Informatie: Phil Anderson/Richard

Bracken+44 191.2325221.

Fig.3. De binnenvaarttanker Maga wordt achteruit via de geopende boegdeuren het ruim 
van de Baco-Liner 1 ingevaren.

‘ A c o - n s e r r
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Wijsmuller is een gerenommeerde naam in de scheepvaart en offshore industrie. De wereldwijd opererende Wijsmuller 
Groep omvat een grote verscheidenheid aan specialistische activiteiten zoals berging en zeesleepvaart, haven en terminal- 
sleepdiensten en aanverwante maritieme dienstverlening. Het hoofdkantoor is gevestigd in Ijmuiden.

Wijsmuller Engineering houdt zich bezig met ontwerp en engineering van sleepboten en offshore vaartuigen, zowel voor interne als externe klanten. 
Voor deze maatschappij zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

PROJECT MANAGER
Taken
-  Initiëren, leiden en uitvoeren van projecten;
-  Schrijven van rapporten en publicaties;
-  Onderhouden van contacten met opdrachtgevers, classificatie bureaus en martieme onderzoeksinstituten zoals MARIN;
-  Uitvoeren van complexe berekeningen die zich o.a. kunnen voordoen bij bergingsprojecten;

Profiel
-  Voltooide academische opleiding (TU Delft Martieme Techniek of Scheepsbouwkunde);
-  Enige jaren werkervaring in een voor deze vacature relevante functie;
-  Goede kennis en ervaring op het terrein van de hydromechanica, sterkteleer en software toepassingen gerelateerd aan het vakgebied;
-  Enthousiasme en zorgvuldigheid in het oplossen van problemen;
-  Praktische instelling gecombineerd met analytisch denkvermogen;
-  Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken;
-  Bereidheid om naar buitenland te reizen t.b.v. (bergings)projecten;
-  Affiniteit met kwaliteitssystemen.

Geboden
-  Een dynamische functie bij een unieke organisatie met veelal internationaal georiënteerde ojxfrachten;
-  Uitstekende arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met uw opleiding en ervaring;
-  Plaats binnen een enthousiast team van medewerkers.

Reacties
Voor aanvullende informatie over deze functie kunt u terecht bij 
de heer K. Krot, Project Manager, telefoon 0255 - 562 666.
Uw brief kunt u richten aan Wijsmuller Groep, t. a. v. Personeelszaken, 
de heer R. S. Veenstra, Postbus 510,1970 AM Ijmuiden.
Graag ontvangen wij uw reactie voor 1 oktober aanstaande. ? WIJSMULLER

RODUK
H andbo ek

• Ontwerpinformatie
• Bedrijfsinformatie
• Registers
• Toegankelijk en functioneel
• Onmisbaar voor de professionele ont

werper!
• Actueel: halfjaarlijkse aanvullingen

Pro dukt H andboek
Gids voor materialen en vervaardigingstechnieken 
ISBN 90 6007 781 4 
losbladig in I band 
Hoofdwerk 250 pagina’s 
Aanvullingen 2 maal per jaar ca. 100 pagina’s 
Prijs hoofdwerk ƒ 124,-; paginaprijs aanvullingen ƒ0,75 
incl. BTW , exd. verzendkosten

Speciaal voor Produkt Handboek is een unieke verzamelband ont
worpen van aluminium sandwich-materiaal.

Gids voor materialen 
en vervaardigingstechnieken
door H. Bos Waaldijk en Ir. W , Poelman 

Een greep u it de inhoud:

M aterialen
• eigenschappen
• specifieke functies en toepassingen
• verwijzing naar vervaardigingstechnieken 

en leveranciers

V ervaard ig ingstechnieken
• produktietechnieken,
• assemblagetechnieken
• verwijzing naar materialen, functies 

en leveranciers

T  echnische functies
• beschrijving van vele technische functies
• toepassingen in materialen
• toepassing in halffabrikaten en componenten

Bestel deze unieke uitgave!

W YT Uitgeefgrocp 
Antwoordnummer 20173 
3020 VB Rotterdam
faxen kan ook: 0 10 - 478 09 04



a t a  s h e e t

M A A S D I E P
Scheepswerf Pattje in Waterhuizen 
heeft op 26 juni het containerschip 
Maasdiep, bouwnummer 393, over
gedragen aan Scheepvaartonderne- 
ming Maasdiep C.V. (Feederlines) in 
Groningen. Het is het eerste schip met 
een breedte groter dan 16 m, dat 
door Pattje is gecontracteerd en opge
leverd. Het casco is gebouwd door 
Scheepswerf Alblas in Hendrik Ido Am
bacht, waarna de afbouw plaats vond 
bij de Pattje Assemblagewerf in de 
Eemshaven.

Het ladinggedeelte heeft drie ruimen, 
met dieselolie bunkertanks tussen de 
ruimen 1 en 2 en zware olie bunker
tanks tussen de ruimen 2 en 3.
Over de lengte van het ladinggedeelte 
heeft het schip een dubbele huid. De 
5 x 2  zijtanks zijn geheel voor water- 
ballast bestemd. De dubbele bodem 
onder het ladinggedeelte heeft 1 x 3 
tanks plus 4 x 2  tanks, met tussen deze 
laatste een pijpentunnel. Ook alle dub
bele bodem tanks zijn voor waterbal- 
last ingericht.
Verdere waterballast capaciteit is be
schikbaar in de voorpiek, in de daar
achter gelegen dieptank (waarin de 
dwarsschroefruimte is ingebouwd) en 
in de achterpiek. De ballastleidingen 
zijn van met glasvezel versterkte kunst
stof vervaardigd.
Brandstof- en ballasttanks zijn voorzien 
van een Ulstein Rekab centraal tank- 
meetsysteem.

In de machinekamer liggen tegen het 
voorste schot twee drinkwatertanks 
(naast hart schip) en twee settling- 
tanks voor zware olie (SB en BB); daar
achter aan SB de dagtank voor diesel
olie en aan BB de dagtank voor zware 
olie.
Op het tussendek in de machineka
mer zijn aan SB de hulpsets opgesteld; 
aan BB liggen de separatorkamer, 
voorraadtank thermische olie, elektri
sche bergplaats, schakelbordruimte en 
machinekamerwerk plaats.
Onder het tussendek bevinden zich di
verse smeerolietanks en een sludge- 
tank.
In de dubbele bodem onder de ma
chinekamer zijn een smeerolie circula- 
tietank en een tank voor vuile olie on
dergebracht.

Algemene gegevens

Hoofdafmetingen: 
Lengte o.a. 
Lengte LI. 
Breedte mal 
Holte 
Diepgang 
Draagvermogen 
Gross tonnage

118,16 m. 
109,90 m. 

18,80 m. 
8,50 m. 
6,42 m. 
6850 t. 
5296

Foto: Aerophoto Felde.

Snelheid:
Proeftochtsnelheid 17,0 kn op 4,16 m

diepgang en bij 85% MCR. getroffen om in een later stadium
Dienstsnelheid 16,5 kn op 6,47 m containergeleidingen aan te kunnen
diepgang en bij 85% MCR. brengen.

Klasse: Containercapaciteit:
L.R.: *  100A1, Dry Cargo Vessel, Con In de ruimen: 162 TEU.
tainer cargoes in Hold and on Upper- Aan dek/op de luiken: 438 TEU.
deck & Upperdeck Hatches, Ice Class Totaal: 600 TEU.
1C, *  LMC, UMS, Cargo hold for 14 t homogeen: 368 TEU.
ward suitable for dangerous goods. Reefer plugs: 60 St.

Verdere regels: Luiken:
Scheepvaart Inspectie. Kvaerner Ships Equipment hydrauli

sche vouwluiken, open aan onderzij
Tankinhouden: de.

Zware olie 660 m 3. Luik 1: 2 panelen.
Dieselolie 90 m 3. Luik 2: 2 x 2  panelen.
Smeerolie 47 m 5. Luik 3: 2 x 2  panelen.
Thermische olie 10 m 3. Luiken berekend op 1,75 t/m2 en op
Vuile olie 13 m3. stapelgewichten van 5 6 1 (TEU) resp.
Sludge 30 m3. 6 5 1 (FEU).
Drinkwater 55 m 3.
Waterballast 3580 m3. Laadgerei:

2 x NMF elektro-hydraulische dek-

Ladingsystemen kraan, SWL 4 0 1 op 26,4 m.

Laadruimen: Ruimventilatie:
Lengte ruim 1 13,40 m. Toevoerventilatoren op alle ruimen

ruim 2 25,95 m. met natuurlijke afvoer.
ruim 3 26,20 m. Ruim 1 1 x 7.000 m 3.

Breedte ruim 1 10,60/15,80 m. Ruim 2 en 3, elk 2 x 1 2 .0 0 0  m3.
ruim 2 en 3 15,80 m.

Vrije hoogte 8,60 m, Anti-heeling systeem:
maar in ruim 1 8,00 m. De zijtanks spant 63-83 worden als
Coaminghoogte 1,60 m. anti-heeling tanks gebruikt.
Inhoud ruim 1 lOOOm3. Anti-heeling pomp: Frame,

ruim 2 3600 m3. 1050 m3/h bij 8 mwk.
ruim 3 3700 m 3.
totaal 8300 m 3. Machinekamersystemen

Tanktop: (geïnstalleerd door Recon, elektrische
Berekend op 10 t/m2 en stapelge installatie door Eekels)
wichten van 72 t (TEU) resp. 96 t
(FEU). Hoofdmotor:

Mak, 8 M 552C, 5900 kW, 500 tpm.
Containergeleidingen: Koppeling:

Er zijn constructieve voorzieningen Vulkan Rato-X.

Tandwielkast:
Lohmann & Stolterfoht, Navilus 
GCS 900, reductie 3,217:1.

Schroef:
Lips, verstelbaar, vijf bladen, diame
ter 4300 mm.

Asgenerator: 
via PTO op tandwielkast Stamford, 
830 kVA, 1800 tpm, 440 V, 60 Hz.

Generatorsets:
3 x Caterpillar dieselmotor, 3408 Dl- 
TA, 378 kW, 1800 tpm en type SR4 
generator, 438 kVA.

Haven/nood set:
Caterpillar dieselmotor, 3304 DI-TA, 
116 kW, 1800 tpm en type SR4 ge
nerator, 132 kVA.

Walvoeding: 125 A.

Warmtevoorziening: 
thermische olie systeem met Wies- 
loch oliegestookte ketel, 500.000 
kcal en Wiesloch afgassen ketel, 
500.000 kcal

Pompen:
1 x Azcue zoutkoelwaterpomp,
230 m3/h bij 2,6 bar.
2 x Azcue H.T. zoetkoelwaterpomp, 
130 m5/h bij 3 bar.
2 x Azcue LT . zoetkoelwaterpomp, 
120 mVh bij 2,5 bar.
1 x Azcue reserve smeeroliepomp, 
98 m3/h bij 10 bar.
2 x Azcue brandstoftrimpomp, 
10 m 3/h bij 2,5 bar.
1 x Megatorsludgepomp,
22,5 m3/h bij 5 bar.
2 x Azcue ballast/lenspomp, 
350m 3/h bij 1,8 bar.
2 x Azcue brandblus/dekwaspomp, 
60 m3/h bij 7,8 bar.
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Verdere werktuigen:
2 x Alfa Laval brandstofseparator,
5600 l/h.
1 x Alfa Laval dieselolieseparator, 
1700 l/h.
1 x Alfa Laval smeerolieseparator, 
9000 l/h.
2 x Atlas Copco compressor,
40 rn'/h bij Î0  bar; 2 luchtvaten van 
elk 5 0 0 1.
1 x Blohm & Voss lenswaterreiniger, 
1 ,0 m J/h.
1 x hydrofoorsysteem, 500 liter.
1 x Hamworthy sewage installatie.

Alarmsysteem: 
fabrikaat IPH; 115 sensoren.

Uitrusting

Stuurgerei:
Roer: Bot vrijhangend balansroer. 
Stuurmachine: Tenfjord, draaivleu- 
gel type SR 722, 2 x 60°. 
Dwarsschroef: jastram, BU 90 F, vier

vaste bladen, diameter 1600 mm, 
400 tpm, elektrisch aangedreven 
600 kW, stuwkracht 8 ,0 1.

Anker- en meergerei:
Voorschip: 2 x 2835 kg HHP Pool- 
TW anker met in totaal 552,5 m ket
ting van 48 mm; behandeld door 
2 x Brattvaag/Ulstein elektrohydrau
lische lier met elk een nestenschijf, 
een trommel voor 220 m polypro- 
pyleen tros van 48 mm en een ver- 
haalkop.
Achterschip: 2 x Brattvaag/Ulstein 
elektrohydraulische lier met elk een 
trommel voor 220 m polypropyleen 
tros van 48 mm en een verhaalkop.

Brandbestrijding:
MSB detectie apparatuur met rook- 
detectoren in accommodatie en ma
chinekamer.
CO ; -systeem voor machinekamer 
en ruimen; C 0 2-kamer op hoofddek 
aan SB voor de kampanje.

Noodbluspomp in voorschip: Azcue, 
60 m !/h, 6 bar.

Reddingmiddelen:
1 x Fassmer vrije val reddingboot, 19 
personen.
1 x Fassmer rescue boot, 10,5 kW 
buitenboordmotor.
1 x Acta elektro-hydraulische kraan 
voor beide boten, SWL 4 t op 5 m; 
tevens proviandkraan.
2 x opblaasbaar vlot, Wolf Products, 
elk 20 personen.
1 x Acta davit voor BB vlot.
1 x lijnwerp-apparaat.

Navigatie- en communicatie-appara- 
tuur:
als gebruikelijk op dit type schip; 
GMDSS-gebied A3.

Accommodatie

Op 6e laag (brugdek): stuurhuis.
Op 5e laag: suites kapitein en eigenaar

(diens dagverblijf tevens kantoor).
Op 4e laag: suites Ie  stuurman en Ie  
machinist.
Op 3e laag: suite 2e stuurman, reserve 
hut, AC-ruimte.
Op 2e laag: hutten bootsman en 3e 
stuurman, suite 2e machinist.
Op Ie  laag (kampanjedek): ventilatie- 
ruimte kombuis, dektoilet, ladingkan- 
toor, twee bemanningshutten, hut 
kok, noodgeneratorruimte.
Op hoofddek: in het front; kombuis, 
mess officieren, toilet, wasserij, afgang 
naar machinekamer, kleedruimte, hut 
motorman; verder naar achter: mess 
bemanning, proviandruimen, stuur- 
machinekamer en reserve hut.
Alle hutten hebben een eigen toilet- 
uniL De gehele accommodatie is 
voorzien van airconditioning en van 
zwevende vloeren.

jaar werd gerealiseerd. De dokkingen 
resulteerden in 5,3 %  minder afvaar
ten vergeleken met 1996. Het gemid
deld aantal passagiers per afvaart bleef 
stabiel zodat 460.000 passagiers ver
voerd werden, ook 5,3 %  minder dan 
vorig jaar. Het aantal vervoerde auto's 
bleef overigens gelijk (96.000).
P&O North Sea Ferries heeft vertrou
wen in het tweede half jaar.
P&O North Sea Ferries is sinds eind 
1996 een volle dochteronderneming 
van The Peninsular & Oriental Steam 
Navigation Company in Londen en 
onderdeel van haar veerdienstdivisie, 
P&O Ferries.
P&O North Sea Ferries' exploiteert 
een vloot van 16 schepen, die vracht- 
routes bedienen tussen Zeebrugge en 
Felixstowe, Huil en Teesport en vanuit 
Rotterdam (Europoort) voor die Engel
se havens. Daarnaast worden passa- 
giersroutes onderhouden tussen Zee
brugge en Rotterdam (Europoort) 
enerzijds en Huil anderzijds.

Q  men én dij k - feasebility studies - bouwbegeleiding
SoeteSÉheer ~ tekenwerkzaamheden - ontwerp

scheepsbouwkundig bureau ■
Groothandelsgebouw E-7 Postbus 29156 3001 GD ROTTERDAM Tel : 010-4130852 Fax :010-4130851

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

Voor het uitzenden, detacheren, werven & selecteren van
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P&O North Sea Ferries goed eer
ste half jaar

P&O North Sea Ferries kijkt terug op 
een goede eerste helft van 1997. De 
vrachtvolumes laten een toename van 
7,4%  zien terwijl het aantal vervoerde 
passagiers op de cruiseferries stabiel is 
gebleven.
De toename in vrachtvolumes is voor
al toe te schrijven aan een capaciteits
uitbreiding die gerealiseerd kon wor
den door een verlenging van twee van 
de vrachtschepen. In cijfers uitgedrukt 
is het aantal running meters in de eer
ste zes maanden van dit jaar met 
269.951 gestegen tot 3.917.760 run
ning meters. Gemiddeld groeide het 
verkeer op de Zeebrugge routes wat 
meer dan die op de Rotterdam routes. 
P&O North Sea Ferries rekent, anders 
dan de meeste andere maatschappij
en, in running meters in plaats van 
units. Dit komt vanwege de verschil
lende soorten transportmiddelen die 
het bedrijf vervoert. Gemiddeld geno
men komt het totale running meters

van 3.917.760 neer op 392.000 units. 
De vier passagiersschepen (Norsun, 
Norsea, Norstar, Noriand) ondergin
gen begin dit jaar ingrijpende verbou
wingen om de faciliteiten voor de pas

sagiers aanmerkelijk te verbeteren. De 
(relatief lange) dokperiode werd te
vens benut om de schepen in de kleu
ren van de P&O vloot te brengen, in 
verband met de fusie die eind vorig
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L e z e r s  s c h r i j v e n

De volgende brief van de heer Ch. 
Beek plaatsen wij in zijn geheel:

New Orleans, 5 april 1997

Geachte Dames en Heren,

Tegenstrijdige uitlatingen in uw artikel 
"IMO en de veiligheid van ro-ro sche
pen' van februari 1996 hebben mij er
toe gebracht om hier nader op in te 
gaan.

Wat is een veilig schip? Volgens welke 
normen moet men deze vraag bena
deren? Is een schip, waar alles volgens 
de geldige certificaten in goede staat 
verkeert dat ruimschoots is uitgerust 
en waar dus ook alle veiligheidsmidde- 
len aanwezig zijn en in goede staat 
verkeren en waar een vakbekwame en 
goed geschoolde bemanning het 
werk verricht een veilig schip?

Volgens de "World Casualty Statistics 
1994" van Lloyd's Register of Ship- 
ping zijn ro-ro schepen even veilig als 
alle andere schepen. Daarmede is de 
zaak voor Lloyds afgedaan en gaat 
men weer over tot de orde van de 
dag. Dit valt zeer te betreuren aange
zien een uitspraak van Uoyds wel bij
zonder zwaar weegt.

Volgens een andere statistiek zijn de 
consequenties van een scheepsramp 
met een ro-ro schip wel ernstiger. Het 
verlies van mensenlevens bij scheeps
rampen is dan niet meer evenredig 
met het aantal verloren schepen.

En precies hier moeten we het toch 
zoeken als we een betere veiligheid 
willen garanderen voor de opvaren
den (passagiers en bemanning). Niet 
zo zeer het aantal brandblussers, video 
camera's, alarm installaties, lampjes op 
de brug die aangeven of de boegdeur 
nu wel of niet dicht is, enz.enz. maar 
de norm zou moeten zijn: hoe veilig 
kan een passagier naar zijn bestem
mingshaven worden vervoerd, daarbij 
niet rekening houdend met de een of 
andere statistiek.
In de luchtvaart is het nu eenmaal an
ders. Zelfs het best onderhouden toe
stel geeft geen 100%-ige garantie met 
alle gevolgen van dien. Maar in de 
scheepvaart kunnen toch andere nor
men worden gehanteerd. Of staat al a 
priori vast dat bij het vergaan van een 
ro-ro-ferry het omkomen van de 
meeste mensen aan boord iets onont
koombaars is en dus als een voldon
gen feit wordt aanvaard?

Regelmatig worden we weer opge
schrikt door een scheepsramp veroor
zaakt door het vergaan van een ro-ro- 
ferry. Afschuwelijke taferelen moeten 
zich die laatste minuten (of beter se
conden) hebben afgespeeld voordat 
het schip in de diepte verdween. Dui

zenden nabestaanden worden getrof
fen door het leed en de vraag daarna 
luidt altijd: Had dit kunnen worden 
voorkomen? Het antwoord hierop is 
een duidelijk )A. Het had kunnen wor
den voorkomen.

Ik heb zeff meer dan 13 jaar als gezag
voerder gevaren op een ro- ro schip, en 
mij intensief bezig gehouden met de 
problematiek van dit soort schepen.

Ro-ro schepen wordt qua constructie 
de meest elementaire veiligheidsnorm 
onthouden en die luidt nog steeds: 
waterdichte indeling.

Voor een ro-ro schip denk ik niet aan 
permanente waterdichte schotten 
maar aan hydraulisch mobiele schot
ten op de daartoe berekende plaatsen 
aangebracht die, wanneer eenmaal 
gesloten, het schip op zee waterdicht 
indelen en die in de haven in geopen
de toestand het berijden van het 
hoofddek niet, of nauwelijks belem
meren. Voor de scheepsbouwer beslist 
een haalbare zaak. Maar waarom dan 
schuwen de experts dit te erkennen? 
Zou een erkenning hiervan soms een 
bevestiging zijn dat zij hebben gefaald 
in hun euforische benadering van dit 
soort schepen? Of zijn er nog andere 
consequenties aan verbonden die van 
juridische aard zijn?

Het vergaan van ro-ro ferries zal niet 
kunnen worden voorkomen. De vol
gende ramp staat ons alweer te wach
ten, het is een kwestie van dagen, we
ken, maanden, misschien zelfs jaren. 
Zelfs 'future casualty statistics' zullen 
dit helaas kunnen aantonen. Maar het 
is een wezenlijk verschil of wederom 
vele honderden erbij zullen omkomen 
of misschien ‘slechts' enkele dentallen 
of dat er helemaal geen slachtoffers te 
betreuren vallen. De 573 passagiers 
van het Cruiseschip "Maxim Gorki", 
dat enkele jaren geleden een ijsberg 
ramde, hadden geluk dat ze geen pas
sagiers aan boord van een ro-ro-ferry 
waren!! Dit gold ook voor de overle
venden van de "Titanic".

Wat moet er nog meer gebeuren alvo
rens er de technisch nodige maatrege
len worden getroffen? Het klinkt mis
schien wrang maar indien aan boord 
van de "Estonia" de passagiers de 
Amerikaanse nationaliteit zouden heb
ben gehad, zouden de claims tot in de 
miljarden zijn gestegen. Dit had mis
schien wel het veiligheidsbesef van de 
experts doen veranderen en misschien 
zouden de scheepswerven al begon
nen zijn met het toepassen van de no
dige structurele veranderingen.

Aan de naval architects dus de uitda
ging! Geef ze een kans! Het maakt im
mers een wezenlijk verschil of het ver
gaan van een schip een kwestie is van 
minuten dan wel van uren. Vele over
levenden van komende scheepsram
pen zullen u er dankbaar voor zijn.

Misschien behoort u er ook bij, het 
kan immers iedereen overkomen.

Ik hoop dat mijn relaas niet uitsluitend 
op dovemans oren zal stuiten. Het 
toeval wil dat in dezelfde uitgave een 
artikel staat omtrent "risk, reliability 
and safety", eveneens een zienswijze 
van Lloyds Register! Waarom is dit uit
sluitend van toepassing op bemannin
gen? Het "Risk Assessment" is voor 
100 %  ook van toepassing voor de 
scheepsbouwer en het classificatie bu
reau zetf. Ik citeer: -  what can go 
wrong? how likely is it to go wrong? 
what happens if it goes wrong? does it 
matter? -  if it does, what can we do to 
prevent it from going wrong in the 
first place or how can we mitigate or 
reduce the consequences? -  De mees
te experts zullen met allerlei tegenar
gumenten trachten te bewijzen waar
om die technische veranderingen, en 
volgens welke statistieken, allemaal 
niet nodig zijn. Maar misschien is er 
toch iemand bij die het ro-ro pro
bleem niet uitsluitend als een tech
nisch probleem zal benaderen maar 
vooral ook eens de consequenties erbij 
zal betrekken en daar gaat het mij om.

Met vriendelijke groeten

Ch. Beek 
Kustweg 254 
9933 BM Delfzijl

Deze brief kwam van medewer
kers van de TU- Detft:

Betreft: Reactie artikel SWZ juni 1997 

20 juni 1997

Geachte Redactie,

Hierbij wij ik reageren op uw artikel 
'Internet, Een Maritiem Stiefkind' in 
Schip & Werf de Zee van juni 1997, 
waarin u naar aanleiding van de publi
catie van de Maritieme Intemet-gids, 
door Fairplay Publications, een artikel 
schrijft over de geringe aanwezigheid 
van de Nederlandse maritieme sector 
op internet.
Hierin oppert u al de mogelijkheid dat 
de Fairplay gids onvolledig is, hetgeen 
ook inderdaad het geval is. Dit is op 
zichzelf ook niet zo verwonderlijk wan
neer men nagaat hoe snel de ontwik
kelingen gaan op internet.

Anders dan u suggereert is de TU Delft 
niet meer met potlood en papier bezig 
maar heeft ook zij de weg naar de 
Electronic Highway gevonden. Binnen 
de overkoepelende 'site' van de TU 
Delft, is er ook een afdeling Maritieme 
Techniek welke onderdeel is van de si
te van de Faculteit der Werktuigbouw
kunde en Maritieme Techniek. Deze is 
te vinden onder het adres 
http://www- mt.wbmt.tudelft.nl/wel- 
kom.htm.
Naast deze algemene site van de Vak

groep, zijn er tevens nog de eigen sites 
van de sectie Hydromechanica (ht- 
tp://www- mt.wbmt.tudelft.nl/hy- 
dro/docs/index.html) en onze eigen 
site, die van de Leerstoel Rederijkunde 
(http://www- mt.wbmt.tudelft.nl/re- 
derijkunde/overview.htm). De site van 
Hydromechanica geeft informatie over 
een viertal onderwerpen: Research, on
derwijs, faciliteiten en personeel. De site 
van Rederijkunde geeft informatie voor 
studenten (zoals vakken, tentamens en 
afsluderen bij de leerstoel), maar ook in
formatie die relevant is voor niet-stu- 
denten. Onder deze laatste vallen met 
name een overzicht van alle onderwer
pen waarmee afstudeerders zich sinds 
het oprichten van de leerstoel mee be
zig hebben gehouden, publicaties van 
de leerstoel en informatie over de drie 
Shortsea Shipping conferenties die 
sinds 1992 door ons georganiseerd zijn. 
Verder willen wij bedrijven In de mari
tieme sector de mogelijkheid geven 
om hun vacatures voor maritieme aca
demici op onze site te publiceren.

Uit het voorgaande blijkt dat de Inter- 
net-gids van Fairplay niet volledig is, 
iets wat overigens geld voor ieder 
overzicht van maritieme internet sites. 
Om een goed en actueel overzicht te 
houden is het mogelijk gebruik te ma
ken van een aantal sites die zich toege
legd hebben op het verzamelen van 
zoveel mogelijk links naar bestaande 
maritieme internetsites. Naast de site 
van Fairplay (www.fairplay-publica- 
tions.co.uk/weblinks/sites.htm) kan ik 
de lezer nog een drietal andere sites 
aanbevelen; deze zijn:

-Korab Marine Links Collection 
(http://www.pg.gda.pl/%7Ekorab/- 
kor lnk.html),
-Captains Maritime, Merchant Mari
ne, Ships and Nautical Links 
(http://www.ime.net/--drwebb/ma- 
ritime.html)
-Admis Home Page (http://www.ad- 
mis.com.pl/).

Naast deze sites zijn er nog vele an
dere sites met maritieme links, die 
zonder veel moeite gevonden kun
nen worden.

Het is jammer dat tot nu toe niet 
meer Nederlandse maritieme bedrij
ven de weg naar het Internet gevon
den hebben, aangezien de mogelijk
heden, ondanks de gebreken zoals 
de soms tergend lage snelheid, 
schier eindeloos zijn. Ik juich het dan 
ook van harte toe wanneer meer be
drijven, inclusief uw blad, hun entree 
zouden maken op het net.

Ir. F.A.|. Waals
Technische Universiteit Delft 
Faculteit der Werktuigbouwkunde 
en Maritieme Techniek 
Leerstoel Rederijkunde 
e-mail: f.a.j.waals@wbmt.tudelft.nl
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S C H E E P V A A R T

Brede Heroverweging Loodswezen

De Commissie Brede Heroverweging Loodswezen onder leiding van prof. dr. P.H.A. Frissen heeft op 9 juli 1997 
haar advies "Het Loodswezen heroverwogen" uitgebracht aan minister Jorritsma van Verkeer en W aterstaat. 
Hierna publiceren wij de persberichten die over dit onderwerp zijn uitgegeven door respectievelijk het Minis
terie van Verkeer en W aterstaat en het Loodswezen.

Commissie Fris
sen biedt advies 
Loodswezen aan
Volgens de com
missie moeten de 
Nederlandse zee
havens meer 
zeggenschap krij
gen over de nau
tische dienstver
lening. Daarvoor 
wordt in elk zee- 
havengebied een 

"Regionale Autoriteit" ingesteld met 
grote bevoegdheden op dit gebied. In 
de "Regionale Autoriteit" zijn de ge
bruikers (reders, scheepsagenten etc.), 
de aanbieders van nautische dienstver
lening (loodsen, slepers etc.) en de rijks
havenmeester vertegenwoordigd. Op 
het functioneren van de regionale auto
riteiten wordt toezicht uitgeoefend 
door een onafhankelijke "Raad van 
Toezicht" die gevraagd en ongevraagd 
kan adviseren aan de Minister van Ver
keer en Waterstaat en de regionale au
toriteiten. Ook wil de commissie dat er 
concurrentie komt op het gebied van 
de nautische dienstverlening en dat de 
monopoliepositie van het Loodswezen 
wordt beëindigd. De zeehavens moe
ten financieel gezien ook meer op ei
gen benen komen te staan. Zo hoeft de 
haven van Rotterdam volgens het ad
vies niet langer aan de tekorten op de 
loodsgelden van andere havens bij te 
dragen. Waar havens zich zelf niet kun
nen bedruipen moet uiteindelijk de 
overheid bijspringen.

In een eerste reactie zei minister Jorrits- 
ma dat zij met belangstelling kennis 
heeft genomen van het advies. Het ad
vies vormt naar haar mening een vol
doende basis en vertrekpunt om de 
door alle partijen gewenste grotere ver
antwoordelijkheid van de Nederlandse 
zeehavens bij de nautische dienstverle
ning vorm te geven. Ook biedt het op 
temnijn kansen om te komen tot flexibi
lisering binnen de nautische dienstverle
ning, met voordelen voor de gebruikers 
zoals meer maatwerk en een betere 
prijs/prestatie verhouding. Dit sluit ook

goed aan bij de doelstelling van het zee- 
havenbeleid. Bij de implementatie van 
het advies moet wel rekening worden 
gehouden met lopende onderzoeken 
die te maken hebben met onderdelen 
van het advies. De minister is van plan 
om voor de uitwerking van het advies in 
overleg met het ministerie van Econo
mische Zaken na de zomer een plan 
van aanpak op te stellen. Begin 1998 
hoopt zij met de Tweede Kamer over
eenstemming te bereiken over de voor
gestelde uitwerking van het advies.

De Commissie Brede Heroverweging 
Loodswezen werd in juni 1995 inge
steld met als taak om een advies uit te 
brengen over de herstructurering van 
het Loodswezen. De commissie stond 
onder voorzitterschap van prof. dr. 
P.H.A. Frissen, hoogleraar bestuurskun
de aan de Katholieke Universiteit Bra
bant. Verder bestond de commissie uit 
prof. ir. H. Molenaar (hoogleraar ver- 
voerseconomie Erasmus Universiteit 
Rotterdam), j.W. Boekhoven (burge
meester Schiermonnikoog), drs. J. Ach
terstraat (lid van Provinciale Staten pro
vincie Noord-Holland), j.C .Th. van der 
Doef (burgemeester Vlissingen) en drs. 
W.|.L. Ligthart (Twijnstra Cudde). De 
commissie werd bij haar werkzaamhe
den ondersteund door het Schoordijk 
Instituut van de Katholieke Universiteit 
Brabant.

L L o o d s w e z e n

Loodswezen voorstander regionale be
stuurlijke autoriteit
Regionalisering van de bevoegdheid 
om schepen verplichtingen op te leg
gen leidt tot de noodzakelijke grotere 
flexibiliteit. Dit mag echter niet ten kos
te gaan van de veiligheid. Dit schrijft de 
Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) 
in een brief aan minister jorritsma van 
Verkeer en Waterstaat in een reactie op 
het verschijnen van het rapport van de

Commissie Brede Heroverweging 
Loodswezen. Dit rapport is vandaag 
door de voorzitter, prof. Frissen, aan de 
minister aangeboden.
De NLC ziet in de voorstellen van de 
Commissie Frissen de mogelijkheid om 
eindelijk te komen tot de gewenste 
flexibilisering van de tariefstructuur. Nu 
nog zijn de loodsen gehouden aan vas
te, door de minister vastgestelde, tarie
ven. Meer marktwerking maakt het 
voor de loodsen mogelijk beter in te 
spelen op de wensen van de (veelal in
ternationale) klanten. De NLC is overi
gens fel gekant tegen de suggestie van 
de Commissie Frissen om de onafhan
kelijke regionale bestuurlijke autoriteit 
een inkoopfunctie toe te kennen. Dit 
leidt immers eerder tot minder dan tot 
meer marktwerking. Met het oog op de 
kwaliteit van dienstverlening, die mede 
wordt bepaald door de kwaliteit van de 
organisatie, is de NLC voorstander van 
de invoering van een vergunningen- of 
concessiestelsel.
In de brief aan de minister vraagt de 
NLC expliciet aandacht voor de positie 
van het personeel van het Facilitair be
drijf Loodswezen. De reeds tien jaar du
rende bestuurlijke discussie en de daar
mee gepaard gaande onzekerheid 
vergt veel van de betrokkenen. Snelle 
politieke besluitvorming, waarbij reke
ning wordt gehouden met de belan
gen en positie van alle 430 medewer
kers, is gewenst. De NLC wijst er in dit 
verband op dat de overheid indertijd bij 
de verzelfstandiging niet over één 
nacht ijs is gegaan.
De Nederlandse Loodsencorporatie is 
de koepelorganisatie van registerloods- 
en in Nederland. De loodsen zijn geor
ganiseerd in een beroeps- en bedrijfsor
ganisatie en zijn operationeel in vier 
regio's: Noord, Amsterdam-ljmond, 
Rotterdam-Rijnmond en Scheldemon- 
den. Het Loodswezen telt 600 register- 
loodsen en 430 medewerkers als on
dersteunend personeel. Tezamen 
realiseren zij jaarlijks een omzet van cir
ca 260 miljoen gulden.
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V E R E N I G  I N G S N I E U W S

100 JAAR JONG

NEDERLANDSE 
VERENIGING  

VAN TECHNICI 
OP SCHEEPVAART  

GEBIED
Netherlands Society 

of M aritim e 
Technology

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

Ledenadministratie

Wij doen een beroep op u om uw ver
melding in onze ledenlijst even na te 
lopen. Het komt nog steeds voor dat 
wij "Schip en Werf de Zee" en post te
ruggestuurd krijgen omdat het adres 
in onze administratie na een verhui
zing niet is gewijzigd. Zoals u zult be
grijpen moet uzelf het initiatief hiertoe 
nemen.
Tevens is het van belang dat uw be
roepsvermelding juist is aangegeven; 
dus de functie en de firma waar u 
werkt. Dit ondersteunt het doel van de 
ledenlijst; onderlinge informatie van 
de leden.
Om dit makkelijker te maken, hebben 
wij in de huidige ledenlijst een beroe
penregister toegevoegd. Hierin zijn al
leen leden vermeld die hiervoor toe
stemming hebben gegeven. Het is 
trouwens dezelfde vermelding als in 
de gewone ledenlijst.
Indien u ook in dit register wilt voorko
men, verzoek ik u dit aan ons kenbaar 
te maken. Graag ook aangeven onder 
welke branche- vermelding u wilt 
voorkomen.

Als laatste het volgende; Een aantal le
den wenst een 'betaaladres' (het adres 
waar de acceptgiro naar toe gestuurd 
moet worden) dat anders is dan het 
'postadres' (het adres voor SWZ en 
post). Onze administratie is nu hieraan 
aangepast. In dit geval is het van be
lang dat uw naam op uw betaling 
wordt vermeld; dat bespaart ons een 
hoop uitzoekwerk.

VerkiezJng van het laar

Voor de vijfde maal achtereenvolgend 
organiseert de Nederlandse Ingeni- 
eursvereniging NIRIA de verkiez.lng 
van het Jaar. Op 14 november 1997 
zal de verkiezJng van het jaar plaats
vinden in het nieuwe gebouw van de 
Haagse Hogeschool. NIRIA wil met de
ze verkiezing de maatschappelijke 
aandacht voor het beroep van de hbo- 
ingenieur vergroten.

Bedrijven en organisaties kunnen tot 
4 oktober a.s. kandidaten aanmelden. 
Er zijn enkele voorwaarden verbonden 
aan de kandidatuur. De kandidaat 
moet; Ing. zijn; minimaal vier jaar 
werkervaring hebben; werkzaam zijn 
in een technische, technisch commer
ciële of technisch organisatorische 
functie; bereid en in staat zijn tot 
openbare presentaties; en woonachtig 
en werkzaam zijn in Nederland.

Aan de Ing. van het jaar 1997 zal een 
exclusief, door Vion de Swart, voor de
ze gelegenheid ontworpen sculptuur 
worden uitgereikt. Tijdens deze dag 
zal een mini-symposium gehouden 
worden over de betekenis van tech
niek in de recreatie sector.

Verdere informatie bij het alg. secreta
riaat.

I n  M e m o r i a m

H .L Schwab

Op 11 juli 1997 is overleden de heer 
H.L. Schwab, oud-leraar Hogere Zee
vaartschool in Amsterdam. De heer 
Schwab was 93 jaar en 49 jaar lid van 
de NVTS.

E. Smid

In Groningen is op 10 juli 1997 overle
den de heer Evert Smid, bekend in 
kustvaartkringen te Groningen en als 
expert van de Onderlinge Scheepsver- 
zekering Oranje. Hij is vele jaren een 
zeer betrokken lid geweest van de 
NVTS, afdeling Noord. De heer Smid 
was 83 jaar en ruim 36 jaar lid van de 
NVTS.

Ing. Tli. Niemeijer

Te Hoogezand is op 10 augustus overle
den ing. Th. Niemeijer, directeur Pattje 
Shipyards. De heer Niemeijer was bijna 
54 jaar en ruim 16 jaar lid van de NVTS.

P e r s o n a l i a

G. Schouten

Op 4 juli j.l. ontving de heer G. Schou
ten, secretaris Technische en Nautische 
Zaken bij het Centraal Bureau voor de 
Rijn en Binnenvaart een Koninklijke on
derscheiding. Hij is benoemd tot Ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
De heer Schouten heeft zich op bijzon
dere wijze ingezet voor de Scheep
vaart. Dankzij zijn milieuvriendelijke 
ideeën heeft Nederland een unieke po
sitie op kunnen bouwen in het interna
tionale vervoer van gas over water.

B a l l o t a g e

Vooigesteid voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

|.S. Bakker
Marketing Manager
Klaverruiter 27, 3224 BH Hellevoetsluis
Voorgesteld door |.H. Wutder
Afdeling Rotterdam

Ing. R. Bunders
Director Marketing Sales Schat-Har- 
ding, Utrecht
Dorpsstraat 407,1531 Warmer 
Voorgesteld door |.|. Siezen 
Afdeling Noord

Ing S.P. Dil
Sales Manager Shipdock, Amsterdam 
Veldzichtlaan 126, 2015 CD Haarlem 
Voorgesteld door R.R. Strijland 
Afdeling Amsterdam

W. Honders
Manager afd. Nieuwbouw Van Oord- 
AZC B.V., Gorinchem 
Munnikenland 26 ,4254 EB Sleeuwijk 
Voorgesteld door |. van Gelder 
Afdeling Rotterdam

C.J.L. Jordan
Manager Production Verolme Botlek, 
Rozenburg
Klaverstraat 59 ,4322 CG Scharendijke 
Voorgesteld door M.J. van der Wal 
Afdeling Rotterdam

Ir. E.H. van Leeuwen 
Bedrijfsleider Wilton-Fijenoord, 
Schiedam
Maria Rutgersstraat 15, 3141 XR, 
Maassluis

Voorgesteld door E.A. Molenaar 
Afdeling Rotterdam

J.J. Verborst
Sales manager Schat-Harding, Utrecht 
Torenlaan 46,1261 GE, Blaricum 
Voorgesteld door).). Siezen 
Afdeling Noord

W. Westdijk
Projectplanner, IHC Holland N.V., 
Kinderdijk
Vlietkade 10, 3262 JN Oud-Beijerland 
Voorgesteld door G.M , Schouten 
Afdeling Rotterdam

Th.J.G. Wurtz
Directeur Van Ingen Pijpwerken, 
Rotterdam/Amsterdam 
Nachtegaalstraat 4, 3281 jS Numans- 
dorp
Voorgesteld door R.R. Strijland 
Afdeling Rotterdam

Ing. M.O. van der Zwaluw 
Projectmedewerker, De Hoop Lobith, 
Tolkamer
Braamkamp 222, 7206 HK Zutphen 
Voorgesteld door F. Drenth 
Afdelina Amsterdam

Voorgesteld voor het 
JUNK) RLIDMAAT5C HAP
M. Bulten
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Rotterdam Et Omstreken

Ziekerstraat 30, 6511 LH Nijmegen 
Voorgesteld door W.A.Th. Bik 
Afdeling Rotterdam

R.G.M. Emens
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Haarlem
2e van Swindenstraat 8311, 1093 VL 
Amsterdam
Voorgesteld door T. Lantau 
Afdeling Amsterdam

Voorgesteld voor het 
BELANGSTELLEND LIDMAAT
SCHAP

M. Gotjé
Operation Manager Greenpeace Mari
ne Services, Amsterdam 
p/a Keizersgracht 176, 1016 DW Am
sterdam
Voorgesteld door j.M . Veltman 
Afdeling Amsterdam

Gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

Ing. A.J.R. van Dongen 
Ing. J.W. van de Geer 
Ing. J. van der Horst

Gepasseerd voor het 
COMBINATIEUDMAATSCHAP

Ir. B.R.I. Luttmer

Gepasseerd voor het 
JUNIORLIDMAATSCHAP

F.M. Aalbersberg 
). Ackerstaff 
Mevr. E.C.A. ter Bekke 
j.P. van den Dool 
E. Duvivier 
W.S. Feenstra 
K. van der Heide
E.H. Henny 
T.H. Hol
Mevr. M. van der Honing 
M.J. jehee 
S. de Jong 
M.R. Krikke 
P.D. Los
L.P.H.M. van Maurik 
S.F. Mulders 
P.C. van Noort 
|. Ras
A.j.B. Renes 
H.S. Risselada
F.W. Roosendaal
C.W . Ruijgrok 
|.A, Smits
O. Ulutas 
N.C.A. Wager 
A. de Weerd
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BELJON - WESTERTERP
ADVIES - WERVING - SELECTIE

(a s s .) PRODUCTIELEIDER V/M
SCHEEPSREPARATIE

H el bureau

Hei/on + Westerterp Is een 
bureau voor werving en 
selectie, assessmenl center, 
psychologisch onderzoek, 
outplacement, coacbing en 
loopbaan en personeels- 
ailvies met kantoren in 
Drachten, Groningen en 
per I Januari 1998 in 
/.tvolle

De so llicita tieprocedure

V vraagt telefonisch o f 
per fa x  ons sollicitatie
formulier op en u ontvangl 
dan informatie over het 
vervolg van de procedure. 
Het ingevuUle form ulier 
dient uihriijk 20 sefttemher 
a s in ons beril te zijn om 
<utn de procedure deei te 
nemen
tb' tntervieu 's vinden 
/tinais in week 41.
Dl' arbeiilsotvreenkomst 
zal op .it) oktober 1997 
worden getekend 
Ivn fgmeps-)assessmenl 
center en psychologisch 
onderzoek kunnen luulir- 
ileel uitmaken van de 
/nrxedun"

lieljon + Wcsterier/) 
hum  Corpus den ihx >m lt)8 
9728JR Groningen

lèiefoon (OIO) 5 2 6 6 6 2 2  
Kix(OW ) 52666  II 
bltpri/wutu'. nn-online.nl

Arbddsbemiddetingsver- 
gunning CBA/A 91.0079

Het bedrijf

\ '
N iestern  San d e r B V  te Delfzijl 
beschikt als scheepsnieuw bouw - en 
sch eep srep ara tieb ed rijf over g e
avanceerde faciliteiten, ook buiten
d ijks. Het bedrijf, lid van CO N O SH IP  
International, biedt haar internatio
nale k lantenkring een volledig 
serv icepakket, zow el bij periodiek 
onderhoud als bij calam iteitenrepa
raties. N iestern Sander staat voor: 
snelheid , accu ra te sse , een goede 
arbeidsm oraal en expertise  op alle 
deeld iscip lines. D aarnaast is er de 
u itstekende infrastructuur. Sam en 
bepaalt dit alles de kwaliteit van het 
eindresultaat. De scheepsreparatie- 
w erf, in c lu sie f de afdeling  land- 
industrie, biedt direct w erk aan circa  
150 m edew erkers.

De functie

U bent m edeverantwoordelijk voor 
het uitvoeren van staal- en werktuig
bouwkundige reparaties aan diverse 
types zee- en binnenvaartschepen. 
Tevens behoort de m achinefabriek 
gericht op industriële en maritieme 
projecten, tot uw verantwoordelijk-

heidsgebied. U realiseert productivi- 
teits- en kwaliteitsverbeteringen en 
stem t de activiteiten nauwkeurig af 
op de e isen en w ensen  van de 
klanten. U organiseert een optimale 
inzet van techniek, m ensen en m id
delen binnen het afgesproken bud
get. U rapporteert aan de directie en 
de huidige productieleider en zult 
hem na een uitvoerige inwerkperiode 
opvolgen.

De kandidaat

U heeft een techn ische H BO  oplei
ding afgerond in de richting van 
scheepsbouw  en/of werktuigbouw. 
U heeft meerdere jaren ervaring in 
een vergelijkbare functie in dezelfde 
branche. U behoudt het overzicht en 
blijft effectief in de m eest uiteenlo
pende s itu a tie s . U onderneem t 
actie , bew aakt de dead lines, bent 
besluitvaardig en toont uw klant
gerich the id  in een  internationale 
omgeving. U spreekt Duits en Engels. 
U woont of kunt gaan wonen te
midden van de noordelijke sch e e p s
bouwers.

De co nd ities

U krijgt een functie met een concreet 
to e ko m stp e rsp e ctie f. U ontvangt 
een goed sa la r is  en secu n d a ire  
voorwaarden waaronder een, even
tueel van toepassing zijnde, verhuis
kostenregeling.



A G E N D A

N a t i o n a a l

November 1977

'Abraham  Crijnssen'
Marinemuseum, Den Helder
Op 11 juni 1997 opende Zijne Konink
lijke Hoogheid de Prins van Oranje on
der grote belangstelling het tweede 
museumschip van het Marinemuse
um. Naast de onderzeeboot 'Tonijn" 
is de mijnenveger "Abraham Crijns
sen" een zeer belangrijke aanwinst. 
Het schip, dat ruim zestig jaar geleden 
van stapel liep, kreeg bekendheid 
door tijdens de Tweede Wereldoorlog 
op spectaculaire wijze te ontsnappen 
aan de japanse omsingeling van Ne
derlands- Indië.
De "Abraham Crijnssen" diende bij 
aanvang van de Tweede Wereldoor
log in Indische wateren en na de val 
van het eiland Java werd het schip met 
takken en bladeren gecamoufleerd tot 
tropisch eiland. Dankzij deze camou
flage wist de mijnenveger aan de Ja
panners te ontkomen.
Met de komst van de mijnenveger 
"Abraham Crijnssen" heeft het Mari
nemuseum opnieuw een belangrijke 
stap gezet op weg naar een perma
nente tentoonstelling waarin een to
taalbeeld kan worden geschetst van 
vijf eeuwen Nederlandse Marine. 
Openingstijden: dinsdag tot en met 
vrijdag 10.00 -17 .00  uur, zaterdag en 
zondag 13.00 -16 .3 0  uur en in de zo
mermaanden juni, juli en augustus 
ook op maandag 13.00 -17 .0 0  uur. 
Marinemuseum Bezoekadres: 
Hoofdgracht 3, Den Helder 
Telefoon: 0223.657137.

Op grond van Rotterdam, Euro
port, Botlek, Metro
Tot 12 oktober, Het Schielandshuis, 
Rotterdam
De havens van Hoek van Holland tot 
Rotterdam en de Metro zijn het on
derwerp van deze tentoonstelling. Ro
buuste, onverwacht mooie aquarellen 
van Rotterdamse kunstenaars geven 
een beeld van de aanleg van deze gro
te werken in de jaren '60 en '70; mo
derne Rotterdamse fotograven legden 
het huidige uiterlijk van dezelfde loka- 
ties vast.

Openingstijden van het Schielands
huis; di t/m vrijdag van 10.00 tot 
17.00, za, zon- en feestdagen 11.00 
en 17.00.
Informatie: tel: 010.2176767

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

Met dank aan Maritiem Informatie 
Centrum

November 1997

London, UK
2nd LSM East European manning 
and training conference
Contact: LLP, tel: +44 171 553 1363, 
fax: + 44 171 553 1111

London, UK
10th LSE Shipping Finance confe
rence
Contact: LLP, tel: +44 171 553 1363, 
fa x :+ 44 171 553 1111

7-8 London, UK
Ship repair and conversion
Contact: Ship repair and conversion, 
John Gwynn Jones,
tel: +44 1923 776363, fax: +44 1923 
777206)

11-12 London, UK
NAV 97, Global navigation, Euro
pe's contribution to the future
Contact: The Royal Institute of Naviga
tion, 1 Kensington Gore,London SW7 
2AT, UK
tel: +44 171 591 3130, fax: +44 171 
591 3131, E-mail: rindir@atlas.co.uk

18-20 Hamburg, Germany 
Intermodal '97, exhibition and 
conference
Contact: HR Exhibitions Ltd, Market 
Towers, 1 Nine Elms Lane, LONDON 
SW8 5NQ, UK.
tel: +44 171 344 3888, fax: +44 1 71 
344 3855

18-22 Punta des Este/Montevideo, 
Uruguay
Villes Portualres, places d'affai
res, 6e Conference Internationa
le villes ii  portes

Contact: Association Internationales 
Villes Et Portes, 45 rue Lord Kitchener, 
76600 Le Havre, France 
tel: +33 2 354 278 84, fax: +33 2 354 
221 94, E-mail: bureau@aivp.com

20-21 London, UK
Fire, international conference
Contact: RINA
tel: +44 171 235 4622, fax: +44 171 
245 6959

26-28 Melbourne, Australia 
Offshore Australia 97
Contact: Overseas Exhibition Services 
Ltd., Will Martin,
tel: +44 171 486 1951, fax: +44 171 
486 8773

3-5 The Hague, The Netherlands 
Deep offshore technology, con
ference and exhibition
Contact: DOT, Frances Leon, DOT, 
France,
tel: +33 1 47176197, fax: +33 1 
47176210

11-13, Aula Congrescentrum TU Delft 
Transportation: A Challenge for 
the Future
Doel; dit lustrum congrs ter gelegen
heid van het 155-jarig jubileum van de 
TU Delft gaat over alle facetten van 
Transport.
Zes kenmerkende gebieden, met hun 
toekomstige ontwikkeling komen ach
tereenvolgens in één dagdeel aan de 
orde:
• scheepvaart
• luchtvaart
• architectuur
• transport en logistiek
• transport onder de grond
• transport van elektrische energie

Contact: Congresbureau ASD, Post
bus, 162 2640 AD Pijnacker 
tel: 015 361 0026, fax: 015 361 0027

18-20 Amsterdam, The Netherlands 
METS 97, Marine equipment tra
de show
Contact: Amsterdam RAI, Amsterdam, 
The Netherlands
tel: +31 20 549 1212, fax: +31 20 644 
5059

18-21 Amsterdam, The Netherlands 
9th International Congress of 
the International Association of 
Institutes of Navigation
Contact: Eurocongres Conference Ma
nagement |. van Goyenkade 11, 
1075 HP Amsterdam, The Nether
lands
tel: +31 20 679 3411, fax: +31 20 673 
7306, e-mail: eurocongres@pi.net

18-22 Amsterdam, The Netherlands: 
Europort 97, 28th International 
Maritime Exibitkm, 10th Interna
tional Inland Shipping Exlbitlon/ 
LLP/Europort 97 Conference 
Contact: Amsterdam RAI, Alexander 
Bitter, tel: +31 20 549 1212, fax: +31 
20 646 4469

20 Amsterdam, The Netherlands 
CEDA dredging day
Contact: CEDA, Delft, The Nether
lands
tel: + 31 15 278 3145, fax: +31 15 
278 7104

20 Rotterdam, The Netherlands 
Binnenvaartcongres "Vaarplan 
2000”, ondememen In een ver- 
anderende markt
Contact: Bureau Voorlichting Binnen- 
vaart, P.O.B. 23005, 3001 KA Rotter
dam, The Netherlands 
te l:+31 10 41 29 15 1 ,fa x :+31 10433 
0918.
E-Mail: bvb@inlandshipping.com

Inschrijvingsperioden

Voor 1997 hebben wij eind vorig 
jaar de geplande vier inschrijvings
perioden aangegeven. Vanwege de 
nieuwe regeling die binnenkort van 
kracht wordt, zijn de derde en vierde 
inschrijvingsperiode enigszins aan
gepast:
• medio juli -  30 september
• 1 oktober -  31 december
Alleen de derde periode begint on
geveer twee weken later dan oor
spronkelijk voorgenomen.

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

Energieweg 6 - 2404 HE Alphen aan den Rijn. 
Telefoon 0172 - 43.16.21, fax: 0172 - 44.29.54.RIJ DAM BV
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B R A N C H E R E G I S T E R  V O O R  
I N DE  M A R I T I E

B E D R I J V E N  
ME  S E C T O R

Machinekamerwerkplaats- 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 & 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. 
Goudsesingel 65, 3031 EE Rotterdam 
Tel. 010-4120290 
Fax 010-4135469

■ Electrotechniek
Vogelenzang De |ong
Postbus 16 (van de Giessen weg 51)
2920 AA Krimpen a/d l|ssel
Tel. 0180-514244
Fax 0180-511871

■ Engineeringbureau
Grace Marine Technology 
Postbus 6316 
3002 AH Rotterdam 
Tel. 010-4255544 
Fax 010 - 4764445

■ Heating-, Ventilation- and 
Airconditioning Systems
Heinen 6t Hopman Engineering 
Postbus 9, 3750 GA Spakenburg 
Tel. 033-2983014 
Fax 033-2987078

Novenco b.v.
HI-PRES Marine Department 
Bergweg-Zuid 115 
2661 CS Bergschenhoek 
Tel. 010-5214144 
Fax 010-5213586

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

Clayton Nederland B.V. 
Celciusstraat 5 
3316 AC Dordrecht 
Tel. 078 - 6139811 
Fax 078-6139347

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

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

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

■ Scheeps- en N ieuwbouw
Breko B.V.
Postbus 6
3350 AA Papendrecht 
Tel. 078-6154998 
Fax 078-6410859

■ 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

■ Transportontwerp & Consulting
Naval Architects R&D 
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. 010-4078885 
Fax 010 - 4212007

■ Vertaalbureaus
Uitgeverij SRT 
Postbus 8203 
3301 CE Dordrecht 
Tel. 078 - 6179117 
Fax 078-6186802

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

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, Intèrnationale 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 
Postbus 28
6700 AA Wageningen 
Tel. 0317-493911 
Fax 0317-493245

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

NVKK, Nederlandse Vereniging van 
Kapiteins ter Koopvaardij 
Govert van Wijn kade 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 Voorlichting 

W jnhaven 65b 
3011 WJ Rotterdam 
Tel. 010-4146191

VNSI, Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie 
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer 
Tel. 079-3531165
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Bij ABB realiseren we ons als geen ander dat tijd u veel geld kost. We kennen uw branche 

immers al ruim 70 jaar als de beste. Mocht u dan ook voor problemen komen te staan, dan 

Hcilf vier de telefoon. weet u bij ABB binnen twee uur waar u aan toe bent.

Half zes was ik aan boord. Omdat we alle gegevens over uw turbocharger in

onze database hebben staan, hoeft u ons daarover weinig meer te vertellen. Dat scheelt u 

kostbare tijd. Waar ter wereld u zich ook bevindt, binnen de kortst mogelijke tijd staat onze monteur 

bij u aan boord. ABB Turbocharger BV Rotterdam maakt immers deel uit van een wereldwijd 

netwerk van 80 servicestations. U wordt dus overal op dezelfde wijze en met dezelfde originele 

ABB spare parts geholpen. 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
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Solutions for
successful shipping

G
WÄRTSILÄ NSD

CORPORATION

Form ed by the merger of W artsiia Diesel and New Su lzer D iesel.

The merger of Wartsiia Diesel and New Sulzer Diesel brings to the market a global 
engineering corporation with the widest range of engines and power systems in the 
industry. Wartsiia NSD’s renewed diesel and gas engine portfolio covers high-, 
medium-, and low-speed engines and propulsion systems under the Wartsiia and 
Sulzer brands from 500 to 66,000 kW (700 - 90,000 bhp). Combined with the 
worldwide network of own sales and service companies and licencees, it makes 
Wartsiia NSD your partner for successful shipping.

Wärtsilä NSD Nederland B.V.
P.O. Box 10608 
8000 GB Zwolle 
Telephone +31 38 425 32 53 
Fax (marine) +31 38 425 33 52


