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H et integreren van scheepvaart- 
elektrom ca in gebruikersvriende
lijke, aantrekkelijke system en is 
voor de selectieve eigenaar van een 
jacht een eerste vereiste.
Met Simrad, de wereldbekende 
fabrikant van professionele scheep- 
vaartelektronica, kunnen de

D* S h tp m a tc  CP30 GPS 
C h a r tp lo t t « r  b ie d t  u ccn  

In g e b o u w d e  w e re ld k a a r t  

vo o r  een o p t im a a l o v e r ilc h t .

Deze vers ie  m e t  een  L C D -disp lay  van 6 inch 
en een pnni l le l ie  G R S -on lvanger  voer m ee r 
den.' k a n a l e n  is een volledig ge ïn teg ree rd  
cen t raa l  nav iga t ie sys teem . Dankzij  de 
n ieuw e OF95-CRrtogrufie v a n  C -M ap brengt 
de C P 30  u precies  n a a r  de gew enste  locatie.

D« S im ra d  EQ 30  Ech o  

S o u n d e r  b ie d t  u fu n c ties  

d ie  u a lle e n  a a n t r e f t  b ij 

p ro fe ss io n e le  a p p a ra tu u r . 
O ok  vo o r  het o p sp o ren  van 

v is .

Met dit krach t ige  en com pacte  echolood met  
een LCD-display van  6 inch hebt  u n ie t  
alleen de besch ikk ing  over d iverse  w eergave  - 
mogel ijk heden en geb ru ike rsv r iende l i jke  
functies, u  bent  ook v e rzekerd  van een 
opt imale  opsporing van  vis.

S IM R A D
A KONGSBERG Company

bekende merken Robertson en 
Shipm ate volledig worden geïnte
greerd. Simrad biedt nu de m eest 
ideale oplossing voor navigatie, 
communicatie en het opsporen van  
vis: de Simrad MarineLine'".

Simrad MarineLine
Alle functies van de CP30 en EQ30 zijn 
be sch ik b aar  in één un ieke  combinatie ,  de 
S im rad  CE30. K a a r te n ,  nav iga t iegegevens  
en echoloodfuncties  k u n n e n  zowel a l leen  als 
op een gesp l i ts t  sche rm  worden weergegeven.

Alle modellen m et  een LCD-disp lay van 
6 inch, a lsm ede  de specia le rem ote  
a p p a r a tu u r  compleet  m et  alle functies, 
zijn v e rk r i jgbaar  in he lde re  TFT-kleuren-  
of zwart /wit-d isplays.

D* R o b e rts o n  A P 2 0  M u ltl 

S ta t io n  A u to p llo t  is v o o r 

d e n  va n  a lle  b e k en d e  

a u to p ilo o t fu n c t le s  van 
R o b e rts o n .

Deze mult i funct ionele  nav iga t iep i loo t  zorgt 
voor a u to m a tisch e  a a n p a s s in g  aan  de 
be s tu r in g s k a ra k te r i s t ie k  van  he t  v a a r tu ig  en 
is voorzien van een he lde r  5-inch display  voor 
weergave van de b e s tu r ings -  en n a v ig a t ie 
gegevens.  M et d i t  sy s teem  g a a t  he t  b e s tu ren  
als van  na tu re .

W ilt u uw vaartu ig  m oderniseren of 

bent u op zoek naar nieuwe apparatuur?  

Neem dan contact op met Bennex Holland  

Tel. 0181 - 61 25 44 of fax 0181 - 62 66 88

Dc S h ip m a te  R SB30 0  (S O S ) Y H F - m a rifo o n  is 

r o b u u it  en  h e e ft  een  w a te rd ic h te  

te le fo o n h o o rn  vo o r  in s ta lla t ie  in  de 

itu u r c a b in e  en  In a n d e re  lo ca tie s .

De mogel i jkheid voor twee  s ta t ions  
en SOS-functies  zijn s lechts  enkele 
voorbeelden van het  innoverende  
communica tie -  en ve il igheids
concept.

D e S i m r a d /A n r i t s u  R A 7 7 2 ,
's  w e r e ld s  e e r s t e  h a lf -  
d n e d i m e n s i o n e l e  L C D -ra d a r .

Een u i te r s t  compact  8-inch 
model  voor lange-afs tands-  
nav iga t ie ,  m e t  diverse 
geb ru ike rsv r iende l i jke  

functies, zoals een vo lau tom atische  functie, 
een doorlopend bereik, ‘t ru e  m o t io n 'w e e r 
gave en  de mogeli jkheid voor twee disp lays.  
Met de keuze van  de gew enste  weergave- 
modus w ord t  een  nieuw e d im ensie  toege
voegd aan  de veil igheid en h e t  p lez ier  van 
he t  varen.

R o b e r t io n  I S I  I n av ig atle-  

tn stru  m ontert

De I S l l - i n s t r u m e n te n  m eten  m e t  precisie  en 
op b e tro u w b are  wijze de p re s ta t i e s  van uw 
v aar tu ig .  Dankzij  de combinaties  van 
co m p u ten n te l l ig e n t i e  en grote, duideli jk  
leesbare  d isplays  is de IS 11 de perfecte 
i n s t ru m e n ts e r ie  voor uw vaartu ig .

BENNEX S  
HOLLAND
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Reus op lemen voeten

v p  Europort in Amsterdam zal de 
Duitse scheepsbouw, nog altijd een 
reus in Europa, ongetwijfeld weer 
groots aanwezig zijn. Wel moeten de 
Duitse wen/en nu extra hard om de or
ders vechten. Het is immers afgelopen 
met de stroom van orders, gefinancierd 
door rijke burgers die zo konden pro
fiteren van gunstige fiscale regelingen. 
Terwijl het wereldorderboek vanaf juli 
1996 tot augustus 1997 steeg van 75,4 
tot 85,3 mln dwt, nam het Duitse be
stand af van 2,2 tot 2,1 mln dwt. Welis
waar niet dramatisch, maar een belang
rijk deel er van bestaat uit opdrachten 
ontvangen voor het schrappen van de 
meest aantrekkelijke fiscale aspecten. 
Voor nieuwe bestellingen was 1996 
dan ook een piekjaar. Al die schepen 
zullen eind 1998 zijn opgeleverd. Zon
der nieuwe orders kan het orderbe
stand in 1998 dus flink teruglopen.
De Duitse reders staan evenmin te jui
chen over het beleid van Bonn. De fi
nanciële steun aan de vloot, bedoeld 
om het kostenverschil met goedkopere 
vlaggen ten dele te overbruggen, is te
ruggebracht van DM 130 tot DM 30 
mln per jaar. Dat zou gecompenseerd 
worden door algemene belastingverla
ging, maar het voorstel daartoe heeft 
de oppositie getorpedeerd. Nu denkt 
de regering aan een nieuw plan voorde 
scheepvaart dat op het Nederlandse 
maritieme regime moet lijken, maar ve
le reders kiezen eieren voor hun geld 
door uit te vlaggen. Er is heel wat mis in 
Duitsland; de nog steeds stijgende 
werkloosheid is daar het beste bewijs 
voor. Het land zou er goed aan doen 
ons 'poldermodel' te volgen, roepen 
velen. Maar reuzen komen moeilijk uit 
de voeten in een sompige polder.

Scheepsbouw op vaste 
voet...
Toch is het niet allemaal 
kommer en kwel in Duits
land. Er zijn nog succesvolle 
werven. Om te beginnen 
onze buurman Meyer
Werft in Papenburg met 
een vol orderboek tot 2000 
dankzij zijn uitstekende re
putatie bij de reders van 
passagiersschepen. Alleen 
al voor Indonesië bouwde 
Meyer er twintig, aanvan
kelijk wel met hulp van ge
subsidieerde ontwikkelingscredieten. 
Star Cruises uit Maleisië heeft nu twee 
cruiseschepen in bestelling. Ook over 
Howaldtswerke Deutsche Werft (HDW) 
hoeft niemand zich zorgen te maken. 
HDW is een gemoderniseerde werf met 
een orderboek van DM 5,2 miljard, bij
na net zoveel werknemers als de gehele 
Nederlandse scheepsbouw en een aan
trekkelijk winstniveau. Wel profiteert 
HDW van ondoorzichtige steun die 
voortvloeit uit de bouw van marine
schepen tegen aantrekkelijke prijzen. 
Als de voorgestelde fusie met Blohm & 
Voss (B&V) en Thyssen Nordseewerke 
(TNSW) doorgaat, zal een werfgroep 
ontstaan met een jaaromzet van drie 
miljard DM en 6000 werknemers. Eige
naar Thyssen wil B&V en TNSW wel 
kwijt, maar Preussag, het moederbedrijf 
van HDW, lijkt geen haast te hebben. 
Een reden kan zijn dat Preussag thans 
de handen vol heeft aan de overname 
van Hapag-Lloyd, een scheepvaartreus 
met één lemen voet. Bovendien is 
HDW financieel de sterkste werf van de 
drie en kan zich dus veroorloven te 
wachten. TNSW is nog aan het her

n
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Grootste deel omzet afhankelijk van marineorders.

structureren wat vorig jaar in een verlies 
resulteerde, terwijl B&V maar een be
scheiden winst maakte. Dat geeft wel te 
denken, aangezien beide werven, even
als HDW, voor verreweg het grootste 
deel van hun omzet afhankelijk zijn van 
lucratieve marine-opdrachten. De Euro
pese scheepsbouwers klagen weliswaar 
over de ondoorzichtige financiële steun 
aan de |apanse en Koreaanse werven 
die buiten de reikwijdte van het OESO- 
akkoord blijft, maar deze landen heb
ben geen noemenswaardige marine- 
bouw. In Nederland is de rol van de 
marine als opdrachtgever van schepen 
reeds aanzienlijk afgenomen. Indien 
Duitsland ons poldermodel gaat vol
gen, kan de stroom van marine- op
drachten ook daar afnemen.

... maar ook op wankele voet
Zonder marine-opdrachten, bovendien 
met verouderde outillage en slecht be
heer, heeft de bijna 200 jaar oude werf 
Bremer-Vulkan het loodje moeten leg
gen. Van de overige onderdelen van de 
groep gaat de reparatiewed Uoyd 
Werft in Bremerhaven, na een manage
ment-overname, op eigen kracht ver
der. Flender Werft in Lübeck kwam rela
tief ongeschonden uit het debacle. 
Schichau Seebeckwerft in Bremerhaven 
vecht nog om het bestaan en moet 
waarschijnlijk de capaciteit en perso
neelsbezetting terugbrengen om aan
trekkelijk te worden voor een koper. 
Voor MTW Schiffswerft in Wismar, 
thans in handen van Bonn en de staat 
Mecklenburg- Vorpommem, ziet het er 
wat beter uit dankzij extra overheids
steun nadat Bremer-Vulkan de eerder 
toegekende steun opsoupeerde. Er zijn 
twee kandidaten, waaronder een Noor
se groep, voor overname van de rede



lijk draaiende werf. De tweede grote 
Oostduitse werf, Kvaemer Wamow 
Werft in Rostock die onlangs een order 
kreeg van P&O Nedlloyd voor vijf con
tainerschepen, heeft weinig reden tot 
klagen. Eigenaar Kvaemer heeft wèl de 
beschikbaar gestelde steun gebruikt 
om de werf te moderniseren.
Het zijn vooral ook de kleinere werven 
zonder bijzondere specialisaties die het 
moeilijk hebben. Neue Brand Werft 
sluit waarschijnlijk, voor Elbewerft Boi
zenburg en Peene Werft wordt nog 
naar een oplossing gezocht.

Donkere wolken maar het blijft droog
De Nederlandse scheepsbouw ziet 
meestal donkere wolken hangen over 
de toekomst, maar slaagt er tot dusver
re steeds in de buien te omzeilen. Zo 
werd in de eerste helft van 1997 voor
202.000 egt aan nieuwe orders binnen
gehaald, bijna 30% meer dan in de eer
ste helft van 1996. Een donkere wolk 
was de verwachting dat Nederlandse 
reders in 1997 minder zouden bestel
len. Daarvoor is compensatie gevonden 
in het buitenland; 80% van de tonna
ge, besteld in de eerste helft, is namelijk 
voor export.

Schaalvergroting en personeelsreductie

Het orderboek is in een jaar tijds met 
ruim 7% toegenomen tot 697.000 egt. 
De keerzijde is dat het prijsniveau laag 
blijft. De contractwaarde per egt liep 
zelfs terug met 7%. Dat kan veroor
zaakt zijn doordat er grotere schepen 
worden besteld; een 9000-tonner van 
Bijlsma Lemmer kost per egt minder 
dan de 2500- tonners die Bijlsma War- 
tena bouwde. Wel blijft bij een laag 
prijsniveau opvoering van de producti
viteit een vereiste.
Dat kan een van de redenen zijn ge
weest voor Van der Giessen-de Noord 
in zee te gaan met IHC Caland. Er was 
de afgelopen jaren te vaak een zorg
wekkend laag orderbestand, wat een

continue, hoge productiviteit kan heb
ben belemmerd. Het goede acquisitie- 
apparaat van IHC moet daarin verbete
ring brengen. Met De Merwede kreeg 
IHC kennelijk reeds de smaak te pakken 
van een belang buiten de baggerij en 
dat doet blijkbaar naar meer verlangen. 
Voor Van der Giessen was misschien 
een teken aan de wand dat de Zuidko- 
reanen op het punt staan succes te 
boeken in de markt voor veerboten, tot 
dusverre een steunpilaar voor de werf. 
Een Australische rederij zou twee veer
boten van 7000 dwt bij Samsung willen 
bestellen. En, als één schaap over de 
dam is.....
Voor de aandeelhouders Van der Gies
sen is de verkoop een goede zaak, als 
IHC het bod van ƒ  80 per aandeel na 
het boekenonderzoek gestand doet. 
Tot de aandeelhouders behoren 600 
van de 680 werknemers bij Van der 
Giessen. Gezamenlijk bezitten zij een 
kleine 15% van het aandelenkapitaal. 
Wanneer de kranten bol staan van de 
grote winsten die bestuurders van on
dernemingen maken met hun aande
lenopties, doet het goed te lezen dat 
soms ook de werknemers profiteren 
van het gunstige beursklimaat. Wel was

hen die bonanza bijna ontgaan. De 
stichting die het bezit beheert, was 
reeds aan het onderhandelen over ver
koop aan een derde tegen een veel la
gere prijs. Zou het stichtingsbestuur 
juist op tijd gehoord hebben dat er iets 
broeide?

Schaalvergroting bij werven en reders
In Groningen werken de meeste wer
ven reeds lang samen, maar meestal in 
tamelijk los verband. De meer structu
rele samenwerking bij het plan voor de 
buitendijkse werf in Eemshaven heeft 
tot gevolg dat twee deelnemers aan het 
project, Pattje Waterhuizen en Bodewes 
Volharding, onderzoeken of zij kunnen

fuseren. Tenzij de eventuele combinatie 
Bodewes-Pattje zal worden genoemd, 
kan er dan opnieuw een Bodewes-werf 
verdwijnen. "Hoogezand" van )ac. Bo
dewes moest het bijltje er bij neerleg
gen in de moeilijke jaren 1986/87; later 
volgden de werven Bodewes Gruno en 
Ton Bodewes, opgezet door familie van 
de Bodewes van "Volharding". Alleen 
Bodewes' Scheepswerven zou nog de 
trotse familienaam dragen. Voor vele 
Groningers ongetwijfeld een trieste 
zaak, maar voor de Bodewes-familie die 
met beide benen op de grond staat, 
waarschijnlijk een onvermijdelijk resul
taat van de voortgaande rationalisatie 
en schaalvergroting in de scheeps
bouw.

Ook de reders blijven schaalvergroting 
nastreven. Na een zomer met een mee
vallend vrachtniveau, was de gebruike
lijke stijging van de vrachten in de herfst 
er eind september nog niet gekomen. 
Wel bewegen de tankervrachten zich 
langzaam van redelijk naar beter, de 
containertarieven van slecht naar min
der slecht. Met containerschepen van 
8000 teu, wat Maersk al zou benade
ren, kan een reder evenwel ook met la
ge tarieven leven, aannemende dat hij 
de ruimte ook vult en zijn concurrenten 
nog met kleinere schepen varen. Voort
durend lees je dat de tarieven met een 
bepaald percentage gedaald zijn en er 
weer 100 of 200 man moeten verdwij
nen om kosten te sparen. Nooit zie je 
evenwel een percentage van de kosten
besparing bereikt door de opvoering 
van het gemiddelde aantal teu per 
schip. Schaalvergroting door overna
mes blijft ook aantrekkelijk. Na Cast en 
Lykes neemt Canadian Pacific nu Con- 
tship Containerlines over waarmede 
het een wereldomvattend bedrijf 
wordt. In het Verre Oosten heeft Mir- 
zan Mahathir, de zoon van de premier, 
de controle over Ml SC verkregen door 
een overheidsbelang van 29% in deze 
rederij te kopen. Zijn transportbedrijf 
Dipardana is het afgelopen jaar reeds 
sterk gegroeid door overnames. MISC 
heeft enkele LNG-tankers en kwam via 
een samenwerking met Nedlloyd te
recht bij de Global Alliance als slotchar
terer op het traject Europa-Verre Oos
ten.
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Weer 3200 tonner voor 

Bariune^er Sboobos

Scheepswerf Barkmeijer Stroobos 
heeft opnieuw opdracht gekregen 
voor de bouw van een 3200 tons 
vrachtschip. Het is het twaalfde van 
een serie, waarvan o.a. de Breehom in 
ons blad werd beschreven (SWZ 11 - 
96, blz. 58).
Het nieuwe schip krijgt bouwnummer 
288 en wordt gebouwd voor een niet 
met name genoemde buitenlandse 
opdrachtgever. De oplevering zal in 
1999 plaats vinden.

De Kaap bouwt casco 

chemicaliën tanker

Scheepswerf De Kaap in Meppel gaat 
voor Nederlandse rekening het casco 
bouwen van een binnenvaart chemi- 
caliëntanker, die gelijk wordt aan de 
Aphrodite, waarvan het casco in juli j.l 
door De Kaap werd te water gelaten 
en opgeleverd (SWZ 9-97, blz. 6). De 
oplevering van het nieuwe schip moet 
in mei 1998 plaatsvinden.

Maaskant boekt mossel kotter

Muschetfischereibetrieb Adrian Leu- 
schel uit Niebüll, Duitsland, heeft bij 
Maaskant Shipyards in Bruinisse een 
mosselkotter besteld.
De afmetingen van het schip, bouw
nummer 525, worden:
Lengte o.a. 43,00 m.
Breedte mal 10,00 m.
Holte 2,75 m.
Diepgang circa 1,00 m.
Twee Caterpillar motoren, type 3412, 
elk 537 kW, geven het schip een snel
heid van ongeveer 12 kn. Verder wor
den drie Caterpillar hulpsets gonst tl- 
leerd.
De oplevering is volgende zomer.

Opdracht van Rijkswaterstaat 

voor Scheepswerf Grave

Rijkswaterstaat, directie Noord Neder
land, heeft aan Scheepswerf Grave de 
opdracht gegund voor de bouw van 
een multifunctioneel vaartuig.
Het schip wordt voorzien van spudpa- 
len en zal aan dek containers met 
meetapparatuur kunnen meenemen. 
De accommodatie wordt onderdeks 
ondergebracht.
Bouwnummer 124 wordt een dubbel- 
schroefschip en krijgt als afmetingen:
Lengte o.a. 35,30 m.
Breedte mal 8,00 m.
Holte 2,90 m.
Ontwerpdiepgang 1,50 m.
Het schip is geschikt voor gebruik op 
binnenwateren, alsmede tot 15 mijl

uit de kust. Bureau Veritas treedt als 
klassebureau op.
De oplevering is in de zomer van 
1928

Da men bouwt snelle tenders voor 

Engeland

Damen Shipyards in Gorinchem gaat 
voor de Port of Tyne in het Verenigd 
Koninkrijk twee snelle tenders bou
wen, één van het type Stan Tender 
1400 en één van het type Stan Tender 
1500.
De afmetingen zijn:
type ST 1400 ST 1500
Lengte o.a. 14,10m 15,40 m.
Breedte o.a. 4,40 m 4,80 m.
Holte 2,16 m 2,25 m.
Diepgang 1,30 m 1,25 m.
De Stan Tender 1400 is een stalen, ge-
combineerd loods/surveyvaartuig. Het 
aluminium dekhuis biedt plaats aan 
drie bemanningsleden en twee loods
en.

Twee Scania dieselmotoren, type DS1 
9 44M, van elk 242 kW bij 2200 tpm, 
drijven via ZF tandwielkasten de vaste 
schroeven aan en geven de boot een 
snelheid van 17,5 kn.
De Stan Tender 1500 is een 'dedica
ted pilot boat' en wordt geheel uit alu
minium gebouwd. Er is accommoda
tie voor twee bemanningsleden en zes 
loodsen.
Twee Scania dieselmotoren, type DS1 
11 73M, van elk 368 kW bij 2100 tpm, 
drijven via ZF tandwielkasten de vaste 
schroeven aan en geven de boot een 
snelheid van 25 kn.
De boten krijgen de bouwnummers 
2853 resp. 2854 en worden onder 
klasse van Lloyd's Register gebouwd. 
Zij moeten in het voorjaar van 1998 
worden opgeleverd.

Luxe jacht besteld bjj Hakvoort

Scheepsbouw en Machinefabriek K. 
Hakvoort in Monnickendam heeft van 
een Nederlandse opdrachtgever op
dracht gekregen voor de bouw van 
een motorjacht met een lengte van 43 
m, bouwnummer 226. Het schip krijgt

een luxueuze inrichting en wordt o.a. 
van stabilisatoren voorzien. Er worden 
twee Caterpillar motoren, type 3508, 
van elk 672 kW in geïnstalleerd. 
Lloyd's Register zal het schip klasseren. 
De oplevering is gepland voor het na
jaar van 1999.

Opdrachten voor Damen 

Shipyards Hardinxveld

Damen Shipyards Hardinxveld heeft 
van Rederei Hans Schramm in 
Brunsbüttel, Duitsland, opdracht ge
kregen voor de bouw van een Stan 
Tug 1906. De boot moet in januari 
volgend jaar worden opgeleverd.

Verder gaat de werf een patrouille
vaartuig bouwen voor Rijkswaterstaat, 
directie Zeeland. Het schip krijgt een 
lengte o.a. van 18,30 m en een breed
te van 5,05 m en zal 30 km/h moeten 
varen. De oplevering is gepland voor 
juni 1998.

Voor het combivaartuig voor Rijkswa
terstaat dat door de Damen werf in 
Gorinchem is gecontracteerd, zal in 
Hardinxveld een bijboot van het type 
Alucat 850 worden gebouwd.

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

Viscount

Bij Niestem Sander in Delfzijl heeft op 
4 september het eerste schip breder 
dan 16 m dat door de werf is gecon
tracteerd, het bouwdok verlaten. Het 
is de Viscount, bouwnummer 808, 
een bulkcarrier/multipurpose schip 
van circa 8300 tdw voor Beek Scheep
vaartkantoor in Groningen.

Het schip is in het drijvende dok I op 
de doklocatie van Niestem Sander ge
assembleerd uit secties die op de bin
nendijkse werf in de nieuwe loods zijn 
vervaardigd. De Viscount is daarmee 
het eerste schip dat in Groningen bui
tendijks is geassembleerd.
De oplevering vindt nog dit jaar 
plaats.

Voor gegevens van het schip, zie SWZ 
10-96, blz. 4.
De manier waarop Niestem Sander 
schepen breder dan 16 m bouwt, is 
beschreven in SWZ 9-96, blz. 10/11.

Tyr

Pattje Shipyards heeft op 26 septem
ber het containerschip Tyr, bouw
nummer 397, te water gelaten. Het is 
het tweede van vier schepen voor Tec- 
marine Lines in Miami in de V.S.
De Tyr en de volgende twee schepen 
zijn 7,30 m langer dan het eerste 
schip, de Lengai, De hoofdafmetingen 
zijn nu:
Lengte o.a. 98,25 m.
Lengte LI. 92,10 m.
Breedte mal 15,40 m.
Holte 7,35 m.
Diepgang 5,65 m.
Door de grotere lengte is het draag
vermogen van 4150 tot 46501 toege
nomen en de containercapaciteit van 
290 tot 323 TEU. De overige gegevens 
zijn als die van de Lengai, SWZ 6-97, 
blz. 5.
De oplevering van de Tyr is voor deze 
maand gepland.

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

Saam Tolteca

Damen Shipyards in Gorinchem heeft 
op 3 juli de sleepboot Saam Tolteca, 
bouwnummer 3185, opgeleverd aan 
Inversiones Alaria S.A. in Chili.
De boot is van het type Stan Tug 3008 
en heeft als afmetingen:
Lengte o.a. 30,00 m.
Lengte l.l. 27,81 m.
Breedte o.a. 8,03 m.
Breedte mal 7,80 m.
Holte 4,05 m.
Diepgang achter 4,00 m.
Gross tonnage 212

Voor de voortstuwing zijn twee Cater
pillar motoren geïnstalleerd, type 
3516B TA/B, elk 1566 kW bij 1800 
tpm, die via Reintjes tandwielkasten de 
vaste Promarin schroeven, diameter 
2350 mm, aandrijven. De schroeven 
draaien in straalbuizen.
Tijdens de beproevingen werd een 
snelheid van 13,2 kn behaald en een 
paaltrek van 56 L
Verder zijn er twee Caterpillar hulpsets 
geplaatst van elk 81 kVA.
De boot is uitgerust met een 10 t 
sleeplier en een sleephaak voor 65 t 
SWL.
Voor het blussen van branden is de 
boot voorzien van een enkele monitor 
en een Sihi Nowy pomp van 300 m3/h 
(met schuim), aangedreven door een 
Caterpillar motor, type 3304T.



Fig. 2. De Viscount wordt bij Niestem Sander uit het bouwdok gesleept (toto: Niestem Sanoer

Fig. 3. De Ston Tug 3008 Saam Tolteca (toto: Flying Focus).

De Saam Tolteca heeft accommodatie 
voor twee officieren en zes overige be
manningsleden.
De boot is door Lloyd's Register ge
klasseerd: * 100 A l, Tug, LMC.

Bahaire II

Op 9 juli heeft Damen Shipyards in 
Gorinchem de sleepboot Bahaire II, 
bouwnummer 6525, opgeleverd aan 
Muelles El Bosque in Colombia.
De boot is van het al vaker beschreven 
type Stan Tug 2207, zie b.v de Neptu- 
no in SWZ 7/8-95, blz. 7, waar ook 
een algemeen plan is afgedrukt.
De nieuwe boot heeft echter een gro
ter vermogen dan de Neptuno: er zijn 
twee Caterpillar motoren, type 3512B 
TA/B, van elk 1014 kW bij 1600 tpm 
ingebouwd. Deze drijven via Reintjes

tandwielkasten, type WAF 662, reduc
tie 5,95:1, de Promarin vaste schroe
ven aan, diameter 2050 m, in straal- 
buizen. Met deze installatie is een 
proeftochtsnelheid van 12,4 kn bereikt 
en een paaltrek van 39,81.
Door het grotere vermogen is het de
placement tot 222 t toegenomen en 
de diepgang achter tot 3,30 m. Voor 
het overige is de boot nagenoeg gelijk 
aan de Neptuno, ook qua uitrusting 
voor brandblussen (300 m’/h) en voor 
het bestrijden van olievervuilingen. 
Klasse: LR * 100 A l, Tug, LMC.

Union EJisabeth

Op 6 september heeft Scheepswerf 
Peters in Kampen het vrachtschip 
Union Elisabeth, bouwnummer 440, 
opgeleverd aan B.V. Motorschip Elisa-

beth-S, Rederij Steenstra in Genemui- 
den.
Het schip is geschikt voor onbeperkte 
vaart, maar is vooral als binnen/bui
tenschip ontworpen, met een beperk
te diepgang en een lage kruiplijn. Om 
gewicht te besparen is het geheel van 
staal AH36 gebouwd.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 88,80 m.
Lengte w.l. 84,95 m.
Breedte mal 12,40 m.
Holte 5,30 m,
Diepgang 4,00 m.
Draagvermogen 2665 t.
Het schip heeft een enkel boxvormig 
ruim van 3697 m3 (130.570 cuft), dat 
door een verplaatsbaar graanschot 
(bestaande uit twee gelijke delen) kan 
worden onderverdeeld. De coaming-

hoogte is 1,80 m. Het ruim meet 
61,20 x 10,15 x 6,02 m en wordt af
gedekt door Rodenstaal gesloten pon- 
tonluiken. Deze worden behandeld 
door een Coops & Nieborg luiken- 
kraan.
De tanktop is berekend op een belas
ting van 12t/mi .
De dubbele bodem is ingericht voor 
dieselolie en waterballasL de zijtanks 
voor waterballast; verdere ballastcapa- 
citeit in voor- en achterpiek.
De Wartsî i die: elmotor, type 8L20, 
van 1000 kW bij 940 tpm is afgesteld 
op 749 kW bij 855 tpm. Via een Mas
son reductie/omkeerkasL type RCD- 
1850, reductie 3,4:1, drijft de motor 
een vierbladige vaste Lips schroef aan, 
diameter 2000 mm.
Er zijn drie hulpsets geplaatst, waarvan 
een als noodset in de bak. Elke set be
staat uit een Valmet dieselmotor, type 
620-DSG, van 110 kW en een Stam
ford generator van 112 kVA, 380/220 
V, 50 Hz.
De verdere uitrusting omvat o.a.:
- Ulstein/Rekab stuurmachine, type 

HS30, met een Hinze roer, type 
R2000.

- Veth boegthruster, type VT-200, 
schroefdiameter 980 mm, aange
dreven door een Scania dieselmo
tor, type DS 11, van 265 kW.

- Wortelboer ankerlieren op voor- en 
achterschip; het hekanker, 1180 kg, 
is bevestigd aan 72,5 m staaldraad 
van 28 mm.

- Promac/Greben rescue boot met 
Promac kraan, alsmede twee Marin 
Assist opblaasbare vlotten voor elk 
12 personen.

- Alphatron navigatie- en communi- 
catie-apparatuui, zowel voor zee- 
als riviervaart.

- Een over 4,2 m in hoogte verstel
baar stuurhuis, geleverd door EBR. 
De masten zijn neerklapbaar uitge
voerd.

Aine

Scheepswerf Metz op Urk heeft op 10 
september het visserijschip Ai'ne, 
bouwnummer 107, opgeleverd aan 
een Ierse oDdrachtgever. Op diens uit-

Fig.4. De Union [lisabeth (toto: Flying Focus).
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ULSTEIN BRATTVAAG A/S, Noorwegen  
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fig. 5. Het door Metz gebouwde Ierse vissersvaartuig Aine (foto: Ffying Focus).

drukkelijke wens zijn geen gegevens 
van het schip voor publicatie vrijgege
ven. Wel kunnen wij een foto van het 
schip publiceren: fig. 5

Tallin

Damen Shipyards Hoogezand heeft 
op 19 september het vrachtschip Tal
lin, bouwnummer 721, opgeleverd 
aan Siegfried Bojen Schiffahrtsbetrieb 
in Duitsland. De Tallin is het tiende 
schip van een serie Combi Freighters 
4200 en het tweede van vijf voor deze 
reder.
Voor enkele gegevens, zie SWZ 10-95, 
blz. 4, Saar Roma.

Nieuwe boten voor KNRM

Onlangs heeft de Koninklijke Neder
landse Redding Maatschappij in vier 
opeenvolgende weken elke week een 
nieuwe reddingboot in dienst kunnen 
stellen:
• op 20 september de Dorus Rijkers;
• op 26 september de Frans Verkade;
• op 4 oktober de jacoba Elisabeth;
• op 11 oktober de Kapiteins Haze- 

winkel.

In Den Helder, waar schipper Dorus 
Rijkers tussen 1886 en 1911 met een 
roeireddinqDoot vele roemruchte red
dingen verrichtte, is nu weer een naar 
hem vernoemde boot gestationeerd, 
evenals dat tussen 1923 en 1951 het 
geval was.
De nieuwe Dorus Rijkers is de zevende 
boot van het type Johannes Frederik, 
waarvan gegevens o.a. vermeld staan 
in SWZ 3-96, blz. 4, Graaf van Bijlandt. 
Aluboot in Hindeloopen bouwde ook 
deze boot, die de Suzanna vervangt, 
welke boot aan de IJslandse Redding 
Maatschappij is verkocht.
De bouw van de Dorus Rijkers is mo
gelijk gemaakt door een schenking 
van het Dorus Rijkers Fonds.

De Frans Verkade is de elfde boot van 
het type Valentijn en wordt op Mar
ken gestationeerd, waar hij de Tjerck 
Hiddes vervangt die reserve boot 
wordt.
Voor gegevens van het type Valentijn,

zie de Annie Poulisse, SWZ 3-95, 
blz. 4.

De jacoba Elisabeth, die in Cadzand 
de Tuimelaar vervangt is de derde 
boot van het type Antje, zie SWZ 5-95, 
blz. 6.

De Kapiteins Hazewinkel is de achtste 
boot van het type johannes Frederik. 
De bouw is mogelijk gemaakt door de 
familie Hazewinkel uit Groningen en is 
een eerbetoon aan alle kapiteins uit 
deze zeemansfamilie.
De boot vervangt in Hoek van Holland

de javazee, die naar Scheveningen 
gaat en daar op haar beurt de Bemard 
van Leer vervangt. Laatstgenoemde 
boot is evenals de Suzanna en al eer
der de Gebroeders Luden aan de IJs
landse Redding Maatschappij ver
kocht.

De Nederlandse Aardolie Maatschap
pij (NAM) heeft aan de KNRM zes 
RIB's (Rigid Inflatable Boat) geschon
ken. Deze zijn afkomstig van diverse 
NAM-platforms in de Noordzee, waar 
zij door vrije val boten zijn vervangen. 
De Reddingmaatschappij zal de boten 
aanpassen voor gebruik als redding
boot reserve boot en trainingsboot 
voor diverse stations.

Deutschland

Van der Giessen-de Noord heeft op 6 
oktober de ro-ro veerboot Deutsch
land, bouwnummer 670, overgedra
gen aan de Deutsche Fährgesellschaft 
Ostsee mbH. Het is een zusterschip 
van de Schleswig Holstein, beschreven 
in SWZ 9-97, blz. 28.

Op 9 oktober heeft Scheepswerf Bijls- 
ma in Lemmer de conlainercarrier 
Merweborg, bouwnummer 678, op
geleverd aan Wagenborg Shipping in 
Delfzijl.
Het is het derde schip van een serie 
Bijlsma Traders 9000 en het tweede 
voor Wagenborg. Het eerste schip was 
de Markborg, waarvan in SWZ 3-97, 
blz. 40, een datasheet is opgenomen.

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

IHC introduceert Nieuwe Genera

tie Beavers op Europort ’97

De Beaver cutter- en wielzuigers van 
IHC zijn befaamd. Sinds hun introduc
tie in 1963 zijn er zo'n 600 van gele
verd.
Op Europort '97 presenteert IHC een 
nieuwe generatie Beavers, waarbij alles

er op gericht is om bij een bepaalde 
input van energie een maximale bag- 
gerproductie tegen de laagste prijs per 
kubieke meter te realiseren.
De nieuwe generatie (NG) Beavers 
verschilt op twee essentiële punten 
van zijn voorgangers.
De NG Beaver is niet langer voorzien 
van een in de middenponton opge
stelde baggerpomp. In plaats daarvan 
is op de ladder een onderwaterpomp 
gemonteerd, die direct wordt aange
dreven door een op het schip ge
plaatste dieselmotor. Om dit mogelijk 
te maken heeft IHC een speciale, 
zwenkbare tandwielkast ontwikkeld, 
die - doordat hij in lijn met het draai
punt van de ladder is gemonteerd - al

le veranderingen in de stand van de 
ladder kan volgen.
Dit arrangement heeft veel voordelen. 
Doordat de pomp veel dichter bij de 
zuigmond is geplaatst, kan hij een ho
gere productie realiseren. Het leveren 
van de zuig/perskracht door één enke
le pomp geeft een eenvoudige instal
latie en een minimum aan energiever
lies. Verder wordt het energieverlies 
dat inherent is aan (diesel)elektrische 
aandrijving van de onderwaterpomp 
vermeden.
Tot dusver waren de Beavers opge
bouwd uit een middenponton (waarin 
dieselmotor en baggerpomp) en twee 
zijpontons voor de stabiliteit. Op de 
NG Beaver is de middenponton over-

Ftg, 7 Dwarsdoorsnede van de IHC 
Beaver NG.

bodig: er is geen baggerpomp meer 
in het schip en de dieselmotor is - me
de gezien de plaats van de zwenkbare 
tandwielkast - aan dek geplaatst. De 
NG Beaver is daarom uitgevoerd als 
catamaran: twee zijpontons die door 
een dekconstructie met dekhuis en 
controlecabine zijn verbonden. Een 
verdere vereenvoudiging van de con
structie.
De NG Beaveij worden uitgerust met 
de nieuwste Caterpillar motoren, die 
van computergestuurde motor ma
nagement systemen zijn voorzien. 
Verdere energiebesparing en een ver
minderde uitstoot van schadelijke stof
fen zijn daarvan het resultaat.
In een volgend nummer van SWZ ho
pen wij in meer detail op de NG 
Beaver in te gaan.

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

Maand Maritiem

In het septembernummer zijn in de 
rubriek Maand Maritiem op bladzijde 
7 de bijschriften van de foto's verwis
seld. Zoals oplettende lezers gezien 
zullen hebben, geeft de foto rechtsbo
ven een boomkorkotter weer, de 
Arendjan. Op de foto links onder assi
steert de sleepboot Coastal Force de 
Russische viermastbark Krusenstem tij
dens de Sail Manifestatie van dit jaar in 
Den Helder.

fig, 6. Een reddingboot, type Valentijn. (foto: KNRM - Kees Bnnkmon)
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Overbeladen en de gevolgen
Iedere kapitein kom t in zl|n loopbaan weleens voor het dilem m a te staan in hoeverre 
hl| de Instructies van zijn reder kan en m oet opvolgen.

I  n de gevallen met betrekking tot de 
hoeveelheid mee te nemen lading 
wordt door de reders vaak een onder
linge competitie tussen kapiteins aan- 
gemoedigd. Indien het echter slecht af
loopt, zoals in het geval van het 
Russische vrachtschip "Pioner Onegi" 
dat afvarend in het Nauw van Bath aan 
de grond raakte, is er geen reder die de 
kapitein dankbaar is voor het extra aan 
geaccepteerde vracht.

De Russische kapitein van de "Pioner 
Onegi" heeft de hieronder beschreven, 
van oudsher geldende- en internatio
naal geaccepteerde, gedragscode voor 
een kapitein schromelijk veronacht
zaamd. Hij heeft onder druk van zijn re
der niet alleen onacceptabele risico's 
genomen met de veiligheid van be
manning en schip, maar ook met de 
veiligheid van de overige scheepvaart.

De kapitein is de hoogste autoriteit met 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid 
van het schip, bemanning, passagiers, la
ding, navigatie en milieu. Hij is te allen tij
de onbetwist belast met de verantwoor
delijkheid voor de veiligheid van schip en 
opvarenden, zonder dat daarop van bui
tenaf pressie uitgeoefend kan worden.
De kapitein moet altijd gedachtig zijn dat 
noch de reder, noch de bevrachter (char
terer), noch de verscheper of agent deze 
verantwoordelijkheid delen.
Indien de kapitein in een moeilijke positie 
geraakt omdat er van enige zijde druk op 
hem wordt uitgeoefend, waardoor de vei
ligheid ten behoeve van een commercieel 
doel of materieel voordeel in gevaar wordt 
gebracht (anders dan bij voorbeeld om 
een schip in nood te hulp te komen) en 
zijn baan daardoor op de tocht komt te 
staan, moet hij de bevoegde autoriteiten, 
of het classificatiebureau en zijn vakorga
nisatie inlichten.

Omdat het hier een buitenlands schip 
en kapitein betrof en de Raad daarover 
geen tuchtrechtelijke bevoegdheid 
heeft, werd door de Raad in zijn uit
spraak terecht mede veel aandacht be
steed aan een aantal hieronder ge
noemde vragen van de Inspecteur voor 
de Scheepvaart die de havenautoritei
ten, sluismeester, en loodsen aangaan:

Hoe was het mogelijk dat een schip on
der loodsaanwijzing uit een moderne 
Europese haven kon vertrekken met 
aanzienlijk minder vrijboord dan was 
toegestaan en met een helling die zo
danig opviel dat de Hoofdwaterschout 
der Schelde twee agenten van de Zee
vaartpolitie in de Boudewijnsluis aan 
boord liet gaan?
Waarom hebben de havenloods en de 
in de sluis geëmbarkeerde rivierloods 
de diepgang niet gecontroleerd en 
waarom constateerden zij geen slagzij 
in de sluis?
De helling over stuurboord die het 
schip op de rivier kreeg, was naar de 
mening van de rivierloods niet veront
rustend. De helling was toen echter wel 
zodanig dat het de loods van een tege
moetkomend schip opviel.
De Inspecteur voor de Scheepvaart stelt 
dat deze ramp laat zien dat een kapitein 
die besluit om met een verre van zee
waardig schip naar zee te vertrekken, 
weinig in de weg wordt gelegd.
'De opmerkingen van de loods tijdens 
de marifoongesprekken met de "Hele
na F": -"Anders moet ik achter u langs 
en lig ik op één oor zo meteen"- en de 
loods van de "Olivier": -"|e ligt knap 
scheef XXX (voornaam loods)"- spre
ken voor zich. Ondanks de onvoldoen
de stabiliteit werd toch volle kracht va
rend het Nauw van Bath gehaald. Toen 
daar gestut moest worden en de niet 
geringe wind anders inkwam, ging het 
echter goed mis.' Aldus de Inspecteur 
voor de Scheepvaart.

De toedracht van de ramp
Het Russische vrachtschip "Pioner One- 
gi" wordt gebruikt voor het vervoer van 
containers, stukgoed of hout. Deze reis 
bestond de lading uit containers en wat 
stukgoed.
Het schip was uit Archangelsk via Rot
terdam op 6 december in Antwerpen 
aangekomen, alwaar containers en 
stukgoed werden bijgeladen. Op 2 de
cember ontvangt de kapitein een telex 
van de reder met de opdracht: "Gelieve 
het nodige te doen om alle geboekte 
lading aan boord te nemen. Kijk na of 
het mogelijk is lichte containers op een 
derde rij te nemen".
Aanvankelijk wordt op 7 december

door de kapitein, in overleg met de 
plaatselijke vertegenwoordiger van de 
rederij, besloten om een aantal contai
ners van de lading in Antwerpen achter 
te laten. In de loop van de dag heeft de 
kapitein kennelijk contact met de rede
rij en zegt dat hem gevraagd is 'to do 
his best' om alle containers te laden. 
Het stuwplan wordt gewijzigd en alle 
containers worden geladen, waarbij op 
het dek boven de ruimen 3 en 4 drie la
gen volle containers worden gestuwd. 
Op vrijdag 8 december 1994 om 08.30 
uur verhaalt het schip onder leiding van 
een havenloods en met behulp van een 
sleepboot naar de Boudewijnsluis, waar 
het over bakboord afmeert, met de 
wind dwars van bakboord inkomend. 
De havenloods meldt weinig bijzonder
heden. De kapitein had hem gezegd 
toen hij aan boord kwam, dat het schip 
2° over stuurboord lag en dat ze bezig 
waren met ballasten om het schip recht 
te leggen.
Van 09.00 uur tot vertrek om 10.20 uur 
ligt het schip in de sluis. Om 09.40 uur 
komt de Nederlandse rivierloods aan 
boord om het schip te beloodsen van 
Antwerpen naar Vlissingen-rede. Om
dat het schip een meter van de kant lag 
had hij wat moeite om aan boord te ko
men. Het schip had volgens de loods in 
de sluis geen slagzij. Twee agenten van 
de Antwerpse zeevaartpolitie, die het 
schip om 09.50 uur in de sluis contro
leerden, spreken in hun rapport aan de 
Hoofdwaterschout der Schelde echter 
over 'verdacht slagzij' en dat het schip 
scheef hing. Zij meenden dit te moeten 
melden ter informatie, omdat het er 
volgens hen niet goed uitzag en zij de 
indruk hadden dat de duidelijk nerveu
ze kapitein de ware stand van zaken 
aan boord verborg. Zij hebben hierover 
echter niets aan de loods gemeld, noch 
werd door hen of de Hoofdwater
schout verder enige actie ondernomen, 
ondanks dat het er 'niet goed uitzag'. 
De zeeloodsdiensten waren gestaakt 
vanwege het slechte weer. De loods 
stelde de kapitein daarvan op de hoog
te, doch de kapitein gaf aan dat hij van
af Vlissingen zonder loods west uit zou 
gaan. Als grootste diepgang gaf de ka
pitein 7,80 meter op. De avond voor 
vertrek, nadat alle lading aan boord



was, heeft een cargo superintendent op 
zijn 'stowageplan' een diepgang van 
voor 6,78 m en achter 7,82 m geno
teerd.
Om 10.20 uur voer het schip zonder 
sleepboten de sluis uit de rivier op. De 
loods gaf koersveranderingen per 5° 
op, rechtstreeks aan de roerganger. De
ze gaf hierbij aanvankelijk hard roer, 
waarna de loods hem opdroeg het rus
tiger aan te doen. Het schip rolde vol
gens de loods niet abnormaal, het ging 
allemaal prima. Wel helde het schip wat 
over stuurboord, echter niet verontrus
tend volgens de loods; hij schreef dit 
toe aan de harde wind. De wind stond 
tussen zuid en zuidzuidwest, kracht 8 
Bft.
Op de rivier werd afwisselend lang
zaam, halve kracht en volle kracht geva
ren. Na Zandvliet stond de machine op 
volle kracht. In de bocht van Zandvliet 
leunde het schip verdacht door volgens 
de loods, doch omdat het niemand op 
de brug, met inbegrip van de kapitein, 
leek te verontrusten heeft hij het daarbij 
gelaten. In de bocht bij Saeftinghe

Zuid-Beveland
I

de schip "Olivier", met aan boord een 
collegaloods. Deze zag dat de "Pioner 
Onegi" opvallend over stuurboord en 
goed op zijn merk lag, het lag behoor
lijk diep. Tevens zag hij dat bij koersver- 
anderen het schip nog schever kwam 
te liggen. Over de VHF informeerde hij 
de loods aan boord van de "Pioner On
egi" dat hij knap scheef lag. Deze be
schouwde dat ais een losse opmerking; 
voorzover nij wist lag hij toen ongeveer 
5° scheef over stuurboord.
Omdat de loods gemerkt had dat bij 
hard roer geven het schip behoorlijk 
overhelde, wilde hij de bocht over bak
boord in het Nauw van Bath nemen 
met roercommando's in plaats van op
gegeven koersen.
Ter hoogte van boei nr. 70 gaf hij bak
boord 5, waarop het schip direct re
ageerde en bakboord uit begon te 
draaien. Hij stutte dit met stuurboord 5, 
10 en 15 waarna weer terug naar mid
scheeps. Uit bestudering van de video
band van de radarbeelden van het 
Schelde Coördinatiecentrum blijkt dat 
dit leidde tot een koersverandering van 

ongeveer 350° 
naar 330°, welke

Antwerpen

koers het 
dan even 
voorliggen, 
vervolgens 
boei nummer

schip 
blijft 
om 

vanaf 
77

meldde de kapitein de loods dat hij van 
de brug ging.
Met een zandzuiger, die wat krap voor 
de "Pioner Onegi" het vaarwater wilde 
oversteken, sprak de loods af dat deze 
even zou wachten, omdat anders de 
"Pioner Onegi" mogelijk een scherpe 
bocht zou moeten maken en daarbij 
'op één oor' zou komen.

Ter hoogte van de Noord Ballast pas
seerde de "Pioner Onegi" het opvaren

langzaam naar 
300° te draaien. 
Boven boei 75A, 
om 11.07 uur, be
gint het schip dan 
vanaf 300° vrij 
snel naar bak
boord te draaien, 
de vaart loopt te
rug en op een 
koers van 200° 
vlak boven boei 
75 in de boeienlijn 
ligt het gestopt.
De loods verklaart 
dat hij bij boei 77 
weer bakboord 5 
had gegeven, 
waarbij stuur- 
boorddek onder
water kwam, ver
volgens wilde hij 
weer stutten met 

stuurboord 5,10 en 15 graden. Dit luk
te echter niet, het schip kreeg steeds 
meer slagzij over stuurboord, kwam 
niet meer overeind en bleef doordraai
en over bakboord tot een koers van on
geveer zuidoost. Hij gaf eerst langzaam 
vooruit, dat hielp niets, vervolgens leg
de hij het roer midscheeps, stopte de 
machine en sloeg achteruit en stopte 
daarna de machine.
De slagzij was inmiddels opgelopen tot 
45° en het schip bevond zich tussen

boei 75 en 75A in of net door de boei
enlijn. Of het aan de grond heeft geze
ten is niet duidelijk, niemand heeft sto
ten of iets dergelijks gevoeld, 
bovendien bestond de bodem ter 
plaatse uit zachte modder. Hierna dreef 
het schip, onder invloed van een sterke 
ebstroom van 2 knopen en de wind, in 
zuidwestelijke richting dwars over boei 
75 heen het vaarwater weer in, nam 
deze boei over stuurboord mee aan dek 
en stootte uiteindelijk aan de andere 
kant van het vaarwater met het achter
schip bezuiden de Westketel tegen de 
plaat. Het dreef met het stuurboorddek 
onder water en de luikhoofden en de 
onderste laag containers gedeeltelijk 
onder water en kwam met bakboordzij
de gestrekt tegen de plaat te liggen. 
Door de stroom gaat het schip vervol
gens weer rond en komt uiteindelijk om 
circa 11.45 uur met stuurboordzijde te
gen de plaat te liggen, waar het vanaf 
die tijd door de inmiddels gearriveerde 
sleepboten tegenaan wordt gehouden. 
Toen de kapitein in zijn hut merkte dat 
het schip steeds meer slagzij over stuur
boord ging maken gaf hij, zo verklaarde 
hij 's middags tegenover de politie, de 
stuurman op de brug opdracht om van 
trimtank 6 naar 7 te pompen (de Raad 
neemt aan andersom) om meer ge
wicht naar bakboord te krijgen. Tevens 
gaf hij opdracht hard stuurboord roer 
te geven. Of dit uitgevoerd is, is niet 
duidelijk. Na het scheefvallen komt hij 
ook weer op de brug.
De in de buurt varende zandzuiger 
"Helena F" probeert de eerste opvaren
den van de "Pioner Onegi" te halen, 
maar tevergeefs, mede omdat de kapi
tein dit aanvankelijk nog weigert.
Om 11.19 uur is de eerste sleepboot 
("Hobokon"), die vlakbij het Nauw van 
Bath ten anker lag, ter plaatse en kort 
daarna ook de sleepboten "Union 5" 
en "Burcht". De sleepboten nemen de 
eerste opvarenden over en rond 12.00 
uur bevinden zich nog aan boord de 
loods, de kapitein, 4 opvarenden en ie
mand van de sleepdienst. De slagzij 
neemt langzaam toe en rond 13.30 uur 
gaan ook de loods, de overige beman
ningsleden en later ook de kapitein van 
boord. De slagzij zal uiteindelijk oplo
pen tot zo'n 60 a 70 graden. In de loop 
van de avond vallen de eerste contai
ners van dek, waardoor het vaarwater 
tijdülijk wordt gestremd.
De "Pioner Onegi" wordt door Rijkswa
terstaat onder de wrakkenwet geplaatst 
en enkele weken later door het ber
gingsbedrijf Wijsmuller geborgen en 
naar Vlissingen gesleept, later naar een 
werf in Hansweert.
Na reparatie op de werf is het schip 
weer teruggekomen in handen van de 
oude eigenaar. Over de bergingskosten 
wordt nog geprocedeerd.
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DE UITSPRAAK VAN DE RAAD
Voor het onderzoek heeft de Raad me
de gebruik gemaakt van het verslag van 
de Nautische Commissie bij de Recht
bank van Koophandel te Antwerpen, 
betreffende het onderzoek naar het 
ontstaan van de schade aan de lading 
van de "PionerOnegi".
Van de kapitein van de "Pioner Onegi" 
is op de middag na het ongeval door 
het KLPD (Korps Landelijke Politie Dien
sten) aan boord van de sleepboot een 
korte verklaring opgenomen. Pogingen 
van het KLPD om met een rogatoire 
commissie 's avonds de, in een zee
manshuis in Antwerpen verblijvende, 
overige officieren te horen mislukten. 
De stuurlieden waren reeds door het 
Russische consulaat opgehaald, terwijl 
het de wel aanwezige eerste werktuig
kundige telefonisch werd verboden een 
verklaring af te leggen.
Later zijn er door de Nautische Com
missie in Antwerpen op 19 en 22 de
cember verklaringen opgenomen van 
de kapitein respectievelijk de eerste 
stuurman en tweede werktuigkundige 
van de "Pioner Onegi". Echter niet van 
de tweede stuurman, die de wacht had 
op de brug tijdens het scheefvallen en 
tevens de ladingofficier was en als zoda
nig als meest betrokkene moet worden 
gezien. De in beslag genomen papie
ren en de scheepscomputer van de 
"Pioner Onegi" en de overige verklarin
gen en documenten leveren echter vol
doende gegevens op om te kunnen 
vaststellen hoe en waarom het schip 
slagzij kon krijgen.

Het slagzij maken
De "Pioner Onegi" is slagzij gaan ma
ken zonder dat er een aanvaring, gron
ding of andere aanwijsbare oorzaak aan 
vooraf ging. Het schip voer vrij in zijn 
element op binnenwater en is met har
de dwarswind van bakboord, tijdens 
het met 5° roeruitslag bochten naar 
bakboord, een steeds groter wordende 
slagzij gaan maken over stuurboord en 
kon zich niet meer oprichten. De con
clusie kan dan ook niet anders zijn dan 
dat de stabiliteit van het schip te gering 
was.
De kapitein is hiervoor verantwoorde
lijk, dan wel de reder indien deze hem 
onvoldoende of onjuiste gegevens om 
de stabiliteit te bepalen ter beschikking 
heeft gesteld. De loods heeft in deze 
geen verantwoordelijkheid, echter wel 
een meldingsplicht.
Na vertrek uit Antwerpen voer het schip 
voornamelijk voor de wind, dan wel 
kwam deze schuin van bakboord ach
ter in en alles ging nog enigszins goed, 
zij het dat er overduidelijk verschijnse
len van een kritische stabiliteit of rank
heid aanwezig waren. Het schip helde 
zo'n S° over ten gevolge van de wind.

bij roer geven helde het nog meer over 
en kwam traag terug, met andere 
woorden: een grote slingerti,d. De kapi
tein spreekt van 22 seconden, maar 
vond dat kennelijk niet verontrustend. 
Hoe de kapitein deze slingertijd, varend 
op de Schelde, zou hebben bepaald 
was voor de loods een raadsel.
Bij de bocht van Zandvliet vond d** 
loods de verschijnselen ook wel ver
dacht, doch omdat er op de brug zich 
kennelijk niemand aan stoorde, liet hij 
het daar bij. Ook de opmerking van zijn 
collega over de VHF, dat hij knap scheef 
en op zijn merk lag, beschouwde hij als 
een losse opmerking, zo verklaarde hij. 
Enerzijds voelde de loods wel degelijk 
aan dat het schip behoorlijk rank was 
en hij wilde de bocht van Bath dan ook 
met kleine roeruitslagen nemen. Ook 
vroeg hij kort daarvoor een schip dat 
voor hem over wilde lopen om te 
wachten, omdat hij anders misschien 
'op één oor' zou gaan. Anderzijds ging 
hij de bocht van Bath met volle kracht 
in, de eerste koersverandering ging nog 
goed, maar bij de tweede koersveran
dering naar bakboord bij 300°, kreeg 
hij de volle stormwind dwars in over 
bakboord, waardoor het schip nog 
meer ging overhellen dan bij eerdere 
koersveranderingen. Het dek kwam 
daarbij onder water, waardoor het 
schip nog meer stabiliteit verloor. De 
loods wilde de ingezette draai over bak
boord stutten en gaf stuurboordroer 
oplopend tot 15°. Mogelijk heeft de 
stuurman in deze fase, in opdracht van 
zijn kapitein, zelfs hard stuurboordroer 
gegeven zonder de loods daarover, in 
alle consternatie, in kennis te stellen. Bij 
grotere slagzij en hoge vaart versterkt 
een roeruitslag in dezelfde richting ech
ter het hellend moment, waardoor de 
slagzij nog meer toenam.
De kapitein had de loods geen enkele 
beperking voor het manoeuvreren me
degedeeld en zette zelf, toen hij nog op 
de brug was de machine op volle 
kracht vooruit.
De Rood is van oordeel dat de kapitein, 
die wist of behoorde te weten, dat zijn 
schip rank was en een zeer slechte stabili
teit had, bij de nadering van het Nauw 
van Bath waar de harde wind dwars in 
zou komen, nooit van de brug had mo
gen gaan en, als de loods dat al niet deed, 
zijn schip heel voorzichtig door de bocht 
had moeten manoeuvreren.
De loods wist dat het schip rank was en 
had de bocht voorzichtiger moeten ne
men dan hij naar zijn eigen inzicht al 
deed en de vaart terug moeten nemen. 
Of de "Pioner Onegi" dan uiteindelijk 
niet gekapseisd zou zijn betwijfelt de 
Raad echter ten zeerste, gelet op de 
harde wind, het lage vrijboord dat vrij 
snel onder water kwam en het te kleine 
richtende stabiliteitsmoment.

De belading
Aan boord werden twee 'container loa
ding manuals' aangetroffen, één in de 
hut van de kapitein en één in de hut 
van de tweede stuurman (ladingoffi
cier). Het 'manual' in de hut van de ka
pitein was genummerd als scheepste- 
kening en moet dus als het officieel bij 
het schip horende 'manual' worden be
schouwd. Het 'manual' uit de hut van 
de ladingofficier was ongenummerd en 
minder gedetailleerd. Beide 'manuals' 
gaan uit van ten hoogste twee lagen 
geladen containers aan dek met een 
gewicht van 17 ton per container van 
20 voet. Alleen in het 'manual' van de 
ladingofficier wordt gesproken van een 
derde laag lege containers aan dek. Vol
gens aangetroffen papieren van het 
Russische classificatiebureau uit 1978 
zou deze derde lege laag alleen zijn toe
gestaan als het schip containers met 
'steel bars' vervoerde, uitsluitend in de 
zomer op het traject Dudinka - Archan
gelsk en onder strikte beperkingen wat 
betreft stabiliteitscontrole en wind. 
Volgens het "Nautical Report of Sur
vey" van ESIS International, inzake het 
onderzoek naar het kapseizen van de 
"Pioner Onegi", wordt in de 'container 
loading manuals' van het schip de 
zwaartepunthoogte van de containerla
gen nog aangegeven voor een contai- 
nerhoogte van 8'0", terwijl de contai
ners aan boord van de "Pioner Onegi" 
grotendeels 8'06" hoog zouden zijn, 
volgens de reeds jaren geleden gewij- 
ziqde ISO standaard voor container- 
hoogtes.
Of hiervoor in de stabiliteitsberekenin- 
gen aan boord van de "Pioner Onegi" 
werd gecorrigeerd, is voor de Raad niet 
te achterhalen. Indien de berekeningen 
nog met de oude containerhoogte zou
den zijn uitgevoerd en er inderdaad 
8'06" containers aan boord stonden, 
zou de stabiliteit in werkelijkheid slech
ter zijn dan waarmee de scheepsleiding 
rekening hield.
Aanvankelijk werd het schip beladen 
volgens het met de hoofdbevrachter 
overeengekomen stuwplan, de ruimen 
vol en twee lagen containers aan dek. 
In Rotterdam extra aan boord geno
men containers en reeds geladen con
tainers van een andere bevrachter in 
Antwerpen zouden daarbij in Antwer
pen moeten achterblijven. Op de voor
middag van 7 december werden deze 
containers gelost en op de kade gezet. 
Nadat de reder kennelijk druk op de ka
pitein had uitgeoefend 'to do his best' 
om alles mee te nemen, zo verklaart de 
hoofdbevrachter, werd aan het eind 
van de middag op 7 december het ge
hele stuwplan aan dek door het schip 
gewijzigd en alle containers van de wal 
weer geladen. Boven de ruimen 3 en 4 
stonden nu 3 lagen volle containers aan



dek, met containergewichten tussen 20 
en 22 ton, geheel in strijd met het 'con
tainer loading manual' van het schip. 
Niet alleen was elke container op zich 
zwaarder dan de toegestane 17 ton, 
doch ook de derde laag was niet toe
gestaan volgens het eigen 'loading 
manual'. Door een expert van de 
Scheepvaartinspectie werden de la- 
dinggegevens uit de aan boord aange
troffen documenten vergeleken met de 
werkelijke situatie aan boord. Een en 
ander kwam vrij goed overeen.
Uit de diverse verklaringen, maar ook 
uit de aan boord aangetroffen stabili- 
teitsberekeningen met het programma 
van de in beslag genomen scheeps- 
computer, blijkt dat de diepgang voor 
in ieder geval 6,70 m was en achter 
7,80 m.
Hiermee lag het schip bij vertrek uit Ant
werpen, omgerekend naar het soortelijk 
gewicht van zeewater, 32 cm dieper dan 
het toegestane Plimsolmerk aangaf, over
eenkomende met zo'n 540 ton overbe- 
lading (17 ton/cm). De Russische regels 
betreffende het gebruik van Plimsol- 
merken zijn identiek aan de internatio
naal geldende regels als overeengeko
men in het Load Line Protocol van 
1966.
Volgens de Nederlandse Schepenwet is 
een kapitein verplicht om telkens na het 
innemen van lading en brandstoffen de 
diepgang van het schip op te nemen 
en er zorg voor te dragen, dat zijn schip 
geen geringer vrijboord heeft dan blij
kens het geldende certificaat van uitwa
tering geoorloofd is. Aangezien dit een 
internationaal certificaat is, zal ook de 
Russische wet deze verplichting voor 
een kapitein kennen. De kapitein van 
de "Pioner Onegi" heeft zijn schip dus 
dieper geladen dan toegestaan was.
Een registerloods heeft, ingevolge het 
Voorschriftenbesluit registerloodsen, 
een meldingsverplichting aan de auto
riteiten, indien het schip zodanig gela
den is, dat het een geringer vrijboord 
heeft dan blijkens het afgegeven certifi
caat van uitwatering, dan wel het veilig- 
heidscertificaat is geoorloofd. De loods 
heeft niets gemeld en is dus in gebreke 
gebleven. Het aflezen van de diep- 
gangsmerken en een blik op het Plim
solmerk, voordat de loods, bij vertrek 
met een diepgeladen schip uit een ha
ven, aan boord stapt, lijkt de Raad geen 
moeilijk uitvoerbare handeling. Vroeger 
werden de diepgangsmerken op routi
nebasis ook 'gehaakt', omdat de loods
gelden aan de diepgang waren gekop
peld.

De stabiliteit
Aan boord van de "Pioner Onegi" werd 
een personal computer in beslag geno
men waarmee stabiliteitsberekeningen 
bleken te zijn uitgevoerd. De computer

stond opgesteld in een soort kapiteins- 
kamer en werd zeer frequent en voor 
diverse doeleinden door de bemanning 
gebruikt. Het in de computer aange
troffen stabiliteitsprogramma werd ie
dere reis gebruikt, hetgeen bleek uit de 
in de hut van de ladingofficier aange
troffen uitdraaien. Het laatst gebruikte 
bestand bleek de berekening van de si
tuatie als bij vertrek Antwerpen. Voor
zover kon worden nagegaan kwamen 
de ingevoerde gewichten vrij goed 
overeen met de ladingpapieren en het 
stuwplan. Ook de ingevoerde ballastge- 
gevens stemden overeen met de door 
de kapitein aan de politie ter hand ge
stelde peilstaat. In de uitdraai van deze 
berekeningen wordt een diepgang van 
voor 6,70 m en achter 7,80 m aange
geven, een aanvangsmetacenterhoog- 
te van 0,29 m en 'lever values' bij 0°, 
10°, 20°, 30°, 40° en 50° van 0 - 0,04 - 
0,06 - 0,05 - 0,02 - 0,09 meter voor de 
statische arm, respectievelijk 0 - 0 - 
0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,02 meterradialen 
voor de dynamische weg.
De aanvangsmetacenterhoogte van 29 
cm werd ook door de kapitein ge
noemd en komt ook overeen met de 
door de Nautische Commissie te Ant
werpen berekende waarde. Deze vol
doet aan de IMO regelgeving die 
spreekt van minimaal 15 cm. Uit een 
diagram van een genummerd scheeps- 
plan van de "Pioner Onegi" blijkt ech
ter, met het berekende totale deplace
ment en moment als ingangen, de 
metacenterhoogte inderdaad 35 cm te 
zijn, hetgeen gecorrigeerd voor de vrije 
vloeistofoppervlakte op 29 cm uitkomt. 
In dit diagram staan 2 lijnen, één voor 
houtvaart en één voor containers. Vol
gens de containerlijn zou de metacen
terhoogte echter tenminste 65 cm 
moeten zijn.
De kapitein heeft hier dus gehandeld in 
strijd met zijn scheepsvoorschriften die, 
naar de Raad aanneemt, door het Russi
sche classificatiebureau zijn goedge
keurd.
De IMO geeft stabiliteitscriteria voor 
schepen kleiner dan 100 meter. De 
Scheepvaartinspectie hanteert deze cri
teria ook voor schepen groter dan 100 
meter. Of deze criteria als zodanig ook 
in Rusland worden gehanteerd is de 
Raad niet bekend. Het is echter wel 
aannemelijk, omdat Russische schepen 
anders weinig zeewaardig zouden zijn 
en er meer ongelukken zouden gebeu
ren.
De arm van statische stabiliteit moet 
volgens deze richtlijnen bij 30° slagzij 
tenminste 0,20 meter bedragen. Vol
gens de eigen berekening van de "Pio
ner Onegi" is deze arm slechts 0,05 m 
en wordt bij 45° negatief.
Ook de voor de dynamische stabiliteit 
door de "Pioner Onegi" berekende

waarden blijken ver onder de IMO cri
teria te liggen. De Nautische Commis
sie te Antwerpen heeft eigen stabiliteits
berekeningen uitgevoerd en komt tot 
dezelfde conclusies.
In het in beslag genomen computer
programma voor stabiliteitsberekenin
gen werd een scherm aangetroffen, 
waarop de berekende stabiliteitsgege- 
vens werden gepresenteerd naast, naar 
wordt aangenomen, minimale stabili- 
teitswaarden. Duidelijk was waarneem
baar, volgens de expert van de Scheep
vaartinspectie, dat de berekende 
waarden onder deze minimale stabili- 
teitswaarden lagen.
Degene die de berekeningen heeft uitge
voerd moet dus geweten hebben dat de 
stabiliteit niet voldeed aan de in het 
scheepsstabiliteitsprogramma gehanteer
de minimum criteria.
Het schip had midscheeps een laag vrij
boord. Door de grote diepgang en de 
vijf graden stuurboordslagzij tijdens de 
vaart vanaf Antwerpen had het schip 
aan stuurboord nog zo'n 66 cm vrij
boord over. Volgens de berekeningen 
van de expert van de Scheepvaartin
spectie zou bij 7° slagzij het dek onder 
water komen. Nu was dat op zich niet 
zo breed, de afstand verschansing tot 
de hogere luikhoofdranden was onge
veer 1,50 meter. De verschansing is 
echter vrijwel dicht, waardoor het een
maal aan dek gekomen water moeilijk 
weg kon en er zich, toen het dek een
maal onder water kwam, al gauw enige 
tientallen tonnen water aan stuurboord 
op dek bevonden. Dit extra gewicht 
aan stuurboord en de afname van de 
breedte, omdat door de helling het dek 
onder water kwam te staan, zijn vrijwel 
zeker desastreus voor de stabiliteit ge
weest.
Een hoger vrijboord had mogelijk ook 
dit containerschip, evenals vele andere 
van dergelijke 'lage vrijboord' schepen, 
veiliger gemaakt.
De Raad is van oordeel dat de kapitein 
van de "Pioner Onegi" zijn schip onder 
druk van de reder heeft overbeladen, 
hetgeen op zich nog niet de oorzaak 
van de ramp is. Noodgedwongen 
waarschijnlijk heeft hij daarbij echter, 
geheel in strijd met de aan boord aan
getroffen documenten, zowel op ruim 
3 als 4 te zware containers moeten 
plaatsen, alsmede een niet toegestane 
derde laag met eveneens zware contai
ners. Hierdoor is de stabiliteit van zijn 
schip te gering geworden. De door de 
"Pioner Onegi" zelf, met het in de 
scheepscomputer opgenomen stabili
teitsprogramma, berekende stabiliteits- 
armen waren vele malen kleiner dan de 
door IMO gegeven minimum waarden, 
alsmede de in het eigen programma 
aangegeven waarden.
De kapitein is derhalve met een schip met
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een te geringe stabiliteit, dus niet zee
waardig, naar zee vertrokken. Gedurende 
de reis zouden er brandstofbodemtanks 
teeg raken, waardoor er in de Golf van 
Biskaje waarschijnlijk geen stabiliteit meer 
over zou zijn en het schip zijn omgesla
gen.
Het schip vertrok op 8 december om 
08.30 uur vanaf de kade naar de sluis, 
terwijl de stabiliteitsberekening in de 
computer om 08.55 uur naar de harde 
schijf werd weggeschreven. Door wie is 
niet helemaal duidelijk, mogelijk de eer
ste stuurman. De kapitein stond op de 
brug en de tweede stuurman had de 
wacht. De eerste stuurman verklaart na 
de sluis naar zijn hut gegaan te zijn en 
had daarvoor dus alle tijd. Daarnaast 
verklaart hij dat het vullen en controle
ren van de ballast zijn taak was, dat er 
een computer en stabiliteitsboek aan 
boord waren en dat er volgens het sta
biliteitsboek drie lagen containers aan 
dek mochten worden geladen.
Hij spreekt hier waarschijnlijk over het 
'manual' dat in de hut van de tweede 
stuurman was aangetroffen, dat geen 
scheepsnummer droeg en waarin een 
derde laag containers stond aangege
ven. In het boek stond niet of de derde 
laag vol of leeg moest zijn. Hij verklaart 
dat bij vertrek de stabiliteit voldoende 
was. Of, door wie en wanneer de stabi
liteit met de kapitein is besproken is niet 
bekend. De stabiliteit is door een loods 
moeilijk te controleren. Wel zou hij van 
een over zijn merk liggend en hoogbe
laden schip bij de kapitein nadrukkelijk 
een aantal specifieke stabiliteitsgege-

vens kunnen opvragen en één en ander 
aan de bevoegde autoriteit of opspo
ringsambtenaar kunnen melden. Even
zo indien hij tijdens de vaart de rank
heid van het schip niet vertrouwt.
Dit zou dan wel moeten betekenen dat 
de bevoegde autoriteit niet nalaat een 
schip, waarvan de stabiliteitsgegevens 
overduidelijk niet aan de eisen voldoen 
en dat ver over zijn merk ligt, tegen te 
houden. De kapitein van de "Pioner 
Onegi" heeft onverantwoordelijk ge
handeld door met een schip met een te 
geringe stabiliteit naar zee te vertrek
ken. Een stabiliteit die tijdens de reis al
leen maar zou afnemen. Was het schip 
niet op de Schelde omgegaan dan was 
dat later buitengaats in de Golf van Bis
kaje vrij waarschijnlijk gebeurd. In dit 
geval kwam het schip niet ver en wer
den de Nederlandse autoriteiten ge
confronteerd met een ramp. Gelukkig 
bevatten slechts enkele containers gifti
ge stoffen en de overige voornamelijk 
suiker, pulp, raapolie en stukgoed. 
Doordat het schip tegen de plaat kon 
worden gedrukt voordat het verder 
ging kapseizen bleef de “Pioner Onegi" 
en ook de lading uiteindelijk nog rede
lijk intact, kwam slechts een deel van de 
lading in het water terecht en had het 
schip voornamelijk waterschade.

Lering
1. De reder heeft in dit geval de kapitein 
‘verzocht om te bezien' en 'to do his 
best' om alle lading mee te nemen. De 
kapitein heeft hieraan gevolg gegeven, 
waardoor de stabiliteitswaarden van

zijn schip onder de vereiste criteria kwa
men te liggen. De kapitein heeft zich 
waarschijnlijk onvoldoende gereali
seerd, dat er letterlijk nog maar een har
de zucht dwarswind nodig was om zijn 
schip te doen scheefvallen.

2. Een overbeladen over zijn merk lig
gend schip met een te geringe stabili
teit kan, zonder dat er één politie- of ha
venautoriteit dan wel loods op let, uit 
Antwerpen vertrekken, over de Schelde 
varen en een scheepsramp veroorza
ken, die in dit geval gelukkig geen ern
stige milieuschade tot gevolg had.

3. Omdat het schip een laag vrijboord 
had, kwam reeds bij een kleine slagzij 
het dek onder water en nam de stabili
teit desastreus af waardoor het schip 
zich, mede onder invloed van de harde 
dwarswind, niet meer kon oprichten.

4. Bij het bochten met een rank schip is 
het niet verstandig om dit met grote 
snelheid te doen; indien het schip flink 
slagzij maakt en men de draai wil stut
ten zal teveel tegenroer de slagzij doen 
toenemen.

Aanbeveling
Bezien hoe beter uitvoering gegeven 
kan worden aan de voorgeschreven 
meldingsplicht van de registerloodsen, 
en ook overigens bezien, in overleg met 
havenautoriteiten, hoe voorkomen zou 
kunnen worden dar een dergelijk schip 
vertrekt.

i v e r s c n

Bijlsma en Bariuneijer versterken 

elkaar door start samenwerking

De Friese scheepswerven "Scheeps
werf Bijlsma B.V." en "Scheepswerf 
Barkmeijer Stroobos B.V." gaan sa
menwerken. Binnen deze samenwer
king worden de productie-capacitei- 
ten voor wat betreft assemblage en 
afbouw van de beide werven naar el
kaar toe opengesteld. Daarbij wordt 
het voor de werven mogelijk om hun 
nieuwbuuwopdrachten, naar keuze, 
te assembleren in het de nieuwe 
bouwwerf van Bijlsma te Lemmer, dan 
wel in de, nog te realiseren, afbouwra 
ciliteit van Barkmeijer. Het besluit kent 
geen personele consequenties. Door 
deze samenwerking wordt het voor 
beide werven mogelijk te komen tot 
een vergaand optimale aanwending 
van hun beider nieuwe en zeer mo
derne afbouwfaciliteiten. Bovendien 
betekent het voor beide werven dat 
zonder beperkingen geopereerd kan 
worden in een groot breedtegebied 
van te verkopen schepen.
Scheepswerf Bijlsma B.V. is een zee-

scheepswerf welke zich gespeciali
seerd heeft in het in serie bouwen van 
geavanceerde schepen voor het ver
voer van droge lading. De werf heeft 
vestigingen in Wartena (bouw van 
grote modulen) en een nieuwe vesti
ging in Lemmer. Aldaar worden in een 
overdekt bouwdok de schepen geas
sembleerd. Op dit moment werkt de 
werf er aan een serie van 6 identieke 
9000 tons containerschepen, welke 
thans in een snelheid van per 16 we
ken een schip worden geproduceerd. 
De ligging in Lemmer betekent een 
breedte-beperking: de Houtribsluizen 
bij Lelystad kunnen schepen van maxi
maal 18 meter doorlaten. Voor brede
re schepen zou Bijlsma eon deel van 
de assemblage (plaatsen zijtanksec- 
ties) bij een reparatiewed moeten la
ten uitvoeren.

Scheepswed Barkmeijer Stroobos B.V. 
heeft als nieuwbouwweri de laatste ja
ren op de internationale markt een ge
renommeerde positie weten op te 
bouwen als bouwer van zeer gespecia

liseerde schepen voor het vervoer van 
ladingen als vloeibaar gas, op hoge 
temperatuur vervoerde 'hot products' 
en chemicaliën. Door schaalvergro
ting in deze markt, de toenemende 
kwaliteitseisen welke overdekt bou
wen van dergelijke schepen noodzaak 
maakt, heeft Barkmeijer besloten tot 
de bouw van een nieuwe, eveneens 
volledig overdekte afbouwfaciliteit. De 
inmiddels zeer concrete plannen voor 
deze wed richten zich onder meer op 
een lokatie óf aan het Ijsselmeer óf in 
Harlingen.
Conform de vraag in de markt voor de 
betrokken speciaal-schepen zal deze 
wed moeten kunnen afbouwen tot 
een breedte van 24 meter.
De samenwerking tussen de werven 
houdt in dat zij eikaars assamblage- 
plaatsen voor elkaar open stellen. 
Middels deze samenwerking kan be
reikt worden dat voor beide werven, 
binnen een groot bereik van scheeps- 
grootten, een steeds uitstekend pas
sende assemblagelocatie kan worden 
aangewend. Het rendement van bei

de locaties wordt hierdoor sterk posi
tief beïnvloed. Voorts wordt binnen 
deze samenwerking aan de markt een 
combinatie geboden van enerzijds 
een bewezen project- en werfma
nagement alsmede een grote capaci
teit aan bouwfaciliteiten die de hoog
ste kwaliteitseisen (overdekt!) kan 
invullen. Thans reeds genereert dit 
vooruitzicht goede gedachtenwisselin
gen met opdrachtgevers rondom an
ders voor de Noord Nederlandse 
scheepsbouwindustrie niet bereikbare 
projecten.

De sterk gelijkende organisaties en cul
turen van de werven maken dat geen 
aantasting plaats vindt van de presta- 
tiegraad de werven op 'de eigen' loka- 
ties realiseren. Ook de reeds jarenlan
ge samenwerking op vele terreinen 
(bedrijfsschool, binnen Conoship, uit
wisseling productie-know-how) biedt 
goede randvoorwaarden voor deze 
stap. Het wordt niet uitgesloten dat 
deze samenwerking in de toekomst 
verder wordt uitgebreid.
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Fig. I. De Genua 
(foto: Damen Ship
yards),

Genua
Damen Shlpyards Bergum heeft op 22 september de sleepboot Genua, bouwnum m er 9315, opgeleverd aan 
de Italiaanse rederi| Rlunltl Rlmorchlatori. Een zusterschip Is in Bergum nog in aanbouw voor dezelfde op
drachtgever.

l/ e  boot is van het type Damen Trac
tor Tug 3010 en is bestemd voor het as
sisteren van schepen in havens en off
shore en voor escorte diensten.
De boot is verder uitgerust voor het 
blussen van branden en voor het opmi
men van olieverontreinigingen.

De hoofdgegevens zijn:
Lengte mal 29,95 m.
Lengte w.l. 28,80 m.
Breedte mal 10,20 m.
Holte op jL  3,90 m.
Diepgang 5,25 m.
Wateiverplaatsing 506 t.
Draagvermogen 100 t.
Diepgang 5,60 m.
Draagvermogen 200 t.
Cross tonnage 324

De boot is geklasseerd door het Itali
aanse klassebureau RINA, met de nota
tie *  100 A-1.1, NAV G, Re, TPF(56), 
1AQ-1, IFFQ-1, OIL-REC.

INDELING
Het schip heeft vier waterdichte com-

partimenten:
• Voorpiek, voor drinkwater.
• Bergplaats, met daaronder de deter

gent tank; in de zijden brandstof
tanks.

• Machinekamer, met op het vlak- 
tanks voor (van voor naar achter) se
wage, vuile olie (SB) en smeerolie 
(BB), lenswater, een overvloeitank 
voor brandstof en een brandstoftank.

• Achterpiek, met op hart schip en in 
de zijden brandstoftanks en in het 
hek een verzameltank voor geruimde 
olie.

De tankinhouden (100%) zijn:

Brandstof
Overvloeitank
Smeerolie
Vuile olie
Drinkwater
Lenswater
Sewage
Detergent
Geruimde olie
tevens voor waterballast.

205,9 m3.
4.4 m3,
2.2 m3.
2.2 m3. 

38,4 m3.
4.4 m!.
4.4 m3. 

17,9 m3. 
38,0 m3.

Het op vier stel Rubber Design trillings- 
dempers (fig. 2) opgestelde dekhuis telt 
twee lagen.
Op het brugdek bevindt zich het stuur
huis, met zicht rondom.
Op het hoofddek liggen aan de vóór
kant de hutten van kapitein (SB) en ma
chinist (BB), met daartussen een toilet 
unit voor gemeenschappelijk gebruik; 
daarachter aan SB een tweepersoons 
(eventueel vierpersoons) bemannings- 
hut met toilet unit en aan BB twee een
persoons (eventueel tweepersoons) be- 
manningshutten met ertussen een 
gemeenschappelijke toilet unit. Vervol
gens een dwarsoverlopende gang en 
daarachter de messroom aan SB en 
kombuis met bergplaats aan BB.
De accommodatie is van AC voorzien, 
met eiektrische verwarmingselementen 
in de kokers.

MACHINE-INSTALLAHE
Voor de voortstuwing zijn twee Deutz 
dieselmotoren geïnstalleerd, type SBV 
8M 628, elk 1680 kW bij 1000 tpm. 
Iedere motor drijft via een cardanas een
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Rg.2. TriHIngsdempers onder dekhuis (toto: SWZ/K).

Aquamaster roerpropeller aan, type US 
2001 (fig. 3). De schroeven hebben vier 
vaste bladen, een diameter van 2300 
mm en draaien in straalbuizen type 
19A met ongeveer 267 tpm. De roer
propellers zijn 360° draaibaar en kun
nen in maximaal 12 seconden 180° 
worden gedraaid.
Met deze installatie werd tijdens de be
proevingen een snelheid van 12,1 kn 
bereikt (bij 5,25 m diepgang en 3360 
kW) en een paaltrek van 561.

Voor het opwekken van elektriciteit zijn 
drie hulpsets geplaatst, elk bestaande 
uit een Deutz dieselmotor, BF6M 1013 
CP, van 108 kW bij 1500 tpm, en een 
Leroy Somer generator van 126 kVA, 
220/380 V, 50 Hz. De walaansluiting is 
voor 63 A. De hoofdmotoren hebben 
beunkoeling; de hulpmotoren hebben 
een luchtgekoeld koelvloeistofsysteem.

In de machinekamer zijn verder geïn
stalleerd:
2 x Sperre startluchtcompressor,

17 m3/h bij 30 bar;
1 x Sperre handgedreven compressor 

voor noodgevallen;

Fig. 3. De BB roerpropeller 
stoof dwarsscheeps; ach
ter de stelling: de voorste 
scheggen (foto: SWZ/K).

x brandstoftrimpomp, 19,5 m3/h bij 
15 m opvoerhoogte;

1 x reserve brandstofpomp, 6 m3/h bij
20 m opvoerhoogte;

2 x lens-, ballast, algemene dienst- en
brandbluspomp, 30 m3/h bij 25 m 
opvoerhoogte;

1 x lenspomp, 5 m3/h bij 40 m opvoer
hoogte;

1 x sewagepomp, 5 m3/h bij 30 m op
voerhoogte; 

hydrofoorinstallatie met een tank van 
200 liter, een pomp van 3 m3/h bij 40 
m opvoerhoogte en eenzelfde pomp 
als stand by, een Nibe heetwaterboiler 
en een back-up zwaartekracht tank van 
300 liter.
Alle pompen zijn van het Italiaanse fa
brikaat Garbarino.
Het alarmsysteem is van Pizzorno & Lini 
s.r.l. en omvat circa 100 alarmpunten.

Fig. 4. Sleeplier en sleephoak 
(foto: SWZ/K).

UITRUSTING 

Steepgerei

Op het achterschip staat een Kraaije- 
veld hydraulisch aangedreven sleeplier 
(fig. 4), met een trommel voor 600 m 
sleepdraad van 48 mm + 20 m rekker + 
10 m voorloop. De lier wordt van het 
stuurhuis uit bediend en heeft een trek
kracht van 20 t bij 30 m/min. resp. van 
10 t bij 60 m/min. De houdkracht is 
1201.
Verder is een Mampaey sleephaak, SWL 
65 t, aangebracht.
Het achterdek is berekend op een be
lasting van 3 t/m2, maar in totaal maxi
maal 301.

Brand blusinstallatie
Op een platform boven het stuurhuis 
zijn twee Ajax de Boer monitors aange
bracht (fig. 5), elk met een capaciteit 
van 1200 m3/h en een werplengte 
(met water) van 120 m. Op het achter
schip zijn aan weerszijden vier slang- 
aansluitingen beschikbaar.
De twee Nijhuis brandbluspompen 
worden door de hoofdmotoren aange
dreven via Vulkan flexibele koppelingen 
en Norgear 'step up' tandwielkasten.
De BB pomp heeft een capaciteit van 
2400 m3/h, de SB pomp van 1200 
m3/h, beide bij 15,5 bar.

Voor bescherming van het schip zelf is 
een sproeisysteem aangebracht aan de 
binnenkant van de verschansing. Voor 
dit systeem is een aparte, elektrisch aan
gedreven Garbarino pomp geïnstal
leerd van 220 m3/h bij 7 bar.

Oliebestrijdingsmiddelen
Voor de oliebestrijdingsmiddelen zijn 
op het voorschip de nodige voorzienin
gen aangebracht, o.a. fundaties voor 
een skimmer aan SB en een slangen
haspel aan BB. De middelen zelf wor-



fig. S. Brondblusmonitors (foto: SWZ/K).

den door de rederij aan boord gebracht 
wanneer zij nodig zijn.

Dekkraan
Op het voorschip staat een hydraulisch 
werkende Effer dekkraan van 2 t op 
8,44 m resp. 1,6 t op 10,29 m. Hij 
wordt o.a. gebruikt voor het behande
len van de oliebestrijdingsmiddelen.

Hydraulische installatie
Ten behoeve van sleeplier, oliebestrij
dingsmiddelen en dekkraan zijn in de 
machinekamer drie elektrisch aange
dreven, Vickers hydraulische pompen 
geïnstalleerd.
De hydraulische druk voor de sleeplier 
(waarvoor twee pompen nodig zijn) is 
maximaal 200 bar, voor de dekkraan, 
die met één pomp kan worden be
diend, 280 bar. De derde pomp is re
serve.

i v e r s e n

Beerdam in Rotterdamse haven 

voor de kerst open

De Beerdam, die de havens op de 
Maasvlakte van het Hartelkanaal 
scheidt, gaat nog voor de a.s. Kerst 
over een lengte van 400 meter open 
voor de binnenvaart. Hierdoor wordt 
de Maasvlakte veiliger, sneller en effi
ciënter bereikbaar voor binnensche
pen. Deze kunnen de zeeterminals in 
het meest westelijke havengebied nu 
nog uitsluitend via de Nieuwe Water
weg of de Rozenburgsesluis en het Ca- 
landkanaal bereiken. Door de Open 
Beerdam hoeft de binnenvaart de zee- 
vaartroutes niet de kruisen. Bovendien 
heeft ze bij slecht weer minder last.

Eén van de laatste 'hindernissen' voor 
de Open Beerdam werd deze week 
genomen door het boren van een 827 
meter lange leiding onder het Hartel
kanaal, om de bedrijven in het Euro- 
poortgebied van zoetwater te kunnen 
blijven voorzien.
Door de Open Beerdam wordt het 
water in het Hartelkanaal zouter, zodat 
de industrie het niet meer als koel- of 
proceswater kan gebruiken. Daarom is 
op 26 mei j.l. begonnen met het bo
ren van een waterleiding - inwendige 
diameter 1.60 m - naar het Brielse 
Meer. Deze kwam de afgelopen week 
'boven' en kan, na afwerking, naar 
verwachting eind oktober in gebruik 
worden genomen.

Door de Open Boei dam treedt een 
aantal wijzigingen in het Hartelkanaal 
op. Het getij verandert, de stroming 
neemt toe, terwijl ook de kans op een 
stormvloed er iets groter wordt. Daar
om is een stormvloedkering in het ka
naal, de Hartelkering, gebouwd. Ook 
zijn de oevers, een aantal kademuren 
en steigers opgehoogd. De pijpleidin
gen onder het Hartelkanaal, tussen de 
Beerdam en de Dintelhaven, zijn extra 
afgeschermd om de erosie die de stro
ming met zich meebrengt te kunnen 
weerstaan.
Door de complexiteit van het project 
en doordat de aanpassingswerken 
goed met het bedrijfsleven moesten 
worden afgestemd is de doorgraving

zo'n twee jaar later dan oorspronkelijk 
de bedoeling was. Ook mislukte vorig 
jaar de boring van de zoetwateriei- 
ding, de langste in z'n soort. De geza
menlijke kosten van de Open Beer
dam en de Hartelkering bedragen 
voor het Rijk en de gemeente Rotter
dam ruim ƒ 200 mln.

Verdere uitrusting
Op het voorschip staat een elektro-hy- 
draulisch aangedreven Kraaijeveld an- 
keriier met twee nestenschijven en twee 
verhaalkoppen. Do lier behandelt ae 
beide HHP Pool ankers van elk 495 kg 
en de ankerkettingen van 20.5 mm, 
met een gezamenlijke lengte van 
302,5 m.

Het Thom Security branddetectiesys- 
teem werkt met rookdetectoren (ionisa- 
tie-type) in de machinekamer en met 
hittedetectoren in de accommodatie. 
Als blusmiddelen zijn slangen met aan
sluitingen, alsmede draagbare C02- en

schuimblussers beschikbaar.
De reddingmiddelen zijn van Italiaans 
fabrikaat en bestaan uit een rescue 
boot, te behandelen met de dekkraan, 
en twee 10- persoons opblaasbare vlot
ten.

De nautische apparatuur is geleverd 
door Telecom Italia en omvat o.a. twee 
Furnno radars, autopilot en Furuno GPS 
navigator.
De communicatie-jpparatuur, even
eens geleverd door Telecom Italia, om
vat o.a. radiotelefonie en een MF 
wachtontvanger (2182 kHz).

fig. 6. De Genua in dok bij de Oranjewerf in Amsterdam, waar o.a de roerpropeilers werden 
geïnstalleerd (toto: SWZ/K).
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Fig. I Percentages 
geïnstalleerd vermo
gen Law speed/Me
dium speed hoofd
motoren voor 
nieuwbouwschepen 
>2000 DWTol 
gross tonnage, 1970 
- 1996. (Bron: The 
Motor Ship.)

Recente ontwikkelingen 
van scheepsdieselmotoren
Bij gelegenheid van de Europort 97 volgt In bijgaand artikel een overzicht van ontwikkelingen die in de afge
lopen twee jaar hebben plaats gevonden op het gebied van scheepsdieselmotoren.

Inleiding
Dit jaar is het 105 jaren geleden dat Ru
dolf Diesel patent nam op een ‘ratione
le' verbrandingsmotor, wat 5 jaren later 
resulteerde in de presentatie van de eer
ste dieselmotor [1], Deze toenmalig 
meest efficiënte thermische machine 
heeft sindsdien een reeks ontwikkelin
gen ondergaan welke tot op de huidige 
dag doorgaan.Daarbij handhaaft deze 
nog steeds een leidende rol als meest 
efficiënte thermische machine voor wat 
betreft de directe omzetting van warm
te in mechanische energie. Bedroeg het 
vermogen van de eerste dieselmotor in 
1897 ca 20 apk (15 kW) en het ther
misch rendement 26%, hedentendage 
worden er dieselmotoren gebouwd

met een vermogen per eenheid van
90.000 apk (66.000 kW) en een ther
misch rendement van rond de 50 % .

Aan de onderzijde van het motoren
gamma figureert de MAN B&W Holeby 
LI 6/24 (boring 160 x slag 240 mm) als 
kleinste zware oliemotor. Met een 
maximum toerental van 1200 t/min is 
daarmede een magische grens van 
1000 t/min voor zware oliemotoren 
overschreden [2],

Vermeldenswaard in dit perspectief is 
het feit, dat het dit jaar eveneens 100 
jaren geleden is, dat de stoomturbine 
als scheepsvoortstuwingsmachine ten 
tonele verscheen. Dit gebeurde op

spectaculaire wijze op 26 juni 1897 ten 
aanschouwe van de Britse Admiraliteit 
door Charles Parsons, die met zijn 
stoomturbine schip "Turbinia" met een 
vaart van 34 knopen langs het Britse es
kader heen scheerde tijdens de Spi- 
thead Naval Review. Vanaf die tijd heeft 
ook de stoomturbine zijn intrede ge
daan als voortstuwingsmachine en 
heeft deze lange tijd de scheepsvoort
stuwing voor grote vermogens be
heerst. Hedentendage worden stoom
turbines voor nieuwbouwschepen 
slechts in beperkte mate meer toege
past te weten voornamelijk voor LNC 
(Liquid Natural Gas) tankers.

Voor specifieke toepassingen worden

thans ook weer gasturbines gebruikt 
voor de voortstuwing van koopvaardij 
schepen. Als voorbeelden hiervan zijn 
te noemen de Stena HSS ferries waar
van er drie stuks gebouwd zijn door Fin- 
nyards te Rauma-Finland. Deze geheel 
van aluminium gebouwde catamarans 
hebben een lengte van 120 m en een 
breedte van 40 m en een accommoda
tie voor 1500 passagiers en 375 auto's. 
De voortstuwing wordt verzorgd door 
twee LM 1600 en twee LM2500 gastur
bines van General Electric met een to
taal vermogen van 68.000 kW.

In het totaalbeeld van nieuwbouwsche
pen > 2000 TDW of Gross Tonnage fi
gureert de dieselmotor over het jaar

1996 voor 96 %  van het geïnstalleerde 
voortstuwingsvermogen [3], De rest 
wordt nagenoeg gelijk verdeeld over 
stoomturbines en gasturbines, dus elk 
2 % .
Van de geïnstalleerde dieselmotoren 
bestaat ca 80 %  uit low speed motoren 
en de rest medium speed.
Het aantal afgeleverde voortstuwings- 
motoren alsmede het geïnstalleerde 
vermogen is in 1996 t.o.v. 1995 toege
nomen van resp. 958 naar 1080 stuks 
en van 8,95 milj. kW naar 10,22 milj. 
kw.
De verhouding medium speed/low 
speed motoren over de periode 1970 - 
1996 staat in bijgaande fig. 1 weerge
geven.

De afgelopen periode is gekenmerkt 
door een aantal opmerkelijke fusies. Al
lereerst dient genoemd te worden de 
fusie van New Sulzer Diesel met Wart
sila Diesel tot Wartsila NSD als onder
deel van de Finse Metra Corporation. 
Deze fusie heeft begin 1997 zijn beslag 
gekregen. Tot deze fusie behoren even
eens Diesel Recherce en 40 %  van 
Grande Motori- GMT.

In Duitsland is MaK opgenomen in de 
organisatie van Caterpillar Inc. - U.S.A.

Onlangs is Mirrlees Blackstone toege
treden tot de GEC Alsthom groep waar
toe ook Ruston en Paxman Diesel beho
ren.
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fig.2. Samenstelling Voorts is een samenwerkingsverband
cilindervoering met opgericht tussen MTU en Detroit Diesel
watergeleidingsring Corporation voor de ontwikkeling van
RTA-T motoren. een tweetal motoren te weten de 2000
Daarnaast afgebeeld serie met vermogens van 270 - 1 340
de berekende opper- kW en de 4000 serie met vermogens
vlakte temperaturen van 735 - 2700 kW. Een soortgelijke sa-
van het cilinderloop- menwerking is opgezet tussen Cum-
viakbij 75 en 100% mins Engine Co en Wartsila Diesel.
belasting. Daarbij is besloten tot de oprichting

van Cummins Wartsila Engine Co op 
basis van een 50/50 joint venture. Hier
in participeert Wartsila SACM-France al
waar de productie van de snellopende 
motorentypen W170 en W200 is on
dergebracht.

Langzaamlopende 2-tact motoren
Na de introductie van de RTA84T in 
1992, heeft New Sulzer Diesel in 1995 
de typen RTA48T en RTA58T als z.g. 
tankermotoren op de markt gebracht 
[4], Vorig jaar is daaraan toegevoegd 
het type RTA68T, speciaal bestemd 
voor de klasse van Suezmax tankers en 
Capesize bulkers, schepen met een 
draagvermogen van 135.000 -
170.000 TDW. Daarmede bestrijkt het 
RTA-T programma het gehele markt
segment van tankers, bulk carriers en 
andere 'full body'-schepen van 20.000 
- 300.000 TDW. De constructie van de 
RTA68T gelijkt in vele opzichten op die 
van de RTA48T en RTA58T, waarbij op 
bouwlengte en gewicht is bespaard. Di
verse vereenvoudigingen zijn verder 
doorgevoerd welke successievelijk ook 
bij de overige typen zullen worden toe
gepast. Zo worden o.a. de cilinder- 
smeertoestellen nu centraal aangedre
ven door een frequentie-geregelde 
elektromotor. Voor een zes-cilinder mo
tor krijgt men dan éen module bestaan
de uit een elektromotor met tandwiel- 
aandrijving en 3 cilindersmeertoestellen

Fig. 3. Schema cilinderkoelwatersysteem met een separate regeling van het koelwater 
voor de cilindervoering afhankelijk van de belasting van de motor.

+ kijkglazen. Vandaar lopen enkele lei
dingen naar de cilinders alwaar deze 
zich aldaar verder splitsen over de diver
se smeerstiften [5].

Veel aandacht is besteed aan een cor
recte handhaving van de temperatuur 
van het cilinderloopvlak. Ervaringen 
met de RTA84T hebben aangetoond, 
dat een en ander van vitaal belang is 
om goede standtijden van zuigerveren 
en cilindervoeringen te verkrijgen. 
Daarom is hier ondermeer gekozen 
voor een tamelijk hoge ligging van de 
afdichting van de koelwatermimtc voor 
de cilindervoering, zie fig. 2.

Afhankelijk van de belasting wordt de 
koelwaterstroom rond dit specifieke 
deel van de cilindervoering separaat ge
regeld, conform het schema als weer
gegeven in fig. 3.

Hierdoor moet worden voorkomen dat 
de oppervlakte temperatuur onder het 
dauwpunt kan komen te liggen met al
le gevolgen ten aanzien van corrosieve 
slijtage,en excessief cilinderolie ver
bruik. Een en ander past in het concept 
van een 'intelligent management sys
teem' dat met behulp van de huidige 
elektronica meer en meer tot de moge
lijkheden gaat behoren. Het doel dat

men hierbij voor ogen heeft is om daar
door tot een meer optimale bedrijfsvoe
ring geraken wat zal moeten leiden tot 
een grotere betrouwbaarheid van de 
installatie. Alhoewel dit concept nog in 
de kinderschoenen staat, wordt het in 
diverse publicaties al veel ter sprake ge
bracht als trend in de nabije toekomst.

De ervaringen verkregen met de ont
wikkeling van RTA-T serie worden thans 
ook verwerkt in de bestaande typen 
RTA52U, RTA62U en RTA72U welke als 
B-versie worden gekenmerkt [6],

Van het type RTA96C zijn intussen be
langrijke orders geplaatst. Bij Diesel Uni
ted Ltd, Aioi in Japan worden thans 6 
motoren van dit type gefabriceerd. 
Hiervan zijn twee stuks 11RTA96C van 
60.390 kW - 100 t/min bestemd voor 
twee containerschepen van 5750 TEU 
van NYL-Line. Het prototype ervan 
heeft inmiddels proefgedraaid.
Voorts zijn 4 stuks 12RTA96C van elk 
65.930 kW bestemd voor vier contai
nerschepen van 6674 TEU voor de re
derij PScO Nedlloyd [7], [8],

In het kader van het MC-programma 
heeft MAN B&W een viertal nieuwe ty
pen ontwikkeld te weten de S46MC, 
S50MC-C, S6QMC-C en S70MC-C.



4,2. Voor dergelijke grote S/D verhou
dingen adviseert de fabrikant een 20 %  
hogere cilinderolie dosering dan voor 
de typen met een kleinere S/D verhou
ding.
In vergelijking met voorgaande versies 
van het MC-programma zijn enige ken
merkende verschillen dan wel verbete
ringen te constateren. Bij de grotere ty
pen worden drie in plaats van twee 
brandstofkleppen per cilinder toege
past. Hierdoor wordt een meer gelijk
matige temperatuurverdeling op de 
zuiger verkregen, zie fig. 4.

Fig. 6 Dwarsdoorsnede Mitsubishi UEC43LSII.

De toevoeging "-C" staat hier voor de 
afkorting Compact. De cilinderafstand 
bedraagt slechts 1.68 x de cilinderbo- 
ring. Voorheen lag dit getal rond de 
1,8. Daar ook het specifiek vermogen 
Pme x cm met 9,5 %  is toegenomen, 
resulteert dit in een lager specifiek ge
wicht en een lagere kostprijs per kW.
De motoren van het Compact-type 
hebben een S/D verhouding van 4,0; 
voor het type S46MC bedraagt zulks

Fig. 4. Intensiteit 
warmteslromen op 
zuiger type MC-C 
met resp. twee en 
drie brandstotklep- 
pen.

Fig. S, Samenstelling 
bovendeel cilinder ty
pe S-MC MkS (links) 
vergeleken met de 
nieuwe uitvoering 
Mk 6 (rechts). Bii 
laatstgenoemde uit
voering is het veren
pakket lager ge
plaatst.

Verder worden de zuigerveren lager ge
plaatst om de smering van het veren
pakket, in het bijzonder van de topveer, 
te verbeteren. Bovendien worden de 
topveren hoger uitgevoerd dan de ove
rige zuigerveren. In bijgaande fig. 5 zijn 
deze verschillen in uitvoering weerge
geven. Al deze nieuwe typen zijn ont
worpen voor de categorie 'full body' 
schepen zoals tanker en bulk carriers.

Bij Mitsubishi Heavy Industries zijn in de 
afgelopen periode twee types ontwik
keld in de UE serie te weten de 
UEC37LSII en UEC43LSII met vermo
gens van resp. 772 en 1052 kW/dl.
Van het type UEC43LSII wordt in fig. 6 
een dwarsdoorsnede weergegeven. 
Deze vertoont in grote trekken dezelfde 
constructieve opbouw van de grotere 
typen met 500, 600, 700 en 850 mm 
boring.

In tabel I staan de hoofdgegevens van 
de in de verslagperiode verschenen 
nieuwe motortypen verzameld.

Medium speed motoren
Zoals in de inleiding vermeld heeft 
MAN B&W Holeby Diesel een interes
sante bijdrage geleverd door voor de 
klasse van medium speed motoren het 
type L16/24 als mini-zware oliemotor 
te ontwikkelen. Deze motor is op de 
eerste plaats ontworpen als hulpmotor 
voor kleine tankers, bulk carriers en 
vrachtschepen van de Panamax klasse 
en daaronder. Hoge inspuitdrukken 
van ca. 1500 bar en een compressiever- 
houding van 15,5 liggen ten grondslag 
om de ontsteking en verbranding van 
zware olie volgens het z.g. 'unifuel con
cept' te garanderen. Het ontwerp 
wordt gekenmerkt door een strakke 
vormgeving, zie fig. 7. Voor nadere de
tails wordt verwezen naar [2]. Overi
gens is recent een grotere variant van 
deze nieuwe generatie aangekondigd 
te weten de L27/38. Dit type leverbaar 
als generatormotor en als voortstu- 
wingsmotor.

MaK heeft met het type M25 de rij tus
sen M20 en M32 opgevuld. Qua uit
voering is de M25 te beschouwen als 
een afgeleide van het type M20 dat in 
1992 op de markt verscheen. Fig. 8 
geeft een indruk van de constructie van 
deze motor.
Evenals bij andere motorenfabrikanten 
gebruikelijk is een modulaire bouwwijze 
toegepast. Leidingen worden zoveel 
mogelijk in de omkasting opgenomen 
dan wel vermeden door de componen
ten direct aan te bouwen.

De cilindervoeringen worden slechts in 
het bovengedeelte gekoeld door mid
del van een watergeleidingsring. Hier-

S-MC Mk 5 S50/6Q/70MC-C and L70MC Mk 6
with high topland



Tabel I

S46MC

MAN

S50MC-C

B&W

S60MC-C S70MC-C

Sulzer

RTA68-T

M itsub

UEC37LSII

Lshi

UBC43LSII

Boring rrm 
Slag rim 
S/D
Vermogen/cil kW
Toerental t/min
p bar rme
Gem.zuigersnelh. m/s
p x c bar.m/s ^me m
Aantal cil

460
1932

4.2 
1025
129
19,0

8.3 
157,8

4 - 8

500
2000

4,0
1580
127
19,0

8,47
160,9

4 - 8

600
2400

4,0
2255
105
19,0

8,40
159,6

4 - 8

700
2800

4,0
3105
91
19,0

8,49
161,4

4 - 8

680
2720

4,0
2750
92
18,2

8,34
151,5

5 - 9

370
1150

3,11
772
210
17,84

8,05
143,6

4 - 8

430
1500

3,49
1052
160
18,10

8,0
144,8

4 - 8

Fig. 7 Holeby L16/24 
dieselgenerator met 
afbeelding van een 
demontabele cilin- 
dereenheid.

de verbrandingskamer worden ver
plaatst.
Een bestelling van twee stuks 6ADD30V 
motoren is inmiddels geplaatst bij Mit
sui Engineering Et Shipbuilding. Deze 
zijn bestemd voor een japans onder- 
zoeksvaartuig.

In verband met de vraag naar grotere 
compacte vermogenseenheden heeft 
New Sulzer Diesel in 1995 besloten om 
naast de ZA40S een grotere variant op 
de markt te brengen. Vooral in de sec
tor cruise-schepen is de ZA40S een zeer 
gewilde motor gebleken. Vanwege de 
schaalvergroting die in die sector op
treedt, zou de ZA50S met 1200 kW/cil 
in vergelijking met de 720 kW/cil. van 
zijn kleinere broer goede perspectieven 
kunnen bieden. Door de recente fusie 
met Wartsila is echter de V-uitvoering 
uit het programma geschrapt.
De ZA50S heeft in grote lijnen, zie fig. 
11, dezelfde karakteristieke kenmerken

door wordt het krukkastgedeelte ge
heel van het koelwater gescheiden ge
houden. Het inspuitmoment van de 
brandstof is met behulp van een sleep- 
hefboomconstructie en excentriekas te 
verstellen. Dit kan in de toekomst van 
belang zijn in verband met te verwach
ten strengere milieu eisen met name 
voor wat betreft de NOx -uitstoot. Met 
dit nieuwe type is MaK erin geslaagd 
een zeer compacte motor te bouwen 
voor de klasse van motoren met een 
toerental van 750 t/min

In japan heeft een consortium bestaan
de uit Mitsui Engineering & Shipbuil
ding, Kawasaki Heavy Industry, Hitachi 
Zosen en de Japanese Development 
Bank een joint venture gevormd te we
ten de Advanced Development Inc. 
(ADD) met het doel een geavanceerde 
4-tact medium speed motor te ontwik
kelen. Als resultaat van een 7-jarige ont
wikkelingsperiode heeft dit geleid tot 
het type ADD30V (boring 300 x slag

480 mm). Opvallend bij deze motor, 
zie fig. 9, is de grote klepconstructie bo
ven elke cilinder. Deze bestaat uit een 
gecombineerde in- en uitlaatklep.

Het is te verwachten dat bij een vermo
gen van 570 kW/cil, een gem. effet 
tieve druk van 27 bar en een gem. 
zuigersnelheid van 12 m/s aan de gas
wisseling van een dergelijke motor wel 
zeer hoge eisen worden gesteld. Het 
consortium heeft gemeend met deze 
klepconstructie daarvoor een geschikte 
oplossing te hebben gevonden. De 
Draktijk zal zulks nog moeten bewijzen. 
Overigens is een dergelijke gecombi
neerde in- en uitlaatklep geen nieuwig
heid. Diesel zelf experimenteerde er in
dertijd al mee op zijn eerste proefmotor 
[1].
Het principe van de klepconstructie 
wordt in fig. 10 weergegeven.

Met deze grote centrale klepconstructie 
moest de brandstofklep naar opzij van

fig. 8 Dwarsdoorsnede MaK M2S.



fig 12 Principe van 
de hydraulische aan
drijving van de in-en 

uitlaatkleppen van 
deSutzerZASOS.

Fig. 9 Dwarsdoor
snede ADDiOV. De 
cilinderbanken staan 
onder een ha'k van 
50°  t.o.v. elkaar.

als zijn voorganger:
roterende zuigerconstructie, hoge com
pressie- en S/D verhouding, cilinder- 
deksel zonder klephuizen maar met 
gekoelde klepzittingen, Nimonic uit
laatkleppen e.d.
Bijzonder is echter de hydraulische be
diening van de in- en uitlaatkleppen, dit 
gecombineerd met een pneumatisch 
systeem om het sluiten van de inlaat- 
klep afhankelijk van de belasting te kun
nen regelen (Variable Inlet Closing = 
VIC), zie fig. 12. Een variabele regeling 
voor het sluiten van de inlaatklep plus 
een geoptimaliseerd drukvulsysteem 
zorgen ervoor, dat het specifieke 
brandstofverbruik over een groot deel 
van het belastinggebied een vlak ver
loop krijgt.

Wartsila Diesel is met 3 nieuwe typen te fig 11 Dwarsdoorsnede SuizerZASOS

Fig. 10. Principe schema van de gecombineerde in- en uitlaatklep. Elke klep wordt hydraulisch bediend.

T. B. D. C.

Air Intake Period

T. D. C.

Exhaust Period

T. D. C.

weten de W170, W32 en W64 uitgeko
men.
Zoals in de inleiding uiteengezet zal het 
eerstgenoemde type ook in de U.S.A. 
worden vervaardigd tezamen met de 
W200 door Cummins Wartsila Engine 
Co. Beide typen zijn snellopende moto
ren die kunnen worden toegepast in 
kleinere vaartuigen alsmede voor gene
rator aandrijvingen. Als brandstof staat 
Marine Diesel Fuel voorgeschreven.

Ten aanzien van het tweede type, de 
W32 kan worden gesteld, dat het te 
verwachten was dat deze eerstdaags 
zijn voorganger de VASA32 zou gaan 
vervangen. Immers, de VASA32 stamt 
uit het jaar 1978. Deze zeer succesvolle 
medium speed motor, waarvan tot op 
heden meer dan 2300 exemplaren zijn 
verkocht, is aan het einde van zijn ont
wikkeling gekomen.
Nieuwe inzichten verkregen bij de ont
wikkeling van de generatie van W20, 
W26 en W38 motoren zoals beperking 
van de NOx- uitstoot, doelmatige en ef
ficiënte fabricage, vereenvoudigingen 
in constructies, modulaire bouwwijzen 
etc., zijn in de W32 verwerkt. Evenals 
zijn voorganger de VASA32 heeft de 
W32 een maximum toerental van 750 
t/min, echter met een grotere slag van 
400 in plaats van 350 mm. Het vermo
gen per cilinder is toegenomen van 
410 naar 460 kW.

De W64, het derde nieuwe type van 
Wartsila is de grootste medium speed 
motor thans verkrijgbaar. De lijn-uit- 
voering heeft een slag van maar liefst 
900 mm ofwel een S/D verhouding van



1,41. Daarmede wijkt deze motor nog
al af van andere typen van deze catego
rie. Zo heeft MAN B&W voor de 
L58/64 een S/D verhouding van 1,10; 
de nieuwe Sulzer ZA50S een S/D ver
houding van 1,32.
Het toerental van de W64 bedraagt 
333 t/min. wat voor een medium 
speed motor wel erg laag is. Het speci
fieke gewicht van een zes cilinder uit
voering bedraagt dan ook ca. 19 kg/kW 
wat bepaald niet gering te noemen 
valt. Het verschil ten opzichte van een 
langzaamlopende kruiskopmotor van 
gelijk vermogen, waarbij een hoofd- 
tandwielkast, koppeling e.d. ontbreken, 
verschilt dan ook niet meer zo veel.
Het is derhalve merkwaardig, dat Wart
sila voor een dergelijk concept heeft ge
kozen.

Voor de V-uitvoering bedraagt de slag 
770 mm, waardoor toerentallen van 
400 - 428 t/min mogelijk zijn i.v.m. 
met de aandrijving van generatoren. 
Het prototype van de lijnmotor, een 
6L64 staat sinds het najaar 1996 op de 
proefstand. Deze is o.a. uitgerust met 
de nieuwe drukvulgroep van ABB te 
weten het type TPL80. Genoemde 
drukvulgroep heeft als standaard glijd- 
lagers welke worden gesmeerd vanaf 
het smeerolie systeem van de hoofd
motor. Het turbinehuis wordt niet meer 
afzonderlijk door middel van koelwater 
gekoeld [9],

In bijgaande tabel II staan de hoofdge
gevens van de
bovenbeschreven motortypen verza
meld.
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Tabel II MAN B&W 
L16/24

Holeby
L27/38

Wartsila
W170

MaK
M25

Mitsui
ADD30V

Sulzer
ZA50S

Wartsila
W32

VtortsilS
W64

Boring mn 160 270 170 255 300 500 320 640
Slag 240 380 200 400 480 660 400 900 770
S/D 1,5 1,41 1,18 1,57 1,6 1,32 1,25 1,41 1,20
Vermogen/ci1 kW 100 320 130 300 570 1200 460 2010 1940
"toerental tAnin 1000 750 1800 750 750 450 750 333 42B
prme bar 20,7 23,5 19,1 23,5 27,0 24,7 22,9 25,0 22,0

Gem. zuigersnelh . m/s 9,6 9,5 12,0 10.0 12,0 9,9 10,0 10.0 11,0
p x c *me m beur.m/s 199 224 229 235 324 245 229 250 242

Uitvoering L L L/V L V L L/V L V

D i v e r s e n

Telco Marine

De Nederlandse Aardolie Maatschap
pij (NAM) heeft met Telco Marine een 
groot contract afgesloten. Het betreft 
de levering van standby-bootdiensten 
op het Nederlandse continentale plat. 
De rederij gaat hiervoor één eigen en 
drie ingehuurde schepen inzetten. De 
huurschepen worden binnen afzien
bare tijd echter vervangen door eigen 
tonnage. Hiervoor zijn ondertussen 
drie schepen aangekocht, die na aan
passing de offshorevloot zullen komen 
versterken. Voor nadere informatie, 
tel: 0223.660626.

Rederij Waterweg
Voor het vervoer van ruwe olie in 
Gabon gaat Rederij Waterweg twee 
speciale binnenvaarttankers inzetten. 
De schepen, de Maga en de Erik-B, 
zijn inmiddels met zeeschepen van 
Rotterdam naar Gabon overgebracht. 
De tankers gaan voor oliemaatschap
pij Shauvco op de rivier de Remboué

olie vanuit de binnenlanden van 
Gabon naar de kust vervoeren. Rederij 
Waterweg heeft hiervoor met de Ame
rikaanse oliemaatschappij een meerja
rig transportcontract afgesloten. Voor 
nadere informatie, 
telefoon: 0223-615666.

Scheepswerf Visser
Kort na de Damen Combi Freighter 
Alegra en de Eurokotter Marsdiep HD 
31 heeft Scheepswerf Visser nog een 
gloednieuw vaartuig opgeleverd. Het 
betrof dit maal de Celtic Voyager, een 
geavanceerd surveyvaartuig dat de 
werf in opdracht van het Marine Insti
tute in Dublin heeft gebouwd. De Cel
tic Voyager zal binnenkort in de Ierse 
hoofdstad officieel door de werf wor
den overgedragen. Voor nadere infor
matie, telefoon: 0223-616641.

DHTC
Den Helder Training Centre (DHTC) 
heeft een speciale S-daag,@ cursus

ontwikkeld die beantwoordt aan de ei
sen van de IMO/STCW. De basison
derdelen van deze cursus zijn persoon
lijke overleving, medische 
noodsituaties, brandbestrijding en 
menselijke relaties. Zeevarenden van 
de Holland America Line hebben als 
eersten kennis kunnen maken met de 
ze nieuwe cursus. Voor nadere infor
matie, telefoon: 0223-625070.

Diftch Diving
Met Amoco heeft Dutch Diving recen
telijk een 3-jarig contract afgesloten 
voor het onderhoud van het onderwa- 
tergedeelte van alle platformen en 
subsea-installaties van de oliemaat
schappij op het Nederlandse conti
nentale plat. Verder zijn ook voor Co
noco en EU Petroland een aantal 
speciale opdrachten op het Neder
landse plat uitgevoerd. Daarnaast 
heeft Dutch Diving het ISO 9002 certi
ficaat behaald. Voor nadere informa
tievel: 0223.6311784.

Geert Bakker
In september viert scheepsagent en - 
toeleverancier Geert Bakker dat het 
bedrijf precies 100 jaar in Den Helder 
actief is. De onderneming, die sinds 
1989 is gevestigd In het Shlps Service 
Centre op de Paleiskade, wordt geleid 
door Kees Bakker, de vierde opeenvol
gende generatie van het bekende Hel- 
derse familiebedrijf Voor nadere infor
matie, tel: 0223.622900.



Ventilatie en Veiligheid
Op zee is dit een belangrijke twee-eenheid!
Halton heeft op dit gebied m eer 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 maritiem e toepassingen, waar een gezond en veilig 
binnenklimaat een vereiste is.

Onze productie is conform de internationale kwaliteitsstandaard ISO 9001, welke is ge
certificeerd door Del Norske Veritas.

De Halton KVF keukenkap draagt
zorg voor de gehele luchthuishouding in de
kombuis.

De Halton Iris volumeregelaar PRA voorliet 
nauwkeurig en snel inregelen van luchlhoe- 
veelheden.

Halton
De Halton brandklep FDB is internationaal 
gecertificeerd, zoals DNV. Bureau Veritas. 
Lloyd's DOT. NSI. 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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NVTS met “Schip en 
Werf de Zee” weer op 
EUROPORT
Wederom heeft de NVTS besloten om 
samen met de TU-Delft (Werktuig
bouwkunde en Maritieme Techniek), 
het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
"William Fraude" en het Maritiem In
formatiecentrum (MIC) van de Biblio
theek TU-Delft een stand op de Euro
port te bemannen (en bevrouwen). 
Onder de bezielende leiding van me
vrouw Yoka Boshoff van de Dienst ln- 
en Externe Communicatie (Vakbeur
zenorganisatie) van de TU wordt geza
menlijk de stand ingericht. Al vanaf 
begin dit jaar werden vele uren be
steed aan het maken van de plannen 
en het organiseren van het werk.

De presentatie van de NVTS blijft be
scheiden maar een belangrijk onder
deel daarvan zal onze jubileumviering 
zijn. Daarnaast zullen wij de NVTS pro
moten door het onder de aandacht 
brengen van onze doelstelling door 
het uitdelen van folders en exempla
ren van Schip en Werf de Zee. Hetzelf
de doen wij onder de andere stand
houders; deze behoren immers allen 
tot onze doelgroep.

De TU-Delft presenteert samen met 
"William Fraude" zijn studierichtingen 
met onder andere voorbeelden van 
onderzoek dat wordt uitgevoerd.
Het MIC laat de mogelijkheden zien 
van zijn maritieme data-bases.
De stand zal op woensdag 19 novem
ber feestelijk worden geopend.
Wij verwachten de leden van de NVTS 
in grote getale om even te komen kij
ken. Een aantal leden heeft zich we
derom ter beschikking gesteld om op

de stand aanwezig te zijn. Stel hen niet 
teleur!

Europort 97 straalt 
vertrouwen uit
Europort 97 (van 18 toten met22no
vember in Amsterdam RAI) telt ruim 
500 exposanten uit ongeveer vijfen
twintig landen. Naast de tentoonstel
ling vinden in de RAI ook de CEDA 
Dredging Days, en een IAIN congres 
plaats. Voor het eerst wordt tijdens de 
tentoonstelling ook een congres geor
ganiseerd door de CIMAC (Conseil In
ternational des Machines a Combus
tion). De Vereniging Nederlandse 
Scheepvaart Industrie en de Koninklij
ke Vereniging van Nederlandse Reders 
houden hun jaarvergaderingen tijdens 
Europort. Op donderdag 20 november 
houdt de NVTS zijn "Ontmoetingsdag 
Maritieme Techniek".

Michel Arends, project manager bij 
Amsterdam RAI en onder andere ver
antwoordelijk voor Europort 97, is bij
zonder tevreden met de stand van za
ken rond Europort: "We kunnen stel
len dat Europort 97 zeker zo groot 
wordt als de editie van 1995. Dat 
houdt in dat we meer dan 500 expo

santen verwelkomen uit ongeveer 25 
verschillende landen. De stemming 
onder de exposanten is bijzonder opti
mistisch. Uit onze contacten blijkt dat 
men goede verwachtingen heeft van 
de tentoonstelling."

Solide basis

Europort 97 bouwt voort op een soli
de basis. In 1995 trok de tentoonstel
ling ruim 33.000 bezoekers. Van deze

bezoekers kwamen er meer dan 7.500 
uit het buitenland. Deze buitenlandse 
bezoekers vertegenwoordigden 8 4  
verschillende nationaliterten. Van de 
bezoekers gaf tijdens de vorige editie 
88 %  aan in 1997 (waarschijnlijk) weer 
de tentoonstelling te bezoeken.

Compleet producten en diensten

pakket

Arends ziet onder de exposanten wel 
enkele wijzigingen:
"Samenwerkingen, fusies en concen
traties maken dal op de deelnemers
lijst weer nieuwe, andere namen voor
komen. Dat is logisch, de tentoonstel
ling moet immers een goede afspiege
ling van de branche vormen. Ik ben er 
van overtuigd dat dat op Europort het 
geval is.
Bijzonder tevreden zijn we met het 
groot aantal motorenleveranciers op 
de tentoonstelling. Ik durf te stellen 
dat alle grote namen op Europort aan
wezig zijn. Opvallend is, vind ik ook, 
de collectieve inschrijving van de Aus
trian Marine Equipment Association, 
een groep Oostenrijkse toeleveran
ciers. Min of meer traditioneel zijn de 
landeninzending uit japan. Groot Brit- 
tannië en Denemarken. In totaal telt 
de exposantenlijst ruimt 25 landen. 
Doordat een groot aantal exposanten 
als agent optreedt voor meerdere fa
brikanten is het aantal landen dat op 
de beurs vertegenwoordigd is nog ve
le malen groter."

Baggerschip grootste tentoon- 
stellingsobject

De meeste ruimte op de tentoonstel
ling wordt ingenomen door een bag
gerschip van IHC. "Zij tonen op Euro
port een Beaver 5014 C, een nieuw 
baggerschip van ruim 35 meter lang 
en met een gewicht van 130.000 kilo. 
Vanwege de afmeting wordt het schip 
in delen binnengebracht en in de hal 
verder af gebouwd."

RAI Congrescentrum biedt onder

dak aan maritieme expertise.

Tijdens Europort 97 zijn niet alleen de 
tentoonstellingshallen gevuld met ma
ritieme technologie, ook het congres
centrum bruist van de maritieme acti
viteiten.
Arends: "Een primeur voor kuroport is 
het congres van CIMAC (Conseil Inter
national des Machines a Combustion). 
Deskundigen op het gebied van ver
brandingsmotoren gaan tijdens dit 
congres met name in op de gevolgen 
van de richtlijnen die de International 
Maritime Organization heeft opge
steld met betrekking lot de NO-uit- 
stoot van scheepsmotoren."

Na het World Dredging Congress in 
1995 vinden dit jaar weer de CEDA 
Dredging Days van de Central Dred
ging Association plaats. "Amsterdam 
vormt voor hen de thuishaven. De re
latie tussen de CEDA en Europort is 
een hechte. Dit jaar vormen de nieu
we ontwikkelingen in baggeruitrus- 
ting en technologie het thema van 
het, engelstalige, congres."

Ook de International Association of ln- 
stitutes of Navigation congresseert tij
dens Europort in de RAI.

Voor nationale maritieme organisaties 
vormt Europort hét moment om de le
den bijeen te brengen. "De jaarverga
deringen van de Koninklijke Neder
landse Reders Vereniging en de Ver
eniging Nederlandse Scheepvaart In
dustrie staan ook dit jaar weer op de 
agenda. Voor de leden van de Neder
landse Vereniging voor Technici op



Scheepvaartgebied wordt een presen
tatie verzorgd over de toekomststrale- 
gie van MARIN"

Feiten en cijfers
Organisatie

De 28e internationale Maritieme ten
toonstelling en de 10e internationale 
binnenvaart tentoonstelling Europort 
97 wordt georganiseerd door Amster
dam RAI, in nauwe samenwerking 
met het tentoonstellingscomité, dat is 
samengesteld uit vertegenwoordigers 
van het betrokken bedrijfsleven en van 
de organisatie.

Exposttieprogramma

Het expositieprogramma omvat alle 
producten en diensten op het gebied 
van scheepsbouw, -inrichting, -repara
tie en -onderhoud; haven- en dokuit- 
rusting, communicatie- en navigatie- 
apparatuur, laad- en losinrichtingen, 
informatie, advies- en ontwerpbureaus 
voor zeevaart, binnenvaart en visserij. 
Ook andere vormen van dienstverle
ning komen op Europort 97 aan bod: 
Financiering en verzekering, uitmon
stering, oceanologie, enz.

Tentoonstellingsdagen

Dinsdag 18 tot en met zaterdag 
22 november 1997.

Openingstijden

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur 
Op donderdag blijft de tentoonstel
ling open tot 21.00 uur. Op zaterdag 
22 november is de tentoonstelling 
open van 10.00 tot 16.00 uur.
Van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 
november worden de deuren van de 
Entree Amstelhal al om 10.30 uur voor 
de bezoekers geopend.

Lokatie

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

Aantal exposanten

ca 500

Aantal vertegenwoordigde 

bedrijven

ca. 1.500

Collectieve inzendingen

Verenigd Koninkrijk, japan, Denemar
ken en Oostenrijk

Toegangsprijs

ƒ  35,- per persoon of gratis op uitno
diging

Bijeenkomsten/congressen:

Dinsdag 18 november 1997:
* Navigating Into the next M il
lennium. "The  Systems A p p ro 
ach"
Congres georganiseerd namens de In
ternational Association of Institutes of 
Navigation (IAIN), Loopt door tot en 
met 21 november.
Woensdag 19 november 1997:
* Jaarvergadering VNSI 
Vereniging Nederlandse Scheeps
bouw Industrie

* "The  IM O-N O x regulations: the 
Impact on the marine Industry"
Congres georganiseerd door de Cl- 
MAC, Conseil International des Machi
nes a Combustion
* vervolg congres IAIN

Donderdag 20 november 1997
* New Developments In Dredging  
Equipment and Technology
CEDA Dredging Days georganiseerd 
door de Central Dredging Association 
loopt door tot en met 21 november

* Ontm oetingsdag Maritieme  
Techniek,
georganiseeid door de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied (NVTS)

* Jaarvergadering KVNR,
Koninkfijke Vereniging van Nederland
se Reders
* Vervolg congres IAJN

Vrijdag 2 1 november 1997
* Vervolg CEDA Dredging DAYS
* Vervolg IAIN congres

Zo bereikt u de RAI
Per Openbaar Vervoer 
De RAI ligt vlak bij het NS-station Am
sterdam RAI (lopend ongeveer 7 mi
nuten, met de tram (lijn 4) ongeveer 
2 minuten).

Vanuit Zeeland, West-Brabant, Zuid- 
Holland
Amsterdam RAI is via Schiphol en Lei
den uitstekend te bereiken vanuit Zee
land, West-Brabant en een groot deel 
van Zuid-Holland.

De Intercity-treinen uit Zeeland en 
Roosendaal (België) geven op Schip
hol aansluiting op de treinen naar sta
tion Amsterdam RAI.
U kunt op station Schiphol overstap
pen op hetzelfde perron.

Vanuit Rotterdam, Den Haag en 
Leiden
U kunt ieder kwartier rechtstreeks van 
en naar station Amsterdam RAI reizen.

Vanuit Limburg, Midden- en Oost- 
Brabant, via Utrecht 
U reist het makkelijkst via NS-station 
Amsterdam Amstel en vandaar kunt u 
de bus lijn 15 of 69 (reistijd ongeveer 
10 minuten, uitstap-halte Europa
plein) of sneltram 51 (reistijd ongeveer 
5 minuten, uitstaphalte station Am
sterdam RAI) naar de RAI nemen. 
Vanuit Weesp, het Gooi en de Flevo- 
polders
U kunt rechtstreeks naar Station Am
sterdam RAI reizen.

Vanuit Arnhem, via Utrecht 
De snelste wijze om de RAI te bereiken 
is via NS-station Amsterdam Duivend- 
recht. U kunt hier overstappen op de 
trein naar NS station Amsterdam RAI.

U il andere richtingen 
(via Amsterdam CS) 
indien u uit een andere dan de hierbo
ven aangegeven richting komt kunt u 
het beste reizen via Amsterdam CS en 
daar overstappen op óf sneltram lijn 
51 (reistijd ongeveer 12 minuten) óf 
tram lijn 4 (reistijd ongeveer 30 minu
ten, uitstaphalte Europaplein).

Voor een groot aantal publieksten
toonstellingen zijn Trein + Toegangbil- 
jetten verkrijgbaar op de NS-stations. 
Bij OV Reisinformatie 06-9292 (f 0,50 
per minuut) kunt u meer informatie 
krijgen. Bovendien kunt u via dit 
nummer ook geïnformeerd worden 
over vertrek- en aankomsttijden van 
treinen en over het aansluitend bus of 
tramvervoer.

Per Auto
De RAI ligt direct aan de ringweg rond

Amsterdam (A 10), afslag S 109; op de 
borden staat de RAI steeds vermeld. 
Tijdens grote tentoonstellingen wordt 
u via oranje borden "P RAI" verwezen 
naar extra parkeerplaatsen. Vandaar 
brengt een gratis pendelbus u naar de 
RAL

The Integrated Bridge 
System and Electronic 
Nautical Charts.

Development in Practice. 
Insight and interim assessment 

by a Dutch shipping company.
Tekst behorende bij de inleiding van de 
heer Capt. L. Stoel, Manager Nautical 
Department, Broere Shipping B.V., uit
gesproken op de persconferentie Euro
port 97 op 22 september 1997 in Lon
den.

History:

In 1985 I made a short sea voyage be
tween Oslo and Copenhagen in order 
to assess a new ARPA radar system 
which had recently appeared on the 
market.
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I was surprised to find installed on the 
ferry vessel a display unit featuring 
electronic charts which appeared to 
function perfect on the combination 
of a Decca and a satellite receiver. The 
visual presentation in particular was 
excellent.
Enquiries at the Swedish manufacturer 
revealed that only charts of the Skage
rak, Kattegat and the Sont were inclu
ded in the file.
The project was at an experimental 
stage, but had taken two giant steps 
forward in relation to the screens I was 
used to up till then, compiled from the 
'charts' built up from so called "Ja
cob's ladders".

In 1994, the technology was suffi
ciently advanced in my opinion that 
electronic charts had become a serious 
option for new vessels.
A lot of my knowledge came from visi
ting exhibitions like Europort at Am
sterdam.
I drew up the following requirements 
with which the project would have to 
comply.:

1. Approved by the authorities.
2. Approved by the classification socie

ty-
3. One officer of the watch on the 

bridge without a lookout being pre
sent. (During hours of darkness.)

4. Acceptable for all navigation offi
cers.

5. Flexible.
6. Good reflection of the present situ

ation.
7. Operable without extensive com

puter know-how.
8. To be the main system on board, 

with only very limited or no paper 
charts.

The last requirement in particular 
would bring a breakthrough in mariti
me navigation technology.

The first step was to approach the 
Dutch Government to give an expla
nation and test the government's atti
tude in relation to requirements 1. and

7., being a very limited or no paper 
charts on board and the absence of a 
lookout during the hours of darkness. 
The government proved pleasantly 
surprised by our initiative and permis
sion for the project, in which three 
new vessels were now planned, was 
granted with unexpected speed.

I am indebted to the pioneering work 
put in by the Dutch Government and 
the Dutch Shipping inspectorate in 
this context.
Following permission from the 
government came consultation with 
the classification society, which also 
granted permission once we had pro
mised to respect the current classifica
tion requirements.

The next task was to select a supplier 
for the bridge equipment. We 
examined systems by seven different 
potential candidates. Following final 
selection, the complete systems of the 
two remaining candidates were visited 
in their factory during trial situation 
and examined by us over a period of 
several days each.

Finally, a choice was made for the 
Racal Decca Mirans 4600 system, to 
be supplied by |.N.A. (international 
Navigation Apparatus) of Rotterdam.

We had by now selected the British 
Admiralty as the official hydrographi
cal office to deliver the electronic 
charts for the three new vessels.
Our requirement of the British Admir
alty that all charts required by us 
would have to be available in digital 
form by January 1996 was honoured, 
whereby this sector of the protect was 
also secure.
The ship yard selected for the two che
mical tankers for Broere Shipping B.V. 
was Verolme Heusden of the Nether
lands. For the bitumen tanker for Re
derij Theodora B.V., the 'De Bies- 
bosch' ship yard of Dordrecht, the 
Netherlands, was chosen.
By now, the final requirements from 
both the Dutch Government and the

Classification society had been recei
ved.

Dutch Government (principal re

quirements!:

1. Electronic charts must be supplied 
by an official hydrographical office.

2. Two completely independent EC- 
DIS machines must be included.

3. Having no paper charts on board is 
translated into keeping track charts 
of the vessel's operating area. This 
works out at approximately 20 
charts.

4. Permission to sail without a lookout 
during the hours of darkness will 
only be granted on an experimental 
basis as laid down in IMO legisla
tion.

5. The shipping company is responsi
ble for ensuring proper training of 
the officers in navigating without a 
lookout and working with electro
nic charts.

6. Each navigating officer must have at 
least 12 months sailing experience 
before operating on the bridge with 
no lookout during the hours of 
darkness.

Classification society (principal 

requirements):

1. The system must be operational 
from pilot station to pilot station for 
the entire sea-going voyage.

2. The system may not be used in pilot 
waters.

3. The wheelhouse must comply with 
the classification requirements con
cerning blind arcs and minimum 
over all view.

4. Supplementary requirements as 
previously laid down in writing 
must be implemented by the own 
er.

All of the above requirements apply 
principally to navigation without a 
lookout during the hours of darkness. 
Use of the electronic chart in pilot wa
ters or rivers is permitted both by the 
Dutch Government and the classifica
tion society.

Hie new building stage:

During the new building stage, it ap
peared that this type of bridge equip
ment demands an approach different 
from that for a conventional bridge.
In order to be able to work quickly and 
flexibly, the whole project was the res
ponsibility of two people within Broere 
Shipping, namely senior nautical in
spector Mr. Gouma and myself.

Intensive consultation between Broere 
Shipping, the ship yard, the supplier 
and the installer of the electrical instal
lation of the vessel was more than es
sential.
Continuous project supervision by the 
owner is not only an objective, but a 
must.

Training of officers:

In order to guarantee a proper trained 
and expert crew on board, we drew 
up an intensive training programme, 
in close consultation with the manu
facturer and supplier of the bridge 
equipment
Two complete bridges were supplied 
from the factory in England.
These were then installed, fully opera
tional, at the supplier in Rotterdam.

All officers who were to take the new 
vessels out of the yard received during 
four days 32 hours training.
Officers who may serve on the bridges 
of the new vessels in the future receiv
ed during two days 16 hours training. 
Instructors from both the manufactur
er and INA were present at all training 
sessions.
The nautical inspectors from our com
pany were given full training at the 
same time.
Government Shipping inspectors were 
trained afterwards.
This may be a costly and time
consuming process but, in my opi
nion, an owner should never risk allo
wing an untrained crew to set sail with 
this equipment.

I would like to stress at this point that 
the bridge configuration, as installed 
by us, is suitable for single officer 
bridge operation auring the hours of 
darkness.
In this configuration, the electronic 
nautical chart is an element of the sys
tem as a whole.
The situation is very different for own
ers wishing to install an electronic 
chart in a conventional wheelhouse 
within the existing watch organisa
tion. Especially if they want to rely on 
reports on paper.

Owing to lack of experience, I am una
ble to provide any information on this 
latter configuration.

My concept is and remains:
Electronic charts and no paper charts 
on board, or as few as possible. This in 
combination with the single officer 
watchsystem at sea.
If this concept is not possible, then 
(perhaps temporarily) back to square 
one and strive for more realistic legisla
tion.

Practical experience:

All of the three vessels referred to abo
ve are now 12 to 20 months under sail 
and performing as predicted in an ex
cellent way.
Great Europe including the Mediterra
nean, South America and the Cana
dian Lakes have been visited.
The electronic chart system has been 
in use from the trial trips, and where 
appropriate the Master has used the 
single officer bridge.
There is a clear agreement between
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us, as owners, and the Masters that 
only the Master decides whether the 
single officer bridge is used or not 
We, as owner, have deliberately elect
ed to act as supervisor rather than an 
organiser of sea-watches.

In relation to our own safety philoso
phy, ISO-9002 accreditation and 
I.S.M, we have specified in the Bridge 
Management Manual under what cir
cumstances conventional watches 
must be kept.
Single officer bridge operation is than 
strictly prohibited.
The number of faults in the electronic 
chart system is minimal, and in the 
event that irregularities occur, these 
are of a very minimal nature. No sys
tem breakdowns have yet occurred. 
The officers are highly enthusiastic and 
have noted a clear reduction in work
load during their duty as navigation 
officer at sea.
Acceptance by the shipsofficers of the 
total bridge concept is even quicker 
than we expected.

During the initial stage, officers had to 
suppress a tendency to look for the fa
miliar chart dividers and parallel rulers. 
Rapid acceptance is partly thanks to 
the user-friendly nature of the whole 
system.

Thanks to the simple lay-out of ARCS 
charts, these are very easy to operate. 
During training on shore, both ARCS 
and Vectorized charts were studied. 
Vectorized charts offer a great many 
possibilities. So many that we as ow
ners and some of our Masters are se
riously concerned about this.

The possibility of excluding informa
tion from the chart, coupled with the 
more complex operation, seems to 
make the use of these charts somew
hat hazardous. Great care is therefore 
recommended.
In some respects, the vectorized chart 
seems to miss its objective, although it 
will be essential for a future 'Full Ecdis 
System'.

There is a target group for both the 
ARCS and the Vectorized chart. To 
our opinion the vectorized chart will 
certainly not replace or push out the 
ARCS chart in the foreseeable future.
As you all know survey data from 
around 1860 still appear on charts. It 
would not be sensible to convert these 
charts to the vectorized format with
out a new survey. A very costly oper
ation.
Frequently sailed and hydrographical
ly well surveyed areas will, in my opi
nion, be the first to be vectorized. 
Several hydrographers have indicated 
that the 'vague' areas in particular, will 
have to do with ARCS-charts for the 
time being.
The type of vessel can also play a role 
in the choice of chart.
A loaded V.LC.C. tanker will normally

have more benefit from a draught 
warning system than a small vessel 
with a draught of 20 feet. The 
draught warning would be a more 
than welcome addition for the 
V.L.C.C. tanker. Whichever system is 
chosen, a complete electronic chart 
system will always offer greater safety 
than the paper chart.

The reality last autumn

Our "Dutch Faith" entered the Wes
tern Scheldt without a sea pilot during 
gale force wind and heavy rain. (Pilot 
service suspended.) The vessel was be
ing supervised by the V.T.S. (Vessel 
Traffic System). Vessels in the vicinity 
of the Dutch Faith had to be 'talked 
round' and corrected frequently.

The "Dutch Faith" navigated, without 
the buoys being visible and without 
any corrections from the V.T.S., from 
the sea to Flushing to board the river
pilot and then on to Antwerp.
We have seen more examples like this 
during the last winterperiod. Follo
wing reassignment to a conventional 
vessel. Masters and officers said they 
missed the electronic chart very much. 
The continuous plotting of the vessel's 
position on the chart in relation to the 
planned route is seen as extremely 
helpful.
The total overview, by means of an 
overlay on the chart of the radar 
echoes in plot, is a very good naviga
tional aid.
Correcting the electronic chart file re
quires a minimum of work every week. 
With the current file of 400 charts on 
board, no more than 20 minutes is re
quired to correct both systems.

What vessel can claim, having recei
ved the Notice to Mariners, that it is 
leaving port with fully corrected 
charts? Updating charts via a satellite 
link will hopefully be the next step.

Changing crew:

We have now undergone quite a 
number of crew replacements, and 
the replacement officers have been 
absorbed seamlessly into the new way 
of navigating.
It should be clearly stated that we al
ways leave at least one navigation offi
cer on board, during changing crew, 
who has made the voyage before.
It is very essential to involve the sea
going personnel department at an 
early stage in such a project.
As you can see, we are dealing with 
more than purely the installation of 
equipment.
Our testing period provisionally runs 
until 31 December of this year.

The grounding of the Exxon Val
dez

The grounding of the Exxon Valdez in 
Alaska is still fresh in our memory. It 
brought about radical changes in le
gislation.
A great deal of money is being spent 
by shipping companies on complying 
with the American O.P.A. (Oil Pollu
tion Act) legislation. The total cost of 
the disaster has been put at four thou
sand million US Dollars.
In view of the fact that P & I insurance 
for shipping companies is a mutual 
matter, the total bill was divided pro 
rata between shipping companies and 
third parties in the insurance world. 
Many shipping companies paid indi
rectly for things they had no part in. 
Nontanker companies also shared the 
burden.
It may be stated that with an electro
nic chart on board, together with a 
well implemented voyageplan, the 
grounding of the Exxon Valdez could 
have been prevented.
Do not underestimate the financial 
consequences of the loss overboard 
of, for example, some 300 tonnes of 
bunker oil during the grounding of a

conventional vessel.
Alongside the grounding of the Exxon 
Valdez, there are many more examp
les of human error by navigators, with 
all the consequences thereof.
For those on board, the environment 
and the insurance world.
Not to forget the women and children 
waiting at home for someone which 
will never returned from sea.

The future:

Personally, I am convinced that you 
will think about this epistle again in 
the year 2020 with a smile, and ask 
yourself, 'How did that go again, all 
that fuss about correcting paper 
charts?'

I hope that you will all live to see this 
come to pass, Nevertheless, a great 
deal of work in terms of standards and 
acceptance remains to be done by the 
experts concerned.
Both at a national and international le
vel, and not lastly by government bo
dies, whether in the context of the
I.M.O. or not.

The shipping companies win remain 
responsible for addressing their own 
governments and, if necessary, provi
ding the required practical knowled
ge. This that they can continue to ta
ke the necessary initial steps in the 
right direction for the improvement of 
safety at sea.

The profit for the shipping com

pany

In the development of the bridge con
cept, the financial benefits for Broere 
Shipping were a secondary considera
tion and were only discussed sporadi
cally.
The greatest benefit is in the realisa
tion of greater safety for the crew, the 
vessel and the load and the environ-
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merit. In 1997, great care for the ves
sel's environment must be a feature of 
every shipping company's manage
ment system.
As transporters of chemicals and bitu
men, we have been aware of the need 
for this for many years already. 
Concern for safety must be spread 
worldwide, and having an electronic 
chart system on board is a more than 
welcome contribution to this.

With a declining number of incidents, 
caused by wrong estimates when na
vigating, shipping in general win be 
able to improve its image and become 
a more and more attractive transport 
sector. Specially on short sea voyages 
to reduce the load of traffic on the 
roads.
You win ask yourselves: Is shipping, 
objectively seen, unsafe?
Honesty requires me to reply that 
shipping is in itself not safe, so the 
answer to the question above must 
therefore be no.
We navigate in streamlined steel 
boxes through a mostly unfriendly en
vironment. Exposed to salt, weather 
and wind. The shipping sector is itself 
responsible for making sea crossings 
safe by means of rules, regulations 
and using the most modem naviga
tion equipment. To be completed 
with a competent crew.
We have dearly taken great steps in

the right direction since the days of sail 
in the previous century, and in terms 
of safety we are on course. More in
tensive shipping together with larger 
and faster vessels are forcing us to re
main innovative. And once again, the 
electronic chart plays a great role, 
both today and in the future.

One important question continues to 
haunt you, however, "is there no fi
nancial profit at all in return for the in
vestment to the shipowner?"
There certainly is; it just needs a good 
calculation to bring it into focus. I win 
give you a summary of possibilities as 
seen by an owner.

1. We only purchase the charts we 
need at the time. Charts for areas in 
which we may be active in the futu
re can be easily ordered from our 
chart supplier at a later date.
From that moment, we only pay for 
those charts. Sending charts by 
courier or the often expensive ac
quisition of charts abroad are a 
thing of the past.

2. Correcting the electronic chart sys
tem takes the 2nd officer only 20 
minutes per week using a correc
tion compact disk, instead of the 
many hours required at present. 
We have calculated this as 5 hours a 
week or 260 hours on an annual 
basis.

3. These hours can therefore be spent 
on useful tasks such as vessel main
tenance and safety, or can be saved 
altogether.

4. Each correction compact disk con
tains all corrections relating to the 
year in question.
So a CD which gets lost in the post 
need not be a disaster. With a nor
mal 'Notice to Mariners’ we have to 
place a backorder and use the ves
sels mail again. Weeks will be lost 
and charts are not optimal correc
ted.

5. We can optimize our bridge ma
nagement system. The I.S.M. (In
ternational Safety Management) 
code imposes an obligatory voyage 
plan on our officers. (Compulsory 
for all by the year 2002.)
Do not unoerejtimate the number 
of hours taken up by this each 
month, particularly on shorter voy
ages.

6. If we integrate the electronic chart 
into the concept of the Single Offi
cer Bridge', good use can be made 
of the lookout's man-hours during 
daytime.

7. We can stress our vessel's safety 
concept during our freight negotia
tions with our customers.

The last point has been greatly appre
ciated by Broere Shipping custo
mers.

No crew reductions win be implemen
ted at our company. Owing to the na
ture of the cargo and the level of acti
vity in a harbour and during the ballast 
voyage at sea, our chemical tankers 
are normally 20% over-manned. In 
our case, a reduction in crew levels 
would lead to economically unaccep
table Iona stays in port.
Normal watch operations at sea must 
be possible as wen.
Iwish you a great deal of wisdom and 
interest concerning integrated bridges 
and the electronic chart systems, I 
thank vou for yen ir kind attention.

The remaining pages qive you an 
overview of the equipment used by 
Broere, Shipping B.V. and Re deni 
Theodora B.V. with respect to our la
test newbuilding.
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m .tv. “ Dutch Spirit”  and m .tv. “ Dutch Faith” m .tv. “ Stella Wega”

Length overall 99.87 m Length overall 105.60 m
Length between perpendiculars 93.86 m Length between perpendiculars 99.80 m
Extreme breadth 17.00 m Extreme breadth 15.92 m
Summer draught 5.51 m Summer draught 6.00 m
Speed 15 knots Speed 15 knots
Crosstonnage 3419 ton Crosstonnage 3983 ton
D.W.T. 4441.6 ton D.W.T. 4353 ton
Total cargo tank capacity (100%) 4687 m> Total cargo tank capacity (100%) 4108 mJ
Cargotank construction Stainless steel (solid) Cargotank construction Mild steel
Class Lloyd's Register (*) 10OAL-LMC Class Bureau Veritas (+) i, 3-3E

UMS, SCM, LNC-AA Bitumen tanker Type oil, chemical and bitumen
Chemical tanker Type 2, Annex 1 & 2 Ship construction Double bottom, double skin,
Ship construction Double bottom, double skin. shelter deck.

shelterdeck Max. temperature cargo 240° Celcius

Navigation equipment Navigation equipment

Supplier Messrs I.N.A., Rotterdam. Supplier Messrs I.N.A., Rotterdam.
Racal Decca Mirans 4600, integrated bridge system.

Radars Racal Decca C343/H (1 Ocm)
ARPA, interswitchable Radars Racal Decca C343/H (10 cm) ARPA

Racal Decca C 341/6 (3 cm) interswitchable; Racal Decca C341/6
ARPA, interswitchable (3 cm) ARPA interswitchable

Ecdis 1 Racal Decca Chartmaster with
charttabel and digitiser Ecdis 1 Racal Decca Chartmaster

Ecdis 2 Racal Decca Aux. workstation with charttabel and digitiser
Both systems can handle

Vectorized (DX90/S57) as Ecdis 2 Racal Decca Aux. work station
well as Arcs charts. Both systems can handle

Information station Racal DeccNavigation Vectorized (DX90/S57) as well
Information Workstation as Arcs charts
L.S.R.. including security

equipment, bridge alarmunit Information station Racal Decca Navigation
and alarmtransfersystem. Information Workstation L.S.R.

Gyrocompass Micro-technica Polaris MB20-MK2d including security equipment.
Autopilot Micro-technica nautadaptive digital bridge alarm unit and
CPS Magnavox MXIOO (2x) alarm transfer system
D.CPS receiver Koden KBR-90
Log Walker 4600 E.M.Iog Gyrocompass Micro-technica Polaris MB20- MK2d
Echosounder Skipper CDS 101 + Skipper 1R201 Autopilot Micro-technica nautadaptive digital

(digitalreading) D.CPS Leica MX-400(2x)
Windmeters Walker 2060 (wind and direction indicator) Log Walker 4600 EM . log
Weatherfax Koden FX 7200 Echosounder Skipper CDS 101 + Skipper 1R201

(digital reading)
Windmeters Walker 2060 (wind and direction

GMDSS equipment indicator)

Supplier Messrs I.N A , Rotterdam. Weatherfax Koden FX 7200

Satcom C Thrane&Thrane TT-3000C (2x)
Transmitter Skanti TRP 7201 + Skanti DSC 9001 GMDSS equipment
Watchkeeping device Skanti WR 6020 Supplier Messrs I.N A ,  Rotterdam.
VHF Skanti VHF 3000 + Skanti DSC-3000 (2x)
Navtex Lokata Navtex 2B Satcom C ThranefitThrane TT-3000C (2x)
Epirb Skanti TP2 Transmitter Skanti TRP 7201 +Skanti DSC 9001
Sarts MacMurdo Sart RT9 (carry off)(2x) Watchkeeping device Skanti WR 6020
Handy Radio Skanti VHF 9110 3x (CMDSS) VHF Skanti VHF 3000+Skanti DSC-3000(2x)

Navtex Lokata Navtex 2B
Epirb Skanti TP2

Communication equipment Sarts MacMurdo Sart RT9 (carry off) (2x)
Handy Radio Skanti VHF 9110 3x (CMDSS)

(on top of CMDSS)
Supplier Messrs I.N.A., Rotterdam.

Satcom B Saturn, including fax, telex and E-mail
CSM telephone Motorola International 2200
Handy Radio Motorola MX 1000 (intrinsic safe)
VHF Skanti VHF 300
(cargo control room)
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Jubilerende METS 
wederom groter dan ooit

In één decennium is de Marine Equip
ment Trade Show (METS) uitgegroeid 
tot de jaarlijkse mondiale ontmoe
tingsplaats voor de watensportindus- 
trie in Europa. De tiende METS, die 
van 18 tot en met 20 november 
plaatsvindt in Amsterdam RAI in Ne
derland, is weer groter dan de vorige 
editie. Ruim 700 exposanten uit meer 
dan 23 landen bieden een compleet 
overzicht van producten, materialen, 
systemen en diensten voor de interna
tionale watersportindustrie. Honder
den bedrijven presenteren zich geza
menlijk in een landenpaviljoen. Er zijn 
collectieve inzendingen uit Canada, 
Denemarken, Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Groot-Brittannié, Italië, Ne
derland, Noorwegen, de Verenigde 
Staten en Zweden. Tot de vele aan
wezige fabrikanten en importeurs van 
uitrusting en toebehoren voor de ple
ziervaart en beroepsvaart behoren de 
belangrijkste marktleiders.

Succesvolle ontwikkeling

In de tien jaar van haar bestaan, van 
1988 tot 1997, is METS ieder jaar in 
omvang toegenomen. Zo namen aan 
de eerste beurs 117 bedrijven deel, 
voornamelijk uit Nederland. Vier jaar 
later was hun aantal toegenomen tot 
540 exposanten waarbij nog maar 29 
%  uit Nederland kwam. Dit jaar wor
den er 700 exposanten verwacht. De 
trend in bezoekersaantallen kent een 
vergelijkbare groei en internationalise
ring. In het eerste jaar trok METS ruim 
2700 bezoekers, voor een groot deel 
afkomstig uit Nederland. Bij de vijfde 
editie was dit aantal ruim verdubbeid. 
Vorig jaar zijn er 9.400 vakbezoekers 
geteld waarvan de helft uit het buiten
land kwam.

Zowel in de marktontwikkeling ais in 
het beursconcept bevinden zich de 
succesfactoren van METS. Op het 
moment van introductie kende de wa
tersportindustrie een grote bloei. Bo
vendien kent het land waar METS haar 
thuisbasis heeft, Nederland, geen in
dustrie van accessoires en toebehoren 
van grote betekenis. En kon dus ook 
niet de beurs overheersen.

Daarnaast sluit de formule van METS 
zo nauw mogelijk aan op de wensen 
van exposanten en vakbezoekers. Fa
brikanten en importeurs kunnen spe
cialistische know-how rechtstreeks 
overdragen aan hun afnemers. Het 
gewaardeerde business-to-business 
karakter is ontstaan doordat alleen 
professionele vakbezoekers toegelaten 
worden. Inmiddels heeft METS zich 
stevig verankerd als de enige interna
tionale vakbeurs op dit gebied irt Euro
pa

Design-presentaties

De METS Industrial Design Corner 
wordt dankzij de succesvolle introduc
tie vorig jaar, gecontinueerd. Dit pa
viljoen voor industrieel ontwerp biedt 
onderdak aan een aantal ontwerpbu
reaus dat gespecialiseerd is in scheeps- 
accessoires.

Geïnteresseerden kunnen met hen 
van gedachten wisselen over de mo
gelijkheden en gevolgen van goed de
sign. Het paviljoen is daarom ook niet 
alleen bestemd voor bezoekers, maar 
vooral ook voor andere exposanten.

Tevens wordt dit jaar de zevende 
DAME, de Design Award METS, uitge
reikt. Een vakkundige jury kent de pre
stigieuze prijs toe aan het best ontwor
pen product op METS 97 dat pas sinds 
een jaar op de markt is. Uit alle inzen
dingen kiest de jury nominaties. Deze 
worden in een aparte expositie op 
METS 97 tentoongesteld. Op de eer
ste dag wordt het winnende ontwerp 
bekend gemaakt. Het belangrijkste 
beoordelingscriterium is de balans en 
interactie tussen de totale vormge
ving, constructie, functionaliteit en 
materiaalgebruik van het product. 
Ook originaliteit, ergonomie en de 
prijs/kwaliteitsverhouding spelen een 
rol.

Noviteiten uitgelicht

METS is bij uitstek de plaats voor een 
oriëntatie op actuele trends in de wa
tersportindustrie. Enerzijds komt dit 
door het grote wereldwijde aanbod, 
anderzijds gebruiken veel exposanten 
METS om hun nieuwe producten te 
introduceren.
Alleen al volgens opgave van exposan
ten worden er tijdens METS 97 maar 
liefst 220 nieuwe produkten aan het 
vakpubliek gepresenteerd. Om be
zoekers meer overzicht te bieden zijn 
er straks op de beursvloer noviteiten
plattegronden verkrijgbaar. Alle novi
teiten die exposanten hebben opge
geven, zijn ingedeeld naar verschillen
de productcategorieën. De bezoeker 
kiest zo de noviteitenlijst die past bij 
zijn interesse. Op deze lijst vindt hij de 
naam van het product, de bedrijfs
naam, het standnummer en een plat
tegrond waarop de stands zijn aange
ven.

Seminarprogramma

Traditiegetrouw organiseert het vak
blad IBI in samenwerking met ICOMIA 
en Amsterdam RAI de Breakfast 
Briefing. In het kader van het tienjarig 
bestaan van METS kijken gerenom
meerde sprekers uit de watersportin
dustrie terug op marktontwikkelingen 
in het afgelopen decennium. Tevens 
analyseren ze de huidige situatie en

vóórspellen mogelijke trends in de 
toekomst.
De uitgever TRP Magazines organi
seert Project '97, een seminar over de 
bouw, het gebruik en beheer van luxe 
jachten.

Vrij toegang tot Europort

Tijdens METS vindt eveneens in Am
sterdam RAI de internationale vak
beurs voor de scheepvaartindustrie en 
binnenvaart, Europort 97 plaats. De 
bijna 500 standhouders richten zich 
op de zeevaart, binnenscheepvaart, 
visserij, natte aannemerij, scheeps
bouw en -reparatie en havenautoritei
ten.

Met name voor jachtbouwers en ver
tegenwoordigers van reparatiewerven 
kan deze beurs boeiend zijn. De ope
ningstijden van Europort zijn op 18, 
19 en 21 november van 11.00 tot 
18.00 uur, op 20 november van 11.00 
tot 21.00 uur en op zaterdag 22 no
vember van 10.00 tot 16.00 uur. 
METS-bezoekers hebben op vertoon 
van hun bezoekersbadge vrij toegang.

Registreer voor een bezoek

METS is alleen toegankelijk voor vak
bezoekers op vertoon van een uitnodi
ging. Wie echter geen uitnodiging 
heeft ontvangen, maar toch tot de 
doelgroep behoort, kan zich vóór la
ten registreren. Dit is mogelijk door 
met Amsterdam RAI contact op te ne
men: 020.5491212. Het registratie
systeem zorgt ervoor dat alle bezoe
kers aan METS een badge ontvangen 
met hun naam, firmanaam en land. 
Tevens wordt aangegeven uit welke 
sector de bezoeker afkomstig is: 
dealer, distributeur, fabrikant, jacht
bouwer, reparatiewed, jachthaven of 
jachtarchitect.

Openingstijden

METS 97 wordt georganiseerd door 
Amsterdam RAI in samenwerking met 
ICOMIA, de International Council of 
Marine )ndustry Associations. De ten
toonstelling is dinsdag 18 en woens
dag 19 november geopend van 1
0.00 tot 18.00 uur, en donderdag 20 
november van 1 0.00 tot 17.00 uur. 
Wie meer informatie wil over METS, 
kan terecht op de beurssite van METS 
op internet.
Het adres is http//:www.rai.nl

METS 97, Symposiumprogramma

Breakfast Briefing
18 november 1997 van 8.30- 10.00 
uur
In samenwerking met ICOMIA en Am
sterdam RAI, organiseert Boating Pu
blications Ltd (uitgever van het blad

IBI) traditiegetrouw de Breakfast 
Briefing. Tegen de achtergrond van 
het tienjarige bestaan van METS kijken 
vooraanstaande personen uit de inter
nationale watersportindustrie terug op 
de marktontwikkelingen in het aflo
pendecennium. Tevens analyseren ze 
actuele trends in de markt en werpen 
ze een blik in de toekomst.

Meer informatie is verkrijgbaar bij:
'IBI', Boating Publications Ltd., Link 
House, 9, Dingwall Avenue, Croydon, 
Surrey, CR9 2TA, Groot-Brittannië.
T e l:+44.181.6862599, 
fax:+44.181.7816065.

Project 97
International Seminar on the Con
struction, Operation and Manage
ment of Luxury Yachts 
19-21 november 1997 
Dit seminar, bestaande uit 16 papers, 
vindt plaats tijdens METS 97 en de 
vakbeurs Europort 97 In het Amster
dam RAI congrescentrum.

Onderwerpen die aan bod komen 
zijn: diesel electrische voortstuwing, 
electronische navigatie, GMDSS, elec- 
tronische mail via de satelliet en spe
cialistische case studies over recentelij- 
ke bouwprojecten. Daarnaast worden 
de laatste ontwikkelingen in de nieu
we 'MSA Yacht Code', die aan het ein
de van dit jaar officieel ingevoerd 
wordt, bediscussieerd.

Meer informatie is verkrijgbaar bij:
Mr. Martin Redmayne, TRP Magazines 
Ltd., Strafford House, 552, Fulham 
Rd., London SW6 5NR, Groot-Brittan
nië.
Tel.:+44.1 71.6106141, 
fax:+44.171.6106167.

Feiten en cijfers
Organisatie

METS 97, Europa's internationale vak
beurs voor scheepsuitrusting en -toe
behoren, wordt georganiseerd door 
Amsterdam RAI in samenwerking met 
ICOMIA, International Council of Ma
rine Industry Associations.

http://www.rai.nl


Toegangsprijs Ex positie programma Aantal deelnemers Landen paviljoens

METS 97 is gratis toegankelijk op ver
toon van een uitnodigingskaart; zon
der deze kaart bedraagt de toegangs
prijs ti. 50,- per persoon.

Locatie

Parkhal (hal 8), Deltahal (hal 10) en 
Hollandhal (hal 11) van het Holland- 
complex van Amsterdam RAI.

Het expositieprogramma omvat:
- apparatuur, motoren, materialen en 

diensten voor de pleziervaart en de 
kleine beroepsvaart;

- apparatuur, materialen, systemen en 
diensten voor ontwerp, constructie 
en exploitatie van jachthavens.

670 deelnemers uit 23 landen (stand 
per 08-08-97).
700 deelnemers verwacht.

Netto oppervlakte

10.800 (stand per 08-08-97).

Canada, Denemarken, Duitsland, Fin
land, Frankrijk, Groot Brittannië, Italië, 
Nederland, Noorwegen, de Verenigde 
Staten en Zweden.

Nieuws van het NIM
In het septembernummer van "Schip 
en Werf de Zee" is nieuws gepubli
ceerd van het NIM. Door onoplet
tendheid is dit nieuws zodanig ver
spreid geplaatst dat de samenhang en 
derhalve de begrijpelijkheid zeer heeft 
geleden. Daarom plaatsen wij nu nog
maals al de informatie bij elkaar.
Onze verontschuldiging hiervoor

Kantoor NIM in Brussel

Sinds 1 juli 1997 beschikt het NIM 
over een vestiging in Brussel. Drs. P.H. 
Labohm, onze consulent internatio
naal bouwt vanal deze plek een net
werk op in het Brusselse circuit. Hij be
hartigt daar onder meer de onder
zoeksbelangen van Nederlandse mari
tieme bedrijven en onderzoeksinstel
lingen.
Verder ontwikkelt het NIM op dit mo
ment een screentest voor Europese 
projectvoorstellen van bedrijven en in
stellingen. Hiermee vergroten Neder
landse bedrijven de kans op honore
ring van hun voorstel.
De heer Labohm is gemiddeld twee 
dagen per twee weken in Brussel aan
wezig. U kunt hem op, of in ieder ge
val via zijn kantoor bereiken. Telefoni
sche berichten en lax worden dage
lijks aan hem doorgegeven. Ook kunt 
u voor nadere informatie contact op
nemen met het NIM.
Ons adres in Brussel luidt:
45 Rue de Trèves 1040 Brussel.
Tel: +32.2.2387865, 
fax:+32.2.2387700.

Wijziging smo-regeting

Onlangs is, met medewerking van het 
NIM, een conceptbesluit voor subsi
diëring van het maritiem onderzoek 
opgesteld. De minister van Economi
sche Zaken heeft dit conceptbesluit 
voorgelegd aan de Ministerraad, de

beide Kamers der Staten- Generaal en 
aan de Raad van State. EZ wil dit be
sluit 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-concur- 
rentiële ontwikkeling. Dit betreft de 
omzetting van industrieel onderzoek 
in plannen, schema's of ontwerpen 
voor nieuwe, gewijzigde of verbeter
de producten, processen of diensten, 
met inbegrip van een eerste proto
type.

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. Van
zelfsprekend kunnen onze NIM- con
sulenten u behulpzaam zijn met het 
indienen van uw projectvoorstellen en 
bij de vraag voor welk subsidiepercen
tage bedrijven in aanmerking komen.

Inschrijvingsperioden

Voor 1997 hebben wij eind vorig jaar 
de geplande vier inschrijvingsperioden 
aangegeven. Vanwege de nieuwe re

geling die binnenkort van kracht 
wordt, zijn de derde en vierde inschrij
vingsperiode enigszins aangepast:
* medio juli - 30 september
* 1 oktober - 31 december
Alleen de derde periode begint onge
veer twee weken later dan oorspron
kelijk voorgenomen.

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, 
STIGOWA 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) is 1 septem
ber 1997 van start gegaan. De bedoe
ling van deze voorstudie is het aanto
nen van de technische en economi
sche potentie van een AR Electric Ship.

Blijkt deze technisch / economische 
basis aantoonbaar dan volgt na de 
voorstudie een inhoudelijk ontwikke
lingstraject. Projectleider van dit pro
gramma 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 heeft 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 ver betering te komen.

on top of GMDSS)
>Supplier Messrs I.N A , Rotterdam.



THE LESS WELDING, 
THE BETTER THE PIPE.

Because w h a t’s 
w orth  doing, 
is w orth  doing well.

S E T O N
PIJPLEIDINGEN

Information and inquiries: Seton Pijpleidingen, P.O. Box 33,
3350 AA Papendrecht, Holland. Telephone: +31 78 6152011. Fax : +31 78 6159616.

Sedert de oprichting in 1975 heeft Passe-Pastout ervaring 
opgedaan met het maatvoeren in de scheepsnieuwbouw en de 
scheepsreparatie. Als eerste in Nederland zetten wij uiterst 
moderne 3D-meetsystemen in zoals Leica AMS en Axyz, en 
Sokkia MONMos.
Trefwoorden als multi-inzetbaar en nauwkeurig zijn hierop van 
toepassing. De metingen vinden plaats in dok, op helling, op 
drijvende objecten of offshore. Wij beschikken over personeel met 
de benodigde offshore training (OPITO Aproved).

Naast het inzetten van mensen verkoopt en verhuurt ons bedrijf 
nieuwe en gebruikte instrumenten, zoals roterende lasers, 
theodieten, etc. (MPP).

Wij adviseren u deskundig en onafhankelijk, wij zijn niet 
merkgebonden.

Meetcentrum PP,
Postbus 263, 2800 AG Gouda,

Nieuwe Gouwe OZ 11b, 2801 SB Gouda,
Tel.: 0182 - 538943 Fax: 0182 - 571228

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.

Centraalstaal - De partner voor werven.

CENTRAALSTAAL

Postbus 204,9700 AE Groningen - Holland 
Tel. (+31) (0)50 5 422 I22 O



Maak tijdens de Europort-beurs. 

welke gehouden wordt van 

18 t/m 22 nwember, kennis met de 

krachtige techniek van P.j, Brand BV.

Zo zullen de isotta Fraschini Sulzer S20U 

en de isotta Fraschini motoren bjdens 

de beurs in het zonnetje worden gezet 

Met deze motoren heeft P.J. Brand BV 

Mee merken in huis die voldoen aan 

de eisen en normen van deze tijd.

Het zijn beide zeer hoogwaardige 

machines voor een vriendelijke priis. 

iaat u blij verrassen en breng een 

bezoek aan onze stand.

w  : ■ Si

"  !J $ l v w r
De isotta Fraschini motoren zijn leverbaar van 755 - 2620 Pk.

çjfa/rfa^^msc/ufu Sulzer S20U 

P . J .  B R A N D  B V  B  v . * :

POSTBUS 275 3300 AG DORDRECHT 

TELEFOON (078) 614 85 22 TELEFAX (078) 613 71 36

IMPORTANT

WE ARE A YOUNG AND ENTHUSIASTIC 
TRADING HOUSE

Specialist for:

• Diesel engine spare-parts:

Deutz/MWM, Kromhout, MAN, MTU,
Pielstick, SW D (Stork/Werkspoor), 
wartsild, etc.

• Turbocharger-parts:

BBC, Napier, etc,

New and reconditioned parts 
available. C lass approved

Please give us a try

ROB HEIJKOOP 
TRADING B.V.
Planckstraat 76 
3316 G S  DO RDRECHT 
The Netherlands
Tel.: 31-78-6185522 Fax: 31-78-6182966 
E-Mail: rht@indi.nl, Site: http//www. indi.nl/rht

Adverteren in 
Schip & Werf de Zee?

Bel voor meer informatie over en/of het re
serveren van advertentieruimte

B u r o  J e t  0 7 0  3 9 9  OOOO

Hy<*04paplve and

CPC LOADING m*” c,T o7.'m
c o m p u t e r

for WINDOWS ESSESS
CPC CLASS APPROVED LOADING COMPUTERS *  CARGO PLANNING SYSTEMS
-General Cargo Ships 
-Bulkers 
-Container Ships 
-Tankers
-RoRo-Passenger Ships 
-Semi Submersibles
-Pipe Laying Vessels 
-Special Vessels 
-Anything that Floats

-Lashing Calculations

Other HMC products:
- Geographical Information System MARPLOT
- Maritime Planning Systems
- Custom Software Development A  Tailor 

Made Solutions in MsWindows

mailto:rht@indi.nl
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Hydrographlc and Marine Con
sultant* B.V.
Stand O 4S6
Sinds de start in januari 1986 heeft 
HMC als ingenieursbureau ervaring en 
kennis opgedaan met veel verschillen
de activiteiten in de maritieme sector. 
Projecten worden uitgevoerd op het 
gebied van de Hydrografie, Marine 
Services en Maritieme Bedrijfskundige 
Applicaties. De kennis van HMC op 
deze gebieden stelt de maritieme in
dustrie in staat de kwaliteit, veiligheid 
en efficiency van operaties op zee te 
verbeteren, alsmede aanzienlijk op 
kosten te besparen en beleidsbeslissin
gen te onderbouwen zowel operatio
neel, tactisch als strategisch.

Hydrografie behelst het inmeten van 
waterpartijen. Het eigen meetvaartuig 
"lumbo" kan worden uitgerust met al
le mogelijke Hydrografische appara
tuur voor verschillende toepassingen. 
Marine Services doet projecten op het 
gebied van scheepsbouwbegeleiding, 
begeleiding van speciale transporten, 
ISM consultancy en de verkoop van de 
beladingscomputer CPC. MBA richt 
zich op de ontwikkeling en implemen
tatie van computer systemen voor de 
maritieme industrie, zoals: beman- 
ningsplanning-systeem CrewPlan en 
geografisch informatie systeem Mar
plot
Op deze drie disciplines voert HMC 
projecten uit maar wordt ook geïnves
teerd in innovatieve ontwikkelingen 
van nieuwe producten en processen. 
Door zowel theoretische en praktische 
kennis van de scheepvaart is HMC in 
staat zeer interessante producten te 
ontwikkelen.

20% besparingen op kosten 
Maritime Bedrijfskundige Applicaties is 
de afdeling die zich bezig houdt met 
het ontwikkelen van software voor de 
maritieme industrie. Een discipline 
waar HMC zich onderscheidt is de uit
gebreide ervaring op het gebied van 
Management Science toepassingen in 
de scheepvaart. Management Science 
is de wetenschap die door middel van 
wiskundige modellen beslissingson- 
dersteuning geeft in het bereiken van 
optimale oplossingen binnen de ge
stelde restricties. Als resultaat van ja
renlange onderzoeken naar deze tech
nieken zijn een aantal planning-syste- 
men ontwikkeld voor bemannen, rou
teren en vlootallocatie. Ervaringen met 
dit soort systemen hebben aange
toond dat Management Science toe
passingen besparingen op kunnen le
veren van 10 - 20 %  op operationele 
kosten. Voor veel rederijen, beman- 
ningagenturen en offshore contractors 
zijn deze technieken dan ook zeer in
teressant. Deze systemen zullen op de 
Europort gedemonstreerd worden.

Laat u vooral voorlichten over de mo
gelijkheden.

Cargo Planning Computer CPC 
HMC is ook de ontwikkelaar van de 
stabiliteitscomputer CPC. Deze klasse 
goedgekeurde software en hardware 
is inmiddels op meer dan 335 schepen 
operationeel. Het systeem draait on
der Windows 95 of 3.11 en wordt 
door gebruikers en klasse bureau's ge
prezen om zijn gebruiksvriendelijheid.

Marine Quality Kit MQK 
Op de HMC stand zal ook een de
monstratie gegeven worden van de 
Marine Quality Kit. Deze innovatie is 
bedoeld om aan boord van schepen 
de bewegingen te meten en daaruit 
de krachten op bijvoorbeeld lading te 
monitoren. Een andere toepassing is 
het berekenen van het golfspectrum 
uit deze scheepsbewegingen. Het ins
trument is inmiddels uitgebreid toege
past en heeft zeer interessante resulta
ten geleverd over bewegingen en 
krachten tijdens vervoer over water.

Project Management 
Hydrografie, Scheepsbouw en andere 
projecten op het gebied van scheep
vaart zijn bij HMC gebundeld in de 
business unit Hydrografie/Marine Ser
vices. Vanuit deze business unit wordt 
praktisch werk uitgevoerd zoals: 
bouwbegeleiding, hydrografische sur
veys, begeleiding van laden en lossen 
van zware ladingen en warranty sur
veys.
In overleg met de business unit Mariti
me Bedrijfskundige Applicaties wor
den op het gebied van Informatie 
Technologie en Management Science 
systemen ontwikkeld, zowel standaard 
producten als systemen volgens speci
ficaties van de klant. Als voorbeeld van 
standaard producten worden op de 
stand het bemanningsplanning-sys- 
teem CrewPlan, de Marine Quality Kit 
en het geografisch informatie systeem 
Marplot gedemonstreerd. Op basis 
van specificaties van de klant ontwik
kelen wij onder andere systemen voor 
het plannen van onderhoud van sche
pen.

HMC Stand
Op de Europort zal HMC haar stand 
delen met Lyngse Marine uit Dene
marken, Hans-joachim Tilse GmbH uit 
Hamburg en Marine Management 
Systems uit Amerika, bedrijven waar
voor HMC technisch en commercieel 
agent is.
Lyngsa Marine is fabrikant en leveran
cier van machinekamer bewakings- en 
controle apparatuur. Hans-joachim 
Tilse is zowel agent voor Duitsland 
voor de CPC stabiliteitscomputer als 
leverancier van tankmeet systemen, 
compressors en scheepsruiten. Marine

Management is wereldwijd actief op 
het gtuted van software systemen 
voor gepland onderhoud en voor
raadbeheer aan boord van schepen.

Al deze producten zorgen ervoor dat 
voor alle bezoekers van de Europort de 
HMC stand, O 456, zeer interessant is 
en een bezoek meer dan waard.

Produktinformatle Lock-Tlle 
vloerafwerking.
Stand W347
Tijdens deze beurs brenaen wij onder 
de aandacht het vloersysteem LOCK- 
TILE.
Deze kunststof vloerafwerking in te- 
gelvorm zowel met als zonder noppe- 
noppervlak is veilig, geluiddempend, 
warmte-isolerend en gereedschap- 
vriendelijk.
Een bedrijfsvloer, bij uitstek geschikt 
op locaties met intensief loop- en 
werkverkeer,
Ongevoelig voor de meest voorko
mende chemicaliën, bestand legen 
mechanische belasting van bijvoor
beeld vorkheftrucks en voldoet aan de 
veiligheidsnormen ten aanzien van 
doorslagspanning.
De tegels worden door middel van 
"zwaluwstaartverbindingen" aan el- 
xaar gekoppeld tot een sluitend ge
heel. Hierdoor is verlijming niet nodig 
en is deze flexibele vloerafwerking 
eenvoudig op te nemen en opnieuw 
te leggen.
De tegels zijn zeer snel en gemakkelijk 
te verwerken op iedere harde onder
grond.
Het egaliseren van ondervloeren of an
dere reparaties zijn doorgaans niet 
noodzakelijk.
Van stagnatie in de bedrijfsvoering is 
bij het leggen nauwelijks sprake.
De tegels worden uit recycling PVC 
geproduceerd en blijven ook na jaren 
geschikt voor hergebruik, waarmee 
een positieve bijdrage wordt geleverd 
aan het milieubeheer.
De tegels worden ondermeer toege
past in productiehallen, magazijnen.

werkplaatsen, machine- en controle
kamers, maar ook in scholen, labora
toria en sportcomplexen.
Afmeting van de tegels: 500 X 500 
mm, dikte 7 mm, gewicht 2,2 kg. Le
verbaar in de kleuren: zwart, grijs, 
antraciet, groen, bruin, rood, blauw 
en geel.

LOCK-TILE HOLLAND B.V.
Postbus 50
8190 AB WAPENVELD.
Tel: 038.4478852; fax: 038.4479947.

Machinefabriek Van Zetten B.V.
Stand O 446
Machinefabriek Van Zetten B.V. is 
sinds 1922 specialist op het gebied 
van het slijpen van krukassen, walsen, 
assen etc. In de fabriek te Rotterdam 
staat de grootste krukasslijpmachine 
van Nederland. Krukassen en assen tot 
een lengte van 9200 mm, met een 
diameter van 2000 mm en een ge
wicht van 25 ton kunnen op deze ma
chine geslepen worden. 
Machinefabriek Van Zetten B.V. werkt 
dagelijks onder keur van o.a. Lloyd's 
Register, Bureau Veritas, A.B.S. en de 
Scheepvaart Inspectie. Door specialis
me en reputatie worden werkstukken 
uit vele landen voor slijpbewerking 
toegeleverd. Sinds eind 1990 is de 
mogelijkheid aanwezig tot het slijpen 
van een conus tophoek 18, lengte 
3000 mm op een zeer geavanceerde 
machine van het bekende fabrikaat 
Naxos Union.
Dienstverlening in de technische repa- 
ratiesector is de belangrijkste activiteit 
van Machinefabriek Van Zetten Den 
Haaq B.V. Door de aanwezigheid van 
een aanzienlijk aantal gereedschaps
werktuigen zijn zij niet alleen in staat 
snelle reparaties uit te vueren, maar 
kunnen zij ook eventueel benodigde 
onderdelen geheel in eigen bedrijf ver
vaardigen. Enkelfabricage en klein se
riewerk i' dan ook hun tweede activi 
teit. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd 
in het ingieten en geheel bewerken 
van alle soorten witmetaallagers. Ter
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ondersteuning van bovengenoemde 
activiteiten beschikt Machinefabriek 
Van Zetten Den Haag B.V. over kotter
banken, draai- en universele freesban
ken, fijnboor- en hoonbanken, rond
en krukasslijpbanken. Verdere moge
lijkheden zijn spiebaansteken, vlakslij- 
pen, carousseldraaien, groot inwendig 
rondslijpen, elektrisch en autogeen 
lassen, metaal opspuiten, staalstralen 
en glaspaarten. Als deel van hun 
dienstverlening beschikken zij over 
een aantal buitenmonteurs voor het 
uitvoeren van werkzaamheden ter 
plaatse, zoals bijv. het demonteren en 
later weer monteren van te repareren 
objecten. Tenslotte wijst Machinefa
briek Van Zetten Den Haag B.V. nog 
op enkele nevenactiviteiten, zoals de 
complete revisie van benzine- en die
sel motoren, compressoren en pom
pen. Het in lijn boren van de hoofdla- 
gers in motorblokken doen zij tot een 
lengte van ca. 6 meter, eventueel ter 
plaatse met hun mobiele installatie.

Machinefabriek Van Zetten B.V. is ge
specialiseerd op het gebied van repa
ratie van drijfstangen met vertande 
kappen.
Zij is een W art'ili N.S.D. geautoriseer
de werkplaats.

A . de Jong T .H . B.V.
Stand £72
We shall be exhibiting at the EURO
PORT '97 exhibition MARINE equip
ment for to-day's and to-morrow's ap
plications on both inland and se
agoing vessels:

Our marine product range includes:
- BELLIN eccentric helical rotor 

pumps;
- DERA twin screw pumps;
- ELLEHAMMERS ejectors;
- CARBARINO centrifugal pumps;
- KRAL 3-spindle screw pumps;
- VERSA-MATIC air driven double 

diaphragm pumps;
- TUTHILL internal gear pumps;
- PRIVATE LABEL stators and rotors;
- TOFTE|ORC Tank Cleaning Systems 

and gasfreeing fans.

For futher information please contact:

"A. DE |ONC T.H." B.V.
C.D. Muller
Marketing Manager
Tel: 010.4460691, fax: 010.4153850.

CSD International en Beele Engl 
nee ring
Stand O 447
CSD International B.V. en haar moe
dermaatschappij Beele Engineering
B.V. nemen deel aan de maritieme 
vakbeurs Europort 97, die van 18 t/m 
22 november a.s. in Amsterdam 
wordt gehouden.

Op de gezamenlijke stand van CSD In
ternational en Beele Engineering 
wordt het uitgebreide en veelzijdige 
assortiment producten ten behoeve 
van het brandvast en rookdicht door
voeren van leidingen geëxposeerd 
voor de beveiliging aan boord van 
schepen en op offshore-installaties te
gen brand en branddoorslag.
Hiertoe behoren CSD afdichtingsplug- 
gen voor het doorvoeren van buizen, 
het BEESEAL multi-afdichtingssysteem 
voor het doorvoeren van grotere aan
tallen hydraulische leidingen en anti- 
brandmanchetten FS/EHF voor kunst
stof buizen.
Op de beurs worden producten van 
de rubbertypes FRR/HF, FRR/EHF en 
FRR/LEHF met niet-expanderende, ex
panderende respectievelijk licht-ex
panderende eigenschappen gepre
senteerd.

Noviteiten
Geheel nieuw is het RISWAT gas- en 
waterdichte doorvoerings- en afdich- 
tingssysteem dat is ontwikkeld als ui
terst flexibele buisdoorvoering in be
staande of nieuwe installaties.
De ruimte in de doorvoering wordt 
opgevuld met lege THER-FIL slangde- 
len om een drager te vormen voor de 
vervolgens aan te brengen kit. Hoe 
korter de slangdelen zijn, hoe meer 
beweging van de doorgevoerde buis 
mogelijk is. De slangdelen dienen de 
gehele doorvoeropening te vullen, 
goed klemmend te zijn aangebracht 
en zodanig in de doorvoeropening te 
worden gedrukt dat aan de voorzijde 
minimaal 20 mm vrije ruimte over
blijft.
Na het aanbrengen van de THERFIL 
slangdelen wordt in de doorvoerope
ning een 20 mm dikke laag DRIFIL af- 
dichtingskit aangebracht. Er dient 
sprake te zijn van een "overvulling" 
van de DRIFIL kit, omdat tijdens de 
verdere afwerking een hoeveelheid kit 
tussen en in de lege slangdelen moet 
worden gedrukt om een optimale af
dichting te bewerkstelligen.
Andere noviteiten zijn het lichtgeven
de en temperatuurbestendige rubber
type Yfestos en de lichtgevende kit Yf- 
estos. Deze nieuwe producten zijn 
met name ontwikkeld voor marke- 
ringsdoeleinden en kunnen onder 
meer worden benut voor het marke
ren van vluchtwegen. Het rubbertype 
en de kit stralen na het donker worden 
van de omgeving - door bijvoorbeeld 
het uitvallen van de verlichting - ge
durende 11 uur een helder blauw
groen licht uit. Van belang is dat het 
rubber gedurende korte tijd bestand is 
tegen temperaturen tot 400° C, zon
der dat het lichtgevend gedrag wordt 
beïnvloed.
Yfestos kan continu licht absorberen, 
opslaan en in de duisternis afgeven

zonder dat op termijn de kwaliteit en 
intensiteit afnemen.
Op de stand van CSD International en 
Beele Engineering wordt verder het 
brandwerende RISE-systeem gepre
senteerd. De RISE-doorvoering is als al
ternatief voor de z.g. blokjessystemen 
speciaal bestemd voor toepassingen 
waarbij meerdere kabels uiterst com
pact worden gevoerd door doorvoer- 
openingen, waarbij geen speciale ra
men nodig zijn.
Bij het RISE-systeem worden alle ka
bels in de doorvoeropening omsloten 
door een beschermslang van het 
brandbestendige rubbertype FRR/EHF. 
De beschermslangen zijn in de lengte
richting doorgesneden. De slangen

zijn ongeveer 4 cm korter dan de leng
te van de doorvoeringen.
Wanneer alle door te voeren kabels op 
deze manier zijn ingepakt en de nog 
overblijvende ruimte in de doorvoe
ring is opgevuld met lege bescherm
slangen, wordt de doorvoering aan 
beide zijden afgesloten met de even
eens brandbestendige FIWA (fire resi
stant, water repellent) kit.
Voor de brandbestendige producten 
hebben Beele Engineering en CSD In
ternational goedkeuringscertificaten 
met afgestempelde applicatietekenin- 
gen verworven van Det Norske Veri
tas, Bureau Veritas, Lloyd's Register of 
Shipping, American Bureau of Ship
ping, Transport Canada, Marine Safe
ty Agency, Germanischer Lloyd, Regi- 
stro Italiana Navale, US Coast Guard, 
Nederlandse Scheepvaartinspectie en 
verder TNO en UL

CSD International B.V.
Postbus 30,6970 AA Brommen.
Tel. 057S.565656, fax 0575.565657.

Beele Engineering B.V.
Beunkdijk 11, 7122 NZ, Aalten.
Tel. 0543.461673, fax 0543.461786.

Elf Lub Marine
Stand 0 441
Elf Lub Marine is the marine lubricants

division of Elf Lubrifiants, and offers 
the international shipping industry a 
complete range of lubricants of superi
or quality supplied world wide 
through a closely-knit international 
network.
An efficient and dedicated chain of 
blending plants and ware houses 
ensures fast reliable delivery of lubri
cants supplied in bulk as well as in 
drums to vessels of customers in over 
850 ports all over the world.
For more than 40 years, Elf Lub Marine 
has been developing marine lubri
cants in its Solaize research centre in 
France. New products are thoroughly 
tested and approved by the marine 
engine builders.

Lub Marine also provides a very high 
level of service to ship-owners and 
technical staff including preparation of 
lubricating oil charts, technical visits 
on board vessels and the follow up of 
the engine and equipment conditions 
through the used oil analysis system 
Diagomar.

If you want to learn more about Lub 
Marine products, services and repre
sentations in each country on five con
tinents, come and visit us during the 
Europort exhibition on stand 0 441 or 
Lub Marine Web site at the following 
address: http://www.lubmarine.com

Elf Lub Marine Benelux
Rivium Boulevard 41, 2909 LX Capelle
a/d IJssel.
Postbus 1568, 3000 BN Rotterdam. 
Tel.010.2023277, fax 010.4471662.

MARILUX B.V.
Stand W  303
Marilux is a trading company which is 
specialized in products for inland ship
ping, fishing and sea shipping. Mari
lux is exclusive agent of Albright heavy 
duty DC contactors in the Nether
lands.
Over a period of more than 10 years 
Marilux has experience in signalling 
lamps and the searchlights of Imax,

http://www.lubmarine.com
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Francis and Astralux and Marilux has 
got its own repair service. The signal
ling lamps and the searchlights have 
already proven its quality because they 
are used by the Dutch Navy, police 
boats and coastguard.
For other lightning, i.e. floodlights and 
exterior lightning, Marilux is repre
senting Simplex Chalmit. The range of 
Chalmit lightning is one of the most 
comprehensive and reliable in the in
dustry, with a range of applications 
from petrochemical plants and off
shore platforms to ships at sea. For ot
her equipment like fire detecting sys
tems, signalling collums of Deckma 
and Nittan, switches and EEx control 
Equipment of Craigh & Derricott Ma
rilux is agent in the Netherlands.
An other very important representa
tion is Cathelco. The anti-fouling and 
corrosion control system of Cathelco is 
based on the electrolytic principle and 
gives complete and continuous pro
tection to seawater pumps, valves, 
condensers and service lines. The ano
des produce ions which are carried by 
the seawater and disperse throughout 
the pipework system to create an envi
ronment in which barnacles, mussels, 
weed and other forms of sea' life can
not settle or multiply. The system 
quickly proved its effectiveness, lead
ing to increasing volumes of sales to 
navies, bulk carriers, cruise ships, pas
senger ferries and luxury yachts. In ad
dition to the protection of ships, the 
anti-fouling system is used in oil rigs 
and offshore structures as well as 
shoreline installations such as chemical 
plants and refineries.

Cathelco ‘micro pipework anti-fouling 
system to be launched at Europort 97 
A new anti-fouling system specifically 
designed to eliminate marine growth 
in the seawater pipework systems of 
small to medium size craft will be exhi
bited for the first time at the Europort 
'97 in Holland.
At the exhibition, thp Micro System 
will be displayed by Marilux BV, 
Catheko's sole agent in Holland.
In common with Catheko's standard 
installations fitted to over 3,000 ships 
worldwide, the new svstem is based 
on the well proven electrolytic princip
le, However, the size of de control pa
nel and anodes has been significantly 
reduced to meet the space limitations 
of smaller vessels including fisning 
boats, supply vessels, dredgers, tugs 
and luxury yachts.
The smallest system consists of a con
trol panel measuring just 200mm x 
300mm x 30mm deep which feeds an 
impressed electrical current to copper 
and aluminium anodes which are fit
ted in the vessel's seachest or strainer. 
In operation, they produce ions of 
copper and aluminium which are dis
persed throughout the pipework and 
engine cooling system. The copper 
ions create an environment where 
mussels and barnacles cannot settle or 
breed, whilst the aluminium anodes 
release ions which coat the inside sur
faces of pipes with a corrosion resi
stant layer. Therefore, the system is 
dual purpose, eliminating bio-fouling 
und suppressing corrosion in one easi
ly in one installed unit.
Less than a third of de size and only a

fraction of the weight of the standard 
Catheko model, the Micro System, 
with control panel bas been designed 
for situations where space is at a pre
mium and can easily be fitted in a 
small engine room, wheelhouse or 
bridge. Nevertheless, it has all the 
features of standard systems including 
a digital output LED display, alarm 
monitoring and current reduction re
lays. Another important factor is that it 
can be run from the vessel's battery 
electrical supply and automatically 
senses either v d.c. or v d.c.
Anode sizes have also been scaled 
down to a minimum of 62,m diame
ter in order to fit into small seacoasts 
and strainers. Dual assembly (cop
per/aluminium) anodes can also be in
stalled directly within pipework.

Marilux B.V.
Ing. F.A.A. van Amelsvoord, 
sales engineer 
P.O. Box 465,
4940 IL Raamsdonkweer.
Bliek 14, 4941 SC Raamsdonkweer

Nautlkaris B.V.
Stand Z 223
Nautikaris B.V. from Santpoort will be 
showing on their delivery program de- 
vided in 3 parts:
a. Hydrographic Surveying Equip

ment,
b. Underwater mateable connectors,
c. Radio Telemetry Systems (Radio da

ta modems).

1. Hydrographic survey equipment:
The Knudsen 320M is a refreshingly 
new and spectacular Hydrographic 
echosounder, made in Canada and 
offers a wide range of new features.
To record silt layers and bottom pene
tration in one echosounder, the Knud
sen 320M is equipped with 2 frequen
cies. The user has a choice between 
3.5 and 250 kHz. However the most 
common combination is 33 and 210 
kHz, but also 12 and 200 is getting 
popular today. Both frequencies have 
a 1000 Watt power output each.
The sounder has a thermal printhead, 
so no more styli or bad odors. The 
thermal printer can record 32 shades 
of grey. One can even split the record
ing in 2 parts, the upper half for the 
high frequency, the lower part for the 
low frequency. With a built-in digitizer 
for both channels, the high and low 
depth values are displayed separately 
and simultaneously. The user has ac
cess to three RS 232 serial COM ports. 
Two ports for the input of i.e. a heave 
compensator or CPS system and one 
port for an output string.
Also a SCSI port (for a fast data transfer 
directly on the harddisk) and 2 analo
gue output ports belong to the stan
dard features of the Knudsen 320M.

One can configure one's own data 
output string with a simple program, 
which runs under windows and co
mes with the unit. I.e. a standard Deso 
22 output string can be selected from 
the menu, so no changes have to be 
made to existinq hydrographic survey 
software at present in use.
All settings are kept in the memory 
and are annotated un the bottom of 
the recording paper, i.e. time and da
te, draft, TX, RX and pulse length set
tings per frequency and sound veloci
ty. But also the owner's name and se
rial number ol the echosounder. With 
an optional software program, which 
runs under windows, one can log all 
recordings and file them, replay them 
in grey, black and white or in color.
All settings can be frozen and locked. 
All features and settings by the MENU 
and SELECT buttons are stored in a 
RAM chip and can tie updated by 
downloading a new program by PC. 
Ask for a user's list to find companies 
like:
Boskalis Dredging, HAM Dredging, 
|an de Nul N.V., Rijkswaterstaat, West
minster Dredging, Dekker Dredging, 
Dutch Geological Institute, Seateam, 
Geocom, Geoplus and Heuvelman 
IBIS320M.

A blackbox version is also available and 
offers 4 COM ports. The 320B can be 
supplied in a splashproof case or a se
parate box. It comes with a wmduwj 
control program.

2. Hydrographic survty software: 
Hypack for Windows is today's most 
sold Hydrographic Survey Software 
Package with more than 1.000 packa
ges running all over the world.
Hypack for Windows is a complete Hv- 
drographic Survey Software Pacxage 
that consists of:
Survey Preparation, Data recordina, 
Data Processing, Volume Cakulations, 
cross sections, output to DXF, DGN, 
ASCII and other file-formats, Geodesy, 
Plotting, Digitizing, etc.

The package runs on IBM compatible 
PC's and uses all standard MS-Win
dows features, including Mouse con
trol, Task-Switching, File dialog boxes, 
etc., and is therefore very easy to con
trol and to use.
Some of the modules of the Hypack 
for Windows package are:
- 'Design' program (digitizing, read- 

inq DXF files, create surveylines, pre
paration, interfacing, etc.)

- 'Survey/Recording' program, for re
cording off all neccesary informa
tion (eg. depth, position, tide, etc., 
etc.).

- 'Editing' program for correction of 
recorded data (numerical as well as 
graphical).
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- 'Postprocessing' program for plot
ting dep the harts, contourcharts, 
cross-sections, volume calculations, 
3D Models, etc.

The package will be delivered inclu
ding: 2 hardware dongles, a users ma
nual, full year telephonic support and 
free updates.

3. C-MAX Side Scan Sonar is a new 
concept when it comes to display and 
logging of side scan sonar images. The 
display is presented on a high resolu
tion monitor, either in black and white 
or in colors and can be recorded on 
hard copy.
The track is stored on an optical disk 
and can be replayed and studied du
ring postprocessing. Features, like 
zoom in and zoom out, color or black 
and white display, etc are just a few 
possibilities of the CM800 side scan 
sonar.
Data, i.e. the depth of the towfish, 
temperature, etc are also displayed. 
The towfish is light and small and can 
be used with coaxial cable or fiber op
tic cable. The fibre optic cable is thin 
and strong and can therefore be as 
long as 600 m on an electrical whinch. 
The system can be delivered in high 
and low frequencies both simultane
ously or separate.

4. Delnorte D-CPS Positioning Sys
tems will also be on display and will be 
showing their type 5012, 12 channel 
receiver, built around an IBM compati
ble PC, with 3.5" floppy disk drive, 
harddisk drive and monitor. With the 
'Real Time Kinematic / On The Fly op
tion, the system will show centimetre 
accuracy. This option can easily be up
graded by downloading the RTK/OTF 
program.
When using the Established mode, the 
unit will calculate it's own position in 
cm's accuracy. So when using the unit 
as a reference station, one does not 
have to measure it's coordinates. It 
saves a lot of precious time.
The 5012 can now also operate with 
the new Clonass 24 channel receiver, 
combining the American and the Rus
sian satellites. This Glonass receiver 
can receive up to 24 satellites giving 
an accuracy of 7 meters in a stand-alo
ne mode. Of course the accuracy is 
much higher in differential use.

5. David J. Vyner Ltd will show their 
Micro Rangefinder 2500 laser rangef
inder and their Radio Tide Gauge Sys
tems.

6. Satel Finland will be showing their 
Radio Data Modem, type IAS and 2 
ASx, which are now Dutch PTT appro
ved as well as in most countries and 
offers 1200-9600 baud, addressing

and polling features; 
also a booster of 10 Watt is now availa
ble, as well as a battery pack with char
ger.

7. CSI from Caigary, Canada offers re
liable D-GPS systems as well as Radio 
Beacon Receivers, or a combination of 
Beacon Receiver and GPS receiver all 
in one box and one antenna.

8. UNDERWATER CONNECTORS fr
om the famous manufacturers i.e. Un
derwater Systems Inc., Subconn, Elec
tro Oceonics, Hydrovolt, Brantner, 
Gisma, etc. will also be on display.

For more information please contact: 
Robert I. Karis or Justin Kiel 
Nautikaris B.V.
P.O. Box 600, 2070 AN Santpoort-N 
Hoofdstraat 170,
2071 EM Santpoort-N.
The Netherlands
Tel. 023.5389502, fax 023.5372415. 
E-mail: nautika@euronet.nl 
Homepage:
www.euronet.nl/users/nautika/

DNV en GL verlenen W o u te r W lt -  
zel stempelbevoegdheld
Stand £ 71
Wouter Witzel Eurovalve heeft zich de 
afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot één 
van de belangrijkste vlinderklepspecia- 
listen van West Europa met een uitge
breide klantenkring o.a. in de maritie
me sfeer. Het leveringsprogramma 
van Wouter Witzel voor de scheep
vaartsector omvat een complete dia-

meterrange Eurovalve vlindericleppen 
voor vele systemen, zoals bilge- en 
ballast-, airconditioning- en ladings- 
systemen. De vlinderkleppen zijn ook 
als huidafsluiters te gebruiken. De Eu
rovalve producten zijn 'type-appro
ved' door een groot aantal gerenom
meerde scheepvaartinspectiebureaus. 
Twee van deze bureaus, Det Norske 
Veritas en Germanischer Uoyd, heb
ben Wouter Witzel stem pel bevoegd
heid verleend. Deze stempelbevoegd- 
heid werd een feit door het sluiten van

een Manufacturing Survey Arrange
ment (MSA). Als enig bedrijf op afslui- 
tergeo.jd in Nederland en als één van 
de weinige bedrijven in Europa mag 
Wouter Witzel nu zelf de DNV en GL 
inspectie uitvoeren en het product 
stempelen. Dit betekent niet alleen 
een aanzienlijke tijdwinst en kostenbe
sparing; het geeft vooral aan hoe 
groot het vertrouwen is dat DNV en 
GL in Wouter Witzel stellen. Een ver
trouwen dat gebaseerd is op een ja
renlange samenwerking. Voorwaarde 
voor de stempelbevoegdheid was dat 
het bedrijf beschikt over het ISO 9001 
certificaat; hieraan voldoet Wouter 
Witzel al sinds 1989.
Wouter Witzel Eurovalve 
Losser, tel. 053.5369536.

W ltrans Hogedruk Hydrauliek
Stand A 778
Witrans B.V. is een vooraanstaande le
verancier van Hydraulische vijzel mate
rialen binnen de Maritieme industrie. 
Haar distributienetwerk bestrijkt de 
gehele Benelux. Belangrijke Verkoop 
Et Service punten bevinden zich in 
Antwerpen en Zoetermeer. Tijdens de 
Europort'97 introduceert Witrans haar 
nieuwe catalogus. Deze catalogus ver
schaft U inzicht in het bijzonder ruime 
assortiment standaard cilinders, pom
pen er toebehoren. Tevens is Witrans 
het adres, waar het gaat om de ont
wikkeling van specials, voor uw speci
fieke toepassing van hydraulische 
kracht. Noviteiten die tijdens de Euro
port'97 door Witrans geshowd wor
den zijn een complete range cilinders

met een hoge corrosie vastheid en 
lichtgewicht aluminium producten. 
Uiteraard worden ook deze producten 
tegen de bekende, messcherpe, con
dities aangeboden. Kortom, een be
drijf om te bezoeken.

Witrans B.V. - Zoetermeer.
Tel. 079.3410441, fax 079.3311338.

Stand E 161
Experts in tools and accessories.

Technische Handel sondememing 
Thofex B.V. gevestigd aan de Goudse- 
singel in Rotterdam heeft zich een uit
stekende reputatie verworven, vooral 
in de scheepvaart en scheepsbouw. 
Gestart in 1932 in Rotterdam zuid met 
een bescheiden verkoop aan handge- 
reedschappen en aanverwante artike
len aan scheepvaart en industrie, heeft 
het bedrijf zich in 1950 verplaatst naar 
de Goudsesingel in Rotterdam Cen
trum.
Na een korte gewenningsperiode, 
werd al spoedig de verkoop van grote
re producten ter hand genomen in de 
vorm van werktuigmachines voor de 
metaalbewerking zoals draaibanken, 
freesbanken, zaagmachines e.d.
Naar aanleiding van bepaalde behoef
ten in de grote vaart werden door 
Thofex in vrijwel dezelde periode spe
ciale machinekamer loopkranen naar 
eigen ontwerp ontwikkeld; aanvanke
lijk aandreven door gelijkstroommoto- 
ren, later, mede in verband met vraag 
naar grotere nauwkeurigheid, aange
dreven door pneumatische (lucht
druk) motoren.
Door de veelzijdige toepassing van 
luchtgedreven loopkranen (explosie- 
veilig, nauwkeuriger bediening, grote
re veiligheid) kwam allengs meer 
vraag naar grotere loopkranen voor in
dustrieel gebruik, zowel lucht- als elek
trisch gedreven, waardoor inmiddels 
vele kranen in diverse uitvoeringen zijn 
geleverd, zowel voor particuliere be
drijven als voor Rijks- en Semi-Rijksin- 
stellingen, Gemeenten, Kon. Marine 
e.d.
Begin 1970 deed de gelegenheid zich 
voor om het belendende pand aan de 
Goudsesingel 63 erbij te betrekken, 
waardoor hier op 29 mei van dat jaar 
een showroom in gebruik kon worden 
genomen.
Een en ander bood de gelegenheid 
om de handel in werktuigmachines uit 
te breiden en, met inmiddels aange
trokken vertegenwoordigingen voor 
technische installaties en apparaten, 
ontstond binnen enkele jaren een ge
specialiseerd bedrijf voor de inrichting 
van complete werkplaatsen voor fa
brieken, installaties, plants e.d. In dit 
kader werden (en worden) complete 
werkplaatsuitrustingen geleverd voor 
o.a. elektriciteitscentrales, waterfabrie- 
ken, suikerfabrieken, overslagbedrij
ven, olie- en gaswinning, offshore enz. 
enz.
Behalve voor Nederland en Europa 
worden de uitrustingen geleverd over 
de gehele wereld.

Ook de activiteiten waarmee in 1932 
werd gestart, n.l. verkoop van techni
sche gereedschappen aan o.a. varen
de en nieuw te bouwen schepen, wor
den nog steeds levendig gevoerd en 
uitgebreid. Zo wordt momenteel zo-

mailto:nautika@euronet.nl
http://www.euronet.nl/users/nautika/
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wel in binnen- als buitenland regelma
tig uitrustingen voor nieuwbouwsche- 
pen geleverd in de vorm van werk
tuigmachines, machinekamer-loop- 
kranen, technische apparatuur en ma
chines voor hoofd- en hulpmotoren 
e.d.
Thofex kenmerkt zichzelf door goede 
kwaliteit van goederen en service. 
Service betekend service naar nationa
le en internationale maatstaven.
Met deze filosofie heeft Thofex het 
vertrouwen en de waardering van een 
nog steeds groeiend aantal afnemers.

Zelfs in de huidige zeer concurrerende 
markt wordt Thofex steeds gezien als 
de specialistische technische leveran
cier. En het bedrijf kan deze positie 
handhaven door een uitstekende ser
vice organisatie en reële productprij- 
zen.

Thofex B.V.
Goudsesingel 63-65,
3031 EE Rotterdam.
Postbus 22022, 3003 DA Rotterdam. 
Tel. 010.4120290, fax 010.4135469.

Francis Searchlights Ltd.
Stand W 312
Francis Searchlights Ltd. is an interna
tionally recognized company de
signing, developing and manufactu
ring a wide range of lighting products 
for defense, emergency services, mari
ne, security and many other industrial 
and commercial applications.
The company is one of the world's 
premier manufacturers of searchlights. 
Units range from hand-held 64mm 
diameter lights to 710mm diameter 
models, with effective light ranges 
from 500 m to over 15 km. They can 
be supplied to operate from 12V DC 
up to 440V three-phase supply.
Francis Searchlights has been a sup
plier to the defense industry for many 
years. It has been assessed and registe
red as operating quality control proce
dures in accordance with BS5750 Part 
1 (ISO 9001, EN 29001),
Francis supplies searchlights and visual 
signalling equipment to the Royal 
Navy and other navies worldwide. In 
addition to these Francis also manu
factures a comprehensive range of ve
hicle lighting products which are used 
on armoured and soft-skinned vehicles 
and on fire and rescue tenders.
The non-military applications of Fran
cis products embrace almost all emer
gency services, fire, police, coast
guards, marine rescue, fishing vessels, 
commercial shipping from tugboats 
to super tankers, all depend on the 
quality and reliability of Francis units. 
Francis Searchlights Ltd. has other spe
cialized lighting products both in the 
field and under development and con
tinues to concentrate on low-volume

specialized design and development 
work in this area.
The company is dedicated to continu
ing development to meet the in
creasing demand for high-quality, 
reliable, specialized lighting equip
ment.

Francis Searchlights Ltd. 
Glasblazerstraat 9a,
2984 BL Ridderkerk

Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie (VNSI)
Stand O 412
De Nederlandse werven hebben zich 
verenigd in de Vereniging Nederland
se Scheepsbouw Industrie (VNSI). Dit 
samenwerkingsverband van zo'n 100 
werven behartigt de belangen van de 
scheepsbouwers en scheepsrepara- 
teurs. VNSI is als branche-organisatie 
aangesloten bij de Vereniging FME- 
CWM en de Metaalunie.
Het VNSI-bureau is gevestigd in Zoe- 
termeer, met een vaste staf van gespe
cialiseerde medewerkers. In tal van 
stuur- en werkgroepen zijn zij, ge
steund door vertegenwoordigers van 
de werven, actief op een groot aantal 
gebieden. Belangrijke aandachtsvel
den zijn:
- Arbozaken/veiligheid;
- beleidsvoorbereiding en -onder

bouwing;
- contacten tussen leden onderling;
- dienstverlening aan leden;
- juridische zaken;
- milieu;
- productiviteitsverbetering/kwali

teitszorg;
- promotie van de Nederlandse 

scheepsbouw;
- R&D;
- scholing en opleiding;
- statistische en industriële documen

tatie;
- technische norm- en regelgeving.

Alle activiteiten zijn gericht op een ver
sterking van de concurrentiepositie 
van de Nederlandse werven. Naast de 
spreekbuisfunctie naar Nederlandse 
overheden speelt de vereniging een 
rol op het gebied van internationale 
betrekkingen. De productiviteit van de 
Nederlandse werven behoort tot de 
hoogste ter wereld. De werven beha
len met een eigen personeelsbestand 
van circa 10.000 personen een gemid
delde jaaromzet van circa 3 miljard 
gulden.

Holland Marine Equipment
Stand O 412
The Holland Marine Equipment Asso
ciation is the official representative or
ganisation of Dutch suppliers of equip
ment and services for shipbuilding 
and shipowning companies. HME is 
actively involved in the promotion and

interrelation of Dutch suppliers in the 
maritime business.
The HME association maintains conti
nuous contacts with governmental 
bodies and other maritime oraanisa- 
tions in order to contribute to the de-

velopment of a strong and healthy 
maritime sector. Through contacts 
with the European Commission and 
other European Maritime organisa
tions HME is also greatly involved in 
European affairs.
Holland Marine Equipment also arran
ges individual and collective Research 
and Development programmes. The 
association acts as a policy making 
and developing organisation for its 
members and for all parties (govern
mental and mantel orientated) in the 
maritime sector.
Besides that Holland Marine Equip
ment creates for its member compa
nies - most of them often have a mar
ket leading position - commercial pos
sibilities to promote their products. By 
structural networking HME promotes 
a continuous exchange of business in
formation amongst the HME member 
companies. HME-companies partici
pate collectively on a worldwide basis 
in business exhibitions and trade mis
sions and also internationally active on 
an individual basis.

Brinkmann & Nlemeljer Motoren
B.V.
Stand E 48
De importeur voor Nederland van Lis- 
ter-Petter motoren en fabrikant van 
dieselgeneratorsets Brinkmann Et Nie- 
meijer Motoren B.V. uit Twello toont 
een nieuwe lijn Marine Generatorsets 
met een vermogen van 6 t/m 40 kVA 
op basis van Lister-Petter motoren ty
pe Alpha. Door de compacte en dege
lijke bouw zijn deze sets zowtl ge
schikt voor de beroepsvaart als plezier
vaart.
Voor het zwaardere werk presenteert 
BEiN stroomaggregaten op basis van 
de üster C-range, Perkins en Iveco die-

sefmotoren. Het totale programma 
omvat generatorsets van 3 t/m 800 
kVA. Als noviteit introduceert BEiN 
een nieuw type motor: de DWS4 uit 
de DELTA serie.
Deze geheel nieuwe serie motoren is

ontstaan uit een samenwerking met 
Mitsubishi. De motor is gebaseerd op 
een Japans ontwerp maar wordt ge
heel gebouwd door Lister-Petter in 
Dursley, Engeland. De DSW4 is een 4 
cilinder motor met indirecte injectie 
en natuurlijke luchtaanzuiging en een 
vermogen van 63 PK bij 2500 rpm. 
Voor de generator markt brengt deze 
motor een elektrisch vermogen van 
30 kVA bij 1500 RPM, wat een zeer 
populaire vermogensklasse is in de 
binnenvaart. In dt ze serie zal ook nog 
een 4 cilinder motor verschijnen met 
turbo oplading die een vermogen 
brengt van ongeveer 80 PK bij 2500 
rpm.

R E. Bosman
Brinkmann Ei Niemeijer Motoren B.V. 
Industrieterrein "De Engelenburg" 
Engelenburgstraat 26,
7391 AM Twello.
Postbus 50 - 7390 AB Twello.
Tel. 0571.276900, fax 0571.276800. 
E-mail: briniet3Worldonline.nl 
R.E. BOSMAN

C TI Marine ft Offshore
Stand E 99
GTT Marine & Offshore is de toonaan
gevende leverancier van maritieme 
elektrische producten en diensten 
voor de Nederlandse scheepvaart en 
offshore industrie. Het bedrijf, dat al 
meer dan 100 jaar bestaat, is gespecia
liseerd in het leveren, installeren, het in 
bedrijf stellen en de aftersales service 
van een grote verscheidenheid aan 
Maritieme producten, voor diverse ty
pen schepen, zoals o.a. luxe passagiers 
en baggerschepen, olie- en gaspro- 
ductieplatforms alsmede in custom- 
built maritieme installaties.
Meer dan 500 nieuwe installaties wer-

mailto:brinie@worldonline.nl
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den in de afgelopen 25 jaar afgele
verd.
Het bedrijf is tevens gespecialiseerd in 
het uitvoeren van korte termijn projec
ten, zoals schade-reparaties en om
bouw.
De service-reparatieafdeling werkt we
reldwijd en is 24 uur per dag, gedu
rende 365 dagen per jaar beschikbaar. 
Een greep uit de producten: Schakel
borden, motorcontrolepanelen, distri- 
butiepanelen, conlrol-desks, alarmoni- 
toring systemen en schroef-en roer be
sturingen. Op elektronisch gebied ko
men daar ondermeer analoge en digi
tale elektronica, drive systems, pro
grammable logic Controls, glasfiber 
producten en procescomputers bij.
Op de stand, in de Europahal kunt u 
een aantal van deze producten aan
schouwen, zoals de nieuwe serie 
"High-Tech Low Budget" semi uitrijd- 
bare, modulair opgebouwde schakel
borden met o.a. de volgende eigen
schappen:
- leverbaar in vaste, semi uitrijdbaar 

en uitrijdbate uitvoering;
- in pik meervoud van 192 mm te 

bouwen;
- railsystemen tol 7000 Amp;
- beproefde systemen met o.a. KEMA 

keur;
- korte assemblagetijd;
- fabricage onder NEN-ISO 9001;
- eenvoudig uit te breiden;
- ontwerp via eigen CAD-systeem.

Inmiddels werden in korte tijd meer
dere projecten gerealiseerd met deze 
modulair opgebouwde schakelbor
den, 'type approved’ door LRS en 
DOM, compleet voorzien vari lade
starters etc., vuor o.a. een Cutterzui
ger, Ierse Ro-Ro (erry's en div. andere 
projecten.

Het huidige programma, ondersteund 
door ons kwaliteitssysteem NEN-ISO 
9001, technische kennis en een we
reldwijd inzetbaar service team, garan
deert de gebruiker een jarenlang suc
cesvolle toepassing.

Technische Industriële O nderne
m in g (T IO  B .V .)
Stand £46
Technische Industriële Onderneming 
(TIO B.V.), gevestigd te Krimpen aan 
den l|ssel, is een van de belangrijkste 
leveranciers van uitlaatgeluiddempers 
en aanverwante artikelen voor de Ne
derlandse scheepsbouw en offshore. 
TIO B.V. werd meer dan zestig jaar ge
leden opgericht en sindsdien zijn vele 
duizenden scheepvaartmotoren over 
de gehele wereld uitgerust met TIO- 
geluiddempers. De ervaring die wij in 
deze periode hebben opgebouwd 
vormen de basis en staan borg voor 
een hoog kwaliteitsniveau van onze le
veringsprogramma:

- geluiddempers, cilindrisch, recht
hoekig of ovaal voor scheepvaart
motoren;

- vonkenvangers;
- compensatoren;
- flexibele ophangingen.

Onze service gaat verder dan alleen 
het leveren van producten. Met be
hulp van geavanceerde computerpro
gramma's kunnen afnemers worden 
geadviseerd omtrent de toepassingen 
van geluiddempers voor de meest uit
eenlopende geluidsniveau's, tegen
drukken over het totale systeem, ma
teriaalkeuze etc. Ons team van specia
listen staat klaar om voor u een paskla
re oplossing te vinden.
Onze service, ervaring en deskundig
heid hebben TIO B.V. gemaakt tot de 
onderneming die het vandaag de dag 
is: een moderne, betrouwbare en 
goed ingevoerde partner voor de in
ternationale scheepsbouw en offsho
re.

Hydraudyne Pneumatiek levert 
besturingssystemen van A tot Z
Stand £ 148
Hydraudyne Pneumatiek b.v. te Rot
terdam vertegenwoordigt in Neder
land het totale Mannesmann Rexroth 
Pneumatiekprogramma. Door een 
reeks van overnamen heeft Mannes
mann Rexroth in dt afgelopen jaren 
een sterke positie in de pneumatiek- 
markt veroverd. In 1989 werden de 
wereldwijde pneumatiekactiviteiten 
van Westinghouse Air Brake Company 
(WABCO) overgenomen, waarna in
1990 GAS (servo-pneumatiek), in
1991 Quiet (luchtbehandeling) en
1992 Mecman volgden. Door deze 
integraties behoort Mannesmann Rex
roth tot de top drie op de Europese 
pneumatiekmarkt.

Activiteiten
Hydraudyne Pneumatiek b.v. te Rot
terdam is een specialist op het gebied 
van de pneumatische aandrijf- en be
sturingssystemen ten behoeve van de 
industrie en scheepvaart, zoals af
standsbedieningen in de scheepvaart, 
voor zee-offshore en binnenvaart. Het 
complete programma voor motorbe- 
dieningen, lierbedieningen en tanka
larmeringen is reeds bij vele gebruikers 
bekend in de afgelopen 25-30 jaar on
der de naam WABCO Westinghouse. 
Hydraudyne Pneumatiek zet deze tra
ditie sinds 1990 voort met een totaal 
Mannesmann Rexroth pakket voor de 
maritieme markt.

Ontwerp
Hydraudyne Pneumatiek beschikt over 
een specifieke scheepsengineerings- 
groep. Zij dragen zorg voor het ont
werp van pneumatische, elektropneu
matische en geheel elektrisch/elektro

nische besturingsinstallaties aan boord 
van schepen. Met behulp van uitge
breid (  4D400 systeem kan kwaliteits- 
tekenwerk worden afgeleverd, terwijl 
er snel een adequaat kan worden in
gespeeld op elke engineeringsop- 
dracht.

Nieuwbouw
De nieuwbouwactiviteiten vinden 
voor het merendeel plaats op alle wer-

service-verlening in Europa van volle
dig programmeerbare computerge
stuurde hoofdmotor, besturingen en 
afstandsbedieningen, zodat de 
klant/gebruiker ook binnen Europa 
verzekerd is van een goede service en 
getrainde engineers met kennis van 
zaken.

Panelen en kaïtenbouw 
Hydraudyne Pneumatiek beschikt over

ven op het gebied van kleine en grote 
jachtbouw, binnenvaart, zeevaart en 
offshore. Door de grote verscheiden
heid aan techniek wordt een groot be
roep gedaan op de inventiviteit van de 
project-engineers en op de kwaliteit 
van de te leveren goederen en installa
ties. Tevens staat de Mannesmann 
Rexroth organisatie met honderden 
medewerkers garant voor een conti
nue innovatie van producten en syste
men, zodat niet alleen op wens aange
paste losse componenten maar ook 
besturingssystemen op 'tum-key' basis 
geleverd kunnen worden.

Retrofit
Ook bij retrofit van andere voortstu- 
wingsinstallaties aan boord van sche
pen kunnen de nieuw ontwikkelde 
systemen hun goede diensten bewij
zen bijv. bij beweegbare stuurhuizen 
waar de elektronische motorbedie- 
ning Mini-Marex en de volledig pro
grammeerbare marex-bedieningen 
een kant en klare en installatievriende- 
lijke toepassing vinden.

24-uursservice
Voor de service-verlening heeft Hy
draudyne Pneumatiek service-engi
neers in dienst die zeven dagen in 
de week en 24 uur per dag niet alleen 
in Nederland maar over de hele we
reld service en onderhoud verlenen 
aan WABCO en Rexroth installaties. 
Kort geleden is een samenwerkings
verband gesloten met NABCO, Tokyo, 
japan. Deze overeenkomst betreft de

een modem ingerichte produktiefacili- 
teit waar een team van monteurs hun 
jarenlange ervaring in het samenstel
len van pneumatische en elektroni
sche panelen en kasten verwerken in 
de nieuwe producten en systemen. 
Zi| kunnen op korte termijn de monta
ge tot en met de beproeving van elke 
installatie verwezenlijken.
Korte levertijden behoeven geen pro
bleem te zijn, want naast de ervaring 
in techniek staat een grote voorraad 
aan componenten en sub-systemen, 
zowel pneumatisch als elektronisch, 
hiervoor garant.

Gerealiseerde projecten 
Pneumatische, elektro-pneumatisch 
en elektronische systemen ten behoe
ve van:
- lierbedieningen, anker, verhaal, vis, 

hijs, lieren, motorbedieningen, zo
wel motor/keerkoppeling, direct 
omkeerbare motor/verstelbare 
schroef, 'load-control', synchroni
sing;

- tankalamnering- en meetsystemen;
- atsluiter-mastbedieningen;
- luchtvoorzieningen via compres- 

sorsets en reduceer/conditionering 
stations, luchtdrogers;

- hogedruk startventielen etc.

Hydraudyne Pneumatiek staat garant 
voor complete levering, installatie en 
onderhoud van uw bestunng- of af
standsbediening van medium lucht 
tot elektriciteit.
De heer F. Gleisberg, hoofd marine-af-
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deling. Hydraudyne Pneumatiek B.V. 
te Rotterdam.
Tel. 010.2926300, fax 010.2926310.

A M W  Marine
Stand E 604
AMW-MARINE presents on 280 m2 a 
complete reflection of her most suc
cessful propulsion transmission coup
lings and cooling systems, comprising 
the latest developments from VUL
KAN, RENK, ZF Marine, BERG Propul
sion, VOITH HYDRO, TEIGNBRIDGE, 
APV and HAMILTON.

Recently AMW-MARINE delivered ma
ny of these components to the Dutch 
shipping and dredging industry to the 
most advanced and biggest dredgers, 
heavy load vessels, ferries, freighters, 
inland vessels and high speed rescue 
and pilot boats.

On Europort 97 AMW-MARINE's 
booth is to be considered as an infor
mation center for such applications.

Moreover a part of the stand is dedica
ted to AMW's engineers and service 
support.

AMW-MARINE 
Veersedijk 99,
3341 LL Hendrik-ldo-Ambacht,
P.O. Box 39,
3340 AA Hendrik-ldo-Ambacht.
Tel. 078.6810100, fax 078.6818878.

Maag Gear AG
Stand E 61
MAAG Gear designs and produces 
high capacity gear systems in Switzer
land for high speed catamarans, large 
commercial ships and naval applica
tions in accordance with customer 
specifications.
The Maag Gear AG is a worldwide 
leader in development and produc
tion of these propulsion systems 
where the technical requirements de-

mand its high level know-how.
Maag Gear manufactures gearboxes 
for all kinds of ships propulsion, i.e. 
gearboxes in high speed catamarans 
behind a gasturbine, in cruise liners or 
Ro-Ro fenies behind a diesel engine in 
tankers behind a steamturbine, or 
combinations as CODOG, CODAG, 
COGOG and COGAG, for i.e. corvet
tes and frigates.

Maag Gear incorporates in her design 
requirements as smooth running, light 
construction, robust, variable power, 
maximum reduced noise (low air and 
structure-borne noise).
The range of capacity begins with 3 
MW for waterjet-installations for small 
catamarans and currently reach up to 
45 MW for large ships.
Whenever absolute top quality and re
liability are required, Maag gears with 
their world-wide reputation are consi
dered for application. Many recently 
commissioned ships like the ferries 
"STENA HSS", Danyard's "Seajet", 
Kvaerner's "FoilCat", Fincantieri's 
"MDV 3000", the cruise liner "AIDA", 
the Ro-Ro femes "Paglia Orba" and 
"Napoleon Bonaparte" and some co

ast guard ships are all outfitted with
Maag's high capacity gears.

Maag General Gear Characteristics
Casings
* The casings are made out of steel, 

aluminium or a combination of 
both materials in accordance with 
the specified reouirements.

Bearings
* Maag radial bearings are split in 

halves and have white layer 
bearing surfaces.

* They can be replaced without 
removal of the rotors.

* External axial forces will he absorb
ed with integral tapered land or til 
ting-pad thrust bearings.

Rotors

* All rotors are designed to have sing
le-helical gearing and are harden
ed by the Carbo Maag process. 
Shrunk-on thrust collars may be 
installed to absorb the gear in
ternal axial force.

* The gears are ground on the 
world's most accurate grinding 
machines, type Maag SE-202 and 
402. The gear ieeth have 
ground profiles and longitudinal 
flanks in accordance with pre-calcu- 
lated computer values such that 
deformations under load are 
equalised.
This ensures an optimized tooth 
contact under load.

* Large rotors (Bull gears) are designed 
with hollow shafts and can be, 
connected either to a waterjet, 
fixed propeller or CP propeller.

MAAG's synchronous clutch couplings 
MAAG designs synchronous clutch 
couplings which automatically 
switch from diesel over to gas turbine 
driven mode or with built-in locking 
device to prevent de-coupling for 
combined propulsion. Included, ad
ditionally, in a "pawl-free" capability 
which disengages the turbine and pre
vents its engagement during gas tur
bine testing without any restrictions.

Maag quality
The product quality is ensured by a 
responsible team, several procedural 
processes per ISO 9001 standards, cer
tified by "Det Norske Veritas", and 
testruns on our own test bed.

Maag is able to provide clients and 
partners with know-how and many 
years of experience in the supply of 
high power gearboxes, which are the 
most economical and safe operating 
available.

Maag service.
Competent Maag service technicians 
are available for world wide service 
and repairs of Maag gearboxes.
During the total lifetime of a gear, 
Maag guarantees the availability of 
possible required spareparts.

Maag is reachable through a worldwi
de representative and service network. 
It guarantees a competent service and 
will be at your disposal at any time.

Maag's agent for The Netherlands: 
Rollo, Division of MAN Rollo B.V., 
Zoetermeer.
Tel. 079 3683632, fax 079.3614902

Nleuwe stuwzakken van B.J. de 
Vries B.V.
Stand A 759
In samenwerking met cargo Control 
AB uit Zweden, zal R.J. de Vries B.V. tij-

dens de Europort een nieuw type Car
go Care stuwzak presenteren.
De Cargo Care stuwzakken worden 
voornamelijk gebruikt om lading te 
stabiliseren, te beschermen en vast te 
zetten tijdens het transport. De Cargo 
Care stuwzakken zijn gemaakt uit PVC 
gecoat polyester doek met een ge
wicht van 1,4 kg/m‘ en zijn te gebrui
ken bij lemperaturen van -30°C tot 
+70°C.
Na vele jaren ervaring opgedaan te 
hebben met de verkoop en reparatie 
van de stuwzakken van de gerenom
meerde Noorse fabriek Plastec AS, 
hebben R.|. de Vries B.V. en Cargo 
Control AB dit product nog eens gron
dig geëvalueerd. Het bleek dat de 
hoekpunten en de handvatten het 
meeste te lijden hadden van externe 
mechanische beschadigingen. In het 
nieuwe ontwerp zijn de hoekpunten 
als het ware afgesneden en voorzien 
van openingen welke als handvatten 
fungeren. Door de nieuwe vorm was 
het mogelijk om het ventiel iets hoger 
te plaatsen, zodat dit nu ook vrij blijft 
na plaatsing van de stuwzak tussen de 
lading. Tevens is het mogelijk geble
ken om de maximale sterkte op te 
voeren met 25 %  ten opzichte van het 
bestaande model.
Door de goede ervaringen van de 
klanten met stuwzakken werden deze 
ook in situaties gebruikt waarvoor ze 
in principe niet waren ontworpen. Zo 
gebruikten enkele klanten de zakken 
ook voor oceaanreizen. Het bleek dat 
in enkele gevallen na een reis van 3 
weken de ventielen enigszins los wa
ren gaan trillen zodat de stuwzak 
luchtdruk had verloren.
Om dit probleem op te lossen zijn er 
nu tevens zakken beschikbaar met een 
nieuw type ventiel, model "B" welke 
geborgd kan worden. Ook is het mo
gelijk om bestaande stuwzakken te 
voorzien van dit nieuwe type.
Geheel in de lijn van het Cargo Secu
ring Manual, worden de stuwzakken 
geleverd met certificaten en is de ge
bruiksaanwijzing op het nieuwe type 
kort en bondig gehouden en uitge
voerd in extra grote letters. Indien ge
wenst kan hier de scheepsnaam of re
derij op vermeld worden.
De nieuwe Cargo Care stuwzakken 
met ventiel model "B" zijn nu één jaar 
in gebruik op de North Atlantic, waar 
ze constant worden gebruikt onder de 
meest extreme omstandigheden. 
Door de ervaringen met de 'oude' 
stuwzakken en de rapportage naar 
aanleiding van de modificaties is R.|. 
de Vries B.V. ervan overtuigd weder
om een superieur product aan de 
markt aan te kunnen bieden.

Verhuizing B J. de Vries Leeuwarden. 
Na een start in Februari 1996 is R.|. de 
Vries Leeuwarden nu reeds uit haar jas-
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je gegroeid. Al snel na de opening 
bleek dat er een grote vraag was naar 
de producten en diensten welke R.|. 
de Vries Leeuwarden aanbied. Met 
name op het gebied van het keuren, 
testen en certificeren van hijs- en hel- 
materiaal bleek de vestiging een schot 
in de roos. Begin dit jaar is daarom een 
extra monteur aangetrokken, welke 
de vestiging Leeuwarden als thuisbasis 
heeft, doch ook zijn werkzaamheden 
op locatie uitvoert. De inrichting van 
de werkplaats heeft nu al grote veran
deringen ondergaan en is inmiddels 
voorzien van ondermeer een trekbank 
en een hydraulische pers voor het aan
brengen van staaldraadklemmen. 
Met de grotere behuizing is R ). de 
Vries Leeuwarden nu nog beter in 
staat om de juiste goederen op voor
raad te hebben, zodat de producten 
snel en efficiënt geleverd kunnen wor
den.

Onze mensen zijn te bereiken in onze 
nieuwe vestiging;
R.|. de Vries B.V.
Plutoweg 4, 8938 AB Leeuwarden.
Tel 058-2801786, fax: 058-2801673.

Alphatron M arine B.V, -  Naviga
tie en Com m unicatie
Stand Z 213/Z 214
Succesvolle binnenkomer op de bin
nenvaart
Met de introductie van de volledige ei
gen "Alphaline " voor de binnenvaart 
tijdens BIVI 96 heeft Alphatron een 
vliegende startgemaakt.
Niet minder dan 50 automatische pi
loten en bochtaanwijzers alsmede een 
zelfde aantal radars vonden hun weg 
naar een variëteit van binnenvaart
schepen, veelal aangevuld met diverse 
andere producten zoals windmeter, 
roerstandaanwijzer etc. Ook de zes 
nieuwe snelle politievaartuigen van 
het Korp' Landelijke Politie Diensten 
werden uitgerust met de Alphaline, 
alsmede een aantal renovatie stuur
hutten zoals de “Factotum " van de fa
milie H. Pikaart en de "Brandaris" van 
de firma Bouwman en Zn. uit Zierik- 
zee. Langzaam maar zeker ontdekken 
ook schippers met nieuwbouw dat Al
phatron een interessante partner is om 
mee van wal te steken. Zo zal het 
nieuwe m.s. "Diana" van de familie 
Bosje en de nieuwe mts "Adriana" van 
de familie Speksnijder volledig door Al
phatron worden voorzien van alle na
vigatie en communicatie apparatuur. 
De slogan 'kwaliteit als mentaliteit' 
welke hoog in het vaandel van Alphat
ron Marine staat, heeft zijn uitwerking 
duidelijk niet gemist. Op het pro
gramma staan nieuwe rivienadars ter 
aanvulling van de Alphascan 2000, 
een vernieuwde rivierpiloot "Alphapi
lot" die nu ook geheel is uitgevoerd in

folie, alsmede een zeer scherp geprijs
de DCPS ontvanger.
Kortom, Alphatron is duidelijk een be
wijs dat puur Nederlands onderne
merschap ook in de huidige tijd van 
grote buitenlandse concerns nog 
steeds een goede kans van slagen 
heeft.

Alphatron Marine presenteert zich na
drukkelijk als de totaalleverancier op 
navigatie- en communicatiegebied 
voor de scheepvaart.
Als importeur voor een aantal grote 
merken is men dan ook zeer succesvol 
op het gebied van totale uitrustingen 
voor nieuwbouw schepen. Niet min
der dan 60 nieuwbouw zeeschepen 
werden in de afgelopen 5 jaar volledig 
voorzien van Alphatron apparatuur.

JRC
Van deze grote fabrikant met een 
marktaandeel in Azië van maar liefst 
70% kan de komende jaren ook in Eu
ropa veel worden verwacht. De japan 
Radio Fabrieken bestaan sinds 1915 
en hebben een hoog kwaliteitsimago. 
Bijna legendarisch is de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van de |RC satelliet 
communicatie terminals. Het is bij 
producten van JRC geen uitzondering 
dat er pas na tien jaar een serieuze ser
vice interventie noodzakelijk is.
Het grote kwaliteitsbesef vindt men in 
alle producten van |RC terug en maakt 
deze fabrikant tot een speler op topni
veau. Alphatron Marine BV is door 
|RC in 1996 gekozen als de distribu
teur voor de Benelux. Het is dus geen 
toeval dat maar liefst 60% van de Al
phatron Marine stand Z 214 wordt in
genomen door |RC producten.
Ook zullen er vertegenwoordigers van 
de fabriek aanwezig zijn voor het be
antwoorden van specifieke vragen die 
de Europese markt stelt.

CMDSS
CMDSS uitrustingen worden door |RC 
in diverse variëteiten getoond van 'low 
cost' tot 'high end' geheel afhankelijk 
van de toepassing en budget. Ook is 
een combinatie van fabrieken moge
lijk waardoor Alphatron eigenlijk altijd 
een oplossing heeft voor ieders bud
get en vaargebied.

Radar
Voor het eerst op de Nederlandse 
markt worden getoond de JMA 9000 
en |MA 7000. Een radarserie voorzien 
van alle benodigde functionaliteiten 
en voorzien van een hoge resolutie 
beeldbuis. De radars zijn met name 
geschikt voor de wat grotere schepen. 
Voor de kleinere schepen heeft JRC 
een andere interessante binnenkomer 
ontwikkeld. Voor diegene die geïnte
resseerd zijn in een no-nonsense radar 
welke voldoet aan alle eisen voor sche

pen varende onder Nederlandse vlag 
kleiner dan 10.000 ton of als 2e radar 
voor schepen boven 10.000 ton intro
duceert |RC de |MA 6132 radar. Deze 
is voorzien van een 21 inch beeldbuis 
met een zeer hoge resolutie, Electro
nic plotting voor 10 doelen en volledi
ge true motion faciliteiten alsmede ge
ographics. De |MA 6132 kwaliteitsra- 
dar is verkrijgbaar vanaf ƒ  20.000 en is 
daarmee waarschijnlijk een van de 
scherpst geprijsde 21 inch radars op 
de markt.

Navigatie
Door |RC is recent een gecombineer
de DCPS/CPS antenne geïntrodu
ceerd type 200, welke zeer goed ge
combineerd kan worden met randap
paratuur zoals radar, Ecdis, CMDSS 
etc.

Visserij en werkboten 
Te zien bij Alphatron Dealer voor de 
visserij is WNL Marine Electronics 
stand Z 2]3. Door JRC worden er di
verse kleurenecholoden en kleine ra
dars getoond voor de visserij- en werk
boten sector. Voor de visserij is met 
name de |MA 6132 zeer interessant, 
terwijl er voor werkboten wordt ge
werkt aan type toelating voor de 12 
inch Radar (MA 3806 en de introduc
tie van een 15 inch kleurenradar.

Yokogawa
Een in Europa nog wat onbekende fa
brikant, doch in Azië optredend als 
marktleider op het gebied van autopi
loten en gyrokompassen. In de afge
lopen vijf jaar heeft Alphatron maar 
liefst 60 schepen voorzien van kom
passen en of piloten van Yokogawa en 
kent uitsluitend tevreden gebruikers. 
Doordat Yokogawa in Azië veel aan de 
wat grotere schepen levert is de sys
teemopbouw zeer bedrijfszeker te 
noemen. Deze ervaring heeft ook b.v. 
North Sea Ferries, waar men alweer 
zo'n vijf jaar zonder problemen met 
Yokogawa apparatuur vaart op de 
nieuwbouw jumbo fenies "Norbank" 
en "Norbay".

Ook in de baggerij sector is Yokogawa 
apparatuur een succes. Door de veelal 
onafhankelijk te bedienen roeren op 
deze schepen moet de hoofdbestu- 
ringsinstallatie meestal net even iets 
anders zijn dan bij een 'normaal' 
schip. De uitgebreide feny-ervaring 
van Alphatron komt ook hier zeer 
goed van pas. Bij Yokogawa is er in te
genstelling tot veel andere fabrikanten 
echt sprake van duplicering van alle 
versterkers en regelkringen zodat het 
systeem echt 'full redundant' kan wor
den genoemd. De bijbehorende gyro
kompassen serie 500 kunnen qua 
functionaliteit volledig worden opge
nomen in het stuursysteem met het

magnetisch kompas als volledige back 
up.

Ring Marine
De leverancier van complexe telefoon
centrales en PA-systemen voor de 
scheepvaart. Veel systemen heeft Al
phatron reeds geïnstalleerd of ver
kocht via installatie firma's. De capaci
teit van Ring Marine apparatuur start 
bij 50 aansluitingen en kan oplopen 
tot maximum 600. Ook voor koppe
lingen met satelliet- communicatie en 
GSM systemen is Ring Marine uw 
partner.

Walker/Neco
Deze bekende Engelse fabrikant van 
autopiloten, snelheidsloggen en wind- 
meetsystemen benut de Europort 
voor de introductie van gecombineer
de wind/log systemen en toont de 
volledige SI gekeurde Neco autopilo- 
tenlijn.

Comsat
De Amerikaanse service-provider voor 
satelliet-communicatie presenteert 
nieuwe vormen van kostenbesparen
de gespreks-arrangementen.

Binnenvaart 
Alphatron Alphaline 
Naast genoemde door Alphatron ver
tegenwoordigde fabrikanten produ
ceert Alphatron al dan niet in combi
natie met andere bedrijven een com
plete eigen lijn voor de binnenvaart en 
is daarmee een van de weinige totaal- 
leveranciers voor de binnenvaart ge
worden.
Opgenomen in een zeer fraaie lesse
naar presenteert Alphatron de com
plete Alphaline aan de binnenvaart 
sector.

In de zogenaamde Alphacockpit zijn 
opgenomen:
* AJphatum - bochtaanwijzer;
* Alphapilot - rivierpiloot in folie uitvoe

ring;
* Alphacall - intercom systeem;
* Alphacourse - elektronisch compass;
* Alpha set - koersinstelkast;
* Alphadepth - Echolood;
* Alpharudder - roerstandaanwijzer;
* Alphachart - Elektronische kaart met 

DGPS;
* Alphascan 2000 - monochrome 

rivierradar;
* Alphascan 3000 kleuren rivierradar 

(primeur);
* VHF RT 2048.

Tevens voert Alphatron een beursaktie 
met de onlangs goedgekeurde ATIS- 
portofoon HX 390Atis.
Met de Alphaline heeft de binnenvaart 
er zeer zeker een productenlijn bij 
waarbij kwaliteit ergonomie, en func
tionaliteit hand in hand gaan.



Baggerijsector
Onder de type aanduiding SMIDS 
"Ships Movement Information Display 
System " introduceert Alphatron een 
eigen ontwikkeling voor de bagger- 
sector waarbij de hinderlijke proble
men van de veel gebruikte Doppler
loggen worden ondervangen. De 
snelheid over voor- en achterschip, als
mede de snelheid voor- en achteruit 
worden geheel bepaald aan de hand 
van satelliet informatie waarbij Alphat
ron gebruik maakt van zowel DCPS als 
Clonass satellieten.
De bij IHC in aanbouw zijrtde jumbo 
Zuiger "Volvox Terra Nova " van Van 
Oord ACZ zal als eerste met het sys
teem worden uitgerust en het bagger- 
automatiseringsproces van informatie 
voorzien. De scheepsbewegingen 
worden voor de nautici op de brug 
duidelijk weergegeven op een kleuren 
LCD TFT scherm.

New Compressors by J.P. Sauer Si 
Sohn
Stand A 777
Rising demands for high reliability and 
low maintenance expenses require 
permanent improvement and innova
tion to keep an up to date product line 
in the compressor field.
Following the introduction some years 
ago of the successful series WP 15L to 
WP 33L, the recent introduction of the 
larger WP 45L and WP 65L, the Ger
man based compressor specialist j.P. 
Sauer & Sohn has developed state of 
the art compressors with the latest 
models WP 81 L and WP 101 L in the 
air-cooled range and the WP 200, WP 
240 and WP 400 in the water-cooled 
range.
The 3-cylinder air-cooled compressors 
are designed for 92 m3/h, resp 118 
mJ/h and a maximum final pressure of 
40 bar. The 2 cylinder water-cooled 
compressors are designed for 200, 
240 and 430 m5/h and a maximum 
final pressure of 30 bar.
The models are totally new designed 
compared to the previous lines, how
ever, utilizing various components of 
proven design.
Especially the water-cooled series was

totally constructed new, since the old 
vertical compressors where taken out 
of the program years ago. Thus, a 
further reduction ,n maintenance re
quirements could be achieved.

3-stage air-cooled compressors 
Generally speaking the 3-stage air- 
cooled principle has got a big effort for 
the user. Due to the three stages the 
process comes down in the tempera
ture and normal mineral oil could easi
ly be used.
Furthermore the daily costs on the 
long run are lower than with other 
principles. In the special new series 
low final and interchange temperatu
res are gained by using large inter- 
and final coolers. The condensate 
drain is merged in an integrated con
densate collecting pot. The compres
sor is easy to maintain due to approp
riate designed crankshaft, cooler fan 
and cylinder arrangement.
The new compressor generation offers 
reduced weight and dimensions, 
omitting bed plates due to flanged ty
pe connection of compressor and mo
tor. All stages are equipped with relia
ble trunk pistons. The arrangement of 
3 cylinders in a V-configuration keep 
vibration at a low level.
The new compressor type WP 101L 
will be shown at the Europort'97 at 
stand A 777.

These types are available from the 
third quarter of 1997 for work on all 
applications, especially on board of 
seagoing vessels.

2-stage water-cooled compressors 
To provide the market with an extensi
ve delivery program of all kinds of 
compressors, |.P. Sauer & Sohn deci
ded to launch also a new series of wa
ter-cooled compressors during 1996. 
The constructional design is also based 
on the flange type connection. All sta
ges are equipped with reliable trunk 
pistons. The arrangement of 2 cyfin-

ders in a V-configuration keep vibra
tion at a low level.
Due to the constructional design the 
maintenance work comes down to a 
minimum which reduces costs and 
work.
A number of water-cooled units have 
found their ways to customers already. 
The Dutch agent, since 1950, for ship
building of j.P. Sauer & Sohn and their 
daughter Alup compressors, is Dolf 
Ekels en zoon B.V. in Zandvoort.
Tel: 023.5714180, fax 023.5718296.

R&H Systems B.V.
Stand £ 152
IBS "UniMACS 3000" en "Hydraut EC- 
Series" ECDIS:
Krachtige Systeemintegratie.
System Integrator R&H Systems BV, 
Rotterdam, heeft de Hydraut EC- Se
ries ECDIS en het Geïntegreerde Brug 
Systeem UniMACS 3000 ontwikkeld, 
op basis van haar enorme ervaring en 
track-record in hydrografische survey 
systemen en platform automatisering 
voor de offshore, bagger en defensie- 
markten, luxe superjachten en de pro
cesindustrie. Beide innovaties maken 
gebruik van een open systeem archi
tectuur in combinatie met modulaire 
commerciële wereldwijd verkrijgbare 
hardware. Van de mogelijkheden van 
de huidige informatie-technologie is 
optimaal gebruik gemaakt om de vei

ligheid van de navigatie en werkzaam
heden te vergroten en tevens de le
ven sduur-kosten te verminderen: ope
rationele-, upgrading-, overhaal- en 
bemanningskosten.
De Hydraut EC-Series ECDIS voldoet 
aan alle specificaties die door IHO en 
IMO voor dergelijke systemen zijn op
gesteld. Door het ondersteunen van 
minimale bemanningseisen en tegelij
kertijd de veiligheid van de navigatie 
te vergroten, wordt ook de efficiëntie 
van de officier van de wacht vergroot 
en drukt de operationele kosten.
De Hydraut kan uiteenlopende vector 
(S57 Edn.3, C-Map) en raster kaart 
(ARCS) data-formaten verwerken. 
Met een uitgebreide reeks opties kan 
de gebruiker het systeem op zijn speci
fieke eisen toespitsen, zowel als stand
alone systeem, of als integraal onder
deel van het Geïntegreerde Brug Sys
teem UniMACS 3000.
UniMACS 3000, Universal Integrated 
Monitoring And Control System, is de 
intelligente bovenlaag van een con
cept voor het integreren van naviga
tiesystemen met overige automatise
ringssystemen.
Het systeem is gericht op die schepen 
welke complexe geautomatiseerde re
gelsystemen met intensieve onderlin
ge communicatie nodig hebben om 
de specifieke werkzaamheden van het 
schip te kunnen uitvoeren. Het sys
teem kan tevens gecertificeerd wor
den voor 'one man bridge watch' en 
voor 'unmanned engine control 
room'.
UniMACS 3000 onderscheidt zich van 
andere Geïntegreerde Brug Systemen 
door de krachtige taak-georiënteerde 
aanpak van de integratie van Naviga
tie Systemen (zoals Autopilots, Voort- 
stuwings Systemen, ECDIS), met Plat
form Automatiserings Systemen (zoals 
Power Management en Ballast Syste
men) en met die systemen die de 
scheeps-specifieke werkzaamheden 
(bijvoorbeeld baggeren, heavy-lift 
operaties, drijvende boorschepen) 
mogelijk maken. De taak- georiën
teerde aanpak leidt ertoe dat de ope
rator bepaalt welke acties, in plaats 
van hoe die acties uitgevoerd moeten 
worden. De werkdruk en de kans op 
vergissingen wordt zo verlaagd, resul
terend in vergrootte veiligheid van de 
werkzaamheden en vergrootte pro
ductiviteit.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt 
door opties als ingebouwde interactie
ve support met on-line help-functies 
en elektronische manuals.
Zowel Hydraut EC als UniMACS 3000 
worden gedemonstreerd op de stand.

OLIVEIRA HOLLAND B.V.
Stand A772
De oudste touw en staalkabelfabriek in 
Portugal behoort, sinds de oprichting
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D I S O L A  a n d  A U R E L I A

h'ssenlial components for medium and high speed 
engines never looked so good. 

A new generation by Lub Marine.

■ Disola and Aurelia, both are high quality, optimum perfor

mance lubricants,

■ New generation Disola and Aurelia ensure clean engines in 

all circumstances and guarantee an added margin of security.

■ Thanks to mathematical modelling proved by in-use testing, 

Disola and Aurelia meet all your technical needs and are 

available in 650 ports worldwide.

D isola and Aurelia allow  you to extend your en g in e’s  life.

eifO
ELF LUB MARINE
48, avenue du President Wilson 
F-92800 PUTEAUX 
Tel.: (33-1)41 97 27 58 
Fax : (33-1) 41 97 27 70
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in 1825, tot de familie Oliveira. Ge
staag groeide het bedrijf toen men be
gon met de fabricage van manilla en 
sisal. In 1914 werd overgegaan op de 
machinale verwerking van deze 
grondstoffen.
In 1930 is men begonnen met de pro
ductie van staalkabels.
De technische ontwikkelingen spelen 
in op de huidige kwaliteitsnormen zo
als ISO, CEN en Lloyd's. Het testen van 
de grondstoffen en eindproducten ge
beurt in eigen laboratorium.
Oliveira is ISO 9002 gekwalificeerd 
voor al z'n producten.
Het synthetisch touwwerk, Polypro- 
peen, Polyetheen en nylon, is sinds 
1965 in opkomst. Deze synthetische 
stoffen worden vanaf de grondstof 
verwerkt tot garens, paktouw en tros
sen. Sindsdien bestaat er een product- 
assortiment van allerlei verschillende 
soorten touw.
Oliveira heeft vestigingen in Lissabon, 
Porto, Aveiro, Maia en New Heaven 
(USA). Van hieruit kan het gereed pro
duct over de gehele wereld verzonden 
worden.
In 1988 ging Oliveira een joint-ventu
re aan met de Nederlandse ,touw en 
staalkabelfabrikant Verto N.V. Na de 
overname van het aandelenpakket 
door Oliveira van Verto, werd in Rot
terdam het verkoopkantoor Oliveira 
Holland B.V. opgericht.

Oliveira Holland bestaat nu 4 jaar en 
verkoopt diverse soorten touw en 
staalkabels, die in Portugal gemaakt 
worden. Men houdt zich bezig met 
touw dat varieert van vliegertouw tot 
scheepstouw. Naast de bekende syn
thetische touwwerken voeren ze ook 
hun eigen merken, zoals Delphin-Line 
en Astra-Line, deze worden geken
merkt door hun hoge breekkracht, ho
ge slijt- en schuurweerstand.
Op dit moment zijn Griffin Woodhou- 
se en Oliveira Holland (the GO Con- 
sertium) bezig met het Single Point 
Mooring (S.P.M.) system. De S.P.M. 
systems zijn samengesteld uit 8- 
strengs gevlochten touwen, die door 
hun uitgebalanceerde constructie 
kinkvrij zijn. Door een menging van 
een aantal synthetische vezels, wordt 
de sterkte en slijt- en schuurweerstand 
verhoogd. Ook de elasticiteit wordt 
gelijkmatiger verdeeld.
Het Astra-Line Mooring system wordt 
eveneens in Portugal gefabriceerd, in 
overeenstemming met relevante na
tionale en internationale specificaties 
en richtlijnen.
Het S.P.M. system kan geleverd wor
den met certificaten van onafhankelij
ke instituten.

Lans Instruments
Stand O 459
Tankthermometer met transmitter

Voor het meten van de ladingtempe- 
ratuur in de tanks van binnenvaart- 
tanks fabriceert Lans Instruments al 
meer dan 40 jaar geheel roestvrijstalen 
wijzerthemnometers. Nieuw is het 
toepassen van een Pt-100 weerstand- 
element voor de uitlezing van de tem
peratuur op afstand. Desgewenst kan 
een explosieveilige temperatuurtrans- 
mitter worden ingebouwd, dit alles in 
één instrument.
De kastdiameter is 100 of 160 mm, 
het meetbereik is variabel tussen -50 
en +120 graden Celsius.

Turbo's Hoet Nederland B.V.
Stand N 521
Turbo's Hoet is officieel fabrieksimpor- 
teur voor Nederland van de turbomer- 
ken Garrett, KKK, M.H.I, en Schwitzer. 
Daarmee bestrijkt Turbo's Hoet vrijwel 
de gehele turbomarkt van diesel-, 
benzine- en gasmotoren in de binnen
scheepvaart en pleziervaart, aggrega
ten en warmtekrachtcentrales, grond
verzet- en landbouwmachines, vracht
wagens, commerciële diesels en per
sonenwagens met diesel- en benzine
motoren. In de loop der jaren heeft 
Turbo's Roet faam verworven op basis 
van deskundigheid, kwaliteit en servi
ce. Zowel in het leveren van nieuwe 
turbo's als op het gebied van revisie. 
Door de ruime voorraad die Turbo's 
Hoet altijd paraat houdt, hoeft de 
klant niet lang te wachten. Hij kan 
meestal meteen weer aan de slag met 
een nieuwe of perfect gereviseerde 
turbo uit het ruilprogramma. Alle tur
bo's moeten aan de strenge kwali
teitseisen van Turbo's Hoet voldoen.

Alle defecte turbo's worden bij aan
komst in het revisiebedrijf uit elkaar 
gehaald. Voor elk onderdeel wordt 
apart bepaald of het wel of niet herge
bruikt kan worden. Goedgekeurde 
onderdelen worden compleet gerevi
seerd, afgekeurde worden door nieu
we originele onderdelen vervangen. 
Alle lagers, afdichtingen en andere 
slijtdelen worden, ongeacht de condi
tie, altijd vervangen door nieuwe origi
nele onderdelen. Het balanceren van 
de rotor vormt een essentieel onder
deel van de turbo-revisie. Bij sommige 
turbo's wordt het complete draaiende 
gedeelte uitgebalanceerd op 100.000 
toeren per minuut. Na revisie volgt 
een eindcontrole op alle cruciale on
derdelen. Elke turbo moet immers zijn 
eigen Quality Control label verdienen. 
Turbo's Hoet Nederland B.V. is een 
onderdeel van de Turbo's Hoet 
Group, een internationaal concern 
met vestigingen in o.a. België, Frank
rijk, Spanje, Nederland en ook al in 
oost Europa. Dankzij al deze vestigin
gen en de goede internationale sa
menwerking met turbo-importeurs uit 
de overige landen kan Turbo's Hoet u

een goede service en kwaliteit garan
deren. Naast het verkopen en revise
ren van turbo's assisteert het Turbo 
Service Team zijn klanten ook met het 
opsporen van de oorzaak van het de
fect raken van de turbo. De oorzaak 
van hel defect moet verholpen wor
den alvorens een vervangende turbo 
te monteren, anders zal de nieuwe 
turbo het ook begeven, vaak al binnen 
enkele minuten nadat de motor ge
start is.
Voor vragen en of advies kunt uit altijd 
contact opnemen met ons Turbo Ser
vice Team: 035.5420241.

Turbo's Hoet reviseert tevens diesel
motoren en motorcomponenten van 
de meest voorkomende merken zoals
o.a. DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, 
RENAULT, SCANIA, STEYR en VOLVO. 
Ook hiervoor gelden strenge kwali
teitseisen zoals bij de turbo's! Ook 
voor complete motoren kunt u terecht 
bij Turbo's Hoet Nederland. Kom 
langs bij onze stand (N 521) in de 
Noordhal om een leveringprogramma 
op te halen of om meer informatie te 
krijgen over ons bedrijf.

M aprom  Engineering B.V.
Stand E 63
Specialist in watergesmeerde schroef
assystemen en dan in het bijzonder de 
lagers voor maritieme, bagger en offs
hore toepassingen. Maprom levert al 
meer dan 30 jaar de lohnson Dura- 
max Marine watergesmeerde rubber
lagers. Veelal worden staaflagers in 
watergesmeerde schroefassystemen 
aangeprezen als de milieuvriendelijke 
oplossing. Vorig jaar bewees Maprom 
bij de duwboten van de E.W.T. dat de 
lagers ook een lange levensduur heb
ben. Meer dan 101.000 draaiuren, 
zonder bijzondere slijtage.
Een ander aspect is de baggertechno
logie. Wereldwijd zijn snijkopzuigers 
uitgerust met de watergesmeerde de
montabele rubberen staaflagers. Sim
pele verklaring hiervoor is dat deze la
gers een bijzonder hoge slijtvastheid 
hebben en snel te vervangen zijn. Wa
tergroeven in het rubber verzekeren 
een ruime aan- en doorvoer van wa
ter, dat onder druk in het lager gespo
ten wordt. Het rubber dat gebruikt 
wordt, is een speciale nitril comp
ound, ondoordringbaar voor chemi
sche corrosieven, buitengewoon be
stand tegen vuildelen en de zware 
condities tijdens het baggeren. Het 
mes snijdt hier dus aan twee kanten; 
enerzijds de langere levensduur, an
derzijds kortere downtime door snelle 
en eenvoudige vervanging.
Tijdens de komende vakbeurs Euro
port '97 zullen wij u graag op onze 
stand begroeten. De meeste van onze 
producten zullen daar te zien zijn. Zo
als ook de GS Seal, een waterge-

smeerd axiale schroefasafdichting, ge
maakt van hoogwaardig brons met de 
unieke mogelijkheid om het element 
te verwisselen zonder de schroefas te 
hoeven trekken. De McCorkle asloop- 
bussen. met een hard opgespoten 
loopvlak van Nikkel Chroom Borium, 
ter bescherming van de kostbare 
schroefas.

Snelle wereldwijde levering en een uit
stekende service zijn Maprom basis
principes. Een team van specialisten 
staat klaar om al uw vragen te beant
woorden.

Maprom Engineering B.V., 
Maxwellstraat 22,
3316 GP Dordrecht.
Tel. 078.6180877, fax 078.6183034.

Tresco Navlgatlon Systems
Stand E 166
Tresco, marktleider in elektronische 
kaartsystemen voor de scheepvaart in
troduceert op Eurupori nieuwe uit
breidingen op PC- Navigis. Specifiek 
voor baggerwerkzaamheden is er nu 
een uitlezing en input mogelijkheid in 
meerdere coórdinaatsystemen Zoals 
RD, Gauz-Kriiger en UTM. Nieuw is 
verder een positionering van de zuig- 
kop met een instelbare tracking vol
gens de diepte waarop gebaggerd 
dient te worden en een input van 2 
DGPSen die een perfecte positione
ring van het schip toelaten.
Voor de visserij is de symbool-biblio- 
theek uitgebreid met echte tonnen. 
Deze versie is nu eveneens standaard 
uitgerust met uitlezing in Euro 50 en 
XY (Rijksdriehoek), zodat percelen 
eenvoudig kunnen worden ingevoerd. 
Mosselpercelen zijn eveneens in de 
kaarten aangebracht. Van zowel teke
ningen, symbolen als waypoints is de 
positie nu direct opvraagbaar op 
scherm en eenvoudig te wijzigen, 
Naast de wereldwijde kaartdekking 
met de ARCS-kaarten is er eveneens 
een uitbreiding van rivieren en kana
len in binnen- en buitenland. Voor off
shore- en baggerwerkzaamheden 
kunnen wereldwijd eveneens vector- 
kaarten worden geproduceerd vol
gens de wensen van de klant.
Nieuwe interfacing met SLAR-Radar is 
ontwikkeld voor het kustwachtvliegtuig 
en wordt gebruikt voor het lokaliseren 
van olievlekken op zee en binnenwater. 
Naast bestaande koppeling met o.a. 
ARPA is er nu eveneens een input van 
gyro, magnetisch kompas en echo- 
sounder mogelijk voor alle versies.

Tresco Navigation Systems BVBA,
Sint Willebrordusstraat 30,
B-2990 Wuustwezel, België.
Tel:+32.3.6695736, 
fax:+32.3.6695737.
E-mail: sales@tresco.be

mailto:sales@tresco.be
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Seahorse W ageningen B.V.
Stand E 162
Seahorse Wageningen B.V. is ee kleine 
organisatie die is gespecialiseerd in 
ontwerp- en advies werkzaamheden 
voor schepen in lengtes tot ca. 140 
meter waarbij optimale prestaties wor
den verlangd. Voortgekomen uit het 
MARIN te Wageningen werd zeven 
jaar geleden een start gemaakt waarbij 
aanvankelijk alleen lijnenplannen en 
prestatieberekeningen werden uitge
voerd voor motorjachten, loodsboten, 
coasters, binnenvaartschepen en ver
schillende afmetingen passagierssche
pen. Sindsdien is de omvang van de 
werkzaamheden toegenomen en wor
den ook constructietekeningen, al dan 
niet onder keur van klasse of SI, ge
maakt voor een grote variëteit aan 
schepen.
De personeelsbezetting is hierop aan
gepast, waarbij overwegend gebruik 
wordt gemaakt van HBO-personeel 
dat bekend is met de moderne, 
scheepsbouwkundige ontwerpsoft- 
ware in combinatie met welbekende 
CAD-programma's. Daarnaast ge
bruikt Seahorse Wageningen veel van 
door MARIN ontwikkelde hydrodyna
mische software en is aldus in staat 
een compleet pakket aan werkzaam
heden aan te bieden tegen sterk con
currerende prijs.
Bij het ontwerpen is veel onderzoek 
gedaan naai de mogelijkheden van 
toepassing van bijzondere voortstu- 
wers zoals waterjets en azimuterende 
thrusters, terwijl de ontwikkelingen 
ten aanzien van dieselelektrische 
voortstuwing met belangstelling wor
den gevolgd.
Seahorse Wageningen is mede-op- 
richler van het Platform POSS, een 
door bedrijfsleven en overheid ge
sponsord initiatief, dat tot doel heeft 
multi-cliënt projecten voor de ontwik
keling van innovatieve schepen in Ne
derland te realiseren. Het eerste initia
tief is een project voor een snellere 
containerfeeder dat momenteel ge
stalte krijgt.
Van belang voor toekomstige projec
ten op het gebied van short-sea ship
ping is de samenwerking met Taisei 
Engineering Consultants Inc. uit Ja
pan, welke ook op de stand aanwezig 
zullen zijn. Taisei is uitvinder en succes
vol producent van het ARTICOUPLE- 
systeem voor zeegaande koppelver
banden. In Europa worden meerdere 
van deze systemen in de Baltic toege
past, maar er zijn geen operationele 
beperkingen op de Noordzee. Bezwa
ren die er aanvankelijk bestonden voor 
zeegaande koppelverbanden bij tank- 
vaart zijn inmiddels achterhaald. Een 
studie van de IMO heeft aangetoond 
dat enkele zeegaande systemen, waar
onder ARTICOUPLE, intrinsiek veilig 
zijn en voor de internationale tank-

vaart worden aanvaard. In de West- 
Europese situatie kan het ARTICOUPLE 
systeem voordeel opleveren bij trans
port van lichte, volumineuze lading 
waarbij een zeegaande duwbak voor 
door-to-door transport wordt gebruikt 
met verschillende duwboten (binnen- 
en buitenvaart).

Holland Roerpropeller B.V.
Stand E 136

Reliability and quality In propulsion 
Holland Roerpropeller (HRP) is the 
Dutch leading supplier of 360° steera- 
ble propulsion systems in a power ran
ge from 100 up to 800 kW.
Over 25 years of experience in buil
ding steerable thrusters for a wide va
riety of applications has proven HRP 
rudderpropellers to be an efficient, 
long lasting and reliable propulsion 
system, utilized as both main and 
auxiliary propulsion, as well as for sta
tions keeping purposes.

For optimal manoeuvrability
The main versions produced by HRP
are:

* Deck-mounted propulsion units 
Completely assembled and ready- 
for-immediate-use propulsion sets 
facilitating depth-adjustment and 
tilting. These units can be fitted with 
any high speed dieselengine. Appli
cation on crane barges, workboats, 
pushertugs, small ferries, split bar
ges, etc.

* Well-mounted propulsion units 
Main propulsion thrusters for under
deck arrangement, on vessels such 
as passenger vessels, ferries, tug
boats, offshore oil rigs, etc.

* Retractable Azimuth thrusters 
Retractable thrusters, mostly used as 
auxiliary propulsion or station kee
ping purposes on i.e. research ves
sels, diving support vessels or the 
like.

* IRP Tunnel thrusters
Side thrusters for bow- or stem- 
mounting in any type of vessel.

All thruster versions in the HRP range 
are suitable for dieselengine-, electric-, 
or hydraulic drive systems.
A nozzle around the propeller for 
thrust improvement is available as an 
optional extra.

Holland Roerpropeller BV,
Zaag 27, 2931 LD Krimpen a/d Lek, 
Postbus 2020,
2930 AA Krimpen a/d Lek.
Tel: 0180.519988, fax: 0180.519256. 
E-mail:
100620.763@compuserve.com

Van Gelder Compagnie
Stand A 728
Van Gelder Compagnie stelt op haar 
stand in de Amstelhal van de RAI te 
Amsterdam o.a. de vernieuwde Mar
kon en Stamford generator tentoon. 
Een totaalindruk van Energietechniek 
componenten zoals uitlaatdempers, 
koppelingen, pompen, klemmen, uit 
het door Van Gelder geïmporteerde 
en in Rotterdam op voorraad gehou
den programma kan hier worden ver
kregen.
Van Gelder introduceert met trots 
voor Nederland:
De Markon "Leader" range 2-polige 
(3000/3600 min.-l) wisselstroom- (1 
fase tot 9,3 kW) en draaistroom- (3 fa
sen tot 8,5 kW) generatoren. De alge
hele verbetering van de "Leader" ran
ge is de ontwikkeling van een nieuw 
laminaat met een hoog rendement. 
Dit stelt Markon in staat om een in
drukwekkende verhouding van het 
vermogen t.o.v. het gewicht te beha
len dankzij een generator met hoog 
rendement.

De range omvat zowel een borstelloze 
versie met of zonder spanningsrege- 
laar als een sleepring model; maar ook 
een specifieke lasgenerator.
De sinusvorm is verbeterd door de in
troductie van de 'getwiste rotortech- 
niek' terwijl in het onwaarschijnlijke 
geval van defecten aan diodes, het 
nieuwe gelijkrichterontwerp van de 
borstelloze modellen vervanging van 
de diodes vereenvoudigd.
De StamfordHC range wordt verte
genwoordigd door een HCM634 
scheepsdraaistroomgenerator uit de 
HCM range die loopt tot 2000 kVA (bij 
50 Hz ). De Permanent Magneet Ge
nerator (PMG) in het hart van het Ne- 
wage Series III topklasse regelsysteem 
ligt in deze machine voor de hand. Dit 
systeem stelt de generator in staat om 
bij opschakeling van belasting zijn vol
ledige bekrachtiging te handhaven en 
een hoog niveau van kortsluitstroom 
op de generatorklemmen te leveren. 
Uit de Stamford UC range wordt de 
UCM224 gekozen. Het UCM concept

heeft alle kwaliteitsvoordelen van de 
HCM range, zoals: extra anti-vocht 
impregnering, 2/3 wikkelspoed, volle
dige demperkooi voor parallel bedrijf, 
12-draads omschakelbare bewikke- 
ling, permanent magneet bekrachti
ging, betrouwbare AVR's en een ruime 
klemmenkast achterop de generator.
In de Stamford BC range tonen wij zo
wel een BC164 als een BCM184 gene
rator met verschillende regelsystemen. 
Naast de bekende scheepsuitvoering 
met spanningsregelaar bieden wij een 
transformator-geregelde versie. Deze 
range (tot 75 kVA bij 50 Hz) is uitge
rust met een 3 fasen regeltransforma
tor waardoor hij geschikt is voor asym
metrische (scheve) belasting. Daarom 
is deze range ideaal om diverse 1 fase 
belastingen aan te sluiten.
Dit voordeel gecombineerd met zijn 
ongeëvenaarde elektromotor startfaci- 
liteiten (3/4 kW elektromotorvermo- 
gen per kW generatorvermogen kan 
direct worden ingeschakeld) maakt 
deze range ideaal voor de binnen
scheepvaart.

Alle 3 fasen en 1 fase belastingen van 
een binnenvaartschip (zoals lier, com
pressor, wasautomaat, oven enz.) kun
nen worden gestart met een uiterst la
ge spanningsdip.

DEIF generatorbevelligings- en regel- 
apparatuur klaar voor het jaar 2000! 
Van Gelder Compagnie, Rotterdam, 
presenteert op de beurs Europort de 
producten van de Deense fabrikant 
DEIF, die zich gespecialiseerd heeft op 
het gebied van generatorbeveiligings- 
en regelapparatuur. De belangrijkste 
toepassingsgebieden in de scheep
vaart zijn: aggregaten, bruginstru- 
menten, schakelkasten, machineka- 
merbewaking/alarmering.
DEIF heeft noviteiten over de hele li
nie. Het 'middengebied' wordt inge
vuld door de 'nieuwe' range MULTI
LINE; dit is een verzamelnaam voor 
een serie modules met geïntegreerde 
functies voor generator- en motorbe- 
waking, -beveiliging en -regeling. 
Voor elke toepassing is een paneel-in-

mailto:100620.763@compuserve.com


DE NIEUWSTE MARITIEME ELEKTRONICA 
HELDER EN SCHERP IN BEELD. '

Rad io  H o lland  p resen tee rt 
op  de Eu ropo rt ‘97 de "state- 
o f- th e -a rt"  in m arit iem e 
e lektron ica . De n ieuw ste  
ap pa ra tu u r voo r de g ro te  
vaart, kustvaart, o ffsho re , 
visserij, b innenvaa rt en 
survey. M e t spectacu la ire  
n ieuw e  p roduc tlijn en , zoa ls 
de  geavanceerde en scherp 
geprijsde Eco line  van Rad io  
Zee land  voo r de b innen - en 
kustvaart.

Een to taa lbee ld  op 230 m2, 
in de Europaha l standnr. E 87, 
m et aanslu itende presentaties 
van de voo raanstaand  fa b r i
kan ten  Furuno en Tokimec, 
ons zu s te rb ed rijf SAIT M a rin e  
en do ch te rb ed r ijf Ven tev ille . 
Plus een sp raakm akend  
sem inar op  w oen sdagm iddag  
19 novem ber over deze  en 
de toe ko m stig e  o n tw ik 
ke lin gen  in de m aritiem e 
e lek tron ica , w aa rvoo r w ij 
graag uw  p laats reserveren 
(010-4283387).

In hechte sam enw erk ing  
m et u levert Rad io  H o lland  
pask la re  en innova tieve  
op loss ingen  in com m un icatie , 
n av iga tie  en au tom atise r ing . 
Op Eu ropo rt '97.
En daarna.

SAMEN BEREIKEN WE ALLES
Eekhoutstraat 2, 3087 AB Rotterdam  
Postbus 5068, 3008 AB Rotterdam. 
Havennr. 2121. Tel. (010) 428 33 44 
Fax (010) 428 14 98. E-mail: 
radioholland@rotterdam .saitrh.com .

g g c  o. Radio Holland
RadkdHck lAMI

mailto:radioholland@rotterdam.saitrh.com
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bouwapparaat beschikbaar. De voor
delen zijn legio: overzichtelijke display, 
eenvoudige druktoetsbediening (ook 
voor de parameters), nauwkeurige 
combinatie-werking en besparing in 
kosten, bedrading en plaatsruimte.
Het tweede nieuws betreft de voor
aankondiging van de zg. UNI-LINE, 
een totaallijn van controllers, transdu
cers, synchronisatie- en beveiligings- 
modules. Deze zullen de huidige units 
gaan vervangen en zijn als DIN-modu- 
le uitgevoerd. Deze nieuwe lijn is het 
product van de nieuwste technologie 
en veel jaren ervaring op het gebied 
van schakelkast- componenten, ofwel: 
een verbeterde lijn met modules die 
effectief in te bouwen, te bedraden en 
in te stellen zijn en daarnaast een fraai 
uiterlijk hebben. Van Gelder Compag
nie zal u graag de gehele nieuwe ran
ge van 20 units tonen.
Het onafhankelijke totaalsysteem DE- 
LOMATIC, het systeem met de onge
kende mogelijkheden, heeft zijn door
braak in de Nederlandse scheepvaart 
en offshore gemaakt. Delomatic ver
zorgt alle functies, inclusief de onder
linge metingen, regelingen en ener
gie-management. De uitvoering is in 
19 inch I/O racks, welke onderling via 
een enkele coax kabel communiceren 
(dus kabel- en bedradingsbesparing). 
Toepassing van bedienings-/displayu- 
nits geven per generator/motor dui
delijke informatie en bedieningsmoge- 
lijkheden.
Eén van de noviteiten is een software- 
module voor het werken op 2 te kie
zen generatorlrequenties, 50 of 60 Hz. 
Men kan de keuze per generator ma
ken; synchronisatie vindt automatisch 
op de correcte wijze plaats.
U ziet het: Laat het jaar 2000 maar ko
men; DEIF is er klaar voorl

K&R POMPEN
Stand A 726
Ook op deze beurs zult u ons niet te
vergeefs zoeken...
U vindt hier weer een volledig pro
gramma in alle mogelijke scheeps
pompen voor uiteenlopende toepas
singen.
In de bestaande reeks pompen van
o.a. het model SA, SAE en in de serie 
watervakuümpompen model VAC 
werden, met behoud van de maatvoe
ring vernieuwingen aangebracht. 
Hierdoor werd een beter rendement 
verkregen en met name werden de 
VAC-modellen slijtvaster, waardoor 
een langere standtijd kan worden ge
waarborgd.
Tevens nieuw op deze beurs een nieu
we serie onderwaterpompen voor 
leegpompen van o.a. scheepsruimen. 
Een apart gedeelte van de stand is in
gericht met het DESMI programma. 
"DESMI", een wereldwijd bekende 
naam in scheepspompen waar u, als u

wilt, direct met DESMI mensen kunt
spreken. Denkt u aan pompen.......
denk "K&R", een duurzaam product, 
betrouwbaar en ondersteund door 
mensen met kennis van zaken.
Al meer dan 50 jaar lang!

The Busak + Shamban Group
Stand E98
Orkot Marine Bearings 
Trend setting technology in composi
te bearings for high load applications. 
Synthetic composite bearings become 
more and more widely used for appli
cations on ships. Major advantages are 
reduction of maintenance, reduction 
of oil or grease spillage and technical 
improvements of equipment giving it 
better resistance to corrosion, higher 
reliability and safety in service,
Orkot Marine bearings are for quite a 
few years trend setters in this develop
ment. A comprehensive range of ma
terials is available particularly suitable 
for slow and oscillating movements 
under permanent high loads such as 
seen in deck cranes, hatches, ramps, 
doors, fairleaders and stem rollers. In 
these applications the material can be 
operated dry without added lubrica
tion. Orkot Marine also offers mainte
nance free, grease free bearings opera
ted outboard of a vessel directly in sea 
water such as rudders and propellers
haft bearings, stabilisers, waterjets, th
rusters, trimflaps and ride control sys
tems of high speed ferries.

Orkot Marine bearings are available as 
fully machined ready to fit parts, tailo
red to customers sizes (up to 2.2 m 
diameter). There are also various types 
of spherical ball bearings, flat slide 
pads and strips. For urgent repairs 
such as rudder and pintle bearings, 
when ships are in drydock, there are 
semi-finished bearings readilv availa
ble from warehouses in or nearby har
bours in HongKong, Holland, Italy, 
Spain, Singapore, Turkey, U.A. Emira
tes and from the factories in the UK 
and the US.
Orkot Marine bearings are products of 
the Busak + Shamban Group, a world

wide operating group of manufactu
rers and distributors, specialised in 
synthetic products for sealing and 
bearing applications. The two factories 
of Orkot Ltd. in the UK and Orkot Inc. 
in the USA have been working in close 
co-operation with Busak + Shamban

for more than 15 years and became 
full members of the B+S Group in Ja
nuary '96. Orkot Marine bearings are 
distributed by Busak + Shamban offi
ces in more than 30 countries in Euro
pe, America and Asia with an addition
al network of appointed Marine spe
cialist distributors in the major centres 
of shipbuilding and shiprepair.

Radio Holland Marine
Stand E 87
Radio Holland shows novelties at Euro
port.
Mission Together We Can Reach It All
theme at RH stand.

As of old Radio Holland Marine is pre
sent as leading electronics exhibitor at 
Europort'97. At its 230 m2 boot, in the 
Europahall of the RAI, Radio Holland 
shows the most important novelties in 
maritime electronics for all maritime 
disciplines: seagoing shipping, offsho
re, dredging, inland and coastal ship
ping, fishery, survey... The worldwide 
service activities are also highlighted at 
the Radio Holland stand. Right next to 
the stand of Radio Holland, bridge pre
sentations can be viewed of renowned 
suppliers Furuno and Tokimec. Also sis
ter company SAIT Marine is present 
with its equipment as well as subsidiary 
Venteville. The visitor can count on a 
wide range of equipment in communi
cation, navigation, fishery, automation. 
Next to this. Radio Holland looks back 
in time with an authentic historic radio
station as an eyecatcher on the stand. 
The theme of the Radio Holland stand 
is: "Together We Can Reach it All". The 
philosophy behind it is that Radio Hol
land supplies total solutions that can 
only be the result of a close coopera
tion with its partners: the customers, 
the RH employees, the suppliers and 
the shareholders.

Seagoing shipping & offshore 
On show a.o. the newest equipment 
from renowned supplier SP Radio: a 
mini GMDSS console, the newest 
SP4800 VHF, Mini M, Inmarsat B and a 
voyage recorder. Added to this range 
amongst others a night vision camera 
system, fiber optic gyro from C. Plath, 
the Furuno FR 2110 and FAR 2815
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radars, Jotron safety products, electro
nic charting, the latest developments in 
engine room automation (Praxis), in
ternal communication systems and the 
Orlaco colour camerasystem.
Radio Holland also presents the latest 
services and products in the field of 
traffic accounting and service, provi
ding such as Astra Mail for Windows 95 
shipboard e-mail software, include fix, 
fax and data with attachments to In
marsat A, B, M, mini M, Inmarsat pho
ne and cellular GSM; Hublink maritime 
satellite and cellular store and forward 
public messaging Hubservice and also 
airtime subscription possibilities.

Worldwide Service
In 1997 Radio Holland introduced the 
new Shore Based Maintenance Coor
dination Contract (SBMCC). With the 
Shore Based Maintenance Contract 
the shipowner can rely on the world
wide organisation of Radio Holland to 
take care of all marine electronic pro
blems. The contract guarantees that 
vital electronic equipment is always 
functioning, avoiding costly delays 
and dangerous situations. It covers a 
wide range of electronic equipment in 
communication, navigation and auto
mation. The SBMCC will be presented 
at Europort.

Fishery
For fishery there will be an accent on 
the highly efficient integrated process 
from catching the fish, weighing and 
sorting it, putting the data over a C 
communication link to the shore and 
selling the fish while the ship is still at 
sea. Also on show the latest Furuno 
sonars CSF 22F and CS36, electronic 
chart systems, bottom analysis, the la
test Furuno FR7061 radar and engine 
room automation.

Inland shipping
For inland shipping finally, Radio Hol
land Marine presents the latest unique 
development and novelty, first presen
ted at Europort: the new Radio Zee
land Ecoline! Completely designed ac
cording to the most recent require
ments and wishes from the inland 
shipping market. Next to this there 
will he other novelties such as a fuel ef
ficiency pilot, an electronic chart for in
land shipping, the newest Orlaco ca
mera system and fleet management. 
Of course Furuno and Swiss riverradars 
will also be on show.

Kongsberg Norcontoi BV (i.o.) 
Stand E 49
In 1991 Norcontrol (presently rena
med in Kongsberg Norcontrol a.s.) 
opened a branch office in The Nether
lands, in the middle of the port area of 
Rotterdam. Since the opening this 
small Dutch office has proven its value.

The number of activities is still in
creasing. On January 1st 1998 the 
Branch Office will changes her legal 
form into Kongsberg Norcontrol B.V. 
The main object of this office is: custo
mer support. Our customers all opera
te vessels equipped with Kongsberg 
Norcontrol equipment: (integrated) 
engine automation and navigation 
systems, alarm and monitoring sys
tems. The location of the office in Spij- 
kenisse, a small town in the middle of 
the Botlek area close to Rotterdam, is 
perfect. The engineers taking care of 
the services of the vessels can be on 
board on short notice. The old ports of 
Rotterdam as well as The Maasvlakte, 
the new portarea, are close.
Antwerp and Amsterdam are also no 
problem, Spijkenisse is located near 
several high roads. In short: the service 
office Kongsberg Norcontrol (Holland) 
is there where the maritime action is! 
For our customer this is the first saving 
of the costs: short distances. Less travel 
hours, no expensive air-tickets, no ho
tel costs, no daily allowance fee.......
The second saving for our customers, 
by requesting an engineer of the 
Dutch staff, is the services of a high 
qualified technician. The engineers of 
this local office are well trained. After 
that they have to take several courses 
every year to keep up the good skill 
and update their knowledge. Our 
engineers are not only specialised on 
just one aspect of the total equipment 
of Kongsberg Norcontrol. This gives 
us the opportunity to be very flexible, 
all for the benefit of our customer.

The Dutch office is not only handling 
our equipment on board. Kongsberg 
Norcontrol (Systems) developed simu
lators on shore. Presently the nautical 
colleges in Holland and Belgium prac
tice on the Norcontrol simulators. Our 
office is taking care of the Long Term 
Systems Support Programmes of these 
simulators.

Besides manfaower we can offer our 
customers fast delivery of spare parts. 
Most of the spares required are on 
stock. This means delivery in the Hol
land area within 24 hours.
More vessels with a Dutch crew are 
equipped with installations with Nor
control equipment. The Dutch office is 
developing courses for these crews. In 
their own language and customised, 
the crew will be trained, theoretical 
and practical, in the use, maintenance 
and fault finding of the equipment. 
This investment of the owners yields 
some cost saving on the long term.

Bakker Slledrecht
Stand Z 217
The world of Bakker full energy (+) 
technics.

During the exhibition Europort 97, 
Bakker Sliedrecht maritime and indus
trial electrotechnics will pay attention 
to a number of projects, products and 
services which they have realised 
within the mantime field.
* Rock-dumping on the bottom of 

the sea at 20 m depth with an ac
curacy of 2,5 cm
As a part for the building of the Ore- 
sund-subway, Bakker Sliedrecht in
stalled for a so-called multi-purpose 
pontoon for Boskalis the complete 
electrical installation turn-key with
a.o. the process/automation system 
with approx, 1000 l/O's for the 
spuds, spudcamers, winches, 
dumping tube with movable foot 
which dumps the rock on the bot
tom of the sea by means of a com
puter-controlled swell-compensa- 
tion, a DGPS-system.
With this mixture of technologies 
many variables, amongst which the 
swell, were processed and control
led, which eventually is executed 
with an accuracy of 2,5 cm.

* Diesel-electric propelled combi- 
vessel
For this unique hydrographic and 
oil-fighting vessel Bakker Sliedrecht 
will also supply the electrical installa
tion and electrical propulsion on a 
turn-key basis. It will be equipped 
with a unique shipmanagement sys
tem with coupling to a.o. the elec
trical propulsion system 2x1250 kW 
by means of customer-built fre
quency regulators, energy supply 
2x1180 kVA + 2x955 kVA, sweep- 
arms, etc. The boardnet is made re
dundantly, so energy supply is 
maintained under all circumstances, 
optimum availability, fuel-consump- 
tion and diesel-load are realised by 
means of diesel-electric propulsion.

* Unique diesel-electric propulsion for 
ferry "JOHAN FRISO"
As well as the ferry "KONINGIN 
BEATRIX" also this ferry was provi
ded with a redundant electrical pro
pulsion system with separate pro
pulsion engines 2x2x1500 kW and 
energy excitation 4x1990 kVA. The 
so-called electric-shaft option takes 
care of an optimum fuel consump
tion and expulsion during landing 
and mooring in the so-called trap.

* Custom-built electric machines 
Bakker Sliedrecht designs, manufac
tures and delivered electrical machi
nes in custom-specific execution for 
use under and above water. Some 
examples are:

- a submerged motor of 1766 kW, 
3x760 V - 50 Hz, IP 68, B5, for driv
ing a sandpump on a cutterladder.

- a wind-energy generator, which di

rectly reverses wind into electrical 
energy, 750 kW at 27 min.-l.

* Custom-built Bakker submerged 
motor for dredgewheel/ cutter- 
dredger Korea
To realise efficient dredging on ap
prox. 30 m depth, Bakker builds a 
so called custom-built Bakker sub
merged motor which drives a dred
gewheel or cutter for the dredging 
process, depending on the kind of 
soil. Also at this special dredger the 
winches and several pumps are dri
ven and controlled in an energy-sa
ving way by a DC bus with inver
ters. This ship will also be turn-key 
delivered, including generators, 
cabling and switchboards.

* Mega-hopper "AMSTERDAM" with 
Mega drives
For the mega-hopper "AMSTER
DAM" Bakker has delivered 6 Mega 
frequency converters with motors of 
4x2600 kW and 2x1275 kW, this to 
drive and regulate the dredge- 
pumps and jetpumps.
Besides this central part of the 
dredging process, a combination of 
medium-voltage generators, switch
boards, distributions, transformers 
and cabling will be delivered, inclu
sive 2 submerged motors of 1800 
kW each, which can also be regula
ted in speed by means of the Mega
drives

* Cabling of the largest hopper 
dredger
Bakker has electrically installed the 
largest hopper ever built, including 
the switchboards, etc., the "W.D. 
FAIRWAY" of Boskalis Westminster 
Dredging, with a capacity of 23.000 
m3.
They successfully started up the in
stallation. We already started with 
the sistership, "SEAWAY".

* Mega-hopper Van Oord ACZ 
Total e-installation including 2 Bak
ker submerged motors of 2500 kW 
in tandem construction
The energy is supplied by 6 alterna
tors of 3900 kVA each. Further two 
bowthrusters and one sternthruster 
of 1500 kW each are installed. The 
dredgepump motors are regulated 
in speed by Bakker electric shafts. 
For this 20.000 m3 hopperdredger 
Bakker has already started on board 
with the installation.

* Quality guaranteed - continuous 
process with ISO 9001
Together with all personnel our 
quality manager keeps going a con
tinuous process of improvement 
and adjustment of our organisation, 
at which the customer, market and



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

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

M a rin e  C o m u U a n is
We have a highly competent and skilled staff of qualified 
and sworn surveyors.

Se rv ices :
□ All types o f  m arine condition  surveys
□ O n / o ff  h ire; bunker, hatchsealing  and pre load ing  surveys
□ Stevedore dam age surveys
□ D rydocking  and  repairs
□ S uperv ision  for all type  o f  new bu ild ing  constructions
□ W orldw ide ship m anagem ent

ApptiHlmmh ah

□ S urveyor for several P& I C lubs
□ N on-exclusive su rv ey o r for ABS M arine Services Ltd.
□ S urveyor for P an am a B ureau  o f  Shipping
□ Safety  Inspector fo r V anua tu  M aritim e Services Ltd.

3 3  Hofhoek 34 - 3 176 PD Poortugaal - The Netherlands 
0) Telephone + 3 1.10-5062666

Fax +31.10-5062773

A N  A S S O C IA T E  O F  T H E  B U R G E R  G R O U P  O F  C O M PA N IES

MEIJCO ELEKTRO HOLLAND

Pastoor van Laakstraat 56 - 6663 CB Lent Postbus 44 - 6663 ZG Lent
Tel. +31 (0)24 3220085 Fax+31 (0)24 323 31 97

Niestern Sander bv
■ü w â ô r ô ü n d p â r t ^ ô w

d i e n s t v e r l e n i n g  a a n

SCHEEPVAART EN
r e g io n a l e  i n d u s t r i e

• S< heepsreparaties/-verlengingen e.d. 
voor schepen tot 20.000 dwt, zowel 
binnen- als buitendijks
(2 drijvende dokken & dwarshelling)

• Schee psnieuwbouw

• Landactiviteiten voor industrieel 
onderhoud en constructiewerk

“Aerophoto Eelde"
Foto: op de voorgrond de binnendijkse locatie;

op de achtergrond de dok locatie in de haven van Delfzijl.

Ambachtelijk vakwerk in betimmeringen

stand
Voor nadere informatie: L^TSoJ 

Niestern Sander B.V., Postbus 108, 9 9 30  AC Delfzijl 
Tel.: 0 5 9 6  - 6 1 7979  / Telefax: 0 5 96  - 6 1 7159
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regulations such as EMC and CE- 
marking take a central place.

Representations:
INDAR, A. VAN KAICK, DSA, BEN, SIC- 
ME, TRANSMOTOR

Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V. 
Engineering, Drives, Automation, 
Installation and Service 
Tel: 0184.416600, fax:0184.411188

Bakker Repair B.V.
Revision, Repair, Winding,
Balancing and Diagnoses
Tel: 0184.410555, fax: 010.411853

Noxon Stainless B.V.
Stand Z 209
Voor de 4de keer in successie zal ook 
dit jaar weer Noxon Stainless B.V. acte 
de présence geven op de "Europoort 
•97".
Noxon Stainless B.V. is een voorraad- 
houdende handelsondememing op 
het gebied van roestvaststalen: 
gelaste en naadloze buizen 
hittebestendige buizen 
dikwandige buizen en machinepijp 
dunwandige lasfittingen en buizen 
(voor lijmen of hard solderen) 
snijringkoppelingen 
flenzen volgens DIN en ANSI 
schuifafsluiters (met draad of geflenst) 
terugslagkleppen

pneumatische actuators 
speciale profielen
instrumentatie- en hydrauliekbuizen 
vierkante en rechthoekige buizen 
lasfittingen (bochten, T-stukken, 
verioopstukken, boordringen etc.)
BSP gasdraadfittingen
gesmede hogedrukfittingen 3000# in
NPT
en SW uitvoering
kogelkranen (aansluiting: draad, ge
flenst, sw, bw) 
klepafsluiters 
strainers 
stafstaal

Theunissen Technical Trading  
B.V.
Stand Z 210
MCT Brattberg introduceert "Flex- 
blocks"
Met dezelfde hoge graad van veilig
heid maar met gereduceerde service- 
tijd. leder "Flexblocks" is geschikt voor 
5 verschillende kabel- of pijpdiame- 
ters. Het is niet meer nodig een grote 
serie blokken mee te nemen om de 
gewenste afdichting te maken.
De standaard blokken alsook de "Flex
blocks" zijn van Prelubricated LY- 
CRON, dus invetten is niet meer no
dig!
leder blok bestaat uit een hoofdblok 
met 4 lipjes van verscheidene afmetin
gen. Mes de correcte maat en plaats

het lipje in het hoofdblok. De andere 
lipjes kunnen worden verwijderd.
Door de unieke vergrendeling van de 
lipjes blijven deze perfect op hun 
plaats waardoor het "Flexblocks" even 
betrouwbaar is als het standaard blok.

Een incorrect geplaatst lipje in het 
"Flexblocks" kan worden uitgenomen 
en dankzij een goede kabeldiameter- 
codering op alle lipjes, vervangen wor
den door het goede.

"Flexblocks" zijn geen vervanging van 
het bestaande systeem maar zijn com
plementair aan de standaard serie 
blokken.
Theunissen Technical Trading B.V.

* een volledige demonstratie te krij
gen van de Nucleus 2 radars en de 
Ninas 9000 IBS;

* de mini IBS te aanschouwen: een 
doorbraak in integratie voor de klei
nere scheepsbrug;

* onder het genot van een drankje 
kennis te maken met de mensen 
achter KH en KHOBS, bijvoorbeeld 
de nieuwe General Sales Manaaer 
Benelux: Alfred van Pelt.

Ventevllle B.V.
Stand E 87
Founded in june 1963 Venteville B.V. 
with its premises in the Annastraat in 
Rotterdam today is a well-known sup
plier name in the Dutch marine indus-

Kelvln Hughes Observator B.V.
Stand Z20S
Meer en meer wordt van toeleveran
ciers in de scheepvaart verwacht dat 
ze een totaalpakket kunnen leveren. 
Eén bedrijf is daar reeds enkele jaren 
toe in staat. Dat bewijst het ook dit 
jaar op Europort '97 op stand Z 205, 
waar Kelvin Hughes Ltd. en Kelvin 
Hughes Observator B.V. hun totale 
programma aan u tonen.
Van kaarten en boeken, verrekijkers en 
andere nautische instrumenten, mag
netische kompassen, ruitenwissers en 
communicatieapparatuur tot een vol
ledig geïntegreerd brugnavigatiesys- 
teem.
Geen ander bedrijf is in staat om dit 
geheel te leveren en daardoor blijkt 
dat KHOBS voor u beschikt over de 
unieke combinatie van nautische in
formatie, nautische en navigatie- 
apparatuur en technische ondersteu
ning.

U bent van harte welkom om bij 
KHOBS op stand Z 205 om:
* de mogelijkheden te bespreken van 

automatische leveringen van kaar
ten en boeken volgens de door u 
gewenste portfolio;

* onder de indruk te raken van ons 
wereldwijde servicenetwerk en de 
diverse onderhoudscontracten die 
wij u kunnen bieden;

try. Through the years the company 
has successfully been gaining its mar
ket share in the marine industry under 
supervision of managing director Huib 
Bijleveld.

Major Activities
Consequence to the Ericssons decision 
to stop the production of marine te
lephones, Venteville B.V. decided to 
step in that niche market.
NTBV developed new telephones to 
repiace the present types.
As a result of, the Royal Navy decided 
to replace quite a number of this 
equipment. Four (4) types of telepho
nes will be displayed at the exhibition.

Novelty
A special novelty is the introduction of 
the Sound Power telephone as a one 
to one replacement for the existing 
equipment on board of the Royal 
Navy vessels.

Sallnometer
The product range of salinometer 
currently comprises three different 
types, viz. The SMS, the SM51, and 
the SMD 10.

The SM5 is a single-point salinity alarm 
unit without measuring read-out for 
protection of only one measuring 
point. The unit has an adjustable
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Ageni in the Netherlands:
Radio Holland Marine
Hekhoulslraal 2
3008 AH Rotterdam (The Netherands)
T e l.:+31 10 4283344 Fax:+31 10 4281085

HPKAXIS
AUTOMATION TECHNOLOGY

The G-DATA family:

1 G-MOWS color graphic 
operator station 

f G-CAM  control, alarm and 
monitoring 

t G-CABIN  alarm extension and
engineers calling system 

f G-ELPA generators control and 
power management 

t G-PROP  fixed and variable pitch 
propulsion control 

f G-EGO V  electronic "governor"
* G-ORDER  order recorder 
i  G-TANK cargo / ballast control 

and monitoring 
/  G -R EEFER  refrigerated containers 

monitoring

PR A X IS Automation Technology B.V.
Wiltcm Uarcnlszstrant I
2315 TZ Leiden (The Netherlands)
Tel.: ++31 71 5255353 Fax: +31715224947 
Internet E-mail: praxis(a)xs4all.nl

G-DATA
Flexible, reliable state o f  the art control, alarm and 

monitoring system for ships

E L E K T R O T E C H N I E K
VOOR SCH EEPVA ART  EN IN DU STR IE

3 0 * M ilift 
3 EPAR 3 V

s p e c ia l is t  in  EXHAUST/INLET
VALVES/SEATS 

a l s o  o n  EXCHANGE BA S IS

But also for:
Pistons, Cylinder covers etc.
Marine Diesel Engine Repairs, on board 
ships and in our own workshop. 
Maintenance work to Marine and 
Onshore Plants

Bos Smit's Repair B.V.
131 Sluisjesdijk. 3087 AG Rotterdam. 
Harbour number 2127 
phone 010-299 08 70 
Telefax 010-495 02 76

NIEU W B O U W  - REPARATIE - PANEELBOUW  - ONDERHOUD - IN D U STR IËLE A U TO M ATISERING

DE JONG
ELECTROTECHNIEK BV

v.d. Giessenweg 51. 2921 LP Krimpen a/d IJssel 
Telefoon 0180-514244. Teletex 0180-511871

mailto:praxis@xs4all.nl
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alarm range between 0-70 ppm. 
Kockum Sorties
One of Venteville's main representa
tions concerns the marine product 
range of Kockum SonicsAB. The mari
ne product range includes the follo
wing systems:
* Tyfon signalling equipment;
'  Levelmaster level gauging systems 

CALM air bubble system;
* LoadRite cargo planning systems;
* Insonex sonic cleaning equipment;
* Norselight search/flood lighting 

equipment.

Sagem Electromagnetic Log 
The Sagem LH-92 of the French 
Croup Sagem and in the Netherlands 
represented by Venteville is a state-of- 
the-art electromagnetic log for use on 
either surface vessels or submarines.

Night vision equipment.
For the merchant fleet, Sagem develo
ped a night vision camera. Type Sur- 
nav Day/Night Surveillance and Navi
gation safety System. This novelty will 
be shown at the booth E 87. This de
velopment is a result from the Navy 
department from Sagem.

Cerberus Fire Alarm Control Unit 
The Cerberus fire alarm control unit, 
type CBA 2000, is supplied as a single 
unit, ready for installation and pro
grammed for direct connection of all 
loops and alarm circuits, thus allowing 
easy planning and installation of the 
system.

The CBA 2000 makes it possible to or
ganize the internal handling of alarms 
in such a way that the fire fighting for
ces are not alarmed unnecessarily. This 
also means that the system is fully pre
pared for the implementation of the 
Cerberus Alarm Concept. As operating 
simplicity is the hallmark of the CBA 
2000 the unit features a large LCD dis
play which provides information 
about the location of the fire in plain 
language.

Nautisch en Technisch Bureau 
Venteville B.V.
Postbox 4226, 3006 AE Rotterdam. 
Tel: 010.4140411, fax: 010.4114470.

Indumij Diesel Service
Stand E 1SS
SEMT Pielstiek appoints official repair
er in the Port of Rotterdam: Indumij 
Diesel Service BV.
Indumij Diesel Service is a new compa
ny which specializes in the service for 
SEMT Pielstiek diesel engines. The 
company has been appointed by the 
French diesel engine manufacturer as 
the official service representative in the 
Netherlands.
Indumij Diesel Services is a joint-ventu-

re between the SEMT Pielstiek repre
sentative in the Netherlands, BV Indu
mij Motoren (Dordrecht) and ship re
pair yard D. van de Wetering BV (Rot
terdam). The new company is fully in
corporated in the organisation of Van 
de Wetering and utilises the facilities at 
the Van de Wetering yard in the Friso- 
haven in Rotterdam.
As the distributor of sjjare parts for 
SEMT Pielstiek in the Netherlands, In
dumij Diesel Service supplies genuine 
spare parts, either new or reconditio
ned according to the manufacturers 
specifications. Using spare parts sup
plied by Indumij Diesel Service B.V., is 
the best guarantee for reliable and 
long-lasting operation of your engi
nes. As official repairer for SEMT Piel- 
stick, Indumij Diesel Service has availa
ble experienced service teams, which 
have been trained by SEMT Pielstiek 
and which can be quickly dispatched 
on your call for service assistance. Ac
curate troubleshooting and problem 
diagnosis will keep the repair time to a 
minimum for maximum engine 
availability.
Through the co-operation with and 
support from SEMT Pielstiek, Indumij 
Diesel Service BV can offer its clients 
repair and maintenance jobs accord
ing to the most recent modification 
standard which is based on the most 
recent operating experience from 
SEMT Pielstiek users around the world. 
Reconditioning of spare parts is carried 
out in the well equipped workshop, 
according to the manufacturer's speci
fications.

We will be pleased to welcome you at 
our stand and to discuss how we can 
be of your service.

A. van der Velden B.V.
Rotterdam
Stand E 64
In welhaast elke tak van industrie is 
voortdurende vernieuwing belangrijk 
om een prominente rol te kunnen blij
ven spelen, maar in een gebied wat zo 
specialistisch is als scheepshydrauliek 
en roersystemen is het een eerste ver
eiste. A. van der Velden B.V. kan met 
recht trots terugkijken op de laatste 35 
jaar want gedurende deze periode 
stonden zij regelmatig aan de baker
mat van tal van nieuwe ontwikkelin
gen. Met reeds gelanceerde produc
ten zoals het EP 5000 bedieningspa
neel en het RMS 2000 boegroersys- 
teem bewijst het bedrijf niet alleen dat 
ze een R&D team van top klasse heb
ben maar het bewijst ook een kwaliteit 
van onovertroffen hoog niveau en een 
intuïtieve herkenning van de noden 
van de markt.
Van der Velden heeft het voordeel dat 
ze zijn gesitueerd aan de poort van Eu
ropa's scheepvaart industrie. Het be

drijf in Krimpen aan de Lek ligt in het 
middelpunt van de binnenlandse 
vaarwegen tussen Holland, België en 
Duitsland en de kade is ontworpen 
om welhaast elk soort vaartuig van 
een servicebeurt te kunnen voorzien. 
Vele andere grote havens zijn makke
lijk bereikbaar over de weg: Antwer
pen, Amsterdam en Rotterdam al bin
nen een uur, Vlissingen, Gent, Zee- 
brugge en Duisburg binnen twee.
Na de ontwikkeling van een speciaal 
mechanisch aandrijfsysteem waardoor 
de bestuurbaarheid van schepen aan
zienlijk werd verbeterd werd in 1983 
elektronica aangewend voor de bestu
ring van de hydrauliek en werd het HP 
100 besturingspaneel ontwikkeld. In 
dit systeem is een mechanisch-hydrau
lische overbruggingsmogelijkheid 
geïntegreerd. De achtergrond was dat 
in geval van stroomuitval het schip te 
allen tijde met de hand bestuurbaar 
moest blijven. Dit is een uniek Van der 
Velden veiligheidsaspect. In 1993 
kreeg de HP 100 een opvolger in de 
vorm van een op PLC-techniek geba
seerd besturingspaneel de HP 5000, 
wederom uitgevoerd met een mecha
nisch-hydraulische overbruggingsmo
gelijkheid. Verdere uitbreiding is het 
SRB 5008 systeem. Deze Scheeps Re
gistratie Box is een registratie systeem 
waarmee besturingsproblemen en de 
omstandigheden waaronder ze plaats
vinden worden vastgelegd. Dit opent 
de mogelijkheid voor een snellere lo
kalisering van het probleem en repara
tie van het systeem.
Voor zeegaande schepen verving Van 
der Velden het EP 100 paneel door het 
nieuwe EP 5000 besturingssysteem. 
Dit besturingssysteem is volledig vol
gens de laatste voorschriften van de 
klassebureau's uitgevoerd. Ook het 
HLS (Hydraulic Lock System) is op een 
unieke manier ingevuld. Verder be
schikt dit systeem over een zeer uitge
breide controle- en alarmeringssys
teem van alle kritieke technische func
ties, welke van groot belang zijn voor 
de veiligheid bij stuurmachines, be
waakt.

Rotary Koproer
In 1996 ontwikkelde Van der Velden 
door toepassing van het Magnus-ef
fect het unieke (electro-hydraulische) 
rotary koproer systeem, type RMS 
2000. Dit principe is gebaseerd op de 
wetenschap dat bij een roterende ci
linder een hoge- en een lagedruk zone 
ontstaat. Dit veroorzaakt zijdelingse 
stuwkracht. Natuurlijk is dit te vergelij
ken met een profielroer die ook een 
hoge- en een lagedruk zijde heeft. Het 
grote verschil zit hem echter in een 
tweetal zaken:
1 - een roterende cilinder heeft aan
zienlijk meer lift dan een conventio
neel roer bij lage snelheden.

2 - een roterende cilinder heeft be
trekkelijk geringe afmetingen en kan 
tegen c.q. in de huid geparkeerd wor
den. De liftkracht kan volledig propor
tioneel geregeld worden. De construc
tie wordt als een unit in de beun inge
bouwd, die tevens de mogelijkheid 
biedt om - met het schip in lege toe
stand - te kunnen demonteren, voor 
service of reparatie, zonder dat het 
schip in een dok of op de helling 
hoeft. Met succes wordt dit principe 
door de VDV-groep al toegepast bij 
slingerdempingssystemen voor mega
jachten.

Holland Roerpropeller product 
Inspelend op de groeiende behoefte 
aan meer en efficiëntere laadruimte op 
binnenschepen introduceert Van der 
Velden het Holland Roerpropelier pro
duct - een revolutionaire voortstu- 
wingsinstallatie - op de Europese bin- 
nenvaartmarkt. Het conventionele en 
ruimte eisende schroef- met roerprin- 
cipe maakt plaats voor een veel comp
actere installatie: de Roerpropelier.

Hydrodynamisch profiel roer
Bij de ontwikkeling en uitvoering van
de Van der Velden producten wordt
altijd gelet op de aspecten veiligheid,
betrouwbaarheid, duurzaamheid en
milieu.
Bij de ontwikkeling van de roeren 
werd gestreefd naar de vervaardiging 
van een roer met minimale grootte, 
zodat bij varen op rechte stukken mi
nimale weerstand en brandstofverfies 
zouden ontstaan, maar met maximale 
bestuurbaarheid van het schip. Het 
roerprofiel werd uitvoerig getest on
der laboratorium omstandigheden. 
Deze proeven vonden in meerdere ja
ren plaats en hebben uiteindelijk ge
leid tot een optimaal roerprofiel. Dit 
type roer wordt dan ook het hydrody
namische roerprofiel (type HD of HDS) 
genoemd. Van der Velden combineert 
35 jaar vakmanschap in roeren-bouw 
met bijna 2000 roerplaalsingen op ve
le typen schepen en heeft daardoor 
een zeer specialistische kennis over be
stuurbaarheid van schepen verkregen.

Veiligheid
Naast complete stuurmachine-installa- 
ties en roeren levert, installeert en on
derhoudt Van der Velden een breed 
pakket hydraulische en nautische ap
paratuur. Zo ook de hydraulische as
generator en hydraulisch aangedreven 
koppeliieren.
Een belangrijke service van VanDerVel- 
den is de periodieke VDV Veiligheids
inspectie. Dit is een speciale inspectie 
van eik hydraulisch-stuurwerk, welke 
al sinds 1 989 door specialisten van 
VanDerVelden wordt uitgevoerd. In
dien het stuurwerk wordt goedge
keurd dan verstrekt VanDerVelden het



S C H O T T E L  serves you a finely ba lanced menu reflecting 
its wealth of experience as a p ropu ls ion  sp ec ia lis t and 
offering the optimum propulsion solution for every vessel.

Our p roduct range em b ra ce s e conom ica l and re liab le 
p ropu ls ion  and m anoeuvring system s rated at up to 30 
MW. We are thus in a position to provide the right thrust 
for your vesse l too.

SCHOTTEL-Werft B.V.
Chroomstraat 143, 2718 RY Zoetemneer,
P O. Box 477.2700 AL Zoetermeer,
Te' t31 -(0)79-361 13 91, Fax:+31-(0)79-361 14 17
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officiële VDV veiligheidscertificaat + sti
cker welke dan vanaf de inspectie da
tum 12 maanden geldig is. Periodiek 
wordt een melding gemaakt van het 
verstrijken van de jaarlijkse termijn en 
kunnen de klanten zich wederom mel
den voor een herinspectie. Deze in
specties hebben ervoor gezorgd dat er 
aanzienlijk minder besturingsstoringen 
zijn.

Vokes Filtratietechnlek
Stand 0 413
Vokes is als onderdeel van BTR Envi
ronmental group een fabrikant van 
lucht en vloeistof filters. Daarnaast is 
Vokes fabrikant van roestvaststalen 
compensatoren voor onder andere 
uitlaatgassystemen. Samen met een 
aantal zusterbedrijven uit de BTR Envi
ronmental group, waaronder Delta 
Neu, Neo Techniek, DCE, Nafco en 
Refilco is Vokes gevestigd in Wormer- 
veer en opereert onder de naam DCE 
Benelux BV.
Vokes is een reeds lang bestaande 
naam binnen de wereld van brand

stof,- en smeeroliefiltratie. Naast zelf
reinigende systemen is Vokes uniek in 
de markt met onder andere de Micro
felt filters voor zware brandstoffen. Het 
concept van fijnfiltratie voor zware 
brandstoffen wordt veelvuldig toege
past. De grote angst die bestond voor 
een korte levensduur van de filterele
menten als deze gebruikt zouden wor
den in een relatief vuile brandstof is 
ongegrond.
Door een geschikt filtermedium te kie
zen worden standtijden van filters op
gehoogd tot ver over de 2000 (vollast) 
bedrijfsuren. De kosten van disposable 
filters worden hiermee tenjggebracht 
tot een nauwelijks uit te drukken per
centage van bijvoorbeeld de brand
stofkosten. De brandstofkosten op 
hun beurt zijn weer een deel van de 
totale exploitatiekosten. Zie het voor
beeld hieronder.
Vermogen: 6000 kW 
Brandstof verbruik: 223 gr/kW/U 
Brandstofsoort: MDO/DMB (893
kg/m3)
Filters: f  1426,=
Filters (namaak): ƒ  713,= (50% van

het origineel)
Brandstofkosten over 2000 uur 
ƒ  713.048,=
Besparing filters (ƒ 713,= per 2000 
uur) als percentage van het brandstof
verbruik: 0,001 %

Uit het voorbeeld blijkt tevens hoe be
perkt de winst is door, om wat voor re
den dan ook, niet originele filters te 
gebruiken. Zelfs een 50% lagere aan- 
schafwaarde van namaak filter ele
menten levert nauwelijks enig voor
deel op voor de totale exploitatiekos
ten van een diesel installatie. In be
paalde gevallen komt het zelfs voor 
dat men voor namaak elementen de
zelfde prijs hanteert als voor het origi
neel. Hiermee wekt men dan bij de 
gebruiker de indruk dat deze gelijke 
kwaliteit krijgt geleverd. Schokkend is 
het te zien hoe soms drie verschillende 
filtertypen van het originele fabrikaat 
worden vervangen door slechts één 
en hetzelfde nummer van een nage
maakt element.
Anderzijds ook wel begrijpelijk omdat

optisch, althans met het blote oog, de 
verschillen tussen een 80 en een 5 mi
cron filtermedium niet zijn waar te ne
men. Dit nog afgezien van de struc
tuur-, de dikte (vuilopname capaciteit 
= levensduur) en de specifieke eigen
schappen van het filtermedium.
Om enig idee te hebben van de filter- 
fijnheden is in fig. 15 de afmetingen 
van een vuildeel weergegeven in rela
tie tot de doorsnede van een hoofd
haar.

Vuildelen in afmetingen van 10 micron 
en kleiner vormen de 'bulk' van het vuil 
in een smeerolie en juist daarom is een 
correct gekozen eindfilter van groot 
belang. Veel belangrijker dan bijvoor
beeld het gaas van een voorfilter auto
maat. Overigens, men doet er goed 
aan om filtergaas in terugspoelbare fil
ters ondanks de extra kosten die dit 
met zich meebrengt, van tijd tot tijd te 
vervangen. Dit om het drukverschil in 
het systeem zo laag mogelijk te hou
den, hogere drukval leidt tot hoger 
energieverbruik en dit leidt weer tot 
toenemende brandstofkosten.

Immers, naarmate de gaasfilters lan
ger in gebruik zijn zal de reinigbaar- 
hetd afnemen en daarmee zal de druk
val over een 'schoon’ filter dus hoger 
worden. Een ander belangrijk aspect 
voor het regelmatig wisselen van gaas
elementen is het volgende. Drukgol
ven, die tijdens het terugspoelen af
wisselend van richting zijn, laten het 
filtergaas heen en weer bewegen. Uit
eindelijk bestaat de mogelijkheid dat 
metaalmoeheid het gaas doet desinte
greren. Metaal en vuil komen nu te
recht in het systeem dat nu juist werd 
beschermd.
Achtzaamheid is geboden. Bij de se
lectie, de aanschaf en bij het gebruik 
van filters.

Schottel W erft Nederland B.V.
Stand A 732
The underwater gearbox of a Schottel 
Twin Propeller type STP 200 will be 
the main attraction at thp Schottel 
stand at the international exhibition 
"Europort" in Amsterdam. The STP is a 
robust and reliable propulsion system 
based on the well-known 360 degrees 
steerable Rudderpropeller propulsion 
unit.
It is equipped with two propellers 
which are mounted on one shaft and 
rotate in the same direction. Fins loca
ted between the propellers as part of 
the hydrodynamic guide grid serve to 
recover the swirl energy.
Optimum matching of the propellers 
and fins boosted the efficiency by 
around 20 percent (compared to the 
single propeller version). The STP ope
rates with extremely low noise and vi
bration levels. The Schottel Twin Pro
pellers covers the entire range for 360 
degrees steerable propulsion systems 
and can be used for all vessels in the 
medium-speed range, such as passen
ger ships, ferries, cargo ships and sup
ply vessels.
For a 87m long car ferry, ordered from 
a Spanish shipyard by a Norwegian 
customer, Schottel delivered at the be
ginning of September 1997 two 
Schottel Twin Propellers of the type 
STP 1010 with a maximum input po
wer of 1100 kW. These power packa
ges will provide the ferry with excel
lent manoeuvring capability with high 
efficiency in open water operation.
At the exhibition, Schottel will inform 
about its range of application oriented 
main propuisicn and manoeuvring 
systems. The company presents inter 
alia the newly developed Siemens
Schottel Propulsor (SSP). The two pil
lars of this propulsion unit are the 
Schottel Twin Propeller technology 
and a new Siemens electric motor, na
mely a permanent-magnet longitu- 
dinal-ftow motor (LFM) characterized 
by its high efficiency and slim-line con
struction. With minimized space requi

rements, it is possible for extremely 
high power outputs up to 30MW to 
be transmitted highly efficiently for 
propulsion and steering alike. An effi
ciency 10% higher than with conven
tional systems is one of the many ad
vantages afforded by the SSP.

Sterling Berttefeld W ater Tech
nology
Standi 147
Sterling Berkefeld (Netherlands) - Rot
terdam, a part of the Sterling Croup of 
Companies, is specialised in water- 
making, watertreatment, oily water 
separation, sewagewaler treatment, 
pumps and pumppackages for the 
marine industry. All our products are 
manufactured in our own factories.
The watermaking and watertreatment 
plants are fabricated by Sterling Berke
feld - Celle/Germany, the oily water 
separation and sewage water treat
ment by Sterling RWO - Bremen/Ger
many and the pumps and pumppack
ages by Sterling SIHI - Beverwijk/ 
Netherlands and Sterling SPP.
Because we fabricate all our products 
within our own shops, we sell through 
our own organisation, we offer around 
the clock service, seven days a week, 
and last but not least because we can 
offer you the total above mentioned 
package, we are very competitive.
We herewith like to invite you to our 
stand E 147 were we can show you all 
our equipment and were vou can ha
ve a chat with our specialists concern
ing your water treatment problems.

Watermaking
1. Reverse Osmosis installations which 

produce drinking water out of se
awater.

Watertreatment
1. Mineralising filters to increase the 

hardness of the drinking water and 
to protect the pipework and other 
equipment down the line against 
the aggressive water produced by 
evaporator or reverse osmosis plant

2. Dosing units for chlorinating of the 
drinking water produced by the 
evaporator or reverse osmosis in
stallations or water taken from sho
re (bunkerwater). Anti scaling dos
ing etc.

3. Activated carbon filters for de-chlo- 
rinating and taste improvement.

4. UV-sterilisation for disinfection of 
the drinkingwater.

5. Protection filters against mechani
cal pollution.

6. Swimmingpool- or jacuzzi water
treatment.

Oily water separation
1. Bilge water separators in accor

dance to IMO-Resolution MEPC 
60(33).

©  Diam. S micron

Doorsnede hoofdhaar
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2. Oily water separators for piston 
cooling water of the main engines, 
for steam boiler condensate, slops 
and ballast water.

Sewagewater treatment 
1. Sewagewater treatment plants for 

grey and black water in accordance 
to IMO-Resolution MEPC 2(VI).

Pumpi, pumppackaget and hydrop
hore Installations.

1. Engineroom-and cargopumps
2. Hydrophore pumps and installa

tions.
3. Fire fighting pumps and installa

tions.

Stork-Kwant Sneek
Stand E 108
Following the Dutch maritime tradi
tion, Stork-Kwant has been establish
ed in designing and manufacturing 
nautical instruments for over 50 years. 
For our customers this experience 
guarantees continuity and reliability, 
when using Stork-Kwant instruments 
in their remote control systems. 
Because of our dedicated, flexible and 
quality-oriented organisation, Stork- 
Kwant can offer a wide range of varia
tions on the standard instruments of

pleasing design and high quality engi
neering.
The Control Units, Universal Tele
graphs, Electric Shaft Systems and 
Pointer Type Telegraph Systems are 
type approved by the world's leading 
classification societies.
A ship with a reversible propeller 
would for instance require a separate 
lever for the three functions to operate 
the engines. The advantage of the 
Stork-Kwant control units is that the 
three functions can be achieved by 
only one control lever.
The standard Stork-Kwant control 
units can easily be applied to each ty
pe of remote control system. The con
trol units can be fitted with pneumatic 
as well as electric controls.

Deutz B.V -  Rotterdam
Stand E 145
Rotterdam based Deutz is a full mem
ber of the Deutz AC Croup, indepen
dent manufacturer offering world wi
de diesel and gas engines with a 
comprehensive power range from 4 
to 7400 kW.
Deutz prime mover concepts satisfy 
the requirements of today by looking 
towards the tasks of tomorrow - relia
ble and environment friendly, with

high availability and minimal opera
ting costs.
Innovative technology ensures econo
mical operation of engines with mini
mized use of energy: ranging from 
marine main and auxiliary engines to 
turn-key diesel powerplants for heavy 
fuel operation, in total energy systems. 
Products and services shown during 
the Europort 97 will be:
- Deutz 4-stroke diesel engines, out

put range 4 to 7400 kW for all mari
ne and industrial applications;

- Deutz air and liquid cooled diesel 
engines up to 540 kW;

- Deutz service comprehensive pro
duct support, spare parts supply 
and after sales;

- Service for all Deutz products.

For further information:
Deutz B.V. - Rotterdam
Tel: 010.2992666; fax: 010.2992629.

STN ATLAS Nederland B.V.
Stand Z 221
STN Atlas Nederland B.V. is op naviga
tie en communicatie gebied voorloper 
als het gaat om veiligheid en betrouw
baarheid aan boord van schepen. STN 
ATLAS heeft een zeer breed leverings
programma met betrekking tot com

municatie, navigatie, automatisering 
en energietechniek.
Met haar SCC-2 (Ships Control Cen
ter) heeft STN ATLAS een modulaire 
brug op de markt gebracht van de 
laatste generatie, gecombineerd met 
navigatie, communicatie en automati
sering in een geïntegreerd systeem. 
Het CMDSS radio systeem van STN 
ATLAS bewerkstelligt niet alleen com
municatie op het schip maar ook ex
terne communicatie. Het systeem om
vat alle benodigde communicatie ap
paratuur inclusief satelliet communica
tie, zodat het schip wereldwijd kan 
communiceren
Ook op het gebied van automatise
ring heeft STN ATLAS zeer geavan
ceerde systemen, zoals voor alarm, 
monitoring en control (CEAMAR 120 
ISL en powermanagement systemen 
(CEAPAS 10).
Ook voor de diesel elektrische voort
stuwing is STN ATLAS Nederland uw 
juiste partner. STN ATLAS Nederland
B.V. zal ook dit jaar weer deelnemen 
aan de Beurs "Europoort". Op deze 
beurs kunnen wij u informeren over 
onze systemen, producten diensten 
en noviteiten. U kunt ons vinden op 
standnummer Z 221, hal 2 en wij he
ten u graag van harte welkom.

D i v e r s e n

Kustwacht
Met ingang van woensdag 10 sep
tember 199 7 zijn de telefoon- en tele
faxnummers van het Kustwachtcen- 
trum te Ijmuiden als volgt gewijzigd:

Stemat Marine Services

Op 3 september j.l. heeft ir. C.j. van 
Herrewegen, Lid van de Raad van Be
stuur van Koninklijke Volker Wessels

Stevin de nieuwe locatie van Stemat 
Marine Services te Rotterdam officieel 
in gebruik gesteld.
De locatie is gelegen aan de Quaran- 
taineweg (Haven 2042) in de Rotter

damse Werkhaven en bestaat uit ca. 
12.000 m2 terrein, ca. 9000 m2 af- 
meerruimte en een kade van 150 m 
lengte welke is voorzien van een ro-ro-

gelegenheid, Op de locatie zijn 2 top- 
giekkranen aanwezig met een hijsca
paciteit tot 23.000 kg.
Stemat is gespecialiseerd in transport 
over water, slepen, hijswerk op zee en 
binnenwateren en verhuur van multi
functionele werkschepen en pontons. 
Projectgericht inrichten van werksche
pen behoort ook tot een van de vele 
specialiteiten van Stemat.

Het nieuwe adres:

Stemat B.V.
Quarantaineweg 10 (haven 2642), 
Postbus 54511, 3008 KA Rotterdam 
Tel: 010.2996566, fax: 010.2996543, 
E-mail: info@stemat.nl, website:
www.stemat.nl

Bibliotheek voor varenden

Nieuwe openingstijden Centrale, Wes- 
tewagenstraat te Rotterdam:
Vanaf 1 juli j.l. is de centrale van de Bi

bliotheek voor Varenden minder uren 
per week geopend. De nieuwe tijden 
zijn van maandag tot en met vrijdag 
van 9.30 uur tot 16.30 uur, een half 
uur later open en een half uur eerder 
dicht.
Voor de wijziging van de openingstij
den zijn meerdere redenen aan te wij
zen. Een directe oorzaak is een CAO- 
wijziging, nl. de invoering van de 36- 
urige werkweek. Het personeel van de 
bibliotheek gaat minder werken, in to
taal 16 uur per week. Geld om de vrij
gekomen uren aan te vullen is er niet. 
Daarnaast heeft de bibliotheek al 8 
jaar te maken met budget-financiering 
door de overheid. De subsidie blijft ge
lijk, hetgeen betekent dat jaarlijks de 
prijsstijgingen worden ingeleverd. De 
lezers hebben daar weinig van ge
merkt dit met uitzondering van het 
opheffen van het mededelingenblad 
"Boek aan Boord". Stilzwijgend is ook 
op andere posten ingeleverd.

OUD NIEUW

Operationeel Coördinatie- communicatiecentrum (24 uur)

Alarmering 0255.534344 0900.0111
Telefax 0255.523496 0255.546599

Administratie 0255.537644 0255.546546
(kantooruren)
Telefax 0255.532284 0255.546548
Voorlichting 0255.537644 0255.546555

mailto:info@stemat.nl
http://www.stemat.nl


SERVICE AND REPAIR
- All marine boilers
- Inspection & repair consultancy
- Rental o f  mobile boilers

BURNER MANAGEMENT
- C om bustion control
* Elecric con tro l panels
- Feedw ater &  safety alarm  control

ALL BOILER RELATED SPARES
- W orldw ide delivery from  stock

• • « • * 
• • • • •

AALBORG SUNROD

A A L B O R G  SUNR O D  Rotterdam B . V . -  boiler service

P.O. Box 262 
2980 AG Ridderkerk 
Glasblazerstraat 19 
2984 BL Ridderkerk 
The Netherlands

Tel. : +31 (0)180 461 462
Fax :+31 (0)180 461 602
Reg. No. : K.v.K. 133053 
VAT No. : NL 0045.86.487.B.01

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

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

Van zeilplank tot vliegkampschip 
Van nagel en chip tot schip

Unieke serie technische woordenboeken 
Scheeps- Regel- en Installatietechniek (SRI)

door J. Delévaque

Nederlands-Engels-Frans
ISBN 90 -800761 - 1 - 2  

Engels-Frans-Nederlands 
ISBN 90 - 800761 - 3 - 9  

Frans-Engels-Nederlands 
ISBN90 - 800761 - 2 - 0

nu alle drie verkrijgbaar

Deel E-F-N en F-E-N ieder 1200 bladzijden, 
27.000 ingangswoorden, 548.000 woorden 

Deel N-E-F931 bladzijden + addenda

NLG 147,50 per deel. Complete set NLG 381,60. 

(Ook op CD-ROM verkrijgbaar, inlichtingen bij SRT)

Uitgeverij SRT

Indus 5 
Postbus 8203 
3301 CE Dordrecht 
Tel. 078-6179117 
Fax 078-6186802

sadert 1027 
LEVERINGSPROGRAMMA

BLOHM * VOSS A.O.
•  B im plaa-Com pacl-ildiehtingan
• Simplflx-Corripacl-atabllluliavinnan
• Bim plaa -Compact-atuurmachlnaa
• Bimplax-Compact-Iigara
• Carbonplan-gkiringaldietilingan 
a Canlrai-radiaaialdle*iingan
• Sehroataakokartoopbuaaan
• TurtMio-oUaafschaidari
• M1000 accornmodatiaayilaam
• Ankara an kaibngan

NC J E N  FELD ER  
MASCHINENFABRIK QMBH.
• Schaapakranan an davita 
a Btuurmachlnaa

APPARATEBAU SALZKOTTEN QMBH.
• Sawaga traaimant matailaUaa 
a Variigtraidavalian

MOHR HEBETECHNIK QMBH
• Biokkan. hakan an achakaia
a Panamakluizan an warb aal roll an 
a Mangaidakaala an ring an

DECKMA HAMBURG QMBH.
• Otawatar monnort
• Tankar daoallaabrvg monilor

MASCHINENFABRIK BAÖHLOMBH. 
a Dakwarkiuigan 
a Tranaponwagana
• Schapanliflan an nallingllaran

H. DEWERS QMBH. 8 CO.
• Appandagaa

JKT8 VACUUM AI 
a Vacuum loilai ayataman

WINKL B.V.
a Om- an batuchlara Vantilahakappan 
a Waiardiehta d au ran 
« Hydrautlacha waiardiehta dauran 
a Huld dauran
a Bpu polian Vlamdovara Dafcdoppan 
a Mangaidakaala

MEQATOA Ltd. 
a Pom pan
a Hydrophoorlnaiallatiaa 
a Otlaakimmara

MEROK MARINE 
a Bloalan voor uaarboian

TANK8T8TEM A.B. 
a Har mal ic Uflaga, Tamparatuur an 

Inlarlaca dataclora 
a Harmalk; dakalaiultara an

ladmgbamonalanngaapparatuur

WEAADALK 8TIIL fWolalngham] Ltd.
• Sialan giataiukkan 
a Zwata alaalconaiructiaa

DEKABERQ SYSTEMS 
a Afviivarwarkinga ayataman

HOPPE BORDMK89 TECHNIK QMBH. 
a Ladingcomputara 
a Hallmgcompanaatia 
a Dlapgang. 1dm- an hatmating 
a Tank inhoudamating

T  m u B . V .  T a c h n la e h  B u r a a u  S a ln h u la w ao h ia r  1I ......... ...........  3034 KH f lo lla rd a mU I T T E N B O Q A A R T  T al: 010 - 411 4« 14 - Fa»: 010 - 414 10 04



□
H ein en  &  H o p m a n  Eng ineering  bv

• A irconditio ning
• C e n tra l heating
• Mechanical ventilation
• C a x -, W a te r - and Sanitary  systa
• Fire pro tection
• Environm ental ly i t e m i

FEELING WELL O N  BOARD...

Heinen & Hopman Engineering bv, a company that 
makes living and working comfortable, is a leading firm  in 
the field of marine air conditioning, mechanical ventilation 
and sanitary systems.

W e are able to  offer you a com plete package, from 
concept and design through to  testing and maintenance.

Furthermore, because of the fact that everything we 
install is o f high "Dutch" quality, w e give you a 24 hour 
service all over the world.

...A M ATTER OF HEINEN & HOPM AN

Zuidwenk 45 - 3751 CB Spakenburg 
RO. Box 9 - 3750 GA Spakenburg
The Netherlands
Phone : +31- 33 -298 3014 Fax 
Telex ; 79101 hehonl e-mail

ISO 9001
registered by

+ 31 - 33 -298 7078 
khopman@hehospak.nl

Standnummer: E 55

&
VAN VOORDEN-PROMAC
VAN VOORDEN GIETERU B. V. Sch^psschr«,™
Tel.: 0418- 571200

Industrieel g ietw erk 

M ach ine fabriek

VAN VOORDEN REPARATIE B. V. S chroe freparolie

Tel.:0418-571200

PROMACB.V.

Tel.:0418-683333

O cc a ü o n  schroeven

Zm knaden

Slijfsloffen

Stuur machines. Roeren

Verstelbore schroeven
Boegschroeven

W aterp om p en

Scheepskranen

Koek, vriesr en

scherfijsinstallaties

W aterbehande lings-

inslallaties

EEN VOORSPRONG IN 
KWALITEIT EN TECHNIEK

VAN VOORDEN-PROMAC

Verebus Duinw eg 37 
2585 J V  Den H aag  
telefoon 070  352 82 00 
telefax 070  352 82 05 
e-m ail ve rebus@ verebus.n l

K W A L I T E I T S P A R T N E R
i n :

Detail Engineering 

Projectondersteuning 

Technische documentatie

Al 50 jaar een  kwalite itspartner voor o rgan isa tie s  V e rebus Eng ineering  ontleent haar concurrentiekracht
d ie actie f zijn in de  scheepsbouw  en offshore. aan  het voortdurend ac tua lise ren  van kennis,
D e kernactiviteiten richten z ich  op  deta il- vaard igheden  en techn ieken  en een klantgerichte
eng ineering, pro jectondersteun ing  en techn ische  toepass ing  van autom atiseringsm idde len .
docum entatie ten behoeve  van m ach ines, Z odoende  zijn wij in staat om  perm anent een
system en, insta lla ties en transportm iddelen. effic iënte en e fec tieve  prestatie  te leveren.

mailto:khopman@hehospak.nl
mailto:e-mailverebus@verebus.nl


1 165
Aaborg Sunrod Rotterdam ß.V.
GlasbUzerstraat 19. 2984 BL RIDDERKERK. NL 
Postbus 262, 2980 AC RIDOfRKERK. NL

E 83
A8B Marine Rotterdam
Marrer Mwsweg 5, 3068 AV ROTTERDAM, NL 
Postbus 433, 3000 AK ROTTERDAM, NL

E1S4
AbsatzfœrdenjngsgesHIschaft Meddenburg- 
Vorpommem Joh n-Bn ne kman-Strasse 1 3,
18055 ROSTOCK, FRG

W 301
AE Goetze Fried berg GmbH 
Engeischalkstrasse 1, 86316 FRIEDBERG, FRG 
Postfach 1261, 66302 FRIEDBERG, FRG

E 65
Aggreko International (Nederland) B.V.
Ketetweg 77, 3356 LD PAPENDRECHT, NL

W 351
Agpol Promotion Ltd.
Ul. Sniadeckich 1 7, 00-654 WARSZAWA. PL 
P.O. Box 1 36, 00-950 WARSZAWA. PL

E 60
Ahoyl Beurzen B.V.
Ahoyweg 10, 3084 BA ROTTERDAM, NL 
Postbus 5106, 3008 AC ROTTERDAM, NL

N 518
Airedale International Filtration 
Units 8 6t 11
Greenroyd Mill, SUTTON IN CRAVEN, KEIGHLEY, UK 

E 107
Ajax Brand bevel I ig mg B.V.
Cruquiusweg 118, 1019 AK AMSTERDAM, NL 
Postbus 94105,1 090 GC AMSTERDAM, NL

E 113
Alewijnse Nijmegen Schepen B.V.
Energieweg 46c, 6541 CX NI|MEGEN, NL 
Posthus 6973, 6503 GL NIJMEGEN, NL

E 150
AJJa Laval B.V.
Zcnnebaan 1. 3606 CG MAARSSEN, NL 
Postbus 1020, 3600 BA MAARSSEN, NL

Z 235
Uitgeverij De Alk B.V.
KoedijkmUaaI 39,1 82 3 CR ALKMAAR, NL 
Postbus 9006, 1800 GA ALKMAAR. NL

2214
Alphatron Marine B.V.
K.P. van der Mandelelaan 40,
3062 MB ROTTERDAM, NL
Postbus 21003, 3001 AA ROTTERDAM, NL

Z226
Amcom
Van CleetfVade 15,1431 BA AAISMEER, NL 
Postbus 99,1430 AB AALS MEER, NL

A 740
Amsterdam Ports Association
Havengebouw 1 3e elage
De Ruyterkade 7, 1013 AA AMSTERDAM, NL

E 604
A.M.W. Marine B.V.
Veersedijk 99, 3141 LL HENDRIK I DO AMBAC HT,
NL Postbus 39, 3340 AA HENDRIK I DO AMBAC HT, 
NL

A 725
Anchor Marine Transportation Ltd.
The Bam Lodge Farm 
Tllford Road, FARN KAM, UK

£ 68
Anglo Belgian Corporation N.V. (ABC) Wiedauwkaai 
43, 9000 GENT, B

£ 84
Antwerp se Motorenwerke N.V.
Elzasweg 12, 2030 ANTWERPEN 3, B

Z 211
Aqua Signal Aktiengesellschaft 
Von-Thuenen-Strasse 12, 28307 BREMEN, FRG 
Postfach 45 01 61, 28295 BREMEN, FRG

£119
Aqua master-Rauma Ltd.
Suojanbe 5, 26100 RAUMA. FI 
P.O. Box 220, 26101 RAUMA. FI

2 231
AquaNav B.V.
Ketehwg I 2-14, 3356 LE PAPENDRECHT, NL 

N 517
Astillero Rio Santiago d o  Romavi International 
Corporation
Building 1001, Suite 113 
1001 N American Way, MIAMI, FL 33132. USA

0  442
Holding Baan B.V.
Rivierdijk 330, 3361 AW SUEDRECHT, NL 
Postbus 70, 3360 AB SUEDRECHT, NL

E 112
Bagerma B.V.
Baarrweg 26, 3844 KS HARDERWIJK, NL 
Postbus 900, 3840 AX HARDERW1|K, NL

0 408
Baird Publications
lOOxfad Street, SOUTH YARRA, VIC 3141, AU 
P.O. Box 460, SOUTH YARRA. VIC 3141, AU

2217
Bakker S lied recht Electro Industrie B.V. 
Leeghwatentraal 55-59, 3364 AE SUEDRECHT, NL 
Postbus 25, 3360 AA SUEDRECHT, NL

2 229 
Barco N.V.
Theodoor Seven slaan 106, 8500 KORTRIJK, B 

A 786
Stichting BAS.M.
üjmkoker 29, 1531 PB WORMER, NL 
Postbus 150, 1530 Al) WORMER, NL

E 67
Moteurs Baudouin
165 Boulevard de Pont de Vivaux, 13010 MARSEIL
LE. F

Z 215
Van Beest B.V./Belocable B.V.
Industrieweg 6, 3361 H| SUEDRECHT, NL 
Postbus 57, 3360 AB SUEDRECHT, NL

A 724
Belzona Perspecl Nederland B.V.
Heulweg 1 S, 2288 CP RI|SW1|K ZH, NL 
Postbus 1219, 2280 CE RIJSWIJK ZH, NL

W 327 
Bengi BV.
Newionweg 9, 3208 KD SP1JKEMISSE. NL 

2 208
Bennex Holland B.V.
Edisonweg 10, 3208 KB SPIJKENISSE, NL 
Postbus 587, 3200 AM SPIJKENISSE, NL

W 322
Bertrams-KONUS GmbH
Robert-Bosch-Strasse 3-5, 68723 SCHWETZINGEN, 
FRG
Postfach 15 10, 68705 SCHWETZINGEN, FRG 

W 304
Biardo B.V. Survival Suits Centre 
Timmerwerf 73,1969 NJ HEEMSKERK, NL 
Postbus 205,1960 AE HEEMSKERK, NL

A 719
De Binnenvaartkrant
Prins Hendrikkade 12-16, 3071 KB ROTTERDAM, NL 
Postbus 24202, 3007 DE ROTTERDAM, NL

W 351
Biuro Reklamy S A
F lory Street 9, 00-586 WARSZAWA PL 

W 232
De Blauwe Wimpel Ca spa ne Hilversum 
Zeverijnstraal 6, 1216 GK HILVERSUM, NL 
Postbus 676, 1200 Aft HILVERSUM, NL

E34
Bloksma 8 V,
Draaibrugweg 15, 1332 AB ALMERE. NL 
Postbus 1003. 1 300 BA ALMERE, NL

A 769 
B.M.I
Rifshaak 22,
3371 KC HARDI NX VELD GIESSENDAM, NL 

N 530
BO Si AC Nederland B.V.
Kennemerplein 27,1972 EW IJMUIDEN, NL 
Postbus 89, 1970 AB l|MUIDEN, NL

A 753
Machinefabriek Boter B.V 
Grevekngeoweg21. 3313 LB DORDRECHT, Ml 
Postbus 215. 3 300 AE DORDRECHT. NL

£74
Boll k  K rch  FI ft erbau GmbH 
Siemensstrasse 10-14, 501 70 KERPEN, FRG 
Postfach 14 20, 50143 KERPEN. FRG

E 144
Boogaard Sbertocht C-V.
Merwestraat 34. 3361 Hl SUEDRECHT, NL 
Postbus 40, 3360 AA SUEDRECHT. NL

A 712 
Bouter B V.
Edisonstraat 96. 2723 RR ZOETE RM EER. NL 
Postbus 674, 2700 AR ZOETERMEER, NL

W 330
PJ. Brand B V.
Maasstraat 2-8, 331 3 CR DORDRECHT. NL 
Postbus 275. 3300 AG DORDRECHT. NL

E 141
Braspenning B.V.
Tt Melissaweg 10,103 3 SR AMSTERDAM. NL 
Postbus 37037, 1030 AA AMSTERDAM. NL

A 705
Brevini Nederland B.V.
Rontgenweg 24,
2408 AB ALPHEN AAN DEN RIJN. NL
Postbus 429, 2400 AK A LPHEN AA N DEN RIJN, NL

0417
Ten Brink Maritiem
Industrieweg 12, 7944 HS MEPPEL, NL 
Postbus 1064. 7940 KB MEPPEL, NL

E 48
Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. 
Industrieterrein 'De Engelenburg'
Engelen burg straal 26, 7391 AM TWELLO, NL 
Postbus 50, 7390 AB TWELLO, NL

0413
British Marine Equipment Association 
4th Floor
30 Great Gu.ldlord Street. LONDON, UK

0 429 
S.G. Brown
Greycaine Industnal Estate
1 Garnett Close, WATFORD. UK

W 319
JSC Bryansk Engineering Works 
26 Ulyanova Street. BRYANSK 241015, ROB

W 318
BST Brandschutztechnik Doepfl GmbH 
Albert Schweizergasse 6c, 1140 WIEN, A

W 346
BT Inmarsat k  Maritime 
207 Old Street, LONDON, UK

£134
Bureau Veritas B.V.
Westbiaak 7. 3012 KC ROTTERDAM. NL 
Postbus 2705, 3000 CS ROTTERDAM, NL

0 458
Cariier Chaînes SA
37-41 Rue Satengro, 59733 ST-AMAND CEDEX, F 
P.O. Box 145, 59733 ST-AMAND CEDEX, F

N 508
Cedervall k  Soner AB 
Aesperedsgatan 8, 424 02 ANGERED, SE 
P O Box 2006, 424 02 ANGERED, SE

0 413
Cegelec Projects L id  
Bough ton Road, RUGBY, UK

E 605
Cenia Antriebe Kirschey GmbH 
Bereiche Strasse 7,42781 HAAN, FRG 
Postfach 11 25, 42755 HAAN, FRG

A 739
Central Dredging Association 
Mekefweg 2, 2628 CD DELTT, NL 
P.O. Box 3168. 2601 DO DELFT, NL

A 785
Stichting National Comité voor Christelijk onderwijs 
aan Schipperskinderen 
Industrieweg 1b, 3433 NL NIEUWE G EIN, NL 
Postbus 1003, 3430 BA NIEUWEGEJN, NL

W 306 
OBSGmbH
Forsthof Hagen 1. 22926 AHRENSBURG. FRG 

0413
R S Clar* k  Ca Ltd.
8-14 Stanhope Street. LIVERPOOL. UK

W 315
Clayton of Belgium N.V.
R*ksweg 30. 2880 BORNEM, B

E 78
C M R (Controle Mesure Regulator)
Technopole de Chateau Gombert
Rue John Maynard Keynes, 1 3381 MARSEILLE
CEDEX 1 3. F
PO Box 85. 13381 MARSEILLE CEDEX 1 3, F 

E 601
Conoship International B.V.
Leonard Spnngeriaan 9, 9727 KB GRONINGEN, NL 
Postbus 6029, 9702 HA GRONINGEN, NI

E 124
Croon Elektrotechniek B V.
Haven 246
Schiemond 20-22, 3024 EE ROTTERDAM, NL 
Postbus 6073. 3002 AB ROTTTRDAM, NL

0 413
CRP Marne Ltd.
Stanley Way, SKElMERSDALE, UK 

0447
CSD International B V
Beunkdi|k 1 I, 7122N2 AALTEN, NL

E 104
Cummins Diesel Sales ♦ Service B V.
Gdfvaniitraat 35, 3316 GH DORDRECHT, NL

A 71 7
Daihatsu Diesel Mfg Co. Ltd.
4-14Tokul-cho,
2-chôme, CHUO-KU, OSAKA 540, |P 

E 70
Damen Shipyards
AvHingen-West 20, 4202 MS GORINCHEM, NL 
Postbus 1,4200 AA GORINCHEM, NL

E 54
Danish Export Group Association 
Nygade lb, 8600 SILKEBORG, DK 
P.0 Box 98, 8600 SILKEBORG. DK

A 759
Datema DeHaijJ B.V.
oude Schani 11, 9934 CM DELFZIJL, NL 
Postbus 101, 9930 AC DELFZIJL, NL

W 334
Davit International GmbH
Harnersveldieweg 74a, 3833 GS LiUSDEN, NL
Postbus 353, 3830 AK LIUSDEN, NL

E 69
D.B.R, B.V
Nijverheidsstraat 9, 3371 XE HARDINXVELÛ 
GIE5SENDAM, NL 
Postbus 9,
3370 AA HARDINXVELD GIESSENDAM, NL 

A 718
Derks Ingenieursbureau 
Rhijnenburcheriaan 63-65,
2394 CS HAZEflSWOUDE 
RIJNDIJK, NL

E 137
Det Nor ske Ventas
Haastrechtstraat 7, 3079 DC ROTTERDAM, NL 
Postbus 9599, 3007 A.N ROTTERDAM, NL

E 145 
Deutz 8.V:
Sluisjesdifk 145, 3087 AG ROTTERDAM, NL 
Postbus 59036, 3008 PA ROTTERDAM, NL

E 52
Diesel k  Gas Turbine Publications 
Geringer Strasse 21, 71229 LEONBERG, FRG

E 76
Diesel moto renwerk Vulkan GmbH 
Werltallee 13,18119 ROSTOCK, FRG

£151
Discom B.V
Baanhoek 196, 3361 GN SUEDRECHT, NL



E 160
dmq Manne Publication«
Queens way House 
2 Queen sway, REDHILL, UK

E 129
Dolderman B V
Birnen Kalkhaven 1 7, 3311 |C DORDRECHT, Nt 
Postbus 266. 3)00 AC DORDRECHT, NL

E SI
BV. Scheepswerf De Donge
Kelzersdijk 89, 4941 CD RAAMSDONKSVEER, NL
Pos (bui 39, 4940 A4 RAAM S DONK SVE ER, NL

0 449
Double D Marine Equipment B.V,
ZijKveg lia, 5145 NR WAALWI|K, NL

E 142
Douwes International B.V 
Wetenngweg 8, 2641 KM PljNACKER, NL 
Poitbui 61, 2640 AB PljNACKER, NL

E 142
Dovianus B.V.
Terbregseweg 120, 3056 |X ROTTERDAM, NL 

N 507
Draqflow Dtv. (Sovema S.R.L )
Via Spagna 13, 37069 VILLAf RANCA, VR( I

W 336
Drema Waterbehandeling
Daltorilraat 16, 3316 CD DORDRECHT, NL
Postbus 81 13, 3301 CC DORDRECHT, NL

A 711
Drumarkon B.V.
Velsemtraal 6, 4251 L| WERKENDAM, NL 
Postbus 112, 4250 DC WERKENDAM, NL

A 745
Dru met S A
UI. Pol na 26/74, 97-800 WLOC LA WEK, PL 

0433
Dry Air Technology
31 3 North Oak Street, BURLINGTON,
WA 98233, USA

A 787
Stichting Eben-Haezer Depot 
Parallelweg 55, 4043 KH OPHEUSDEN, NL

0 421 
ÏBRBV
Biesboschweg 5, 4926 S| LAGE ZWALUWE, NL 

0 421
E B R. Techniek B V
Rulsvoorn B, 4941 SB RAAMSDONKSVEER, NL 

A 742
Eco-|et Pump Systems GmbH 
Am Hambuch 18, 53340 MECKENHEIM, FRG

E 82
Econoslo Nederland B.V.
Cypresbaan 63,
2906 LT CAPELLE AAN DEN l|SSEL, NL 
Postbus 84164. 3009 CD ROTTERDAM, NL

2 220
EddelbuetLfL Ei Schneidet GmbH
An der Grenzfcehre 7, 21217 SEEVETAL, FRG
PosHach 90 03 37. 21043 HAMBURG, FRG

0413
EGT Turbochargefs 
Thomgate House, LINCOLN. UK 
P.O. Box 1, UNCOLN, UK

A 777
Doll Ekels en Zoor B V.
Passage 7, 2042 KS ZANDVOORT, NL 
Postbus 314, 2040 AH ZANDVOORT, NL

Z 225
Elan Marine Engineering B V 
ophemertstraat 56, 3089 |E ROTTERDAM. NL

E 127
Ekeestaal B.V,
Kamerlingh Onnesweg 2fl, 3316 GL DORDRECHT. 
NL Postbus 606, 3300 AP DORDRECHT, NL

0453
Elektrikom B.V
Westerkade 14. 3116 G| SCHIEDAM, NL 
Postbus 501. 3100 AM SCHIEDAM, NL

0441
Elt Lub Manne Benelux 
Rrvxjm Boulevard 41.
2909 LK CAPEUE AAN DEN IJSSEL, NL 
Postbus 1568, 3000 BN ROTTERDAM. NL

E 102
Machinefabriek Emce
Loostervreg 9, 221 5 TL VOORHOUT, NL

0 404 
Enag
47 Avenue MendevFrance, 29000 QUIMPER, (

E 139
Engefacr Schecpsbouw B.V.
Waterst/aal 1 7, 6658 AA BINEDIN liEUWEN, NL

A 782
Erato Historisch Marröeme Boekhandef 
Kleine Houtstraat 70, 2011 DR HAARLEM, NL

E97
Ejco Aandrijvingen B-V 
ondernemfngsweg 19,
2404 HM ALPHEN AAN DEN RIJN, NL
Postbus 349. 2400 AH ALPHEN AA N DEN RI|N, NL

E l 25
Esco Belgium SA
Rue des Fours a Chaux. 7080 FRAME RIES, B 

E 157
Eurocabfe Holland B.V.
Calandslraal 79, 3125 BA SCHIEDAM, NL

A 752
Euronorm Duursma Groep 
Pollaan 52, 7202 8X ZUTPHEN, NL 
Postbus 1 78. 7200 AD ZUTPHEN, NL

0 444
Eutelsat
70 Rue Balard, 75015 PARIS, F 

E 69
Exalto B.V. Industrie- en Handefsonderneming 
Nijvertwidsstraat 12, 3371 XE HARDINXVELD 
GIESSENDAM, NL 
Postbus 40,
3370 AA HARDINXVELD GIESSENDAM, NL 

El 20
Facet International B.V
Draaibrugweg 10, 1 332 AD ALMERE, NL

W 302
Dr. Fahrentholz
Grasweg 4-6, 24118 KIEL, FRG

0 413
Fairplay Publications
Ulliwaler Business Park
20 Ullswater Crescent, COULSDON, UK

A 772
Floatex S.r.l.
Via Cave 12. 25050 PROVAGLIO D'ISEO, BR, I 

A 714
B.V Fatomeiaal
Nlfverheidsstraal 29-31, 1521 NG WORMERVEER, 
NL Postbus 42, 1520 AA WORMERVEER. NL

W 312
Francis Searchlights
Giasblazerstraat 9a. 2984 BL RIDDERKERK, NL

1 87 Furuno Electnc Co. Ltd
9-52 Ashihara Cho, NISHINOMIYA-OTY 662. |P

E 122
Future Pipe Industries B.V. formerly Wavin Repox 
BV
IC  Keflertaan 3, 777 2  SG HARDENBERG. NL 
Postbus 255, 3370 AG HARDINXVELD GIESSEN
DAM, NL

0  407
Galalr Shipyard S.A.
1 32 AI Moruzzi Street. 6200 GALATZ. RO 

E 109
GEC AJsthom Deseh Ltd.
Paxman Works
Hythe Hil. COLCHESTER. UK

W 318
Dring. Getslinger & Co Schwingungstechnik 
GmbH HalKvanget Landesstrasse 3,
5300 HALLWANG/SALZBURG A

W 309
GEKA-waermetechnik Gottfried KneiM GmbH & 
Co KG Dieselstrasse B, 76227 KARLSRUHE, FRG

A 728
Van Gelder Compagnie B-V.
Schuttevaecvwg 60, 3044 BS ROTTERDAM, NL 
Postbus 660, 3000 AR ROTTERDAM. NL

A 761
Gepa Fiberglass Ind. Ei Trade Co. Inc.
Tersane Yolu-Van Sanayi Boe+ges, 81700 TUZIA 
ISTANBUL TR
P.O. Box 7. 81 700 TUZIA ISTANBUL TR 
W  340
Germanischer Lloyd
Vorsef/en 32, 20459 HAMBURG, FRG
Posdach 11 16 06, 20416 HAMBURG, FRG

E 129
Ovet* Motoren B.V.
Ketekveg 20, 3356 LE PAPENDRECHT. NL 
Postbus 61. 3350 AB PAPENDRECHT, NL

0413
G*o Engineering Ltd.
Talisman Business Centre 
370 Duncan Road,
PARK GATE. SOUTHAMPTON. UK

W 301
The Glacje» Metal Co. Ltd 
Winterfsay Lane, ILMNSTER, UK

0 413
Glasgow Scotland West Econorrac Refrigeration 
Unrt City Chambers, GLASGOW, UK

E 146
G.M.5. Instruments 8 V
Dnemanssleeweg 190, 3084 CB ROTTERDAM, NL 
Postbus 54219, 3008 |E ROTTERDAM, NL

E 73
Var de Graaf B.V,
Lindtsedijk 54, 3336 LE ZWI|NDRECHT, NL 
Postbug 169, 3330 AD ZWI|NDR£CHT, NL

W 314 
Grace B.V.
Marconistraat 16, 3029 AK ROTTERDAM, NL 
Postbus 6316, 3002 AH ROTTERDAM, NL

E 132
De Groot Nijkerk Dredging Equipment 
Edisonstraat 32, 3861 NE NIJKERK GLD, NL 
Postbus 1021, 3860 BA NIJKERK GLD, NL

ESO
Van de Grijp Buizen B.V.
Rietgorsweg 11, 3356 LJ PAPENDRECHT, NL 
Postbus 72. 3350 AB PAPENDRECHT, NL

E 99
GT1 Marine k  Offshore B.V 
Willingeslraat 8, 3087 AN ROTTERDAM, NL 
Postbus 59029, 3008 PA ROTTERDAM, NL

N 523
Gulf Interlinks Ltd.
64 Victoria Road, NEW BARNET, UK

El 58
Hamburg Messe und Congress GmbH
St. Petersburger Strasse 1, 20355 HAMBURG, FRG
Postfach 30 24 80, 20308 HAMBURG. FRG

E 37
Neue Harzer Werke GmbH
Michaefsteiner Strasse 29, 38Ä89 BLANKENBURG,
FRG

E 164
Hatenboer Demi B.V.
Speedweflstraat 11, 3029 BL ROTTERDAM, NL 
Postbus 601 3. 1002 AA ROTTERDAM, NL

£55
Heinen 6 Hopman Engineenng B.V.
Zuidwenk 45,
3751 CB BUNSCHOTEN SPAKENBURG, NL 
Postbus 9,
3750 GA BUNSCHOTEN SPAKENBURG, NL 

0435
Hendrik Veder B.V.
Eemhavenweg 1 31, 3089 KI ROTTERDAM, NL 
Postbus 5454 3. 3008 KA ROTTERDAM, NL

A 760
Henri Systems Holland B.V.
Scheepmakersstraat 33,
3334 KG ZW1INDRECHT, NL
Postbus 1 98, 3330 AD ZWI|NDRECHT, Ni

E l 33
Hispano- Suiza
2 Boulevard du General Martial Vaftn,
75724 PARIS CEDEX 15. F

0431
Alfred Hodt Korrosionsschutz GmbH Reimerstwirte 
22. 20457 HAMBURG, FRG Postfach 11 15 26.
20415 HAMBURG, FRG

W 318
Hoerbiger Venbh*rerke AG
Braunhubergasse 23, 1110 WIEN. A Postfach 91,
1110 WIEN. A

N 511
Holland Manne Servers Amsterdam B.V. Wothaven- 
weg 16, 101 3 B| AMSTERDAM, NL Postbus 415,
1 S00 EK ZAANDAM. NL 
E 44
Hofland N a u « Apefcioom B.V.
Nagel poetweg 16, 7333 NZ APELDOORN. NL 
Postbus 20089, 7302 HB APELDOORN. M.

€136
Hciand Rowpropdter B V
Zaag 27, 2931 LD U M f  N AAN DE LEK. M.
Postbus 2020. 2930 AA KRIMPEN AAN DE LEK. NL

0 425
Hofand Special Pimps B.V
Coventrystraat 12, 3047 AD ROTTERDAM. Ni
Postbus 5228, 2701 CE ZOETERMEEfl. NL

N 512
Hoiec Ridderkerk
RngrRjfc 390, 2983 GS RIDDERKERK. NL 
Postbus 4050, 2960 GB RIDDERKERK. NL

A 731
Hofmatro Industrial (a Rescue Equipment 
Zalmweg 30, 4941 VX RAAMSDONKSVEER, NL 
Postbus 33. 4940 AA RAAMSDONKSVEER, NL

W 342
Hoi set Engineering Deutschland GmbH 
Windbergstrasse 45.01 728 BANNEWITZ. FRG

E 58
HSB International
Vijverplantsoen 1, 3319 SW DORDRECHT, NL 
Postbus 277, 3300 AG DORDRECHT, NL

N 509
Huisman Special Lifting Equipment B.V. 
Linschotenstraat 35, 3044 AV ROTTERDAM, NL 
Postbus 10098, 3004 AB ROTTERDAM, NL

A 756
Ludwig Hunger Werkzeug- und Maschinenfabrik 
GmbH
Graefeffinger Strasse 146, 81375 MUENCHEN, FRG 
Postfach 70 09 60, 81 309 MUENCHEN, FRG

E 148
Hydra udyne Groep
Kruisbroeksestraat 1, 5281 RV BOXTEL, NL 
Postbus 32, 5280 AA BOXTEL, NL

0 456
Hydrographic and Marine Consultants B-V. HMC 
Kerkstraat 20, 1 354 AB ALMERE, NL 
Postbus 50, 1 300 AB ALMERE. NL

E 126
HYTOP B.V.
Industrieweg 30, 3361 H| SUEDRECHT, NL 
Postbus 335, 3360 AH SUEDRECHT, NL

0432
IADC
Duinweg 21, 2585 JV ‘S-GRAVENHAGE. NL 
Postbus 80521, 2508 GM 'S-GPAVENHAGE, NL

0413
ICS Electronics Lid.
UnitV
Rudford Industrial Estate, FORD. ARUNDEL. UK

A 779 
Igus GmbH
Spkher Strasse la. 51147 KOtLN, FRG 
Postfach 90 61 23.51127 KOELN. FRG

E 101
IHC Hofland N.V.
Moiendijk 94, 3361 EP SUEDRECHT, NL 
Postbus 204, 3360 AE SUEDRECHT, NL

N 531
IHC Hoiand N.V.
Moiendijk 94, 3361 EP SUEDRECHT, NL 
Postbus 204, 3360 At SUEDRECHT. NL

A 737
1 matrons Hipwerktiigen
Ondemerrtngsweg 28, 2404 HN ALPHEN AAN 
DEN RIJN, NL Postbus 569,
2400 A N ALPHEN AAN DEN RI|N, NL

E56
I max Trading
lac ob Peetstraat 38, 1222 GX HILVERSUM. NL

0413 
IMC Ltd.
Medu House
Mam island, LIVERPOOL, UK 

E 155
Indumij Motoren B.V,

69. 3316 BE DORDRECHT, NL 
Postbus 101, 3300 AC DORDRECHT, NL

A 766
Industrial Power S Ei B Media B.V.
Kanaafweg 31 3. 3533 HM UTRECHT, NL 
Postbus 8096, 3503 RB UTRECHT. NL

0460
Infomanne
Numancia 2 1 b*o. 28039 MADRID, SP



2227
Inmarsat
The Information Resource Centre 
99 Gty Road, LONDON. UK

2 230
kitemaöorul Manne Software Associates c/o 
H ydrocom p Inc. Suite 200 
13 Jenkins Cout DURHAM, NH 03824. USA

W 315
Internaboral Paint (Nederland) 8-V.
KWüjk 88. 3161 H| RHOON, NL 
Postbus 856. 3160 Aß RHOON. NL

0  401
Iniecotor Europe B-V.
Amsterdamseweq 15, 1422 AC UITHOORN. NL 

£31
Intertech B.V.
Edeonstraat 13. 3861 NE NI|KERK CLD, NL 

E 53
IPAR Industrial Partnen b.v 
Tjalkkade 25, 5928 PZ VENLO. NL 
Postbus 3275, 5902 RC VENLO, NL

E 135
IPHolland B.V.
Zaag 27, 2931 LD KRIMPEN AAN DE LEK. NL 

A 758
The Iron Foundry Odlewnia Zekwa "SREM" SA 
UL Stauica 1, 63100 SREM, PL

A 725
ITC Management 8-V
Kenaupark 5, 2011 MP HAARLEM, NL
Postbus 21, 2000 AA HAARLEM, NL

0437
I.T.O. -  Innovative Technische Ontwerpen 
Nie Bamhoomweg 38,
2202 |B NOORDWI|K ZU, NL

W 307 
ITS Report
19 Bridge Road, EAST MOLESEY, UK 

A 717
japanese Marine Equipment Association
5-16 Torarwmon, 1 -chome, Ml NAT O-KU, TOKYO
105, |P

0 454
Johnson Pompen Nederland
Dr. AF. Ptiilipsweg 51, 9403 AD ASSEN, NL
Postbus 9, 9400 AA ASSEN, NL

E 72
‘A de long T.H.“ B.V
Induitneweg 1 30, 3044 AT ROTTERDAM, NL 
Postbus 11001, 3004 EA ROTTERDAM, NL

N 506
C,C. de |ong Constniclion B.V.
Dellasuaat 23, 4301 RC ZIERIKZEE. NL

W 31 3Jumbo Tainers B.V.
Dintehveg 87,
3198 LB EUROPOORT ROTTERDAM, NL 
Postbus 1100, 3180 AC ROZENBURG ZH, NL

A 723
Kalkman Scheepstechnieken Mobiele Communica
tie B.v
Parallelweg 11-12,
2921 LE KRIMPEN AAN DEN IJSSEU NL
Postbus 23, 2920 AA KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. NL

E 119
KaMeWa Group
P.O. Box 101Q, 681 29 KRISTINEHAMN, SE 

A 744
Dick van der Kamp Shipsales B.V.
Oostkade 28, 3221 AK HELLEVOFTSIUIS, NL

A 717
Kanagawa Kilti Kogyo Co. Ltd.
19-1 Okamura, B-chome,
ISOGO-KU, YOKOHAMA 235, |P

0409
Karat International Ltd
AL Niepodlegtosci 645b, 81-879 SOPOT, PL 

0413
Kelvin Hughes Ltd.
New North Road, Hanaiit. ILFORD, UK 

Z 205
Kelvin Hughes Observator B.V.
N*uw* Langeweg 41,
3194 DC HOOGVLIET ROTTERDAM. NL 
Postbus 61 3. 3190 AN HOOGVLIET ROTTERDAM 
NL

E 79
Kemper en Van Twist DksH B.V.
Mijhveg 33. 3316 BE DORDRECHT NL 
Postbus 156, 3300 AD DORDRECHT, h l

W 332
KET Manne B.V.
Koperslagerij 23, 4762 AR ZEVENBERGEN, NL 
Postbus 47. 4760 AA ZEVENBERGEN. NL

N 520
Maschinenbau KJRQW Leipng Rail k  Port AG 
Spinnerei Strasse 11 -13. 041 79 LEIPZIG. FRC 
Postfach 46 02 23. 04167 LEIPZIG, FRG

W 332
Paul Klaren Trading B V.
Pieter Zeemanweg 167, 3316 GZ DORDRECHT, NL 
Postbus 801 3, 3301 CA DORDRfCHT, NL

W 338
Guenther Klein Industriebedarf GmbH 
Ewige Wetde 1 3, 22926 AHRENSBURG, FRG 
Postfach 15 11, 22905 AHRENSBURG, FRG

E 57
KLIMA Themno-Tech B.V.
Rogier van de Weydenstraal 45,
5642 JG EINDHOVEN, NL
Postbus 300 5600 AH EINDHOVEN, NL

W 338
KM Europa Metal AG
Klosterstrasse 29, 49074 OSNAßRUECK. FRG 
Postfach 33 20, 49023 OSNABRUECK. FRG

E 103
Kobelt Manufacturing Company Ltd.
8238 129th Street, SURREY, BC V3W QA6, CA

E 87
Kockum Sonics AB
Industngatan 39, 212 28 MALMO, SE 
P.O Box 1035, 212 10 MALMO, SE 
W 329
Koco/KSM Holland B.V 
Maerlandtweg 10,
2921 LC KRIMPEN AAN DEN ||SSEL, NL 

E 49
Kongsberg Norton trol AS 
Raadhuislaan 74, 3201 EL SP1JKENISSE, NL 
Postbus 890, 3200 AV SPI|KENISSE, NL

E 35
Kopeke International Holdings B.V.
Laartweg 4, 3208 LC SP1|KENISSE, NL 
Postbus 7170, 3000 HD ROTTERDAM, NL

Z 218 
Kroon B.V
Zwedenweg 2, 9601 ME HOOGEZAND, NL 
Postbui 59, 9600 AB HOOGEZAND, NL

E 88
Krupp Foerdertechnik GmbH 
Einsiedelstrasse 6, 23554 LUEBECK, FRG 
Postfach 16 01, 2 3 547 LUEBECK, FRG

A 772
K.S.C. Kabel Service Center B.V.
Woensdrechtstraat 23, 3045 PZ ROTTERDAM, NL

0 400
KSW Systems GmbH
Bredowstrasse 16, 2211 3 HAMBURG, FRG 

E 603
Kühne Industrie B.V
Hogebnnkerweg 18, 3871 KN HOEVELAKEN, NL 
Postbus 19. 3870 CA HOEVELAKEN, NL

A 726
Kuyf ft  Rottinghuis B.V.
Arkansasdreef 28, 3565 AR UTRECHT, NL 
Postbus 9684, 3506 GR UTRECHT, NL

E 105
Laco Handelsonderneming B.V.
Grote Tocht 22,1507 CG ZAANDAM, NL 
Postbus 160. 1500 ED ZAANDAM, NL

W 207
Lankhorst Touwfabrieken B.V.
Prinsengracht 2, 8607 AD SNEE K. NL 
Postbus 203, 8600 AE SNEEK, NL

0 459
Lans (nstrumerrts B.V 
Nifverheidsweg 65,
3341 L| HENDRIK IDO AMBACHT, NL
Postbus 50, 3340 AB HENDRIK IDO AMBACHT, NL

0427
Laser Plot Inc
48 Sword Street, AUBURN, MAO 1501, USA 

A 730
Van Leeuwen Buizen Groep
Lndtsedijk 100, 3336 LE ZW1|NDR£CHT, NL
Postbus 1. 3330 AA ZWtJNDRECHT, NL

E 59
Letstntz AG
Markgratensirasse 29-39. 90459 NUERNBERG, FRG 
Postlach 3041. 90014 NUERNBERG. FRG

A 710
Lekko/V B.S.
Per Adrev Rjouwinn 162.
3131 NM WAAR DINGEN. NL 
Postbus 400. 1970 AK l(MUOEN, hft.

A 750
Lemans Nederland B.VV Bnjneie Manne Industries 
N.V.
Kwartrtweg 1, 4791 RP KLUNDERT. NL 
Postbus 527. 4600 AM BERGEN OP ZOOM. NL

El 31
B.V. Instaftatiebouw Van der Leun 
Leeghwatentraat 27, 3364 AE SUEDRECHT. NL 
Postbus 6. 3360 AA SUEDRECHT, NL

A 704a
üguru Produce Marine Consortium 
Area cS Levante
Wa dei Pesealon, 16129 GENOVA, GE. I 

0 413
Lincoln Diesels Plc
Great Northern Terrace. UNCOLN, UK 

Z 202
Litton Marne Systems B.V. INA Division 
Wijnhaven 42, 3011 WS ROTTERDAM, NL 
Postbus 1590, 3000 BN ROTTERDAM, NL

E 96
Lloyd's Register
Weena-Zuid 1 70, 3012 NC ROTTERDAM, NL 
Postbus 701, 3000 AS ROTTERDAM, NL

A 741
LLP Ltd
69-77 Paul Street. LONDON. UK 

W 347
Lock-Tile Holland B.V.
Groteweg 45, 8191 |S WAPENVELD, NL 
Postbus 50, 8190 AB WAPENVELD, NL

0  405
Lockheed Martin Ocean, Radar f t  Sensor Systems 
P.O. Box 4840. SYRACUSE, NY 1 3221, USA

W 324 
Lubrafii B.V.
Marineslraat 1, 3071 PB ROTTERDAM, NL 
Postbus 24200, 3007 DE ROTTERDAM, NL

E 121
Lucas Bryce
Hatherfey Lane, CHELTENHAM, UK 

0  456
Lyngso Marine
Lyngso Ale 2, 2970 HORS HOLM. DK 

E 61
Maag Getriebe AG
Hardstrasse 219, 8023 ZUERICH. CH

E 149
Machine Support B.V
Energieweg 65, 2362 ND ZOETIRWOUDE, NL 

E 116
Magolux SA
Zoning Industrie), 6780 MESSANCY, B 

A 753
MaK Motoren GmbH
Faickensiemer Strasse 2, 24159 KIEL, FRG

E 123
MAN BÄW Diesel AG
Stadtbachstrasse 1, 8615 3 AUGSBURG, FRG 
Postfach 10 00 80, 86135 AUGSBURG. FRG

N 502
MAN TAKRAF Foerdertechr* GmbH 
Theklaer Strasse 42, 04347 LEIPZIG, FRG 
Postfach 15 33, 04351 LEIPZIG, FRG

N 516
MAN Technologie AG
Liebig stresse la, 85757 KARLSFELD, FRG
Postfach 1 3 47, 85751 KARLSfELD, FRG

E63
Maprom Engineering 8.V.
Maxweflstrut 22, 3316 GP DORDRECHT, NL

A 715
Marine Engineers Review,
The Institute of Manne Encpneen 
76 Mark Lane, LONDON, UK

0  428 
Marine Log
345 Hudson Street, NEW YORK, NY 10014, USA

0  456
Manne Management Systems, Inc.
470 West Avenue. STAMFORD. CT 06902-6159, 
USA

N 513
Manne Pubkcabora International Ltd.
4 Hubbard Road. Houximft, BASINGSTOKE. UK

0438
Mantvne Reporter
118 E. 25th Street, NEW rORK. NY 10010 USA 

W 349
Maribem Research Instituut Nederland 
Haagsleeg I  6708 PM WAG ENINGEN, NL 
Postbus 28. 6700 AA WAGENtNGEN. NL

0413
Manne Tixbo Engineering Ltd.
Pnory Trading Estate 
Abbey Street. BIRKENHEAD, UK

W 303 
Mankjx B V
EU** 14, 4941 SG RAAMSDONKSWER. NL 
Postbus 465, 4940 AL RAAMSDONKSVEER. NL

N 525 
Le Mann
Rue <ki Bred, 35051 RENNES CEDEX 9, F

W 326 
Marinor AS
Magnus Barlotsvei 9b, 4601 KRISTIAN SAND NO 
P.O Box 17, 4601 KRISTIAN SAND, NO

0  402
Maritime tournai 
The Old Mil
Lowrar Quay. F ARE HAM, UK 

2 234
Mark technical B.V.
Vaartweg 6, 5109 RC S-G RAVEN MOER, Ni 

A 735
Marlow Ropes Ltd.
Diptaclu Way, HAL SHAM. UK

W 310
Maropol B.V./Marojwl Int /Comaro 
Velsenstrut 2, 4251 LJ WERKENDAM, NL 
Postbus 171, 4250 DO WERKENDAM, NL

E 40
Masiervoit B.V.
LemHerbergweg 23, 1101 AJ AMSTERDAM ZUID
OOST, NL
Postbus 22947, 1100 DK AMSTERDAM ZUOOOST, 
NL

W 323
Malerlaal Metingen Europe B V,
Riel dekkers I raat 16, 2984 BM RIDDERKERK, NL 
Postbus 4222, 2980 GE RIDDERKERK, NL

W 317 
Max Cargo
Eemtkanaal zuidzijde 82, 99 36 AP FARM SUM, NL 

A 757
MDB-Roodenburg B.V.
Merwedeitraat B6, 331 3 CS DORDRECHT, NL 
Postbus 108, 3300 AC DORDRECHT, NL

0  426
Meconst 5 A
2a Spiro Harel Street, 8700 CONSTANTA, RO 
P.O Box 1 27, 8700 CONSTANTA RO

E 90
Merwede Shipyard 
Rivierdijk 586,
3371 ED HARDfNXVELD GIE5SENDAM, NL 
Postbus 5,
3370 AA HARDINXVELD GIESSENDAM, NL 

E 66
MetalKverke Har/gerode GmbH 
Fnederlkanstresse 12-14, 06493 HARZGERODE, FRG

W 318
Miba Gleitlager AC
Dr Mittelbauer Strasse 3, 4663 LAAKIRCHEN, A 

0419
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
PWnanweg 1 -6, 2597 )G 'S-GRA VEN HAGE, NL 
Postbus 20901, 2500 EX 'S-CRAVEN HAGE, NL

A 717
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
5-1 Marunouchi, 2-chome, CHfYODAKU, TOKYO
100JP

A 717 .
Mitsubishi Kakotu Kaóha Ltd 
Mita Kokiisai Buikfng
4 28 MÄa, 1 -chome, MlNATO-KU, TOKYO 102, |P



0 4 5 0
Motxlll
Zone d'Amenagement Concrete
Les Frenes. 1 3109 SIMlANE-COLLONGUf. f

E 117
The Motor Ship Heed Business Publishing
Quadrant House
The Quadrant, SUTTON, UK

A 71 7 
Nabcc Ltd.
Kokuvii Hamamatsuc ho Building
9-18 Kaigan, 1 chome,
MINATO-KU, TOKYO 105, JP

Z 223
Nautikarls b.v.
Hoofdstual 170, 2071 EM SANTPOORT NOORD, 
NL
Postbus 600, 2070 AP SANTPOORT NOORD, NL 

0  420
Navexim 5 A
105 Domneasca Street, 6200 GALATZ, RO 
P.O Bo* 40, 6200 GALATZ, RO

Z 201
Navylle B.V.
RJvlum Oostlaan 23,
2909 LL CAPELLE AAN DEN IJSSEL, NL

Z 206 
NESAB.V.
Stuttgartsraat 42-44, 3047 AS ROTTERDAM, NL 
Poitbui 10333, 3004 AH ROTTERDAM, NL

A 751
Neveibu 0 V.
Blnckhontlaan 119a, 2516 BA IS-CRAVENHAGE, NL 
Postbus 16350, 2500 B]' S-CRAVEN HAG E, NL

A 749
Nlcoverken Holland B.V.
Regoulstraat 1, 3125 BH SCHIEDAM, NL

Ein
Nlehuii Ei Van den Berg B.V.
PaJtorlMtraai 1, 3195 HTPERNIS ROTTERDAM, NL 
Postbus 5801. 3008 AV ROTTERDAM, NL

E 163
Manfred |,C Niemann Nederland B.V.
Printerweg 7, 3821 AP AMERSFOORT, NL 
Poitbui 311, 3B00 AH AMERSFOORT, NL

A 759
Nleilem Sander B V,
Venfelaan 6, 9936 BR FARMSUM, NL 
Poitbui 108, 9930 AC DElFZIjL NL

A 71 7
Niigata Engineering Co. Ltd.
10-1 Kjmata Honcho, 1-chome, OTA-KU, TOKYO 
144. |P

A 717 Nippon Kaljl Kyokal
4-7 Kloi-cho, CHIYODA-KU. TOKYO 102. |P

0459
Nivo therm B.V.
Nijverheldsweg 65,
3341 LJ HENDRIK IDO AMBACHT. NL
Postbus 50, 3340 AB HENDRIK IDO AMBACHT, NL

N 530
A. Nobel #n Zn. Filtration f t  Separation B.V.
Ringdijk 516, 3331 LK ZWI|NDRECHT, NL 
Postbus 69, 3330 AB ZWI|NDRECHT, NL

W 339
Noris Tachometer GmbH + Co. Albert van der Perk
B.V Kletweg 141-347, 3045 PK ROTTERDAM. NL 
Postbus 37143, 3005 LC ROTTERDAM, NL

W 319
North Sea -Tetra
Zagorodniy 19A  191002 ST. PETERSBURG. CS 

A 704b
NOVA Dec S.r.l,
Via Sacco e Varuetti 9/11, 41042 FlORANO, MO, I 

W 320
Nova Werke AG
VogHsangstrasse 24, B307 EFFRET1KON, CH 

Z 209
Noxon Stainless B.V.
Lagedijk 4b, 5705 BZ HELMOND, NL 
Postbus 6096, 5700 ET HELMOND. NL

E 57
NRFB.V.
Langen boo mseweg 64, S451 |M MILL, NL 
Postbus 1, 5450 AA MILL, NL

A 772
Ofeeva HoAand B V
Ridderkerkstraat 20, 3076 fW ROTTERDAM, NL 
Postbus 91059, 3007 MB ROTTERDAM, NL

E 43
OngaB.V.
Mefbrugweg 10,1 332 AN ALMEftE, NL 
Poitbui 1038, 1 300 BA A1MERE, NL

0  445
Vereniging Oranje
Schwert*M a a n  21, 9728 NR GRONINGEN, NL 
Posthui 340, 9700 AH GRONINGEN, NL

E 111
Oranjewerf Scheepsreparatie B.V. 
Nieuwendammer dijk 542,
1023 BK AMSTERDAM, NL
Pol thus 37050, 1030 AB AMSTERDAM, NL

E 98
Orkot Ltd
Barbot Hall Industrial Estate 
Cornish Way, ROTHERHAM. UK

A 737
Palftnger Hebetechnik GmbH 
Moosmuhlstraise 1, 5203 KOESTENDORF, A

0410
IngenieursbuiG Passe-Partout B.V.
Nieuwe Gouwe OZ lib, 2801 SB GOUDA, NL

0457 
PBS -  Turbo
Vlkovska 279. 595 01 VELKA BFTES, CS 

N 528
Perm Instrument Making Company
25th of October Street 106,614039 PERM, CIS
P.O. Box 590, 614039 PERM, CIS

W 333
Plnlsch Bamag Antriebs- und Verkehrst«hnik 
Huenxerstrasse 1 49, 46537 DINSLAKEN, FRC 
Postfach 10 04 20, 46524 DINSLAKEN, FRG

W 352
Polish Ports Handbook
Energelykow 3-4, 70-656 SZCZECIN, PL

N 507
Pompen Service Holland B.V 
Molenwed 7, 1 911 DB UITCEEST, NL 
Poitbui 126, 1910 AC UITGEEST. NL

A 740a
Port Authority DeHiljl/Eemshaven 
(Top Dutch Port Promotion)
Noordeningel I, 9934 AK DELF2I|L NL 
P.O Bo* 20004, 9930 PA OELFZI|t NL

0  462
Port Engineering Management Land 8 Services 
Oakhanger Farmi, Oakhanger, BORDON, UK 
P C  Bo* 51, BORDON. UK

0413
PP1 Engineering Group Ltd,
Unit C & H
Highliekl Road Industrial Estate. WORSLEY, 
MANCHESTER. UK

0  422 
Prodeg B.V.
Laanstraat 2, 3762 KD SOEST, NL 
Postbui 536, 3760 AM SOEST, NL

A 768
PTT Telecom B.V. Test & Promo decent rum 
Wlnschoterdlep 46. 9723 AC GRONINGEN, NL 
Postbui 1 3500, 9700 EG GRONINGEN, NL

E 138
Qua-Vac B.V.
Teievisieweg 1 57, 1 322 BH ALMERE. NL 

EÄ7
Radio Holland Marine
Eekhoutstraat 2. 3087 AB ROTTERDAM. NL 
Postbus 5068, 3008 AB ROTTERDAM, NL

A 708
Rafa Technische Industrie Si Handels. B.V. 
Ambachtsweg 28, 3831 K8 LfUSDEN, NL 
0418 
RAI Group
Europapiem 8, 1078 GZ AMSTERDAM. NL 
Postbus 77777,1070 MS AMSTERDAM. NL

E 159
Ravestein B.V.
WaatoandijV 11, 6653 KD DEEST, NL 
Postbus 15. 6653 ZG DEEST, NL

1 201
Raytheon Anschuetz GmbH 
Zeyestrasse 16*24. 24106 KIEL ERG 
Postfach 11 66. 24100 KIEL FRC

A 751
RDM-Submarines B.V
HeitpUatsl/ut 21. 3069 |8 ROTTERDAM, NL 
Postbus 801. 3000 AV ROTTERDAM, NL

A 751
RDM Technology B.V
Hei|piaatstraat 21, 3089 jfi ROTTERDAM, NL 
Postbui 1039, 3000 BA ROTTERDAM, NL

A 765
KonmUjke Nederlandse Redding Maatschappij 
(KNRM) Haringitade 2, 1976 CP IJMUIDEN. NL 
Postbus 4 34, 1970 AK IjMUIOEN, NL

0 448
Registro Italian© Navale (RINA)
Boompjes 549, 3011 XZ ROTTERDAM, NL

W 327 
Reikon B.V,
Newtonweg 9. 3208 KD SP1|KENISSE, NL 
Postbus 242, 3200 A£ SP1JKENISSE, NL

A 755
R E.M AT. B.V
Beeksestraat 16, 4841 GC PRINSENBEEK, NL 
Postbus 63. 4840 AB PRINSENBEEK, NL

E 92
Restech Norway A/S 
Ronvikfjaera 1, 8001 BODO, NO 
P.O. Bo* 624, 8001 BODO. NO

E l 52
R f t  H Systems B.V.
Sluisjesdijk 155, 3087 AG ROTTERDAM, NL 
Postbus 5054, 3008 Afl ROTTERDAM, NL

0421
Ridderlnkhof B.V.
Industrieweg 7, 8061 RB HASSELT, NL 

W 338
Rome tel Trade B.V. 
lohan Willem Frisostraat 7,
1901 TR CASTRICUM, NL
Postbus 380, 1900 A| CASTRICUM, NL

0443 
Rotor B V
de Mors 2, 7151 MX EIBERCEN, NL 
Postbus 45, 7 ISO AA EIBERCEN, NL

E 602
Rubber Design B.V 
Willem de Zwijgeriaan 4,
2995 BVHEERIANSDAM, NL
Postbus 1 5, 2995 ZG HEER|ANSDAM. NL

W 319
Russian Maritime Register of Shipping 
Dvortsovaya Nab 8, 191186 ST PETERSBURG, OS

E 130
Technisch Bureau Rijdam B V,
Energieweg 6, 2404 HE ALPHEN AAN DEN RI|N, NL 
Postbus 118, 2400 AC ALPHEN AAN DEN RIJN, NL

N 514
Safety Harbor A/S 
Sandviksboóer 73a,
5035 BERCEN-SANOV1KEN. NO

E 87
Sail Marine N.V.
Herentalsebaan 55, 2100 DEURNE, B 

A 740b
Samenwerkende Zeehavens Noord- Holland Noord 
Marsdiepstraat 621,1 784 AM DEN HELDER, NL

E 86
Sandfirden Technics b.v.
Haventerrein 1, 1 779 CS DEN OEV^R, NL 
Postbus 9,1 777 ZG HIPPOLYTUSHOEF, NL

A 774
Umoe Schat-Harding B.V.
St. Laurensdreef 37, 3565 AJ UTRECHT, NL 
Postbus 9032, 3506 GA UTRECHT, NL

E 36
De Scheepvaartkrant
Leeuwenstraat 1 3, 3011 AL ROTTERDAM, NL 
E 89
Koninklijke Schelde Groep
Clacisstraat 165,4381 SE VUSSINGEN, NL
Postbus 16. 4380 AA VUSSJNGEN, NL

E 95
Schepen onderlinge Nederland u.a.
SchweiLreriaan 4, 9728 NP GRONINGEN, NL 
Postbus 8095, 9702 KB GRONINGEN, NL

E 62
SchWahrts-Veriag ‘Hansa'
Striepenweg 31. 21147 HAMBURG. FRG 
Postfach 92 06 5 5, 211 36 HAMBURG. FRG

E 128
Schoft* Metalen B V.
Pnnsenwerfe 56. 7317 BC APELDOORN, hft. 
Postbus 1008. 7301 BG APELDOORN. NL

A 732
Sc hotte*-Werft NederWid B V 
Chroomstraat 143, 2718 R| ZOETERMEER, NL 
Postbus 477, 2700 AL ZOETERMEER. NL

W 338
F.FA Schulze GmbH
WevJertoJumweg 1 39, 21035 HAMBURG. FRG 
Postfach 80 08 24. 21008 HAMBURG. FRG

E 162
Seahorse Wagerkngen B.V.
Costerweg 5, 6702 AA WAG ENINGEN, NL

0  424
The Sea trade Organisation 
Seatrade House
42-48 North Station Road, COLCHESTER, UK 

W 305
Sebert Engineering GmbH
Hans-BoeckJer-Strasse 35, 73230 KJRCHHEIM, FRG

A 720
Seehafen Verlag GmbH 
Nordkanalstrasse 36, 20097 HAMBURG, FRG 
Postfach 10 56 05, 20038 HAMBURG, FRC

El 40
Sempress Pneumatiek 
Nijverheid sweg 1,
3341 L| HENDRIK IDO AMBACHT, NL
Postbus 60, 3340 AB HENDRIK IDO AMBACHT. NL

0423
Serck Heat Transfer
Warwick Road, BIRMINGHAM, UK

E 99
Seton Pijpleidingen B.V.
Ketelweg 30, 3356 LE PAPEN DR ECHT, NL 
Postbus 33, 3350 AA PAPENDRECHT, NL

E 141
Shipdock Amsterdam B.V.
Tt Vasumweg 131, 1033 SG AMSTERDAM, NL 
Postbui 37020, 1030 AA AMSTERDAM, NL

N 526
Shipping Publications A/S 
Elveveien 21, 3262 LARV1K, NO 
P O Bo* 43. 3251 LARV1K, NO

E 606
Ships Rad« Services B.V 
Admiraal de Ruyterstraat 20,
3115 HB SCHIEDAM, NL

A 729
Sigma Coatings B.V.
Parmentierplein 1 3. 3088 GN ROTTERDAM, NL 
Postbus 1037, 3000 BA ROTTERDAM, NL

E 41
Simac CSI bv
Pascalweg 1, 3208 KL SPI|KENISSE, NL 
Postbus 788, 3200 AS SP1IKENISSE, NL

W 337
Singapore Telecommunications Ltd.
Telephone House. *  02-00 
15 Hill Street, SINGAPORE 1 79352, SC

W 321 
Sormec S.r.L
C/da San Gaetano KM 1,200,
91011 ALCAMO, TP, 1

E 77
SpecTec B.V.
Laan der Verenigde Naties 40.
3314 DA DORDRECHT. NL

N 524
Spectro Marine 
Palace Cate
Hqh Street, ODIHAM, BASINGSTOKE, UK

E 110
Sperre Industri A/S 
6057 E1UNGSOY, NO

Z228
Staafcabei B V.
Contactweg 40.1014 AN AMSTERDAM, NL 
Postbus 8051.1005 AB AMSTERDAM, NL

Z 212
Sta bon 12 p/a KPN Comm Diensten Exposities 
Prinses Beatrix Laan 6. 2595 AL IS-GRAVENHAGE. NL 
Postbus 3000G, 2500 GA 'S-G RAVEN HAGE. NL



£ 1 1 4
Steenkat Roo^mara B V.
Hurksestraat la. 5652 AH EINDHOVEN. NL 
Postbus 4. 5600 AA EINDHOVEN. NL

E 147
Sterkng Berkefekl (Netherlands)
Carostraat 85. 3047 BB ROTTERDAM, NL 
Postbus 1011 3. 3004 AC ROTTERDAM, NL

A 781
Sbchbng Nationaal Sleepvaart Museum 
Hoogstraat 1-3, 3142 EA MAASSLUIS, NL 
Postbus 106, 3140 AC MAASSLUIS, NL

E 33
B.V. Technische Handeb- onderneming van Stigt 
Avefingen-west 30, 4202 MS CORING HEM, NL

Z 221
STN Atlas Elektronik GmbH 
Behringstrasse 120, 22763 HAMBURG, FRG

W 325
Stocznia Poinocna S-A. Northern Shipyard Ul. 
Marynarki Polskiej 177, 80-958 GDANSK, PL

0430
Slolk B.V. Elektrotechnisch Wikkelbedrijf 
Voftweg 20, 4631 SR HOOGERHEIDE. NL 
Postbus 31, 4630 AA HOOGERHEIDE, NL

E 81
Stork Gear? & Services B.V.
Pannerdenstraat 5, 3087 CH ROTTERDAM, NL 
Postbus 5420, 3008 AK ROTTERDAM, NL

E 108
Stork-Kwanl B.V.
Voltastraat 3, 8606 |W SNEEK, NL 
Postbus 23, 8600 AA SNEEK, NL

NS22
Stork Marine Solair
Daalakkersweg 2, 5641 JA EINDHOVEN, NL 
Postbus 498, 5600 AL EINDHOVEN, NL

Z 219
Van Straater Vlaggen B.V.
Schiphofweg 939, 2143 CE BOESINGHEÜEDE, NL 
Postbus 27, 11 70 AA BADHOEVE DORP, NL

A 780
Strainstall Engineering Services 
Denmark Road, COWES, UK

W 341
Stro mag N.V.
Postbus 1 319, 4700 BH ROOSENDAAL, NL 

E 30
Struik k  Hamerslag B.V.
Industriestaat 4, 3291 CC STRI|EN, NL 
Postbus 5727, 3290 AA STRI|EN, NL

A 71 3
SWEP Marketing B.V.
Rijkistraatvi«g 36, 7231 AG WARNSVELD, NL 

E 167
Systicor Systems B.V.
Newtonweg 18, 3208 KD SPIJKENISSE, NL 
Postbus 2050, 3200 CB SPI|KENISSE, NL

A 71 7
Ta na be Pneumatic Machinery Co. Ltd.
14-6 Senrioka, 2-chome, SETT5U, OSAKA 566, ip

E 118
Techno Fysica B.V
ZukJeinde 80, 2991 LK BARENDRECHT, NL 
Postbus 351, 2990 A| BARENDRECHT, NL

Z 233
Telenor Satellite Services A/S
Keysersgate 1 3, 01 30 OSLO, NO
P.O. Box 6914 St. Olavs plass, 0130 OSLO, NO

Z 233
Telenor Marlink c/o Telenor Satellite Servres A/S
Keysersgate 1 3. 0110 OSLO, NO
P.O. Box 6914 St Olavs plass, 01 30 OSLO, NO

0440
Teno Trading Nederland 
de Kempen 1, S345 N| OSS, NL 
Postbus 821. 5340 AV OSS, NL 
W 318
Thermax -  Brand schulzbau teile Geselschaft mbH 
Hauptstrasse 25. 2340 MOE DUNG, A

Z 210
Theunissen Tedw al Trading B.V.
R̂ ksweg 191, 6581 EK MALDEN, NL 
Postbus 70, 6580 AB MALDEN, NL

E l 61
Thofex B.V.
GoudsesngH 6^65, 3031 EE ROTTERDAM, NL 
Postbus 22022. 3003 DA ROTTERDAM, NL

A 733
Thom Security Nederland B.V.
Eglanberbaan 43.
2908 LV CAPEiÜ AAN DEN IjSSEL NL 

0 456
H.|. Tfce GmbH
Soöorfalee 12. 22529 HAMBURG. FRG 

E 94
Timro B.V.
Ambachtsweg 6, 3161 CL RHOON. NL 
Postbus 823, 3160 AA RHOON, NL

E 46
T.I.O- B.V.
Parallelweg 9,
2921 LE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. NL
Postbus 26. 2920 AA KRIMPEN AAN DEN IjSSEL. NL

W 348
TNO Bouw Centrum voor Mechanische 
Constructies
Leeghwaterstraat 5, 2628 CA DELFT, NL 
Postbus 29. 2600 AA DELFT, NL

E 87
Tokimec Inc. p/a Tokimec Europe B.V.
Beursplein 37, 3011 AA ROTTERDAM, NL 
P.0 Box 30210, 3001 DE ROTTERDAM, NL

N 505 
TradeWinds
Intem. Press Centre Suite 5.1 
76 Shoe Lane, LONDON, UK

0  455
Transas Marine (UK) Ltd.
Commodore House, Mountbatten B.C.
16/18 Millbrook Road, SOUTHAMPTON, UK

0413
Trelawny Surface Preparation Technology 
Sydenham Industrial Estate 
12-14 Longfield Road, LEAMINGTON SPA. UK

E 91
Trelleborg Bakker B.V.
Verlengde Kerkweg 1 5, 2985 A2 RIDDERKERK. NL 
Postbus 4007, 2980 GA RIDDERKERK. NL

E 166
Tresco Navigation Systems B.V.b.a.
Sint willebrordusslraat 30, 2990 WUUSTWEZEL, B

A 734
Uitgeverij T ride ns
Willebrordstraat 82-84, 1971 DE IjMUIDEN, NL 
Postbus 526, 1970 AM l|MUIDEN, NL

0451 
TU Delft
Juliana laan I 34, 2628 BL DELFT, NL 
Postbus 5, 2600 AA DELFT, NL

N 521
Turbols Hoet B.V
Hermesweg 1 3, 3741 GP BAARN. NL 

E 75
B V. Technisch Bureau Uittenbogaart 
Seinhuiswachter 1, 3034 KH ROTTERDAM, NL

0 413
The Hydrographic Office UK 
Admiralty Way, TAUNTON, UK

A 727
Ulstein Indus trier A/S 
6065 ULSTEINVlKa, NO

A 773
Vakopleiding Transport en Logistiek 
Nieuwezijds Voorburgwal 120,
1012 SH AMSTERDAM, NL
Postbus 19219, 1000 GE AMSTERDAM, NL

0413
Vafve Technics Ltd.
17-19 Rothersthorpe Avenue, NORTHAMPTON, UK

0452
Vector Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175,
3044 AS ROTTERDAM, NL
Postbus 10085. 3004 AB ROTTERDAM, NL

E 64
A. van der Velden B.V.
Dorpsstraat 67a, 2931 AD KRIMPEN AAN DE LEK. NL 
Postbus 2061, 2930 AB KRIMPEN AAN DE LEK, NL

A 784
Verenxjng ‘De Bmemxaart
van Puttenstraat 12. 4791 EN KLUTsCERT. NL
Postbus 24066, 3007 DB ROTTERDAM NL

W 343
Technisch Handetsburo Verhoef B.V 
Valkenierstraat 1. 2984 AZ MDOCRKERK. NL 
Postbus 4093, 2980 GB RIDDERKERK. NL

E 71
Verm B.V.
Zomefweg 196, 7532 RV ENSCHEDE. NL 
Postbus 6178. 7503 GD ENSCHEDE NL

E 93
VeroLme Botlek B V.
Professor Gerbrandyweg 25. 3197 KK BOTLEK 
ROTTERDAM, NL
Postbus 1001, 3180 AA ROZENBURG ZH NL 

E 47
Veth Motoren B.V
Gnendweg 1, 3356 LN PAPENDRECHT, NL 
Postbus 53, 3 350 AB PAPENDRECHT, NL

N 510
Vktron Energie B.V.
De Paal 35, 1 351 |G ALMERE. NL 
Postbus 50016, 1305 AA ALM ERE NL

Z 224
Vikmg üfe-Saving Equipment B V. 
Zoutverkopenstraal 9, 3334 KJ ZWIJN DR ECHT, NL 
Postbus 1015, 3330CAZW1JNDRECHT, NL

E 111
Scheepswerf Visser B.V.
Arkerpark 2, 1 781 AG DEN HELDER. NL 
Postbus 114, 1780 AC DEN HELDER. NL

0412
VN SI, Vereniging Nederlandse Scheepsbouw 
Industrie
Boerhaavelaan 40. 271 3 HX ZOFTFRMEER, NL 
Poslbus 1 38, 2700 AC ZOETERMEER. NL

0413 
Vokes Ltd.
Henley Park, GUILDFORD, UK 

E 38
Volvo Penta Benelux B.V.
Nijverherdsweg 1, 3641 RP MIJDRECHT, NL 
Poslbus 195, 3640 AD MIJDRECHT, NL

E 29
Van Voorden -  Promac p/a Promac B V 
Schimmlnck 1, 5301 KR ZALTBOMMEL, NL 
Postbus 22. 5300 AA ZALTBOMMEL NL

E 32
Van Voorden -  Promac p/a Promac B.V 
Schimminck 1.5301 KR ZALTBOMMEL NL 
Poslbus 22, 5 300 AA ZALTBOMMEL NL

A 759
R.J de Vnes fa Zn b.v.
Eemskanaal Zuidzijde 62, 9936 AP FARMSUM, NL 
Postbus 79, 9930 AB DELFZI|L NL

E 143
Vryhof Ankers B.V.
Meerkoetstraat B3a, 2922 GM KRIMPEN AA.N DEN 
IjSSEL NL
Postbus 105, 2920 AC KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. 
NL

W 316
Vijfvinkel Staal B.V.
Boonsweg B, 3274 LH HEINENOORD, NL 
Postbus 5002, 3274 ZJ HEINENOORD, NL

W 350
Wago Kontakttechnik GmbH 
Hansastrasie 27, 32423 MINOEN, FRG 
Postfach 28 80, 32385 MINDEN, FRG

Z 203
Warman International
Van Sa lm straal 46, 5 281 RS BOXTEL NL
Postbus 25, 5280 AA BOXTEL NL

E 80
Wartula NSD Corporation 
Tarhaajant*2, 65380 VAASA, Fl 
P O Box 252, 65101 VAASA. Fl

N 501
Watersport B.V.
Amsleheenieweg 752,1081 JK AMSTERDAM, NL

A 736
Weekbtad Sc hurt evaer p. a Kluwer Betkijhrnfomsibe
B.V.
Leeuwenbrug99-103. 7411 TH DEVENTER. NL 
Postbus 23. 7400 GA DEVENTER NL

E 1 32
WekaMarmeB V.
Zaag 27. 2931 LD KRIMPEN AAN DC L£K, NL 
Postbui 2090, 2930 AB KRIMPEN AAN DE LEK. NL

W 331
Van West Holand B.V.
Scheverwngensrtaat 23, 1976 AV l|MUIDEN, NL 

£115
Wesdaka Separator Nederland B.V.
HoogvHd 16. 5431 NWCUIK. NL 
Poitbus 375, 54 30 AJ OJI|K. NL

W 301
Weytxim-Bartel GmbH
Adlerstrassc 53-57, 25462 RELLINGEN. FRG

E 85
WMoch Manne fa Industrws B.V.
Ohmweg 8. 3208 KE SPIJKENISSE. NL 
Postbui 145. 3200 AC SP1|K£NISSE. NL

W 311
Wlldauer Kurbefwelle GmbH 
Freihei tu traue, 15745 WILDAU. FRG

W 338
W1SKA -  Hoppmann fa Mulsow GmbH 
Kiidorferwcg 28, 24568 KALTENKIRCHEN, FRG 
Postfach 1 3 52. 24561 KALTENKIRCHEN, FRG

A 778
Wltrans B.V,
Wiltons trait 14-16, 2722 NG ZOETERMEER NL 
Postbui 45, 2700 AA ZOETERMEER NL

E 71
Wouter Wltzel B.V.
De Pol 12, 75B1 C l  LOSSER NL 
Postbus 465. 7500 AL ENSCHEDE, NL

Z 21 3
WNL Marine Electronics B.V 
Rondweg 2, 1976 BW l|MUIDEN. NL

E 156
De Wol Products B.V
Krab 6, 4401 PAYERSEKE, NL
Postbus 27, 4400 AA YERSEKE, NL

E 100
Woodward Governor Nederland B V.
Hoofdweg 601, 21 31 BA HOOFDOORP, NL 
Poitbus 34, 21 30 AA HOOF DOORP, NL

N 527
Wcrkboat International Woodside 
Burnhams Road, UTTLE BOOK HAM, UK

E 106
G.J. Wortelboe»|r. B.V
Quarantalneweg 5, 3089 KP ROTTERDAM, NL 
Poitbus 5003, 3008 AA ROTTERDAM, NL

E 42
Wifimuller flros./WIjsmuller Recruitment B.V. 
Slulsplein 34, 1975 AG IJMUIDEN, NL 
Postbui 510, 1970 AM IJMUIDEN, NL

A 716
Yeoman Marine Limited 
The Shipyard
Balh Road, LYMINGTON, UK 

N 515
Yoke Industrial Corp.
24F-B, no. 447
Wen-Shin Road, Sec. 3, 406 TAJ CHUNG, TW 

E 153
YVC Hddmg
Ooitdijk 25, 3077 CP ROTTERDAM, NL 
Poitbus 9357, 3007 AJ ROTTERDAM, NL

N 503
V.d. Zee Ship Equipments k  Accommodations 
Chromiumweg 55, 3B12 NL AMERSFOORT, NL

0 446
Mach i net abriek Van Zetien B.V. Beukendaal 4,
3075 LG ROTTERDAM. NL

E 87
N.T.B. Venteville B.V. 4 721
Annastraat 2, 3062 KA ROTTERDAM, NL Rederij Waterweg B.V.
Postbus 4226, 3006 AE ROTTERDAM, NL Sud 67, 8711 CS WORKUM, NL

A 770
Vereniging de MotorsJeepbool (VDMS)
Stun SLAndries 10, 5 32B || ROS SUM GLD, NL
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Snelle passagiersschepen voor gebruik 
op de Nederlandse binnenwateren.
Gedurende de afgelopen tijd heeft de markt voor snel vervoer over water zich razendsnel ontwikkeld. Deze 
hausse Is een typisch voorbeeld van een Industriële ontwikkeling, die voorafgegaan werd door (gesubsi
dieerd) onderzoek.

D e  commerciële toepassing van de 
onderzoeksresultaten zijn op grote 
schaal begonnen in Australië, met be
kende voorbeelden als de Barrier-reef 
catamarans en de Stolkraft schepen. 
Een aantal jaren later begaven enige Eu
ropese werven zich op deze lucratieve 
markt, met Noorwegen als voortrekker. 
Tegenwoordiq is dit land noq steeds 
Europa s leidende bouwer van catama
rans, op de voet gevolgd door Finland. 
Italië en Spanje beheersen de markt 
voor snelle, planerende monohulls.

Nederlandse ontwikkelingen
Wanneer we kijken naar de ontwikkelin
gen die op dit gebied in Nederland 
hebben plaatsgevonden, moeten we 
concluderen dat Nederland geen voor
aanstaande plaats in deze markt in
neemt. Het is eigenlijk heel vreemd, dat 
er in een land met een van de oudste 
tradities op scheepsbouwgebied in de 
wereld, grote ervaring in het bouwen 
van gespecialiseerde schepen en veel 
mogelijkheden voor het toepassen van 
snel (passagiers)vervoer over water nog

zo weinig ontwikkeling op het gebied 
van snelle passagiersschepen heeft 
plaatsgevonden. Dit, terwijl de moge
lijkheden legio zijn: De meeste veer
diensten naar de Waddeneilanden wor
den met conventionele schepen 
gevaren, terwijl geavanceerde schepen 
hier een prima alternatief kunnen bie
den. Een aantal (toeristische) routes op 
het Ijsselmeer en Markermeer kunnen 
bijzonder geschikt zijn voor snelle sche
pen. Ten derde bieden de grote rivieren 
rond de Randstad ruime mogelijkheden 
tot het opzetten van diensten, die het 
normale woon-werkverkeer op de we
gen en in het bestaande openbaar ver
voer kunnen ontlasten. Tenslotte zijn er 
de routes in Zeeland, die wat betreft 
het vervoer van personen en auto's met 
fast ferry's gevaren kunnen worden.

Ondanks deze moqelijkheden zijn er in 
Nederland op dit gebied de afgelopen 
jaren maar vier belangrijke ontwikkelin
gen geweest, te weten de rigid-inflata- 
bles van de KNRM, een serie snelle 
loodstenders, één grote catamaran-fer-

ry en een paar Surface Effect Schepen. 
Afgezien van deze schepen, varen er 
een aantal van buitenlandse werven in 
Nederlandse wateren, zoals de Russi
sche draagvleugelschepen en de Noor
se Koegelwiek, die naar Terschelling 
vaart.

De *fast ferry’
Om met succes een snelle passagiers
dienst te runnen, kan er niet volstaan 
worden met relatief goedkope, buiten
landse tonnage. Twee factoren waar 
van tevoren terdege rekening mee 
moet worden gehouden, zijn het te 
verwachten golfpatroon en het vervoer 
van fietsen. Het golfpatroon, met name 
afkomstig van binnenschepen, is van 
belang voor de bewegingen tijdens de 
vaart en de optredende belastingen op 
de constructie. Het vervoer van fietsen 
is een punt dat vaak onderschat wordt, 
maar bij nadere beschouwing blijkt de 
invloed ervan op het ontwerp van een 
(relatief klein) passagiersschip verras
send groot te zijn.
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Juist de mogelijkheid om fietsen te ver
voeren is op buitenlandse fast ferry's 
nauwelijks aanwezig (niet verwonderlijk 
overigens). Omdat in Nederland de 
kennis en mogelijkheden voor het bou
wen van dergelijke schepen wel dege
lijk aanwezig is, maar onvoldoende be
nut wordt, heeft bureau J. de Haas, 
Naval Architects Consultants te Rhoon, 
hiervoor twee ontwerpen gemaakt: een 
27 kn. fast ferry en een 19 kn. waterbus. 
Beide zijn specifiek bedoeld voor ge
bruik op de Nederlandse binnenwate
ren en hebben in beginsel dezelfde 
kenmerken: Minimale 'laad- en lostij
den', minimale bemanning, zo min 
mogelijk vervuilend, modem gelijnd, 
eenvoudige en dus goedkope construc
tie en tenslotte een veilig en comforta
bel platform voor het vervoer van zowel 
passagiers als fietsen. Dat dit onvermij
delijk leidt tot gelijkvormigheid van bei
de vaartuigen, is te zien in de figuren. 
De getoonde fast ferry is ontworpen 
voor de route Rotterdam-Dordrecht 
v.v. Met 150 passagiers en 20 fietsen 
aan boord duurt de 19 km. lange route 
23 minuten, waarna er 7 minuten aan 
wal gelegen wordt. Met 3 schepen is 
een dienstregeling mogelijk met elke 
20 minuten een afvaart, vanaf beide zij
den van de route.
Een van de meest opvallende kenmer
ken van het schip is de achterwaartse 
plaatsing van de stuurhut, die zelden 
gezien wordt op een fast ferry. De re
den hiervoor is eenvoudig: Snel passa
giersvervoer over relatief korte afstand is 
bijzonder tijd-kritisch wat betreft ha
ventijd. Om deze vorm van down-time 
(immers, een stilliggend schip verdient 
geen geld) zoveel mogelijk te beper

ken, is het zaak de passagiers zo snel 
mogelijk (liefst gelijktijdig) van en aan 
boord te laten gaan. De grote breedte 
van een catamaran kan hiervoor uitste
kend benut worden. De achterop ge
plaatste stuurhut biedt hierbij een pri
ma uitzicht tijdens het aanmeren, de 
passagiersbewegingen en het vertrek. 
Binnenin is het stuurhuis uitgerust met 
alle benodigde apparatuur voor de 
vaart op de rivieren, inclusief een twee
de radarmonitor voor gebruik tijdens 
mist of anderszins slecht zicht. Alle ta
ken kunnen worden afgehandeld door 
slechts twee bemanningsleden. Terwijl 
één de specifieke scheepstaken afhan
delt, houdt de ander zich bezig met de 
passagiers. Voor het aan- en afmeren 
zijn geen mensenhanden meer nodig, 
omdat hiervoor gebruik wordt gemaakt 
van een electro-magnetisch koppelsys- 
teem, dat tegen de beide spiegels be
vestigd wordt. Dit systeem houdt het 
schip automatisch op de juiste plaats, 
onafhankelijk van de bewegingen van 
het water. Op verschillende grotere 
schepen, zoals Stena's HSS 1500 en 
Mols Liniens Mai Mols/Mie Mols is een 
mechanische variant van dit systeem al 
succesvol in gebruik.
Constructief bestaat de fast ferry uit alu
minium romp- en boxsecties, met een 
dekhuis uit aluminium en zeer lichte 
sandwichpanelen. Dit is mogelijk door 
het schip zodanig te construeren, dat 
het dekhuis niet meedoet in de globale 
sterkte. Voorts is de gehele constructie 
doorgerekend aan de hand van Lloyd's 
Special Service Craft Rules en modulair 
opgebouwd. Hiermee kan op eenvou
dige wijze tegemoet gekomen worden 
aan de meest uiteenlopende wensen

van opdrachtgevers. De aandrijving ge
schiedt door middel van twee Hamilton 
waterjets, die hun vermogen betrekken 
van Deutz MWM of MTU dieselmoto
ren. Omkeren van de draairichting van 
de jet is mogelijk door de geplaatste 
keerkoppeling, fabrikaat ZF.

Waterbus
Hierboven is voornamelijk aandacht be
steed aan de fast ferry, terwijl er eenzelf
de ontwerp gemaakt is voor een water
bus. Hoewel stilistisch vrijwel hetzelfde, 
zijn er twee belangrijke verschillen met 
de fast ferry: Het aantal plaatsen be
schikbaar voor fietsen en de dienstsnel
heid. De waterbus is ontworpen voor 
korte trajecten (vergelijk een veerpont), 
met ruime mogelijkheden om fietsen 
mee te nemen. Het aantal zitplaatsen is 
beperkt gehouden, ten gunste van een 
aantal staanplaatsen, voor zeer korte 
overtochten. De aangegeven snelheid 
van 19 kn. is ontleend aan een mogelij
ke route rond Dordrecht, maar net als 
bij de fast ferry is het mogelijk hiervan af 
te wijken, al naar gelang de economi
sche behoefte. Een mogelijkheid kan 
bijvoorbeeld zijn, dat een opdrachtge
ver de periode tussen de ochtend- en 
avondspits wil gebruiken voor toeristi
sche tochten, rondvaarten, recepties en 
dergelijke. In dat geval wordt de box 
zodanig geconstrueerd, dat het teveel 
aan stoelen erin opgeborgen kan wor
den. Aanpassingen aan bijvoorbeeld de 
waterdichte indeling van beide sche
pen is niet noodzakelijk, omdat ze als 
twee-compartimentsschip al voldoen 
aan de zwaarste eisen van Scheepvaart 
Inspectie, voor de vaart met gehandi
capten.



Geen enkele ferrydienst is levensvatbaar 
als de klanten haar niet kunnen berei
ken, hetzij met eigen vervoer of via be
staand openbaar vervoer. Omdat de 
beschikbare ruimte in Nederland, en de 
Randstad in het bijzonder, zeer schaars 
is, heeft bureau ). de Haas tevens een 
plan uitgewerkt voor de aan- en af- 
meerfaciliteiten.
Het gaat hier om een eenvoudig te 
bouwen ponton, dat zowel door de fast 
ferry als de waterbus gelijktijdig ge
bruikt kan worden. Het grote voordeel 
van het werken met een dergelijk pon
ton is, dat het altijd op de meest gunsti
ge plaats neergelegd kan worden en in
dien nodig verplaatst. Verkoop van 
kaartjes, wachtruimten en dergelijke 
zullen op de ponton gesitueerd wor
den, zodat deze faciliteiten eenvoudig 
mee kunnen verhuizen. Parkeerruimte 
en aansluiting op bestaand openbaar

vervoer zal op de wal aanwezig moeten 
zijn.

Bureau j. de Haas, Naval Architects 
Consultants is een ontwerpbureau, 
waar met vijf scheepsbouwkundig in
genieurs gewerkt wordt aan een grote 
variatie aan opdrachten. Recente voor
beelden zijn dubbelwandige tankers 
voor de binnenvaart, passagierssche
pen, loodsboten, werkschepen, visserij- 
schepen, sleepboten, kleinere zeesche
pen en containerschepen tot 120 m. 
Alle ontwerp- en tekenwerkzaamheden 
worden uitgevoerd met behulp van het 
MicroStation-95 pakket, draaiend op 
een Windows NT Workstation netwerk. 
Dankzij de nauwe samenwerking met 
werven, andere ontwerpers en leveran
ciers kan een hoge graad van efficiency 
behaald worden, waardoor besparing 
in levertijd en kosten mogelijk is.

Hoofdafmetingen van de beschreven
schepen
Lengte o.a. 32,20 m
Lengte w.l. 30,00 m
Breedte mal 9,50 m
Holte hoofddek 2,75 m
Diepgang ontwerp 1,00 m
Aantal passagiers 150
Aantal bemanningsleden 2

Fast Ferry Waterbus 
Aantal fietsen 20 60
Dienstsnelheid 27,0 kn 19,0kn

Voor nader inlichtingen kan contact 
opgenomen worden met:
Bureau j. de Haas, Naval Architects 
Consultants,
Tijsjesdijk 57, 3061 CW Rhoon.
Tel: 010.5016358, fax: 010.5013026.

High Speed Craft en wetgeving
In onze rubriek "Proeve van bekwaam heid" deze keer een samenvatting van de 'prize w inning' afstudeer
scriptie van Maurice |acobs, thans afgestudeerd M aritiem  Officier van de Hogeschool Rotterdam  & O m 
streken.

Scheepsontwerpers en reders hebben 
zich altijd bezig gehouden met de 
vraag: Hoe kan de dienstsnelheid van 
een vaartuig verhoogd worden? Een 
doorbraak op dit gebied ontstond toen 
de eerste stoomschepen in de vaart 
kwamen: de commerciële zeilvaart was 
daarmee snel ten einde. Een dergelijke 
ontwikkeling is op dit moment ook 
gaande met de introductie van een 
nieuw type snelle schepen: High speed 
Craft. President Lerenius van Stena Line 
vatte deze ontwikkeling als volgt sa
men: "Volgens ons heeft de High 
Speed Technologie op den duur dezelf
de betekenis voor de veerdiensten als 
de straalmotor voor de luchtvaart had."

In het begin van de jaren '50 werd 
reeds het eerste commerciële hoge 
snelheidsvaartuig in de vaart genomen 
op het Lago Maggiore. Er volgden 
meerdere ontwikkelingen, waaronder 
die van het luchtkussenvaartuig en die 
van Surface Effect Ships. Ondanks deze 
ontwikkelingen kwam het nog niet tot 
een "boom" in deze maritieme sector. 
Enkele oorzaken hiervoor waren:

- Relatief hoge bouw- en operationele 
kosten;

- Scheepswerven hadden nog weinig 
ervaring op dit gebied;

- Het begrip snelheid werd als belang

rijkste factor gezien; zaken als comfort 
en veiliqheid voor passagiers stonden 
op een tweede plaats;

- Door de grote diversiteit aan typen 
hoge snelheidsvaartuigen ontstond 
een wat voorzichtige houding van re
ders en autoriteiten;

- De meeste hoge snelheidsvaartuigen 
werden slechts ingezet op korte en 
beschermde trajecten.

Aan het begin van de jaren '90 kwam 
daar ineens verandering in. Statistieken 
afkomstig van Ocean Shipping Consul
tants laten zien dat mondiaal het aantal 
gebouwde hoge snelheidsvaartuigen in 
de periode van 1990-1994 bijna ver
dubbeld is ten opzichte van de periode 
1985-1989. Met name recente ontwik
kelingen in scheepsbouw en maritieme 
techniek hebben deze groei bevorderd 
door het toepassen van lichtgewicht 
materialen in combinatie met nieuwe 
voortstuwingstechnieken. Een andere 
verklaring voor deze exponentiële groei 
is het feit dat steeds meer landen te ma
ken krijgen met verkeers-logistieke pro
blemen. Betrouwbare hoge snelheids
vaartuigen bieden een goed alternatief 
voor het bestaande (openbaar) vervoer, 
zoals in dichtbevolkte gebieden als 
HongKong. Met name in Europa en 
Azië worden dan ook in toenemende 
mate hoge snelheidsvaartuigen aange

wend. Tenslotte moet ook de concur
rentie op het water en die met de lucht
vaart gezien worden als een oorzaak 
voor het groeiend aantal snelle vaartui
gen. De HSS-1500 van Stena Line is 
hier typisch een voorbeeld van. Om te 
kunnen blijven concurreren met andere 
veerdiensten, luchtvaartmaatschappij
en en de Kanaaltunnel moest Stena 
Line zoeken naar een nieuwe formule: 
een snel schip dat tevens comfort en 
vermaak biedt aan de passagiers, zon
der dat de veiligheid daarvan in het ge
drang komt.

Hogere snelheden te water, toene
mend scheepvaartverkeer en een gro
tere psychologische druk op zeevaren
den maken internationale regelgeving 
noodzakelijk. De IMO heeft alle bepa
lingen met betrekking tot hoge snel
heidsvaartuigen opgenomen in de In
ternational Code of Safety for High 
Speed Craft. Deze Code is ontstaan uit 
de Dynamic Supported Craft Code van 
1978, welke drastisch herzien werd na 
een incident met de high speed cata
maran Appollo op de rede van Hong
Kong in december 1989. Enkele be
langrijke wijzigingen op de toenmalige 
Code zijn:

- Alle vaartuigen die onder de catego
rie High Speed Craft vallen moeten



een onafhankelijk FMEA-onderzoek 
ondergaan. FMEA staat voor Failure 
Mode and Effects Analysis. Het is een 
systematisch onderzoek waarin nage
gaan wordt wat de relatie is tussen 
verschillende systemen aan boord en 
wat de gevolgen zijn wanneer één 
subsysteem binnen het totale sys
teem uitvalt;

- Er moet veel aandacht besteed wor
den aan back-up systemen die ervoor 
ontworpen zijn om te kunnen func
tioneren wanneer het hoofdsysteem 
faalt, dus onder alle condities;

- Er moet meer aandacht besteed wor
den aan de training en opleiding van 
bemanning aan boord van snelle 
schepen. Met name het trainen van 
"simulated fault conditions" is hierbij 
erg belangrijk. De trainingen en stan
daardprocedures zoals die in de 
luchtvaart al jarenlang toegepast 
worden dienen als voorbeeld;

- De algehele goede conditie van het 
schip is noodzakelijk. Het schip moet 
met regelmaat onderzocht worden 
door erkende surveyors om te contro
leren of het vaartuig voldoet aan de 
klasse-eisen en dus ook aan de wette
lijke bepalingen van de Code. Het 
vaartuig moet ook beschikken over 
de juiste certificaten, zoals het "High

Speed Safety Certificate";
- om inzicht te krijgen in de veiligheid 

van snelle schepen is het belangrijk 
om scheepsongevallen met deze 
vaartuigen te bestuderen en deze te 
verwerken in een computerbestand; 
"Incident Data Base".

Het is een feit dat de betekenis van snel
le schepen in de afgelopen jaren aan
zienlijk toegenomen is. Deze trend zal 
voorlopig ook nog wel even voortdu
ren. Een dergelijke expansie heeft ech
ter alleen maar kans van slagen wan
neer de regelgeving op deze nieuwe 
typen vaartuigen wordt afgestemd. Het 
gevaar bestaat namelijk dat de techniek 
een te grote voorsprong krijgt op de 
internationale bepalingen, zodat 
scheepsontwerpers en technici hun ei
gen standaards op gaan stellen, die ge
heel oncontroleerbaar worden. Niet al
leen de veiligheid op zee komt hierdoor 
in gevaar, ook het vertrouwen van pas
sagiers en ladingeigenaren kan daar
mee geschaad worden. Het is dus van 
belang dat er dwingende internationale 
bepalingen ten aanzien van hoge snel- 
heidsvaartuigen opgesteld worden die 
gelijke tred houden met de ontwikke
lingen in die sector.

Helaas zal maar al te vaak blijken dat er 
eerst een x aantal ongevallen moet 
plaatsvinden, voordat de regelgeving 
daadwerkelijk aangepast wordt. Op de 
vijfde conferentie van High Speed Mari
ne Craft in Bergen drukte de voorzitter 
zijn bezorgdheid dan ook als volgt uit: 
"... that the present rulemaking regime 
is definitely not able to cope with new 
factors being introduced which were 
affecting the risks and the level of safety 
of high-speed vessels". Ook de IMO be
vestigde dit probleem en er is een apar
te werkgroep in het leven geroepen die 
de huidige Code geheel moet herzien.

In de scriptie wordt nader ingegaan op:

- de inhoud van de huidige Code of 
Safety for High Speed Craft;

- de naleving van deze regelgeving 
door overheden, klassebureaus en re
ders;

- de problemen die ondervonden wor
den met de komst van hoge snel- 
heidsvaartuigen, zoals in de regio 
Rotterdam.
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Our product range for the marine industry

Single Reduction Gears
NAVILUS GCS/GCH , GUC/GUH 
NAVILUS GRS, G R C  (with primary 
clutch) for engine ratings from 1000kW 
to 48000kW and transmission ratios 
from 1.5 to 6:1

Twin Input- Single Output 
Reduction Gears
NAVILUS GVA, GVE, GVL, GVG  
for engine ratings from 2 x 1000kW 
to 2 x 50000kW and transmission 
ratios from 1.5 to 6:1

Reverse Reduction Gears
NAVILUS GRR
for engine ratings from 10OOkW to 
7000kW and transmission 
ratios from 2 to 6:1

Clutches
PN EUM AFLEX  KA (highly elastic) 
PNEUM ASTAR KU (torsionally stiff) 
for torques from 1,5kNm to 1400kNm

Single Reduction Gears
NAVILUS GUT
for engine ratings from 6000kW to 
40000kW and transmission 
ratios from 1.5 to 12:1

Shaft Couplings
SPIRO FLEX  KS  (highly elastic) 
for torques from 0.75kNm to 
1400kNm

Generator Gears (in line shafting) 
NAVILUS GUG
for generator ratings of up to 8000kW

Step-up Gears for Power Take-offs
NAVILUS GAA, IMA
Spur Gears and Bevel Spur Gears

Cutterhead Gears
NAVILUS G JZ
for drive ratings of up to 4000kW

Special Gears
NAVILUS GUY
for maximum rating and torque 
requirements

Swing Gears and Winch Drives 
MOBILEX
for ship and offshore cranes

Sand Pump Drives
NAVILUS G JZ
for drive ratings of up to 5000kW
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Shaft Journal and Thrust Bearings
RADILUS LRL, AXILUS LAR
for propeller shaft diameters from 110
to 1100mm
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SWZ 97-11-01
A mariner's view of raster elec
tronic charts -  their practical use 
on board.
Smith, K.W.
Safety at Sea & Marine Electronics 
Conf. (077060), 199704/13, pg-1, 
nrpg-12, ph-1, ENG 
While the use of technology is definite
ly the way forward, one must be careful 
not to be blinkered in the ever incre
asing need for technology; change 
must be hand in hand with safety. Full 
consideration must be given to all the 
obvious safety implications in the use of 
Electronic Chart Systems at sea but, at 
the same time, it is not a question of 
professional ability, efficiency or redu
ced manning, minimum standards, 
test procedures, etc, but merely a re-ar
rangement in the operation of safe na
vigation, as it is already conducted, and 
the simple issue of paper charts equiva
lence, thus the author. 0210210.

SWZ 97-11-02
New damage stability standards 
and upgrading stability stan
dards of existing passenger/car 
ferries.
Turan, O.; Konovessis, D.; Tuzcu, C. 
Cruise + Ferry Conference (070681), 
199705,2/16, pg-1, nrpg- 20, gr-5, ta- 
21, dr-5, ph-3, ENG 
This paper introduces an attractive al
ternative approach to tackling the wa- 
ter-on-deck problem in a way that al
lows for a systemic identification of the 
most cost-effective and survivability-ef
fective solutions. This approach, refer
red to as Total Stability Assessment', 
makes use of the unique numerical si
mulation model developed at the Uni
versity of Strathclyde over the past nine 
years as a means to overcoming the 
deficiencies of the physical model tests 
route in searching for optimum solu
tions and, hence, as an indispensable 
'tool' for the effective planning and un
dertaking of physical model tests. 
0150330.

a r i f ie m  In f o r m a t ie c e n t r u m /B T U D SWZ 97-11-03
Filling the ferry: a new dual-pur
pose design for seasonal traffic 
routes.
Knox,j.
Cruise + Ferry Conference (070681), 
199705, 1/28, pg-1, nrpg- 11, gr-2, 
ta-5, dr-4, ph-1, ENG 
This paper is about a dual-purpose de
sign. It seeks to satisfy two require
ments at two different times. At one ti
me it is a high-speed car/pax ferry and 
at another time it is a medium speed 
Ro-Ro ferry. This is not a combi-ferry, 
neither is it a high speed freight feny. 
Of course there are some cross-over 
possibilities, for example, a light dis
placement freight run at high speed, a 
combination of freight, cars and pas
sengers on shorter routes at medium 
speed. However that is not the main 
game. The vessel is designed to deliver 
on the goals of: year- round perfor
mance; capacity; and flexible payload 
and passenger comfort when in pas
senger mode. 0112100; 0111412.

SWZ 97-11-04
Developing a flexible and cost- 
effective bridge simulator for 
crisis management training.
Cranholm, C.
Cruise + Ferry Conference (070681), 
199705, 1/15, pg-1, nrpg-9, ta-1, dr- 
1, ph-1, ENG
This paper presents the concept of a 
new bridge simulator installation pri
marily aimed at crisis management 
training. In the first phase of the pro
ject, the term 'crisis' is given a quite 
restrictive interpretation, meaning on
ly exceptional situations handling, 
where the exceptions are primarily 
caused by technical faults in ship con
trol systems, machinery etc.
Later on the system will be integrated 
into a network simulators to form a 
part of the newly established Maritime 
Safety Training Centre. This enables 
training of complex scenarios invol
ving, for instance, different ships and 
shore-based rescue organizations. 
0150512.

SWZ 97-11-05
The direct fix of latitude and lon
gitude from  tw o observed altitu
des.
Cery, S. W.
Navigation (001470), 199705, 44/1, 
pg-15, nrpg-9, gr-1, dr-7, ENG 
This work presents a direct method for 
obtaining the latitude and longitude 
of an observer from the observed alti
tudes of two celestial bodies. No assu
med position or dead-reckoned posi
tion or plotting is required. Starting 
with the Greenwich hour angles, de
clinations, and observed altitudes of 
each pair, the latitude and longitude 
of the two points from which the ob

servations must have been made are 
directly computed. The algorithm is 
presented in the paper, along with its 
derivation. 02105 32,0210500.

SWZ 97-11-06
Verschleiss von Lukendeckella- 
gem  und der Relbweg.
Rodionov, A.
Jahrbuch der Schiffbautechnischen 
Gesellschaft (002845), 199706,
90/1996, pg-537, nrpg-10, gr-9, ta-4, 
dr-4, GER
The wear of hatch cover support pads 
can be estimated if the sliding way 
and the specific wear are determined. 
For the determination of the whole sli
ding way due to ship hull deforma
tions over a large service period a 
measurement on board of the 
containership "Hamburg Express" was 
carried out with an original touchless 
equipment. The results of the board 
measurement helped to validate the 
spectral calculation of the longterm 
distribution of the sliding wayes and of 
the amplitudes of relative motions be
tween the ship hull and hatch covers. 
0130114.

SWZ 97-11-07
Container ship propulsion.
jensen, M.
Jahrbuch der Schiffbautechnischen 
Gesellschaft (002845), 199706,
90/1996, pg-9, nrpg-8, gr-11, ta-5, 
dr-4, ENG
In recent years, the marine industry 
has witnessed a strong trend towards 
even further containerisation. In the 
past large cargo ships were of many 
more types than today when com
mercial transport vessels are confined 
to very few types, the container ships 
ranging highest in terms of growth, 
number, size, as well as speed. With 
this situation in mind, it is only natural 
that container ships attract keen inte
rest from the suppliers, i.e. primarily 
the shipyards and the engine builders. 
The MC engines, originally launched 
on the market in 1982, have over the 
years seen a continuous and compre
hensive development which has ens
ured their maintaining a comfortable 
market share in this changing market. 
0160120.

SWZ 97-11-08
Automatic program m ing system 
for shipyard robots.
McGhee, 5. el al.
journal of Ship Production (001492), 
199705, 13/2, pg-93, nrpg-8, dr-4, 
ENG
A new approach to automatic robot 
programming is needed that is capa
ble of dealing with: (1) inherent diffe
rences between the CAD models and 
the real-world parts; (2) uncertainties 
regarding the precise location and ac

cessibility of the parts relative to the 
robot; (3) process knowledge required 
to adapt these differences and uncer
tainties; and (4) process knowledge 
essential to optimizing robot activities. 
Such an automatic robot program
ming system is being developed to 
meet the dual-use defense and com
mercial ship construction needs of 
American shipyards under the Tech
nology Reinvestment Project (TRP) for 
Shipbuilding Robotics. This system au
tomates the programmer's task of 
identifying location of welds, assign
ing weld process parameters and 
adaptive welding strategies to each 
joint. 0320414.

SWZ 97-11-9
Development of cost-effective 
computer management Informa
tion systems for small shipyards.
Hills, B.; Evans, M.; Brewster, A.
Journal of Ship Production (001492), 
199705, 13/2, pg-125, nrpg-13, ta-1, 
dr-5, ENG
The introduction of new technology 
into small companies which have limi
ted resources is a complex process of
ten involving a change in culture 
which needs to be supported by staff 
development programmes.

Collaborative schemes involving uni
versity staff and company personnel 
are an effective way of assisting the 
process of new technology introduc
tion. This paper describes one such 
scheme, the Teachinq Company 
Scheme, and how it was used to im
plement a fully integrated manage
ment information system into a small 
ship repair yard. Details are given of 
the approach utilized, based on busi
ness process analysis, including formal 
modelling of the key functional activi
ties. 0320231.

SWZ 97-11-10
Health and safety aspects In de
commissioning and dismantle
ment.
Copland, M.
Decommissioning of Offshore Oil and 
Gas Installations (070696), 199609/ 
11, pg-1, nrpg-10, ENG 
The decommissioning and dismantle
ment of offshore installations is the fin
al part of their life cycle and as such 
the approach to health and safety du
ring these activities should be the sa
me as during the operating phase of 
their life cycle. This means that due 
consideration must be taken of the 
particular hazards that are likely to oc
cur and any necessary control meas
ures must be identified and imple
mented. The safety management sys
tem (SMS) plays a significant role in 
the control of these hazards. 
0620116.



SWZ 97-11-11
Reliability comparative analysis 
of electromechanical systems for 
ship propulsion.
Pierrot, L trocchia, M.
AES 97, civil or military All Electric Ship 
(070105), 199703, 1, pg-179, nrpg-6, 
gr-2, ta-5, dr-1, ENG 
Ship electric propulsion systems can 
be realised by several solutions. This 
study develops a new multi-decision 
criteria analysis method able to take 
into account the technical and econo
mical aspects. A comparison between 
basic and redundant configurations, 
including current source inverters, al
lows to demonstrate the influence of 
the electronic, electric and mechanical 
components reliability. Finally, an eco

Ll
In de serie "Delft Maritiem", uitgege
ven door de Delft University Press zijn 
weer drie nieuwe boekjes verschenen:

"Scheepsbouw en Technologie In 
Nederland", door Prof. Ir. S. 
Hengst en R.W.F. Kortenhorst

De maritieme sector in Nederland zit 
in de lift. De overheid herkent het be
lang ervan voor de Nederlandse eco
nomie. Brussel wijdt omvangrijke stu
dies aan de mogelijkheden het vervoer 
over water te stimuleren.
De schrijvers van dit boekje geven aan 
waar de kansen voor een verdere ver
betering van de Nederlandse scheeps
bouw liggen. Een visie 'met de voeten 
op de grond' zoals zij schrijven. De be
nadering is vanuit de markt. De mari
tieme markten worden besproken en 
de belangrijkste trends in de markt
ontwikkelingen worden aangegeven 
en geplaatst in de geschiedenis van 
scheepsbouw en scheepvaart.

Na een bespreking van de 'state-of- 
the-art' in de technologie van de 
scheepsbouw worden de mogelijkhe
den tot het vernieuwen van de tech
nologie, het verhogen van de produc
tiviteit en verslagen van de kosten in 
het productieproces besproken.
Een pleidooi voor een Nederlandse 
koers, die de visie van het nieuwe 
scheepvaartbeleid van Verkeer & Wa
terstaat ondersteunt en doortrekt naar 
de scheepsbouw.

"Tekenen met bits en bytes"
bevat de teksten van drie voordrach
ten die gehouden zijn op een sympo
sium dat ter gelegenheid van het af
scheid van dr.ir. K.|. Saurwalt werd ge
organiseerd.

Vanuit drie verschillende invalshoeken, 
de gespecialiseerde soft-ware ontwik

nomic analysis based on formulations 
including clearly the technical para
meters is proposed and discussed. 
0160140; 0160300; 0120510.

SWZ 97-11-12
Corrosion resistance of alumini
um and stainless steel In water 
Jets.
Alexander, K.
Fast ferry international conference 
(071355), 199702, 1/13, pg-1, nrpg- 
32, gr-3, ta-1, dr-6, ENG 
Waterjets are normally built by one 
manufacturer and on-sold to be instal
led in a customers vessel. In designing 
waterjets against corrosion the engi
neers must anticipate the types of wa
ters, the periods of mooring and the

kelaar, het classificatiebureau en de 
wetenschapper wordt een overzicht 
gegeven over de CAD/CAE/CAM/CIM 
ontwikkelingen in de scheepsbouw. 
Van de numerieke bestuurde brand- 
snijmachine naar tekenen, ontwerpen, 
werkvoorbereiding en productie. Of
wel het organiseren en communice
ren van informatie.
Waar liggen de mogelijkheden? Wat 
mogen we verwachten op het gebied 
van de organisatie van de productie, 
het elektronisch keuren van tekenen of 
het aansturen van robots?
De mogelijkheden zijn groot, maar er 
zijn ook hoge drempels.
Drie visies op de te verwachten ont
wikkelingen.

"De leerstoel scheepsbouw In 
perspectief" een Jaarverslag van 
1996, door Prof.lr.S. Hengst.

De TU Delft is in beweging. Een bewe
ging die vooral wordt veroorzaakt 
door de teruglopende financiering uit 
de zogenaamde eerste geldstroom.

Met name de kleinere studierichtin
gen, dus ook een in Nederland unieke 
studierichting Maritieme Techniek, 
staan in de nieuwe financiële model
len onder druk.

'De leerstoel Scheepsbouw in perspec
tief' schetst een beeld van de verande
ringen en geeft aan wat de effecten 
zijn op onderwijs en onderzoek.

Er wordt een overzicht gegeven van 
het onderwijs en van de groei in op
drachten voor onderzoek die in sa
menwerking met het bedrijfsleven, de 
scheepsbouw, wordt uitgevoerd.
De thema's en werkwijze worden kort 
beschreven.

Het boekje bevat eveneens een aantal

materials of construction of the custo
mer's vessel. The chosen material 
combinations and corrosion preven
tion measures in the waterjets must 
accommodate the full range of service 
requirements in the marine environ
ment. Solutions to the corrosion pro
blems involve a suite of corrosion pre
vention measures which are based in 
the corrosion background concepts 
discussed in this paper. 0160145; 
0140630.

SWZ 97-11-13
An economical shlploadlng sys
tem for the 21 st century.
Horak, R.M.
Bulk Solids Handling (000312), 
199706, 17/2, pg-205, nrpg-7, ta-1.

overzichten:
- de ingenieurs die sinds 1987 bij de 

leerstoel scheepsbouw zijn afgestu
deerd en in 1996 bezig waren met 
afstuderen.

- een overzicht van de opdrachten 
voor derden sinds 1991.

- overzichten van publicaties, lezin
gen en boeken sinds 1991.

- een overzicht van het lopende on
derzoek in scheepsbouw en binnen
vaart.

Kortom, lezenswaardig voor diegenen 
die geïnteresseerd zijn in het onder
zoek voor de scheepsbouw en de bin
nenvaart, de projecten die daarbij zijn 
uitgevoerd en het onderwijs bij de 
leerstoel scheepsbouw.

Handboek afvalwaterbehande
ling verschenen
Dit nieuwe praktische handboek, uit
gebracht door de VOM (Vereniging 
voor Oppervlaktebehandeling van 
Materialen) te Bilthoven is in eerste in
stantie bestemd voor bedrijven die fy
sische, chemische en elektrolytische 
oppervlaktebehandelingen uitvoeren, 
waarbij met metalen verontreinigd af
valwater ontstaat. Hieronder vallen 
ook bedrijven, die (alleen) natte voor- 
en nabehandelingen uitvoeren, zoals 
reinigen, ontvetten, fosfateren en ch- 
romateren. Maar ook tal van andere 
bedrijven in de metalektro-industrie 
kunnen hier hun voordeel mee doen!

Een greep uit de inhoud: wet- en re
gelgeving, de invoering, van milieu- 
zorg(systemen), de gevolgen van de 
afspraken met de metalektro-industrie 
in het kader van het doelgroepenbe
leid, energiebesparing, de CUWVO 
aanbeveling voor de oppervlaktebe
handeling van metalen uit 1987 en de 
internationale afspraken in het kader 
van het Noordzee en het Rijn actiepro

dr-3, ENG
The purpose of this paper is to intro
duce and compare a new type of ship- 
loading system with systems already in 
use. The intent of the writer is to provi
de a fair order of magnitude comparis
on, rather than exact project estima
tes, and to show the relative differen
ces in weights and physical sizes for 
both the shiploaders and their suppor
ting marine structures. For comparis
on purposes, historical data regarding 
other systems in previously published 
papers and information on existing 
systems are utilized. 0420210

gramma, zoals deze vertaald zijn in de 
CUWVO aanbeveling 1996, de rele
vante gevolgen van de gewijzigde 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewa
teren (WVO) en de nieuwe wetten 
Wet Milieubeheer, Wet Verbruiksbe
lasting op Milieugrondslag en Alge
mene Wet Bestuursrecht (dus onder
meer de vergunningverlening (proce
dure), financiële verplichtingen zoals 
verontreinigingsheffing, milieubelas
ting en leges, en de handhaving). Er 
wordt ingegaan op het voornemen 
van de Nederlandse Overheid om ei
sen te stellen aan de lozing van alumi- 
niumverbindingen.
Ook zijn er hoofdstukken opgenomen 
over (grond)waterbesparing en de 
omgang met rest-en afvalstoffen, die 
bij de oppervlaktebehandeling, van 
metalen ontstaan. In de bijlagen staat 
informatie over onder andere de 
schadelijkheid van water verontreini
gende stoffen, externe veiligheidsver- 
eisten, vaststelling van de verontreini
gingsheffing oppervlaktewateren en 
het meten, bemonsteren en analyse
ren van afvalwater.

Het boek is met financiële steun van 
het SSWB (regeling van het Ministerie 
van Economische Zaken) tot stand ge
komen. Doordat de kosten voor de 
productie van het Handboek beperkt 
gehouden konden worden, bedraagt 
de prijs slechts ƒ  195,- exclusief BTW. 
Het Handboek Afvalwaterbehandeling 
(ISBN nr. 90-7606901-8) is een 'must' 
voor elk bedrijf dat op de een of ande
re wijze met afvalwaterzuivering te 
maken heeft.

Voor meer informatie of het plaatsen 
van een bestelling kunt u contact op
nemen met de VOM, Postbus 120, 
3720 AC Bilthoven, tel. 030.2287111, 
fax 030-2287674.

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



Founded in 1935 by the leading 

naval shipbuilders and engineers 

in the Netherlands, Nevesbu has 

gained a worldwide reputation in 

naval ship design, ma

rine engineering and 

maritime technology.

NAVAL ARCHITECTS & MARINE ENGINEERS

O F F S H O R E
C O N S U L T A N T S

ij_i » t a r ; nu f i r  a n

D E S IG N  
E N G IN E E R IN G  

A N D  
S A FE TY  STUDIES

QUALITY AND ADVANCED TECHNOLOGY

N EVESBU - N e th e rla n d s  U n ite d  S h ip b u ild in g  Bureaus 
P.O. Box 16350 -  2500 BJ Th e  H a g u e  - Th e  N e th e rla n d s  
P h o n e : (+  31 70) -  3 497 979 - Fax: (+  3 1 7 0 ) -  3 854 460

This expertise and experience 

is applied to special purpose 

ships - such as research vessels, 

product tankers and SWATH 

vessels - and in particular to the 

design and engineering of off

shore floating (production) sto

rage and offloading vessels,

Other important activities are 

surveying and consultancy com

prising feasibility- and reliability 

studies, project management, 

risk- and fatigue analyses, safety 

studies and user manuals.



RODUK
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Handboek

oias voor materialen en vervaaraigingstecnmeKen
door H. Bos Waaldijk en Ir. W. Poelman

Bestel deze unieke uitgave!

Toegankelijk en functioneel
Prixlukl handhoek is opgebouwd uit /.es functionele delen, die toe
gankelijk zijn opgezet. Het registerdeel bestaat o.a. uit drie systema
tische indexen voor respectievelijk materialen, vervaardigingstech- 
nieken en technische functies. Met behulp van het overkoepelende 
trefwoordenregister kunnen onderwerpen snel worden opgezocht. 
Vervolgens zi jn afzonderlijke hoofdstukken gewijd aan materialen, 
vervaardigingstechnieken en technische functies.

Produkt Handboek
G id s voor materialen en
vervaardigingstechnieken
IS B N  WfHK)7 781 4
losbladig in 1 band. Hoofdwerk 250
pagina's. Aanvullingen 2 maal per jaarca. 1 tX) pagina's. Prijs
hoofdwerk ƒ 124,-; paginaprijs aanvullingen ƒ0,75 incl. BTW . excl.
verzendkosten.

^Speciaal voor Produkt Handboek is een 
unieke verzamelband ontworpen, van 
aluminium sandwieh-materiaal.

W Y T , > » ’

o
W Y T  Uitgeefgroep 

Antwoordnummer 20173  

3002 AK. Rotterdam 

faxen kan ook: 010 - 478 09 04

• Ontwerpinformatie voor de industrieel 
productontwikkelaar nu in één uitgave

• Eindelijk alie materialen, vervaardigings
technieken en technische functies in één 

overzichtelijk handboek

• Specifiek voor productontwerpers 
werkzaam bij bureaus èn in de industrie

• Ontworpen door ontwerpers voor 
ontwerpers

Materialen
• eigenschappen
• specifieke functies en toepassingen
• verw ijzing naar vervaardigings

technieken en  leveranciers

X
Vervaardigingstechnieken
• produktietechnieken
• assem blagetechnieken
• verw ijzing naar m aterialen, 

functies en leveranciers

Technische functies
• beschrijving van vele technische functies
• toepassingen in m aterialen
• toepassing in halffabrikaten en 

com ponenten

A N D B O E k

Bestelt ex. Produkt Handboek a ƒ  124,-en een abonnement
op de aanvullingen, tot wederopzegging.
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eerste onderhoudsarme cutteraandrijving

Bakker Sliedrecht heeft als eerste bij een cut
terzuiger de cutteraandrijving uitgevoerd door 
een combinatie van een kortsluitanker motor in 
combinatie met een frequentie regeling. Een en 
ander werd vroeger voornamelijk uitgevoerd 
middels een onderhouds-gevoellge gelijkstroom 
aandrijving. Met deze innovatie hoog-dyna
mische draaistroom oplossing is een continu 
baggerproces mogelijk. Het onderhoud is voor
namelijk beperkt tot de lagering. Bakker leverde 
het schip turn-key op, inclusiel de elektrische 
installatie, schakelborden, onderwaterpomp- 
motor. lieraandrijvingen. etc.

‘ Bakker Sliedrecht 

Electro Industrie B.V.
TelJFax (0184)41 66 00/41 01 44 

Engineering. Aandrijvingen. Automatisering. 

Installatie en Service.

Bakker Repair B.V.
Tel/Fax (0184) 41 05 55/41 18 53 

Revisie. Reparatie. Wikkelen.

Balanceren en Diagnoses.

BRKIiERSLIEDRECHTt t

Kwaliteit... 
in gespecialiseerde 

Produkten.
125 jaar scheepsbouwervaring komt tot uitdrukking in de 
kwaliteit van de produkten die Van de G iessen levert:

• straalbuizen • 
drukwerk t.b.v. 
industrie

V A N  G E  G IE S S E N
Hardinxveld-Giessendam 
Tel (0184) 61 31 11, Fax (0184) 61 84 20

ankers ■ roeren • constructie- en 
scheepsbouw, offshore en bagger-

D a t e m a

- Worldwide stock of nautical charts 
and publications.

- DFANS: Datema Folio and Notices 
Service.

- Automatic chart correction 
database, including weekly updates.

- Comprehensive stock of nautical 
books and software.

- Nautical- safety- and medical 
equipment.

- Authorized compass adjusters and 
repairshop.

Amsterdam
Datema Am sterdam
Pr Hendrikkade 176/50, P.O. Box 1691 
1000 BR  Amsterdam, The Netherlands 
Telephone (+31) (0)20 427 77 27 
Fax (+31) (0)20 427 95 66

Delfzijl
Datema Delfzijl
Oude Schans 11, P.O. Box 101 
9930 AC Delfzijl, The Netherlands 
Telephone (+31) (0)596 61 38 10 
Fax (+31) (0)596 61 52 45

Rotterdam
Datema Rotterdam
Veerhaven 10, P.O. Box 23110 
3001 KC Rotterdam, The Netherlands 
Telephone (+31) (0)10 436 61 88*
Fax (+31) (0)10 436 55 11



S C H E E P S W E R K T U I G K U N d o o r  J . v a n  V l i e t

Elektrotechnische installatie en voor
zieningen op de “Schleswig-Holstein” 
en de “ Deutschland”
De heer Van Vliet Is Hoofd Engineering bil Croon Elektrotechniek 
Zie ook SWZ van september 1997- pagina 28.

Energie-opwekking en distributie
Door de eis van de rederij voor 50% re
dundantie in het elektrische gedeelte 
van de aandrijving (CL; RP 50) is geko
zen voor verdeling van de hoofd ener
gie-opwekking over 2 machinekamers 
te weten:

* machinekamer Noord
* machinekamer Zuid

Als spanning is gekozen voor 3 x 6,6 kV 
-50 Hz.

De keuze van 6,6 kV is mede gebaseerd 
op het totaal geïnstalleerde vermogen 
(E-vermogen 17 MVA), wat in verband 
met de diesel-elektrische voortstuwing 
te hoog is voor laagspanning.

De opwekkingseenheden zijn als volgt 
over de machinekamers verdeeld:

* Machinekamer Zuid, twee eenheden 
a 3,77 MVA

* Machinekamer Noord, één eenheid 
a 2,8 MVA en één eenheid a 
3,77 MVA.

Per motorkamer zijn twee schakelbord- 
ruimtes opgenomen waarin zich de 
middenspannings-borden bevinden, 
alsmede de frequentie-omvormers ten 
behoeve van de aandrijfmotoren van 
de roerpropellors. De middenspan- 
nings-transformatoren zijn per zijde in 
een aparte ruimte opgesteld en bestaan 
per zijde uit:

* één transformator ten behoeve van 
het boordnet 6.600 / 400 V - 2 MVA.

* twee 3-wikkelingstransformatoren 
ten behoeve van het voeden van de 
12-pulsige frequentie- omvormers 
voor de aandrijvingen, elk 6.600 / 
690 V - 3,6 MVA. ~

Uit oogpunt van bestuurbaarheid van 
het schip is er voor gekozen dat vanuit 
de ene schakelbordruimte de roerpro
pellors links voor en rechts achter en 
vanuit de andere rechts voor en links 
achter worden gevoed. Hierdoor be
reikt men dat bij het uitvallen van een 
der middenspanningsborden het schip 
nog redelijk kan manoeuvreren.

Het 400 V boordnet wordt gevoed via 
twee transformatoren die elk van vol
doende capaciteit zijn om het totale 
boordnet te voeden. Deze transforma
toren voeden elk een 400 V laagspan
ningsbord. Deze laagspanningsborden 
zijn via koppelschakelaar aan elkaar te 
koppelen zodat het uitvallen van één 
transformator geen gevolgen heeft 
voor het boordnet.
Het boordnet is uitgevoerd als een vier 
leidernet met geaarde nulleider.
In geval het boordnet onverhoopt 
mocht uitvallen, treden de noodvoor
zieningen in werking.

P R IN Z IP -D A R S T E L L U N G
USV VERTEILER



dundante bus verbonden met de werk
stations in de beide stuurhuizen en de 
motorkamer-controleruimtes. Deze in
stallaties zorgen er voor dat deze sche
pen tot de meest geavanceerde sche
pen behoren die momenteel in de vaart 
zijn.

Veiligheid si nstallatie
Aan boord zijn ondermeer de volgende 
veiligheidssystemen geïnstalleerd.

Bewaking huiddeuren
Door middel van camera's gericht op
de deuren met beeldschermen op de
bruggen.
Tevens wordt middels signaaltableaus 
de positie van de diverse vergrendelin- 
richtingen aangegeven.

Het geheel wordt gecontroleerd vanuit 
de motorkamer controleruimte met be
hulp van een powermanagementsys- 
teem dat er voor zorg draagt middels 
trendanalyse op de belastingsvraag dat 
de belastingsgraad aan de dieselgene
rator sets wordt geoptimaliseerd en het 
aantal starts en stops van de sets wordt 
geminimaliseerd.
De complete bedieningsalarmering en - 
monitoring van de installatie vindt via 
beeldschermen en keyboards plaats, 
terwijl voor eventuele calamiteiten een

Deze bestaan uit:

* noodgenerator 3x400 V - 50Hz - 
385 kW cos 0,8;

* statische no-break installatie 3x400 / 
230 V 30 kVA, half uur bedrijf;

* twee statische no-break installaties 
ten behoeve van de 24 V noodge- 
bruikers, elk 24 V - 300 Ampère.

gen zoals synchroniseren, belasting ver
delen en dergelijke lokaal op de scha
kelborden uit te voeren.
Het powemnanagementsysteem is ge
koppeld aan een geïntegreerd alarme
ring-, monitoring- en communicatie-

Branddetectie
Door middel van adresseerbare detec
toren wordt een eventuele brand gede
tecteerd en op de bruggen wordt op 
beeldschermen aangegeven welke sen

sor heeft aangesproken. Indien ge
wenst wordt de ventilatie in de be
treffende sectie gestopt en worden de 
brandkleppen in de kanalen alsmede 
de branddeuren gesloten.
Dit alles heeft tot doel de brandhaard te 
isoleren en hierdoor de gevolgen te be
perken.
De positie van de brandkleppen en - 
deuren worden eveneens op de brug
gen aangegeven middels beeldscher
men.
Voor het geven van instructies is een 
uitgebreid P.A. systeem aangebracht. 
Dit systeem wordt ook gebruikt voor 
amusement.
De autodekken zijn uitgerust met een 
gasdetectie-installatie.

Vluchtwegaanduidingen en noodverlich- 
tingsinstallaties.
Voor de noodverlichting is gekozen 
voor decentrale units voor zowel de 30 
minuten als de drie uur verlichting. De

blindschema is opgenomen die de situ
atie van de hoofdverdelingen weer
geeft.

Bij noodsituatie is het ook mogelijk de 
dieselaggregaten lokaal te starten en te 
stoppen alsmede de vereiste schakelin

systeem ten behoeve van de 
voortstuwings- en stuurinstallatie.
Dit systeem is evenals de opweklkings- 
en distributie-installatie verdeeld over 
twee centrale processor units waarmee 
de totale units zijn verbonden.
De processor units zijn middels een re-



vluchtwegaanduidingen worden ver
zorgd door armaturen gevoed vanuit 
de centrale U.P.S. en door luminiceren- 
de stroken. Om deze stroken voldoen
de 'op te laden' is de lokale verlichting 
aangepast.

Verdere installaties:
* Verkeersregelinstallatie op de auto- 

dekken
* Aansluitingen ten behoeve van IC-3 

treinstellen
* Een zeer uitgebreide kombuisinstalla

tie met een totale aansluitwaarde van 
750 kW

* Een data-netwerk ten behoeve van 
het scheepsbedrijf

* Een netwerk ten behoeve van de kas
sa's, pantry's en cafetaria's

* Een uitgebreide telefooninstallatie 
met publieke telefoons die via het 
GSM-net de verbinding met het vas
te land mogelijk maakt.

* TV-systemen ten behoeve van infor
matie en beveiliging van de winkel.

* Centrale klokinstallatie.

Kabelinstallatie
Om veiligheidsredenen zijn alleen halo- 
geenvrije kabels toegepast, zodat 
wordt voorkomen dat ten gevolge van 
brand door de kabels giftige gassen 
worden gevormd. Het gebruikte type is 
SHF 2 (verhoogd oliebestendig) terwijl 
in de accommodatie het type SHF 1 is 
toegepast.
Uit oogpunt van E.M.C. eisen is de be
kabeling hoofdzakelijk uitgevoerd met

kabels voorzien van een koperen af
scherming. Tevens is bij de installatie 
een duidelijke scheiding gehouden tus
sen de diverse systemen om de weder
zijdse beïnvloeding tot een minimum 
te beperken.

Deze schepen met hun deels in glasve
zel uitgevoerde netwerken behoren tot 
de technisch zeer geavanceerde sche
pen, geheel gebouwd volgens de hui
dige 'state of the art' waardoor er maxi
male service door een minimaal aantal 
medewerkers verwezenlijkt kan wor
den.

UDEMA M ARITIM E B.V

Voor het uitzenden, detacheren, werven & selecteren van“  ZEEVAREND PERSONEELUDEMA Harlingen: tel 0517-416674, fax 0517-415824, telex 46807 udema nl

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



L27/38 s  s 
A propulsion (Bâw 
package for 
the 21 st century
The L27/38 from MAN B&W Alpha takes the innovation 
of MAN B&W ’s new generation of marine diesel engines into 
propulsion. The many benefits of its advanced, streamlined design 
include com pact dimensions, fewer components, easy installa
tion, modular maintenance and exceptional economy.
There are 6, 7 and 8-cylinder versions of the L27/38, producing 
2040-2720 kW at 800 rpm. Its combination with A lpha’s newly 
developed range of gearboxes, propellers and control systems 
provides a fully integrated propulsion package.

P R O P U L S I O N  S Y S T E M S

M AN  B&W  D iesel A/S, 
A lpha Diesel 
Niels Juels Vej 15 
DK-9900 Frederikshavn 
Telephone: +45 96 20 41 00

MAN B&W Alpha has been designing innovative propulsion 
systems since 1902. The L27/38 propulsion package is firmly in 
that tradition, maintaining the high levels of quality and reliability 
achieved by its predecessors. It will set the standard for the world 
fleet’s marine engines until well into the 21st century.



28e internationale maritieme tentoonstelling 
10e internationale binnenvaart tentoonstelling 
1 8 - 2 2  november 1997

Volle kracht _ 
vooruit naar 
Europort 97

O P EN IN G ST IJD E N :

Dinsdag t /m  vrijdag van 
11.00 tot 18.00 uur 
Donderdag van 11.00 tot 21.00 uur 
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

De Amstelhal is op werkdagen 
geopend vanaf 10.30 uur

ANTWOORDCOUPON Opsturen naar: Europort 97, Amsterdam RAI, Postbus 7 7 777  1070 MS Amsterdam, Tel.: 
Sluur mij Informatie over deelname aon Europort 97 Stuur mij ■ lo d ra  beschikbaar ■

N aam : Firma:

020 5 4 9  12 12, Fax: 0 2 0  646  44 69. 
informatie over congressen en bezoekersinformatie
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Commentaar naar aanleiding 

van de nieuwe Zeevaartbeman- 

ningswet

De volgende brief ontvingen wij van 
de heer j. T. van der Meij:

De nieuwe zeevaartbemanningswet 
stelt dat een MBO diploma voldoende 
is om alle funkties aan boord van ne
derlandse koopvaardij schepen uit te 
oefenen. Inclusief de functie van ge
zagvoerder.
Hiermee stapt de wetgever af van de 
degelijkheid van diplomering die in de 
20 ste eeuw voor de Grote Handels
vaart gegolden heeft. Bij de Kleine 
Handelsvaart hecht men traditie ge
trouw minder waarde aan een goede 
theoretische opleiding dan aan prakti
sche ervaring. De diploma eisen lagen 
daar aanmerkelijk lager. Nadat de be- 
voegdheidsgrens van Kleine Handels
vaart kapiteins gegaan is van schepen 
van 500 BRT naar 75 m lengte naar 
6000 GT en via geringe bijscholing, 
zeer recentelijk, naar 9000 GT, wil 
men nu de Grote Handelsvaart diplo- 
ma-eisen afschaffen. De Kleine Han
delsvaart is in de naoorlogse jaren van 
de kustvaart meer en meer overge
gaan op wereldwijd varen en op lange 
trajecten hebben grotere schepen een 
beter rendement. De behoefte aan 
steeds grotere schepen is bij KHV rede
rijen dan ook aanwezig.
Maar op de een of andere wijze is men 
afkerig om de daarbij behorende di
ploma eisen te aanvaarden. Merk
waardig omdat vele KHV officieren be
reid zijn om via bijscholing de GHV di
ploma's te behalen. Grotere schepen 
zijn gecompliceerder, niet zozeer om 
ze te varen, als wel met betrekking tot 
de lading behandeling. De vele partij
en lading vragen om een uitgebreide 
administratie en ook de separatie- 
voorschriften met betrekking tot het 
vervoer van gevaarlijke stoffen maken 
dat de werkzaamheden aan boord 
voor de officieren gecompliceerder en 
theoretischer worden.

De naoorlogse geschiedenis van het 
zeevaartonderwijs.
De Grote Handelsvaart(GHV).
In de jaren 50 bestond de opleiding 
tot gezagvoerder op Grote Handels
vaart schepen uit een 2 jarige primaire 
opleiding + 1 jaar stage gevolgd door 
het rijksexamen 3e stuurman.

Vervolgens, na het behalen van 2 jaar 
vaartijd, naar school voor een cursus 
van een Q jaar met als afsluiting rijks
examen voor het diploma 2e stuur
man.
Na 2 jaar varen in het bezit van diplo
ma 2e stuurman een klein jaar naar 
school gevolgd door rijksexamen Ie 
stuurman, waarmee de bevoegdheio 
om als kapitein te varen verkregen 
werd.
Voor deze werkwijze was gekozen om
dat men van mening was dat pas na 
het opdoen van praktijkervaring en 
het opfrissen en uitbreiden van theo
retische kennis van bekwaamheid ge
sproken kon worden.
Deze wijze van opleiden werd 'de ran
gen opleiding' genoemd. Voor de op
leiding van scheepswerktuigkundigen 
bestond eenzelfde systeem.
In de jaren 60 werd 'zeevaartschool' 
omgezet in 'hogere zeevaartschool', 
evenals MTS omgezet werd in HTS. 
De reden hiervoor was dat in Australië 
en Canada niet begrepen werd hoe je 
van een HBS (high school) kon pro
moveren naar een MTS (medium le
vel).
Een verzwaring of verandering van on
derwijs programma's lag hier niet aan 
ten grondslag. De overgang van 'zee
vaartonderwijs' naar 'hoger zeevaart
onderwijs' is dus louter een kwestie 
van naamsverandering geweest om 
duidelijker over te komen naar Anglo- 
saksische landen in het belang van on
ze emigranten naar die landen. 
Eveneens in de jaren '60 kwamen er 
bezwaren tegen de vervolgopleidin
gen in het rangensysteem in verband 
met de kosten. (Er werd minder over
werk gemaakt en het overwerk was de 
spaarpot voor de bekostiging van het 
studieverlof).
Tevens bestond er bij velen de wens, 
zeker bij het onderwijs en bij oud zee
varenden in walfuncties, om de basis 
in het zeevaartonderwijs te verbreden. 
Het zeevaartonderwijs moest af van 
een te eenzijdig gericht zijn op de 
scheepsfunctie. (Niet alleen uit de wis
kunde halen wat in de zeevaartkunde 
nodig was, maar echt wiskundeonder
wijs. Hetzelfde voor natuurkunde en 
mechanica. Meet en regeltechniek in 
verband met de snel toenemende au
tomatisering. Informatica.)
Zo kwam de HTS-gestructureerde ho
gere zeevaartopleiding tot stand. Een 
vier jarige opleiding met een stagejaar 
in het 3e jaar en een 4e jaar met een

afstudeeropdracht. Alle vervolgoplei
dingen wenden vervangen door een 
opfris- en management cursus van on
geveer 6 weken, waarmee de be
voegdheid voor de functie kapitein of 
hoofdwerktuigkundige GHV verkre
gen werd. De hogere zeevaartoplei
ding won in aanzien, trok studenten 
aan met gemiddeld meer vooroplei
ding un maakte dat scheepsofficieren 
makkelijker konden overstappen naar 
een walbaan.
De reders zeiden: "Wij hebben be
hoefte aan zeelieden en niet aan pro
fessoren".
In de jaren 80 ontstond door voort
gaande automatisering behoefte aan 
integratie van de 2 disciplines scheeps- 
werktuigkunde en stuurman (nauti- 
cus). Deze integratie kwam in de jaren 
'90 tot stand waardoor de maritiem 
officier in de plaats kwam van stuur
man en scheepswerktuigkundige. 
Maar de hoofdwerktuigkundige bleef 
bestaan en evenzo de Ie  stuurman en 
de kapitein.
Waarmee gezegd is dat een volledige 
integratie van de 2 disciplines nooit tot 
stand is gekomen.

De Kleine Handelsvaart (KHV).
De opleiding voor de Kleine Handels
vaart was in de jaren '50 een 1 -jarige 
opleiding. Lagere school was voldoen
de vooropleiding. Het vaargebied was 
beperkt tot de Oostzee en de Neder
landse kust tot Duinkerken en de En
gelse kust. Voor het gebied was een 
zeemansgids gemaakt in het Neder
lands. Wilde men met een KHV schip 
buiten het gebied varen dan was aan
vulling op het KHV diploma een ver
eiste. Men moest bijleren voor de En
gelse taal en het maken van een astro
nomisch bestek. De opleiding duurde 
ongeveer een halfjaar.
In de jaren '60 is ontstaan een middel
bare zeevaartschool in het kielzog van 
het hoger zeevaartonderwijs en naar 
het model van het middelbaar tech
nisch onderwijs.

De International Marltime Organlsa- 
tlon (IMO).
Toen in de jaren '60 en '70 steeds 
meer ontwikkelingslanden deel gin
gen nemen aan de scheepvaart bleek 
hoe slecht de bekwaamheid van de 
bemanning was. De kennis van de ver
keersregels op zee was onvoldoende, 
maar ook de kennis van de brandbe
veiliging aan boord, de ladingbehan-

deling, inertgas installaties, navigatie 
instrumenten enz.
Als gevolg kwam IMO met minimum 
eisen voor het kennisniveau van koop
vaardij officieren. De Standards of Trai
ning, Certification and Watchkeeping. 
(het STCW-verdrag).
Dit verdrag dateert uit eind jaren '70 
en is in de jaren '90 uitgebreid en ver
beterd. Het niveau is lager dan wat in 
Nederland in de Grote Handelsvaart 
aangehouden werd.

De kapitein.
De Schepenwet wijst de kapitein aan 
als de verantwoordelijke voor de vei
ligheid van opvarenden, schip en la
ding. Deze verantwoordelijkheid ligt 
dus aan boord van de schepen en niet 
aan de wal op kantoor van de rederij. 
De stafofficieren (kapitein, hoofdwerk
tuigkundige en le  stuurman) dienen 
dan ook een opleidingsniveau te heb
ben dat hen in staat stelt het veilig
heidsrisico te beoordelen, Ook met 
Nederlandse schepen vinden scheeps
rampen plaats. Nog steeds. (Zie de 
uitspraken van de Raad voor de 
Scheepvaart). Afgestudeerden van het 
middelbaar zeevaart onderwijs, met 
MAVO als vooropleiding, hebben niet 
voldoende kennis om de aan een staf
officier toegemeten verantwoordelijk
heid te dragen. Er zal na 4 jaar praktijk
ervaring een herbezinning op het ge
leerde van vroeger en uitbreiding van 
het kennisniveau plaats moeten vin
den in het licht van de verantwoord»- 
lijkheden van een stafofficier. Hiervoor 
zal, denkend aan het rangensysteem, 
een cursus van een schooljaar op een 
hogere zeevaartschool noodzakelijk 
zijn. En in een land waar het de nor
maalste zaak van de wereld is dat een 
onderwijzer(es) van een lagere school 
een opleiding op HBO niveau heeft, is 
daar natuurlijk niets vreemds aan. 2e 
en 1 ste kamerleden doen er dan ook 
goed aan om het wetsvoorstel van de 
nieuwe Zeevaartbemanningswet te 
voorzien van voldoende garantie voor 
een kennisniveau dat hoger ligt dan 
waar het wetsvoorstel in voorziet.

I.T.van der Meij, Oud leraar zeeman
schap van de Hogere Zeevaartschool 
te Amsterdam).
Zuiderdijk 47,1608 MV Wijdenes.
Tel: 0229.S01432



M aritiem e W eg w ijze rs
D irk zw a ge r’s G u ide  1998 K V S A G u id e  1998

D c bekend e engelstalige h.ivengidsen v o o r scheepvaart, 
handel en bedrijf
1 Jirkzw nger’s is de gids v oo r N ieu w e  W aterw eg,
R o tte rd am , E uropoo rt, M aasvlakte, D o rd rech t, Schiedam , 
V laardingcn, Maassluis, M oerd ijk  en R o tte rd am  A irport. 
KVSA Ciuidc is de gids v o o r h e t N oordzeekanaal, A m sterdam , 
IJniuiden, Velsen, B everw ijk, Zaanstad en Schiphol A irport,

Bedrijfsinfo en up-to-date havenkaarten

Beide gidsen bevatten  een overz ich t van nautische en 
techn ische bedn jven , d ienstverlenende instanties en  
consu laten . I )e full co lou r havenkaarten  w o rd en  jaarlijks 
herzien.

Stuur deze bon naar:
W YT U itgeefgroep
Antwoordnummer 2f)173

3020 V B  Rotterdam

faxen kan ook: 010 - 478 00 04

bestel/faxbon

1 Hierbij bestel ik .... ex. D irkzw ager’s Guide 1998 a ƒ46,50  

.... ex. K V S A G u id e  1998a ƒ46,50

(incl. B TW  exd verzendkosten)

F irm an aam :.........................................

T.a.v.: ..................................................

A d re s :..................................................

Po stcode :............................... Plaats: .

Handtekening: ....................... Datum :

Technisch Bureau Rijdam B.V. 
houdt zich bezig met de verkoop 
van oppervlakteveredeling door 
middel van oplas- en 
vlamspuittecnnieken met 
hoogwaardige legeringen.

De productie afdeling bewerkt o.a. 
kleppen en assen voor 
voortstuwingsinstallaties en 
reviseert tevens onderdelen van 
machines uit de chemische, 
kunststof- en papierindustrie.

Het bedrijf draagt zorg voor het 
continue verbeteren van fabricage- 
en bewerkingstechnieken. Al meer 
dan 35 jaar staat een enthousiaste 
groep van 12 vakmensen garant 
voor kwaliteit en service. '

RIJDAM
RIJDAM Technisch Bureau B.V. 
Energieweg 6 
Postbus 118,
2400 AC Alphen aan den Rijn 
TEL (0172) 431621 
FAX (0172) 442954

Onze cliënt „Technisch Bureau Rijdam” B.V. te Alphen a.d. Rijn, houdt zich als 
reparatie- en revisiebedrijf bezig met het beoordelen, bewerken en verkopen 
van slijtvaste lagen op machine-onderdelen. De afzet vindt voor een deel middels 
bestaande relaties plaats. Ter ondersteuning en versterking van onze 
verkoopactiviteiten zoeken wij op korte termijn naar een

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V
Welke in staat is na een korte inwerkperiode professioneel en zelfstandig te werken. 

De functie-inhoud:
■ Het bezoeken van potentiële en bestaande klanten.
■ Het geven van technische adviezen aan hoofden van technische diensten.
■ Het verwerven van aanvragen en het bespreken van offertes.
■ Het afsluiten van orders.
■ Het verstrekken van verkoopinformatie.

De functte-eisen:
■ HBO technisch/commercieel Scheepswerktuigkundige/Werktuigkundige.
■ Aantoonbare adviserende technische verkoopvaardigheden.
■ Gevoel voor menselijke verhoudingen.
■ Bekend met de industriële aanpak van hoogwaardige reparatie- en 

revisiewerkzaamheden.
■ Leeftijd 30-45 jaar.

Het bedrijf biedt u:
■ Een afwisselende verantwoordelijke zelfstandige baan, in het gebied midden- en 

west-Nederland.
■ Ruime mogelijkheden om mee te denken in verdere expansie van de 

onderneming.
■ Als nieuwe medewerker een prima salaris met passende emolumenten.

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging en voldoet u aan ons wensenpakket, 
schrijf dan uw brief voorzien van c.v. en referentienummer JR  BB O 397 aan: 
Stichting PKM: Organisatie adviesbureau voor de metaal 
Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.



VAN DAM MARINE CONTRACTING B.V.
in R ozenburg  (Z -H ) is een jo n g  en dynam isch ingenieursbureau gespecialiseerd in on tw erp  en 
engineering van m odificatie /  conversie van m obiele offshore eenheden en schepen. 
Bij V D M C  w erken ongeveer 20  mensen.

In verband m et uitbreiding van de w erkzaam heden zijn wij op  zoek  naar:

N A V A L  A R C H IT E C T  M /V
Werkzaamheden: Profiel:
- Uitvoeren van hydrostatische berekeningen - HTS / TU - Scheepsbouwkunde / Maritieme Techniek
- Maken van "stability booklets" - Minimaal enkele jaren relevante werkervaring
- Voorbereiden, uitvoeren en uitwerken van stabiliteitsproeven - Bekend met regelgeving van Classification Authorities

- Kennis van Hydrostatica Software (bij voorkeur GHS)

S T R U C T U R A L  D E S IG N  E N G IN E E R  M  /V
Werkzaamheden: Profiel:
- Ontwerpen en berekenen van staalconstructies - HTS /  TU - opleiding
- Uitvoeren van haalbaarheidsstudies / concept engineering / - Minimaal enkele jaren relevante werkervaring

detail engineering - Bekend met regelgeving van Classification Authorities
- Kennis van Finite Element Software (bij voorkeur Ansys / 

Staad)
- Technisch inzicht en creatief in het vinden van oplossingen

M E C H A N IC A L  D E S IG N  E N G IN E E R  M  /V
Werkzaamheden: Profiel:
- Ontwerpen van systemen - HTS / TU - opleiding
- Uitvoeren van procestechnische berekeningen - Minimaal enkele jaren relevante werkervaring
- Uitvoeren van haalbaarheidsstudies / concept engineering / - Bekend met regelgeving van Classification Authorities

detail engineering - Technisch inzicht en creatief in het vinden van oplossingen

S Y S T E E M B E H E E R D E R  M  /V  (d e e ltijd )
Werkzaamheden: Profiel:
- Opzetten en onderhouden van Open VMS netwerk / Windows - Kennis van Open VMS

NT netwerk. - Kennis van Windows NT / Windows 95
- Ontwikkelen en installeren van nieuwe software en Utilities - Minimaal enkele jaren relevante werkervaring

- Kennis van Autolisp, C / C++

V o o r alle genoem de functies geldt:
- Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
- Kennis van Autocad
- Geen 9 tot 5 mentaliteit
- Kennis van Tribon is een pré

Indien U  geïnteresseerd  bent in één van bovengenoem de functies, kunt U U w  sollicitatiebrief en 
curriculum  vitae voor 28 novem ber a s. richten aan: 

Van D am  M arine C ontracting  B.V . 
Postbus 1110 
3180 AC R ozenburg  
t.a.v . de heer ir. J .A .G  B ogaarts 

E ngineering M anager 

V o o r aanvullende inform atie over bovengenoem de functies kunt u  telefonisch con tac t opnem en m et de 
heer ir. J.A .G . B ogaarts, tel: 0181-218953 (tijdens kantooruren).



Kwartaalrapport 
Scheepsbouw

Lloyd’s Register of Shipping 

World Shipbuilding Statistics, 

juni 1997

Het wereldorderboek groeide voor het 
tweede achtereenvolgende kwartaal 
met meer dan een miljoen egt. De 
omvang nam in het tweede kwartaal 
met 1.283.521 egt toe tot 34.991.905 
egt respectievelijk met 1.940.653 gt 
tot 48.952.136 gt. Het aantal schepen 
is echter met 33 gedaald tot 2548.
De opleveringen lagen ongeveer op 
hetzelfde (hoge) niveau als in het vori
ge kwartaal: 401 schepen met in to
taal 4.330.676 egt (6.419.721 gt), dat 
is 20 schepen en 278.450 egt meer, 
maar 277.870 gt minder dan In het 
voorgaande kwartaal.

Er werden 430 nieuwe opdrachten ge
meld, met in totaal 5.950.304 egt 
(8.806.519 gt). Dit is 285.120 cqt en 
354.392 gt meer dan in het voorgaan
de kwartaal, maar 72 schepen minder. 
Volgens de gegevens van Lloyd's 
moet ongeveer een derde van de or
derportefeuille (11,7 miljoen egt) in 
1997 worden opgeleverd, 46% (16,0 
miljoen egt) in 1998 en ruim 20% (7.2 
miljoen egt) in 1999 of later.
De cijfers voor de Top 20' scheeps- 
bouwlanden worden in tabel 1 gege
ven.
De grootste groei was voor Zuid Korea 
en Spanje. Ook Kroatië, de VS, Italië en 
Japan wisten ieder een vooruitgang 
van meer dan 100.000 egt te boeken. 
De belangrijkste verliezers waren Polen 
en Finland, die er elk meer dan 
100.000 egt op achteruit gingen.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de ver
schillende scheepstypen.

Nederland

Ons land neemt met 722.495 egt op 
de wereldranglijst onveranderd de 10* 
plaats in. Naar gt gemeten staat Ne
derland met 462.942 gt op de 16' 
plaats, twee plaatsen lager dan in het 
voorgaande kwartaal. Naar aantal 
schefjen in opdracht staat ons land 
met 156 schepen op een onverander
de 4 ' plaats.
Er waren 29 nieuwe opdrachten met 
122.756 egt en 69.375 gt. Wat nieu
we opdrachten betreft, staat ons land 
op de 10' plaats naar egt, op de 11' 
naar gt en od de 4' qua aantal sche
pen.
Bij de opgeleverde tonnage neemt 
Nederland met 158.743 egt de 6 ' 
plaats in, met 115.069 gt de 11'  plaats 
en naar aantal schepen met 23 stuks 
de 3' plaats.
Tabel 3 geeft voor ons land nadere de
tails.

Toefichting fabelen

De tabellen geven een overzicht van 
de opgeleverde schepen en ontvan
gen opdrachten gedurende het kwar
taal en van de orderportefeuille per 
einde kwartaal, alsmede van de ver
schillen in de orderportefeuille ten op
zichte van het vorige kwartaal (in aan
tallen schepen en compensated gross 
tonnage, orderportefeuille bovendien 
in gross tonnage):
Tabel 1 per land; daarbij is tevens de 
rangorde aangegeven in het be
schouwde kwartaal en (tussen haak
jes) in het voorgaande kwartaal;
Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.

TABEL 1 Opgeleverd 
2 ' kwartaal

N egt

Opdrachten  
2* kwartaal

N egt N

Orderportefeuille  
per 30 juni 1997

egt gt

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N egt

1 ( 1 )  japan 119 1.412.750 103 1.624.815 515 9.274.155 15.147.280 - 20 + 106.864
2 ( 2) Zuid Korea 54 1.041.559 72 2.005.136 319 7.999.787 14.926.055 + 11 + 896.004
3 ( 3) China 22 217.140 28 243.870 208 2.173.458 2.985.210 - 9 - 18.171
4 ( 4) Duitsland 22 253.192 14 295.849 128 2.135.515 2.175.974 - 11 + 36.154
5 ( 5) Italië 7 151.060 13 273.670 101 2.071.32a 2.026.252 + 5 + 135.847
6 ( 6) Polen 13 128.339 4 2.240 110 1.291.075 1.578.088 - 8 - 121.031
7 (11) Span|e 20 56.349 35 363.366 135 971.188 983.875 + 2 + 296.448
8 ( 7) Finland 3 117.104 2 9.310 13 861.837 694.430 - 1 - 109.417
9 ( 8) Roemenië 2 12 682 2 1 7.441 95 752.137 839.164 - 1 - 21.856

10 (10) Nederland 23 158.743 29 122.756 156 722.495 462.942 + 4 - 37.641
11 (13) Kroatië 2 36.334 15 224.600 42 714.351 856.112 + 13 + 183.801
1 2 ( 9 )  Denemarken 5 91.435 3 10.142 34 690.072 923.048 - 7 - 80.523
1 3 (17) USA 9 29.416 13 197.440 72 621.681 643.707 + 4 + 173.375
14 (15) Noorwegen 10 62.131 23 145.965 83 537.488 316.995 + 5 + 29.326
15 (14) Oekraine 0 0 0 0 32 495.700 634.633 - 2 - 31.448
16 (12) Taiwan 6 114.203 3 60.204 30 483.966 685.888 - 2 - 50.926
17(19) Rusland 2 9.657 4 41.715 55 418.418 424.734 + 2 + 25.898
18 (16) Frankrijk 7 170.174 3 79.017 14 375.157 279.730 - 4 - 77.941
19(18) Turkije 5 24498 0 0 50 366.732 465.399 - 7 - 37.598
20 (20) Singapore 11 27.242 10 29.520 41 288.245 302.727 + 1 + 6.418

Wereld 401 4.330.676 430 5.950.304 2.548 34.991.905 48.952.136 - 33 + 1.283.521

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

Centrale Dri|vende 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.



TABEL 2 Opgelevera Opdrachten Orderportefeuille Verschil t.o.v.
2* kwartaal 2* kwartaal per 30 |uni 1997 vorig kwartaal

N egt N egt N egt gf Ncgt

Vloeibaar gastankers 10 326.231 8 133.531 53 1.555.599 1.846.889 - 3 — 271.233
Chemicaliën tankers 17 170.864 43 531.944 182 2.128.627 2.170.944 + 24 + 346.816
Olietankers 24 446.729 61 1.691.002 250 6.158. ’91 13.276.176 + 42 + 1.190.920
Overige tankschepen 3 20.410 0 0 2 16.480 10.300 - 3 - 16.144

Droge bulkschepen 77 1.332.506 53 926.986 368 5.907.967 11.481.140 - 27 _ 465.293
Droge bulk/olieschepen 1 31.758 2 62.722 4 127.722 255.442 + 1 + 30.222
Droge bulk, overig 9 66.852 2 4.997 16 207.887 347.560 - 6 - 61.893
Vrachtschepen 50 248.615 49 282.916 362 2.608.566 2.302.229 - 8 - 2.815
Pass./vrachtschepen 0 0 0 0 3 36.571 26.201 0 0
Containerschepen 58 943.514 35 757.260 455 8.253.849 10.939.140 - 34 - 198.354
Koel schepen 3 24.445 8 74.207 36 433.738 317.334 + 4 + 39.467
Ro-ro vrachtschepen 5 26.482 7 149.112 79 1.395.428 2.042.458 0 + 83.663
Pass./ro-ro vrachtsch. 17 141.523 16 74.778 77 789.515 647.558 - 4 - 65.201
Passagiersschepen 21 266.225 16 416.898 110 3.097.967 2.216.190 - 8 + lSn.486
Overige droge lading 2 18.969 0 0 11 95.579 82.248 - 3 - 22.225

Subtotaal ladingschepen 297 4.065.123 300 5.106.353 2.008 32.813.686 47.961.809 - 25 + 744.416

Visserij vangschepen 42 69.456 57 107.133 235 503.814 163.410 - 12 + 244
Visserij, overig 0 0 0 0 9 16.345 3.269 0 0
Offshore, bevoorrading 4 25.156 16 108.426 40 270.346 103.141 + 11 + 79.113
Offshore, overig 2 13.338 3 477.000 7 493.094 322.810 + 4 + 477.794
Research 2 6.910 3 25.488 18 236.172 132.441 + 1 + 23.468
Slepen/duwen 42 59.730 42 53.879 179 249.323 51.229 - 9 - 29.484
Baggeren 6 63.382 5 66.250 16 211.533 118.298 - 1 + 7.122
Overig 6 27.581 4 5.775 36 197.592 95.729 - 2 - 19.152

Subtotaal bedrijfsvaart. 104 265.553 130 843.951 540 2.178.219 990.327 - 8 + 539.105

Totaal 401 4.330.676 430 5.950.304 2.548 34.991.905 48.952.136 - 33 + 1.283.521

TABEL 3 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil t o.v.
2* kwartaal 2* kwartaal per 30 juni 1997 vorig kwartaal

N egt N egt N egt gf N egt

Chemicaliëntankers 1 3.807 4 23.480 8 42.800 23.300 + 3 + 20.720
Overige tankers 1 7.050 0 0 0 0 0 - 1 - 5.600
Vrachtschepen 9 45.010 3 14.576 54 267.627 166.662 - 8 - 43.323
Containerschepen 3 18.392 0 0 3 13.265 7.170 - 3 - 18.823
Ro-ro vrachtschepen 1 8.693 0 0 2 17.250 23.000 - 1 - 8.625
Pass./ro-ro vrachtsch. 1 12.977 1 1.200 3 36.850 31.400 0 - 11.670
Overige droge lading 2 18.969 0 0 6 62.769 58 648 - 2 - 18.969
Bedrijfsvaartuigen 5 43.845 21 83.500 80 281.934 132.762 + 16 + 48,649

Totaal 23 158.743 29 122.756 156 722.495 462.942 + 4 - 37.641

Als het gaat om aluminium produkten 
en halffabrikaten, kunt u ons veel 
vragen. Wij hebben het meestal op 
voorraad, of we maken het speciaal op

maat voor u. Snel en kwalitatief hoog
waardig. Volgens elk ontwerp en alle 
specificaties. Helemaal naar de normen 
die u opgeeft.

GIZOM
A a n  de le id ing In  a lum inium .

Tel. (0598) 61 57 38. Fax (0598) 61 23 52.
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DEUTZ B.V. S luisjesdijk 145, 3087 AG Rotterdam, Tel.: 010-2992666, Fax: 010-2992677

Nieuwe Vissershaven 17, 8861 NX Harlingen, Tel.: 0517-417025, Fax: 0517-414620 

Loggerstraat 15 ,1976  CX IJmuiden, Tel.: 0255-511547, Fax: 0255-520634 DEUTZ

Scheepvaartindustrie, energievoorziening, landbouw, vervoer.

In onze hoogontwikkelde wereld draait veel 

om de kracht van diesel- en gasmotoren.

De kracht van DEUTZ. 

DEUTZ dieselmotoren worden gekozen 

om hun grote zuinigheid en hoge betrouwbaarheid. 

Zo bouwt DEUTZ aan een nieuwe wereld. 

Betrouwbaar en economisch.

Knowing it’s a.

B o o n k  V a n  L e e u w e n
A d v o c a t e n

Vraagt
(oud-)koopvaardijofficieren, tevens afgestudeerd in het Nederlands Recht, eventueel 
m et relevante ervaring in de advocatuur, te solliciteren naar de functie van:

Juridisch medewerker/ 
Advocaat-stagiaire/ 
Advocaat-medewerker

Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan:
R.A. Klaassen, Postbus 29215,3001 g e  Rotterdam

Voor telefonische inlichtingen kunt u contact opnem en met: 
E.A. Bik o f  R.A. Klaassen, Telefoon o io  - 2 811 811



N a t i o n a a l

Jublleumexposltle: Photographs 
{t MemoHei
Nederlands Scheepvaartmuseum 
Amsterdam
4 oktober 1997 t/m 1 maart 1998 
Het Nederlands Scheepvaartmuseum 
Amsterdam bezit een zeer omvangrij
ke collectie foto's op maritiem gebied. 
In het kader van het 75-jarig jubileum 
van het museum worden van 4 okto
ber 1997 t/m 1 maart 1998 zeldzame 
en nooit eerder getoonde foto's ge
presenteerd in de expositie Photo
graphs 6t Memories.

Oudste foto
De oudste foto van het Scheepvaart
museum dateert van 1845, zes jaar na 
de officiële geboorte van de fotografie. 
De expositie begint met dit originele 
zelfportret van stuurman )an Carel 
Thierry de Bye en het bijbehorende 
scheepsjournaal van zijn reis met de 
schoenerkof Mercurius.

Nostalgische sfeerbeelden 
Aan de hand van prachtige portretfo
to's, fotoalbums en reclamereportages 
toont het Scheepvaartmuseum de 
ontwikkelingen in de maritieme foto
grafie gedurende de afgelopen 150 
jaar. Foto's van Nederlands-lndië in de 
jaren dertig en van de wederopbouw 
van de Amsterdamse haven na de 
Tweede Wereldoorlog geven een nos
talgisch sfeerbeeld.

De fotografen
Photographs 6t Memories omvat een 
selectie uit het werk van vijftien meer 
en minder bekende fotografen, waar
onder reportages van Pieter Ooster- 
huis en Frits Rotgans. Fotoreportages 
van bedrijfsfotografen zoals jaap Nij- 
man en vakfotografen zoals winkelier 
in galanterieën Frans Timmerman, 
brengen het maritieme verleden weer 
tot leven. De onderwerpen die aan 
bod komen variëren van zeilwedstrij
den op het IJ in 1915 tot de bouw van 
de mammoettanker Melania op de 
werf van de Nederlandse Dok en 
Scheepsbouw Maatschappij eindjaren 
zestig. Daarnaast wordt aandacht ge
schonken aan de fotograferende zee
man, die het leven aan boord vaak op 
ontwapenende wijze heeft vastge
legd. Dagelijks wordt een korte 
theatervoorstelling gegeven over het 
leven van fotograaf William A. Crant 
en de bijzondere en extreme omstan
digheden waaronder hij fotografeer
de.

Reisreportages 1957- 1997 
Twee bijzondere reisreportages vor
men het slot van Photographs & Me
mories. In 1957 legde portret- en be-

drijfsfotograaf Willy Schurman een reis 
van het Nederlandse vrachtschip Wol- 
tersum vast. Speciaal voor de expositie 
Photographs & Memories bracht foto
graaf Theo Kampa een reis in beeld 
van het schip Kroonborg. Een selectie 
uit beide reportages toont de verande
ringen in de maritieme wereld van de 
afgelopen 40 jaar.

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

Met dank aan het Maritiem 
Informatiecentrum

December 1997:

Paris, France:
Paris boat show, trade fair
Contact: British Maritime Industries 
Federation, Sarah Bowden, 
tel:+44.1784.473377.

London, UK:
WIGs and ACVs utilising the air- 
sea Interface, RINA small craft 
group International conference
Contact: RINA, 10 Upper Betgrave 
Street, LONDON, SW I 
Fax:+44.171.2456959.

2-4 Cologne, Germany.
Marichem 97
Contact: Marichem Secretariat, Lon
don RAI, Glen House, 200/208 
Tottenham Court Road,
London El P9LA, UK. Fax: 
+44.171.4365694

2-5 Shanghai, China:
Marintec China 97
Contact: Seatrade Organisation, Va
nessa Stephens. Tel: +44.1206.45121 
fax:+44.1206.45190.

3-5 London, UK:
14th Maritime Law Seminar
Contact: LLP, Conference Division. 
Tel:+44.171.5531363, 
fax:+44.171.5531111.

N D A

4-5 London, UK:
Floating production systems
Contact: IBC, tel +44.1 71.4532712)

5-8 Porte de Versailles, Paris, France: 
Maritima, Salon professional des 
activités maritimes, littorales et 
fluviales
Contact: Maritima, Reed-OIP, 11 rue 
du Colonel Pierre Avia, BP 571, 75726 
PARIS Cedex 15, France. Tel: 
+33.1.41904842,+33.1.41.904719, 
e-mail: jdevorsiOoip-reed.fr).

January 1998:

Düsseldorf, Germany:
International boat show
Contact: British Maritime Industries 
Federation, Sarah Bowden.
Tel: +44.1784.473377).

N I E H U I S  & V A N  D E N  B E R G  
shiprepair rotterdam

UrblATABLE  
t h e  BEST

S im p ly  th e  m o st compact yard

S im p ly  th e  b es t infrastructure

S im p ly  we offer you th e  b e s t a l te rn a tiv e
S im p ly  b ec a u se  you h av e  th e  r ig h t to 

th e  b e s t se rv ice  
S im p ly  u /ith  our drydocfe cap a c ity  up to 

5 0 . 0 0 0  DW T

P.O. Box 5801 Port. No. 2820
3008 AV Rotterdam  T elep h on e +31 10 438 11 00
Pastoriestraat 1 T elefax +31 10 438 19 97
3195 HT Pernis Rt e-m a il sh ip rep a irO n ieh u is .n l

mailto:jdevorsi@oip-reed.fr
mailto:shiprepair@niehuis.nl


NOVENCO HI-PRES
AIRCONDITIONING 

HEATING AND VENTILATION 
FOR 

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

D elivery o f  fans, unitheaters, weatherhoods 
and accessories.

N O VEN CO  ».V .
Bergweg-Zuid 115
2661 CS BKRGSCHhNHO EK
HO LLAND
Telephone : (31 ) 010 - 5214144 
Telefax : (31 ) 010 - 5213586

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

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

In belde gevallen kunt u onderstaande strook Invullen en In ge
frankeerde enveloppe sturen n a a r

Secretariaat NVTS, Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam.
Wij sturen u dan zo S|x>edig mogelijk het nodige informatiemateriaal.

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

Ondergetekende:

Adres:

Postcode en plaats: 

Telefoon:_________

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

O hierover informatie 

O zich aan te melden als lid

Gespecialiseerd in het opspuiten/oplassen van slijt- en corrosievaste legeringen, 
o.a. Stellite 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.RIJDAM BV

LIJST VAN ADVERTEERDERS
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V E R E N I G I N G S N I E U W S

ï
100 JAAR JO NG

NEDERLANDSE 
VERENIGING  

V A N  TECHNICI 
OP SCHEEPVAART 

GEBIED

Netheriands Society 
of Maritime 
Technology

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

“Schip van het Jaar Prijs”

Zoals reeds aangekondigd en aange
nomen op de Algemene Ledenverga
dering van 12 april 1997 in Haren, 
wordt ter gelegenheid van ons 100-ja- 
rig bestaan door de NVTS de "Schip 
van het Jaar Prijs" ingesteld.
Deze prijs zal worden uitgereikt aan 
een Nederlandse scheepswerf voor 
het, naar het oordeel van een deskun
dige commissie, beste scheepsont
werp van elk jaar.
De prijs zal bestaan uit een klein model 
van een fluitschip, uitgevoerd in zilver.

De eerste prijs zal worden uitgereikt 
op donderdagmiddag 14 mei 1998 
gedurende de officiële viering van ons 
100-jarig bestaan.
De samenstelling van de deskundige 
commissie is nog niet geheel bekend. 
Zodra deze is geïnstalleerd, zullen 
eerst de criteria worden opgesteld 
waaraan het ontwerp moet voldoen. 
Het is in ieder geval de bedoeling dat

het ontwerp een duidelijk Nederlands 
karakter moet dragen.

De verdere ontwikkelingen met be
trekking tot deze prijs zullen in deze 
rubriek worden medegedeeld.

Jubileumviering

Wij vragen uw bijzondere aandacht 
voor uw opgave voor de diverse on
derdelen van de jubileumviering mei 
volgend jaar. Speciaal de tijdige aan
melding voor het congres en de feest
avond is van belang. Wij kunnen dan 
een goede inschatting maken van het 
definitief aantal deelnemers wat van 
belang is voor de voorbereidingen.

I n  M e m o r i a m

IngJ.G . de Wit

In Haarlem is op 10 september 1997 
overleden ing. |.G. der Wit, oud-ln- 
specteur der Visserij in het 1 e District 
en oud- plv.Directeur van het Rijksin
stituut voor Visserijonderzoek. De heer 
De Wit was ruim 83 jaar en en ruim 50 
jaar lid van de NVTS.

B a l l o t a g e

Voorgesteld voor het 

GEWOON LIDMAATSCHAP

J.H. van den Berg
Directeur Van den Berg-Catsburg, 
Haaksbergen
Spoelsterstraat 31, 7481 KD Haaksber
gen

Voorgesteld door....
Afdeling Amsterdam

V A  Broos
Register expert casco, Crawford/Tho
mas Howell Nederland B.V., Rotter
dam
Meerkoetlaan 77, 3645 |K Vinkeveen 
Voorgesteld door ).|.M. de Ruyter 
Afdeling Amsterdam

J. van de Pol
Directeur Marflex Holding B.V. 
Polderweg 6, 3211 LE Geervliet 
Voorgesteld door A.E. Molenaar 
Afdeling Rotterdam

Ing. P.R. Schut
Directeur Leenstra Machine en Staal
bouw B.V., Drachten 
Wyldsang 17, 9244 H| Beesterzwaag 
Voorgesteld door P.S. Blanken 
Afdeling Noord

Ir. |. Stavenuiter
Hoofd Engineering Sewaco, Kon. Ma
rine, Den Helder
Parulaan 3,1671 HD Medemblik 
Voorgesteld door R.R. Strijland 
Afdeling Amsterdam

Ing. M. de Waal
Bedrijfsleider Recon Technische Instal
laties, Groningen
Zevenhuisterweg 5, 9311 VA Nieuw 
Roden
Voorgesteld door H.P.j. Thiecke 
Afdeling Noord

Voorgesteld voor het 
BELANGSTELLEND LIDMAAT

SCHAP

K. Winters
Oud-Hoofcfwerktuigkundige KPM, 
Amsterdam
Rigoletto 20, 2926 PH Krimpen a/d 
Ijssel
Voorgesteld door |.W. Verweij 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld voor het 

JUNIOR LIDMAATSCHAP

E.F.H. Bogels
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Haarlem 
De Kam 6, 6581 W| Malden 
Voorgesteld door T. Lantau 
Afdeling Amsterdam

R.W.j. Monshouwer 
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Rotterdam & Omstreken 
Abeelhof 68, 4254 BZ Sleeuwijk 
Voorgesteld door WA.Th. Bik 
Afdeling Rotterdam

P. van Zon
Student Maritieme Techniek TU Delft 
Hugo de Grootstraat 155, 2613 VS 
Delft
Voorgesteld door |. Pinkster 
Afdeling Rotterdam

Gepasseerd voor het 

GEWOON LIDMAATSCHAP

G. Barkmeijer 
Tj.W, Bijlsma 
Ing. A.M. Duursma 
A.L.G.Th. Theunissen
F.H. van Velzen

GiS, steifiheer
luwkwidig bureau

- feasebility studies - bouwbegeleiding
- tekenwerkzaamheden - ontwerp

:roen 
&

>oetë
scheepsbouwk
G roo th an de lsg ebou w  E -7  P o s tb u s2 9 1 5 6  3001 G D  R O T T E R D A M  Tel : 010 -4130852  F a x  010-4130851

Het brancheregister biedt u de mogelijkheid uw bedrijf en specialisatie, 
maandelijks te vermelden in het tijdschrift Schip & Werf de Zee

Voor meer informatie over en/of het reserveren van rubrieksruimte 
kunt u contact opnemen met Buro Jet, tel.: 070 - 399 00 00



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

W A A R D E V O L L E  A D R E S S E N■ Brandstof/Smeerollefilters 
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 Giessenweg 51) 
2920 AA Krimpen a/d l|ssel 
Tel. 0180-514244 
Fax 0180-511871

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

■ Heating-, Ventilation- and 
Airconditioning Systems 
Heinen & 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 - 61 39811 
Fax 078-6139347

B R A N C H E R E G  
I N

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

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

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

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

■ Scheepsreparatle 
Navitrex Marine Services BV 
Puntweg 12, 3208 LD Soiikenisse 
Tel. 0181-614747
Fax 0181-612731

■ Schroefaskokerafdlchtingen 
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Seinhuiswacher 1, Rotterdam
Tel. 010-4114614 
FaxOIO-4141004

■ Transportontwerp & Consulting 
Naval Architects R&D
Marine Consultants, Heavy Lift 
Calculus Transport Engineering 
Oude Delft 234, 2611 HJ Delft 
Tel. 015-5125409

■ Turbochargers 
ABB Turbocharger B.V.
Marten Meesweg 5,
3068 AV Rotterdam 
Tel. 010-4078885 
Fax 010-4212007

■ Vertaalbureau s 
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.C.S.M.
Postbus 5817 
Bordewijkstraat 4 
2280 HV Rijswijk 
Tel. 070-3955555 
Fax 070-3996274

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

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

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

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

lapanese Marine Equipment Asso
ciation
Weena 695, Croothandelsgebouw 
B-3, Rotterdam 
Tel. 010-4146411

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

Kustwachtcentrum Ijmuiden 
Postbus 303 
1970 AH Ijmuiden 
Alarmnummer Kustwachtcentrum: 
0900 - 0111
Faxnummer Operationele Centrum: 
0255 - 546599

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 
Delftsestraat 9c,
301 3 AB Rotterdam 
Tel. 010-2400592 
Fax 010-2400596

NVTS, Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied 
Mathenesserlaan 185, Rotterdam 
Tel. 010 - 2410094 
Fax 010-2410095

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

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

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

Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting 
Wijnhaven 65b 
3011 WJ Rotterdam 
Tel. 010-4146191

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

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

A B B  T u r b o c h a r g e r .  van uw turbocharger. Onderhoud kunt u dan

D G  k ra c h t  v a n  7 0  ja a r  e rv a r in g ,  ook nergens beter laten Uitvoeren da $ Jbij ABB.

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

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

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

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

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

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

ik l»li 
M I P I I



The Raytheon Anschutz gyro 
compass Standard 20 is the first 
gyro compass which has been 
type approved for ships navigat
ing at up to 70 knots.
U ltim ate heading accuracy under 
conditions of high speed and 
fast m anoeuvers is achieved by 
the dynam ic speed error 
correction.

Areas of application:
fast ships
ships using
- ARPA equipm ent
-ARPA/ECDIS overlay
-track control systems (DNV-W1)
-frequent change of m anoeuvers

Di g i t a l  Gyro C o mp a s s
C \<s>

ox % o >%

Rivium  Oostlaan 23 
2909 LL  Cape lle  a/d IJssel 
The Netherlands
Tel. 010 -4 4  71 222 Fax 0 1 0 - 4 4  70 760 
e-mail: navylle@ euronet.n l

Raytheon Electronics
Raytheon Anschiitz GmbH 
Posf'ach 1166 
D- 24100 Kiel 
Germany
Tel +49-4 31-30 19-0 
Fax +49-4 31-30 19-291 
e-mail:Receptionr>E©rayxiel com 
h ttp : /A/vww. raytheon. com

mailto:navylle@euronet.nl

