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een baan met dynamiek. Wagenborg ziet iets in jou. Als verant
woordelijke in de machinekamer en in nauwe samenwerking met 
de rederij-inspectie, werkend met moderne apparatuur. Dot onaf
hankelijke past bij jou. Evenals je natuurlijke teamspirit. Om 
blijvend te kunnen concurreren laat Wagenborg de komende jaren 
nog een tiental multi-purpose containercarriers bouwen met een 
laadvermogen van ca. 9000 ton, die wereldwijd ingezet warden.

Daarom zoeken wij op korte termijn ambitieuze

ERVAREN HWTK's (M/V)
Mei l/SB vanaf 6000 KW lol onbeperkt en 

ervaring met zware oliemoloren.

Voor de funktie van hoofdwerktuigkundige bieden wij:
• snelle dooraroei/promoliemogelijkheden naar 

grotere vermogens/schepen;
• een moderne vloot met jonge ijsversterkte schepen;
• voorgebieden o.a. Europa, Middellandse Zee,

Zuid-Oost Azië, Noord-Amerika/Canada;
• een prima salaris;
• uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
• een goede verlofregeling (12/14 week op, 6/7 week af).

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?
Bel voor informatie naar de afdeling personeelszaken 
telefoon (0596) 636241 of kijk op onze website 
www.wagenborg.com/jobs. Daarnaast kunt u schrijven naar 
Wagenborg Shipping BV, Postbus 14, 9930 AA Delfzijl of 
een e-mail sturen naar jobs@wagenborg.com.

WAGENBORG SHIPPING
Mi internationale allround transportonderneming is Wagenborg al meer 

dan een eeuw actief. Wagenborg boudt z i é  o.a. bezig met zeescheepvaart, 

op- en overslag, wegtransport, kraanverhuur, sleepvaarl en veerdiensten. 

Hh/mborg Shipping 81/ voert het operationeel en commercieel beheer 

ever meer don 120 zeeschepen.

http://www.wagenborg.com/jobs
mailto:jobs@wagenborg.com


'Schip en Werf de Zee' is het orgaan van de Stichting 
Schip en Werf de Zee' waarin participeren: de Nederlandse 

Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied NVTS, de 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR, het 
Maritiem Research Instituut MARIN, de Nederlandse Vereni
ging van Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereniging Neder
landse Scheepsbouwindustrie VNSI, het Koninklijk Neder
lands Meteorologisch Instituut, de Afdeling Maritieme 
Techntek van het KM en de Federatie van Werknemers in de 
Zeevaart FWZ
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Maatstaven 
verschillen

Het secretariaat van de Aziatische ha- 
venstaatcontrole meldde in augustus 
12.200 inspecties te hebben uitgevoerd 
in 1996 waarbij 31.600 tekortkomin
gen werden geconstateerd op 5920 
schepen. Bovendien kregen 686 sche
pen een vaarverbod. Op dezelfde pagi
na van Lloyd's List was te lezen dat in 
één dag drie kleine schepen zonken in 
de Filippijnen met een verlies van ten
minste 22 mensenlevens. Het zijn even
wel schepen in de nationale kustvaart 
die buiten de havenstaatcontrole val
len. In oktober volgde een aanvaring in 
de haven van Manilla, veroorzaakt door 
het ontbreken van voldoende verlich
ting omdat een maand daarvoor een 
elektrische kabel was beschadigd op 
het terminal. Bovendien lag wegens 
ruimtegebrek in de haven een aantal 
olielichters, waarvan twee met verlopen 
certificaten, langs de veerbootpier. Op 
dezelfde dag werd een werktuigkundi
ge doodgeschoten tijdens een piraten
aanval op een Chinees schip in Manilla 
Bay. Ondanks een vloot van 11.000 
schepen, waarvan de meeste in de na
tionale kustvaart, hebben de Filippijnen 
het Marpol-verdrag niet geratificeerd; 
er is dan ook geen enkele controle op
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het afgeven 
van scheeps
afval, laat 
staan dat er 
officiële ont
vangstinstal
laties zijn.
Ook loopt het land gevaar niet tijdig 
gereed te zijn voor kwalificatie onder de 
STWC-conventie. President Fidel Ramos 
heeft nu beterschap beloofd, in het bij
zonder ten aanzien van de veiligheid en 
de aanpassing van wetten om te vol
doen aan STWC. Dat laatste is belang
rijk want het werk van duizenden Filip
pijnse zeelieden op buitenlandse 
schepen loopt gevaar. Veiliger schepen 
zijn nodig, omdat bij de laatste rampen 
ook toeristen uit Hongkong omkwa
men. Nationaal is er in zo'n land waar 
velen nog in sloppenwijken wonen met 
uiterst slechte sanitaire voorzieningen 
en een grote mate van onveiligheid, 
weinig pressie iets te doen aan scheeps- 
veiligheid en zeeverontreiniging.
In het Caribisch gebied bestaan over
eenkomstige toestanden. Zo is het wa
ter in de haven van Kingston ernstig 
vervuild omdat de waterzuiveringsin
stallatie niet meer functioneert. Er is 

geen geld om die 
te herstellen. On
danks door IMO 
toegezegde steun 
blijft het voor enke
le Caribische lan
den dan ook moei
lijk Marpol te 
ratificeren. Veilig
heid is er eveneens 
een betrekkelijk be
grip; gammele
veerboten stromen 
zonder probleem 
vol met aanzienlijk 
meer mensen dan 
officieel toege
staan.

in staat zullen zijn tijdig te voldoen aan 
de nieuwe International Safety Ma
nagement (ISM ) code. Van de 19.000 
schepen die vanaf 1 juli 1998 het certifi
caat moeten hebben, is pas 12% daarin 
geslaagd. De Europese Commissie 
roept luidkeels dat zij na 1 juli geen 
schepen zullen toelaten zonder ISM- 
certificaat. Passagiersschepen zullen wel 
op tijd klaar komen en volgens Intertan- 
ko ook de tankers. Bij de bulkers zou er 
daarentegen een grote achterstand 
zijn. Een onderzoek van IMO geeft 
evenwel optimistischer geluiden; van 
de 19.000 schepen varen vele in de na
tionale vaart waarvoor geen ISM-certifi- 
caat verlangd wordt.
Op den duur kan ISM wel een grote 
opruiming van substandaard-schepen 
in Europa tot gevolg hebben. Als je naar 
de detenties door de havenstaatcontro
le kijkt, valt het namelijk op dat in de 
Verenigde Staten en Australië nauwe
lijks schepen ouder dan 25 jaar op de 
lijsten van aangehouden schepen voor
komen; die durven daar kennelijk niet 
meer te komen tenzij zij echt goed in 
orde zijn. Op die van Engeland prijken 
daarentegen heel wat schepen uit de 
jaren zestig. In juli zelfs de Tovarishch' 
uit Oekraïne die van 1933 dateert en, 
grote schande, de Nederlandse 'Creen- 
peace' uit 1959. Er zijn veel kleine 
vrachtvaarders bij uit landen als Li
banon, Syrië, Turkije en Roemenië of 
onder dubieuze vlaggen als Belize en 
St. Vincent en vlaggen met vele dubi
euze schepen als Malta en Cyprus. Te 
verwachten is dat de meeste daarvan 
zich niet meer zullen vertonen in de EU- 
wateren vanaf 2002 wanneer het ISM- 
certificaat ook verplicht is voor de alge
mene vrachtvaart. Misschien kunnen zij 
nog wel zonder certificaat blijven varen 
tussen enkele landen in de oostelijke 
Middellandse Zee waar men het niet al
tijd zo nauw neemt met internationale 
maatstaven. Dat is overigens niet zo

Wachten op ISM
Ondertussen staan 
de scheepvaart
kranten vol met 
waarschuwingen 
dat vele reders niet



verbazingwekkend wanneer ook Brus
sel pas op de plaats wil maken met 
nieuwe scheepvaartwetgeving, aange
zien de leden reeds moeite hebben de 
overvloed aan nieuwe veiligheidsmaat
regelen tijdig in hun wetgeving op te 
nemen. Volgens Salvarani is er dan ook 
geen behoefte aan nieuwe EU-regels, 
wel aan toepassing van de bestaande 
regels. Hij zei te hopen dat IMO dit 
voorbeeld zal volgen.

Toch lijkt dit streven een utopie. Im
mers, IMO heeft onlangs een compro
mis bereikt over een nieuwe Annex VI 
van Marpol over luchtverontreiniging. 
Er moet een limiet komen van 4,5% 
voor de uitstoot van zwaveloxide en 
zelfs van 1,5% in de Baltische Zee. Van
af 2000 moeten nieuwe dieselmotoren 
bovendien voldoen aan criteria ter be
perking van de uitstoot van NOx. De 
annex wordt evenwel pas van kracht als 
landen met de helft van de wereldvloot 
onder hun vlag de annex aanvaard 
hebben. Als dat eind 2002 nog niet het 
geval is, zal men de zaak opnieuw bekij
ken. Helaas helpt het IMO-compromis 
de EU en de VS niet hun blazoen op te 
poetsen voor het Kyoto-congres over 
beperking van de uitstoot van gassen 
als C 02 die bijdragen aan het broeikas
effect. Daarover heeft IMO namelijk 
niets afgesproken.
Ook Solas blijft in beweging. Landen 
mogen vanaf 1998 verplichte vaartbe- 
geleiding invoeren in hun territoriale 
wateren. Dat vereist een grotere stroom 
van informatie, voornamelijk van het 
schip naar de wal. Daarom denkt IMO 
nu aan de introductie van 'transpon
ders' die automatisch de benodigde in
formatie overbrengen. Dat alles ver
langt weer nieuwe regelgeving. 
Misschien ook steun van minister Pronk 
om ontwikkelingslanden te helpen on
ze, hun inziens overdreven maatstaven 
toch over te nemen. Maar dat botst 
misschien weer met de maatstaven 
voor steun op zijn ministerie.

Ook regels voor offshore
Annex VI van Marpol zal ook voor de 
offshore gevolgen hebben, behalve ten 
aanzien van emissies die het directe ge
volg zijn van de exploratie naar en de 
productie van olie en gas. Daarvoor zul
len wel weer andere inspecteurs op de 
platforms moeten komen. Voor de off
shore moeten er bovendien nog regels 
komen over het verwijderen van over
tollige platforms. Of men daarvan 
kunstmatige riffen als schuilplaats voor 
vissen mag maken, zoals sommigen 
voorstellen, lijkt twijfelachtig zolang 
Creenpeace en aanverwante groepen 
de olie-industrie het mikpunt maken 
van hun publiciteitsacties. Dat is aan
trekkelijk want de bedrijfstak heeft al

een slecht imago bij het grote publiek 
dat wel graag de producten er van ge
bruikt, bovendien vaak op een verkwis
tende wijze. Daarentegen werkt Statoil 
samen met MAN B&W  aan een project, 
waarbij een pendeltanker wordt voor
zien van een motor die voor ruim 90% 
kan draaien op de gassen (behalve me
thaan en ethaan) die vrijkomen bij het 
vervoer van ruwe olie. Als het werkt, 
zou het op alle ruwe-olietankers toepas
baar zijn. Daarna komt misschien de 
methanoltanker aan de beurt, waarbij 
de methanol wordt gebruikt als grond
stof voor een brandstofcel die weer de 
elektriciteit levert voor de voortstuwing. 
Daimler-Benz en Toyota beschikken 
reeds over een prototype van een auto 
met zo'n brandstofcel.
Een belangrijke en voor de reders wel
kome regel in de offshore had kunnen 
zijn de dienstverlening op de Noordzee 
te reserveren voor EU-bedrijven. Daar is 
het nu te laat voor. Het politieke klimaat 
maakt het immers moeilijker duidelijk

protectionistische maatregelen in te 
voeren. Na de verkoop van Smit-Lloyd 
en Neddrill aan Amerikaanse bedrijven 
volgde afgelopen voorjaar ook het En
gelse OIL die de vloot van ruim 100 bo
ten, waarvan 49 bevoorradingssche
pen, aan Tidewater verkocht. Het is 
voor de Nederlanders en Engelsen 
moeilijk op te boksen tegen de Ameri
kanen en Noren met hun beschermde 
thuismarkten. Die lopen dan ook voor
op bij het bestellen van nieuwe sche
pen, waarvan hun nationale scheeps
werven weer profiteren. Toch werd 
onlangs ook het Noorse Saevik, eige
naar van 16 bevoorradingsschepen, 
overgenomen door een Amerikaans be
drijf. Voor de Europeanen is een extra 
nadeel dat de Noordzee-markt, veel

meer dan die in de Golf van Mexico, 
onderhevig is aan flinke seizoenschom- 
melingen. Dit jaar was die zelfs tegen 
de draad in; na hoge huren in de perio
de februari/april, kalfden de huren op 
de spotmarkt voor met name ankerbe
handelaars in de zomer geleidelijk af, zij 
het dat zij op een aantrekkelijk niveau 
bleven. Ten dele kwam dat wellicht 
door de terugkeer uit Canada van enke
le Maersk-boten die daar het Hibernia- 
platform versleept hadden. Eind augus
tus kwam daar nog bij de verminderde 
vraag als gevolg van de offshore-sta
king in Noorwegen. Begin oktober was 
er plotseling weer even een opleving, 
waarbij de bij charterers populaire 
'Maersk Puncher' van 15.600 pk een 
nieuw record vestigde mat een dag
huur van £60.000. De kleinere en ou
dere 'Smit-Lloyd 90' verkreeg in april 
nog een contract voor £30.000 per 
dag, maar in juni-augustus slechts voor 
bedragen tussen £12.500 en £20.000. 
In september/oktober kreeg het schip

alleen contracten als bevoorrader tegen 
huren van £6500 en £4100 per dag. 
De grote marktfluctuaties met boven
dien weinig vraag naar langlopende 
charters, maakt het waarschijnlijk voor 
reders die grotendeels afhankelijk zijn 
van de Noordzee, moeilijk eventuele 
vlootvernieuwing te financieren. Alleen 
reders met een flinke financiële arm
slag, zoals Maersk, kunnen nog mee
doen. Overigens verkocht ook Maersk 
twee booreilanden naar de VS. In 
niche-markten als stand-by, surveying, 
seismische ondersteuning, enz. blijven 
de Europese reders goed vertegen
woordigd. Voor dergelijke hulpdiensten 
tonen de Amerikanen (nog) geen be
langstelling.
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Blik op 1897
In  het afgelopen jaar vierde het Ko
ninklijk College Zeemanshoop zijn 175- 
jarig bestaan. Wij schreven daarover in 
één van de vorige nummers (SWZ 
7/8,1997). Bijzonder aardig is het daar
om even stil te staan bij een van de acti
viteiten die dit College, toen nog niet 
Koninklijk, in de vorige eeuw bedreef.

"De Commissie van beoordeling der 
kompasjournalen, uitgegeven door het 
Collegie "Zeemanshoop" in de jaren 
1894 en 1895 ter mededinging naar de 
door het Collegie uitgeschreven bekro
ningen" doet in de jaargang 1897 van 
het zeevaartkundig tijdschrift "De Zee" 
"verslag van hare bevindingen".

Uit de rapportage blijkt dat deze actie 
vergeleken kan worden met de beoor
deling van de meteorologische journa
len, zoals die tot op de dag van van
daag plaatsvindt. Beloning moet de 
stimulans zijn om mee te werken aan 
het bevorderen van de veiligheid op 
zee. De Commissie spreekt zelfs van 
een wedstrijd!

De Commissie lijkt veeleisend. Want 
omtrent het invullen der journalen 
schrijft zij: "Bij de beschrijving van de 
kompassen geven de meeste gezag
voerders, overeenkomstig de letter der 
instructie, zich de moeite van al de 
Thomson-rozen de lengte en den on
derlinge afstand der naaldjes op te me
ten, terwijl feitelijk de vermelding 
'Thomson-roos met 8,6 of 4 naalden' 
zeer voldoende zou zijn. Overigens ver
dient het geen aanbeveling een geheel 
kompas door een enkelen naam te wil
len omschrijven; in den tegenwoordi- 
gen tijd kan niemand meer opgeven 
wat eigenlijk 'een gewoon scheeps- 
kompas' is; onder Thomson-kompas 
verstaat A een kompas met Thomson- 
roos, - B een met de oude of nieuwe 
ophangwijze van den ketel, - C een 
met voetstuk en compensatie magne
ten volgens sirW . Thomson, enz.
De Commissie zou er prijs op stellen 
omtrent elk kompas te weten welke 
soort roos het heeft, hoe de ketel is op
gehangen om den invloed van trillin
gen te verminderen, of er met dit doel 
ook inrichtingen aan de pen zijn aange
bracht, hoe in het algemeen de com
pensatie is ingericht, n.l. met of zonder 
Flindersbar of verticale magneet voor 
de helling, het weeke ijzer voor de kwa- 
drantale afwijking, enz".

De commissie doet haar werk zeer 
zorgvuldig en herinnert zij eraan vooral 
goede variatie-kaarten te gebruiken, 
"het kwam - aldus de Commissie - bij 
dezen wedstrijd nog voor, dat in de 
Noordzee nabij de Nederlandsche kust 
een declinatie van 18 graden werd ge
bruikt, blijkbaar overgenomen uit de 
kaarten van Wilson of anderen, terwijl 
zij inderdaad nauwelijks 15 graden be
draagt".

De Commissie kon na beoordeling een 
gouden, een zilveren en twee bronzen 
medailles uitreiken. Zij beëindigt haar 
verslag als volgt:
"In de voortdurende verbetering van 
het gehalte der journalen meent de 
Commissie de nuttige werking te zien 
van de door Uw Collegie uitgeschreven 
wedstrijden, en zij vindt hierin ruim
schoots aanleiding om U aan te raden 
hiermede door te gaan".

Wist U dat er ooit een "Luchtverhang- 
wijzer" heeft bestaan? Wij kwamen het 
apparaat tegen in een artikel dat gewijd 
is aan de invoering van een Stormwaar- 
schuwingsdienst langs de Nederland
sche kust. Z.E. den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid heeft 
daarvoor gelden uitgetrokken op de 
begroting van dat jaar. Nederland be
hoorde tot de eerste mogendheden die 
stormseinen invoerden. Omstreeks 
1860 werden op de zeeplaatsen door 
de wachtschepen, of op andere zicht
bare plaatsen, seinen geheschen, be
staande uit cilinders en kegels wanneer 
het verschil in dampkringsdruk tussen 
de uithoeken van ons land (Helder, 
Groningen, Maastricht, Vlissingen) har
den wind deed verwachten. En dan 
komt het: "in 1867 kwam hiervoor in 
de plaats de seintoestel, uitgedacht 
door Buys Ballot en genaamd "Aerokly- 
noscoop" of zooals hij het zelf in het 
Nederlandsch uitdrukte, "Luchtver- 
hangwijzer". Deze inrichting, die nog 
op de meeste zeeplaatsen wordt aan
getroffen, zal den meesten onzer lezers 
wel bekend zijn. Een stormsignaal in 
engeren zin is de aeroklynoscoop nooit 
geweest en als zoodanig werd zij door 
Buys Ballot ook niet bedoeld. Het moest 
zijn een toestel, die steeds aanwees het 
grootste bar. afw. verschil in Nederland 
(niet het barometerverschil, omdat 
Buys Ballot meer waarde hechtte aan 
hetgeen op twee plaatsen de afwijkin
gen van den normaalstanden van el
kander verschilden). Aan den zeeman

was het nu verder overgelaten, om, in 
verband met andere waarnemingen en 
verschijnselen te oordelen of er storm 
verwacht kon worden of niet".

In 1897 werd een "Vereeniging voor de 
Zeevaart" opgericht. Wat er van ge
worden is hebben we niet kunnen ach
terhalen. Doel van de Vereeniging was 
het behartigen van de belangen der 
Zeevaart en van de Zeevarenden". De 
redactie van "De Zee" juicht het initia
tief van harte toe: "Het is toch een zaak 
van veel belang, dat er, op het zoo bij 
uitstek practische gebied der zeevaart, 
adviezen worden uitgebracht en mee- 
ningen kenbaar gemaakt door mannen 
van den praktijk, die hier in de eerste 
plaats recht van spreken hebben. In
dien de Vereeniging hare roeping goed 
opvat, de belangrijke zaken ernstig be
spreekt en hare zienswijze doet kennen 
met bezadigdheid, die aan de meeste 
Nederlandsche gezagvoerders eigen is, 
dan kan het niet uitblijven dat hierdoor 
een gunstige invloed wordt uitgeoe
fend op de reederijen en op de regee- 
ringspersonen, die door hunne betrek
king in de gelegenheid zijn veel in het 
belang der zeevaart te verrichten, maar 
die, bij gebrek aan eigen ondervinding, 
hierin dikwijls op eenzijdige adviezen 
moeten afgaan". Wishfull thinking?

Kort na de oprichting van de Vereeni
ging drukt "De Zee" een voordracht af 
van de"gepensionneerden kapitein-lui- 
tenant ter zee C. Vreede". De voor
dracht werd gehouden tijdens een ge
wone vergadering van de Vereeniging 
en telt 23 pagina's. Geen wonder dat 
de discussie over het onderwerp, "Over 
middelen en bepalingen ter voorko
ming van aanvaring", tot een latere 
vergadering werd uitgesteld.

In zijn voordracht kijkt de heer Vreede, 
zoals in die tijd vaker gebeurde, naar 
wat zich afspeelt in Engeland. Belangrij
ke regels werden daar op rijm gezet 
(Thomas Gray, zie ook de 'Leidraad bij 
de Bepalingen ter voorkoming van aan
varingen op zee' van Lameijer en Cock
croft) en schoorvoetend waagt ook hij 
een poging (die hij overigens gaarne 
voor beter geeft) voor de "regelen ter 
voorkoming van aanvaring tusschen 
stoomers":

"Als ge een stoomschip of zijn licht niet 
van peiling of achtergrond veranderen 
ziet,



Zeg dan gerust zoo deugt het niet.
Ziet ge het recht vooruit, recht voorin, 
of hebt ge het aan uwe stuurboordszij, 
Bakboord uw roer dan, fluit, neem het 
aan uwe bakboords2ij.
Ontdekt ge het aan bakboord en doet 
het in tijds niet zijn plicht.
Aan boord uw roer dan en uw stoom
fluit eens of tweemaal dan wel driemaal 
gelicht.

of omtrent de boordlichten:

Ziet ge den stoomer recht vooruit, 
recht voorin, of is zijn rood boven uw 
groen
Dan moet ge het roer bakboord doen, 
Maar is zijn groen boven uw rood, 
Wacht eerst, handel dan of 't is uw 
dood.

De Raad voor de Tucht voor de Koop
vaardij kwam weer eens een paar keer 
bijeen. Het Nederlandsche stoomschip 
"jupiter" was in December van het 
voorgaande jaar vast komen te zitten in 
de Golf van Finland. Drie bergings- 
stoomboten lukte het niet het schip af 
te brengen, vooral omdat: "de 26e De
cember begon met een storm uit het 
ZW  en de "jupiter" zo hevig stampte, 
dat de bergingsstoomboot Karin niet 
langer langs boord kon blijven; masten 
en schoorsteenen schudden en het 
schip zwaar beschadigd werd, zoodat 
het niet kon afgebracht worden, en de 
gezagvoerder met de bemanning om 
10.30 des voormiddags met de stoom
boot Meteoor het schip moesten verla
ten".

De vraag was of de ramp het gevolg 
was van nalatigheid van de kapitein 
omdat hij niet het lood had gebruikt. 
De Raad van Tucht:

"Overwegende dat de aangeklaagde 
wel is waar heeft beweerd, dat hij het 
lood niet kon gebruiken uit hoofde van 
de vorst, en dat het bovendien wegens 
de afwisselende diepte daar ter plaatse 
toch niet gebaat zou hebben, doch 
zoowel het een als het ander is onjuist;

Overwegende immers dat uit verklarin
gen is gebleken, dat de loodlijn in 
bochten lag op de koelkast en dus vol
doende lenig om te gebruiken en uit 
getuigenverklaringen in onderling ver
band, dat onmiddellijk na het vastloo- 
pen de loodlijn gebruikt is; terwijl er 
daarenboven ook van het oogenblik af 
dat land werd gezien tot de stranding 
tijd was om te looden, althans 10 ad 20 
minuten; en voorts, dat het gebruik van 
het lood den aangeklaagde had moe
ten leeren, dat de diepte ter plaatse 
waar hij zich bevond, te gering was om 
voort te varen, en hij tevens daaruit, in

vergelijking met de zeekaarten van ver
schillende uitgaven, had moeten be
merken dat hij aanmerkelijk dichter bij 
het land was dan door hem geschat 
was".

Het kostte de kapitein zes maanden zijn 
bevoegdheid en 8 gulden voor de kos
ten op de behandeling der zaak.

de Z e e
Z e E V A A R T K U  N D IG

T IJD SC H R IF T
In de jaargang van "De Zee" die voor
ligt staat ook het Verslag der Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Rotterdam 
over 1896. Wij kunnen het niet nalaten 
een deel van dit verslag om reden van 
een zekere actualiteit in deze blik op te 
nemen:

"Wenschelijkheid van de invoering van 
verplichte diploma's voor gezagvoer
ders, stuurlieden en machinisten ter 
koopvaardij. 7 September van het afge- 
loopen jaar wendden wij ons nogmaals 
tot de Tweede Kamer der Staten-Gene- 
raal om aan te dringen op spoedige in
voering eener wet, waarbij het bezit 
van een Rijksdiploma verplichtend 
wordt gesteld om als gezagvoerder, 
stuurman of machinist op een Neder- 
landsch Koopvaardijschip te mogen va
ren. Reeds in 1887 luidde het advies 
onzer Kamer omtrent een ontwerp van 
wet tot het eischen van waarborgen 
van bekwaamheid voor scheepsofficie

ren ter Koopvaardijvloot, 'dat wel geen 
ander stelsel (dan dat van het verplicht 
bezit van een diploma), zal kunnen 
worden aangenomen, zal onze han
delsvloot haar goede naam behouden 
en handhaven'. Tien jaar zijn sedert 
voorbijgegaan, en bij meer dan eene 
gelegenheid zijn wij op deze zaak te
ruggekomen, doch het heeft niet mo
gen baten. Wij constateren zulks met 
groot leedwezen, want inderdaad het is 
onzes inziens onverantwoordelijk dat 
van den officier op een koopvaardij
schip, van wiens meerdere of mindere 
bekwaamheid het lot van tal van men
schenlevens afhangt - nog gezwegen 
van de geldelijke belangen, die hem 
zijn toevertrouwd - dat van hem geen 
enkel bewijs wordt gevorderd, dat hij 
voor zijn taak berekend is.
En wij zeggen zulks niet om een blaam 
te werpen op de dienstdoende Neder
landsche gezagvoerders, stuurlieden of 
machinisten. Verreweg het meerendeel 
daarvan is in het bezit van het Rijksdi
ploma. Maar juist daarom achten wij 
het eene onbillijkheid, dat de jongelie
den, die zich aan de zware eischen van 
het Rijksexamen hebben onderworpen, 
plaatsen op schepen onder Nederland
sche vlag zien ingenomen door vreem
delingen, die geen diploma hebben. 
Het geval doet zich thans voor dat op 
Nederlandsche schepen vreemdelin
gen het commando voeren, die zelfs de 
Nederlandsche taal niet verstaan, niet
tegenstaande dit in de eerste plaats 
door het examen-reglement wordt ge- 
eischt".

Aardig om te zien is een tabel die de 
ontwikkeling van de Nederlandsche 
koopvaardijvloot tussen 1887 en 1897 
aangeeft:
Het aantal zeilschepen neemt af; het 
aantal stoomschepen neemt toe. Een 
ontwikkeling die midden vorige eeuw 
begon. Opvallend is de gemiddelde 
grootte van stoomschepen die bedui
dend meer is dan de gemiddelde 
grootte van de zeilschepen.

Zeilschepen Stoomschepen Totaal

Aantal tonnen Aantal tonnen Aantal tonnen

1887 516 153838 105 100386 621 254224

1888 502 138359 107 104950 609 243309
1889 500 135190 110 109605 610 244795

1890 500 125193 118 128143 618 253336

1891 478 128699 143 161377 621 290076

1892 447 121391 150 169142 597 290533

1893 442 116426 154 176171 596 292597
1894 424 108679 157 182385 581 291064

1895 405 100392 162 188820 567 289212

1896 440 95560 172 196938 612 293498



De flessenpost was zo gek nog niet. Dat 
bewijst een artikel uit het jaarboek der 
Deutsche Seewarte dat in de door ons 
bekeken jaargang is opgenomen:

"Het is bekend, dat sinds geruimen tijd 
vele zeelieden nu en dan flesschen 
overboord zetten, welke een opgave 
bevatten van de namen van het schip 
en den kapitein, den datum en de 
plaats waar de flesch te water werd ge
worpen. In geval van een zeeramp zijn 
flesschen menigmaal de eenigste be
richtgevers geweest van het lol der op
varenden. In den laatsten tijd wordt 
door de meteorologische centraal-bu- 
reaux het afgeven van flesschenberich- 
ten zeer in de hand gewerkt, als een 
eenvoudig hulpmiddel om de richting 
en snelheid van de zeestroomen te lee
ren kennen. In 1878 begon de Deut
sche Seewarte met flesschen-formulie- 
ren af te geven. In het geheel kwamen 
600 flesschenberichten, door de D.S. 
afgegeven, bij haar terug; bij de bespre
king werden echter ook nog eenige, 
overgenomen uit de Annalen der Hy
drographie, in aanmerking genomen. 
In den 'Flesschenpostsleutel' vindt men 
al deze berichten gerangschikt volgens 
de vier oceanen: Noord-Atlantische, 
Zuid-Atlantische, Indische en Stille, en 
voorzien van nommers, waarmede zij 
ook zijn aangeduid op de aan het werk 
toegevoegde kaarten; voor nadere bij
zonderheden wordt ven/vezen naar den 
jaargang en de bladzijde van de 'Anna
len der Hydrographie, waarin elk nom
mer afzonderlijk vermeld is.
De begin-en eindpunten, van de door 
de verschillende flesschen afgelegde 
wegen, zijn op de kaarten door rechte, 
of min of meer gebogen lijnen veree-

nigd, waarbij men wederom de nom
mers uit den Sleutel aantreft die verder 
ook in den tekst gebruikt worden. Het 
opzoeken van de bijzondere in de be
schrijving besproken driften is dus zeer 
eenvoudig.
Het spreekt vanzelf dat de richting van 
den stroom uit flesschenberichten met 
vrij wat meer nauwkeurigheid kan be
paald worden dan de gemiddelde snel
heid; toch zijn er gevallen waarin ook 
deze met eenige zekerheid benaderd 
kan worden, n.l. wanneer de omstan
digheden er op wijzen, dat de gevon
den flesch nog niet of slechts kort op 
het strand heeft gelegen.
Het oudste zich aan de Deutsche See
wart bevindende teruggevonden fles- 
schenbericht is tevens een der meest 
merkwaardige. De flesch werd, door 
den Directeur van de D.S. Prof. Neu
mayer, over boord gezet 12 juli 1864 
bij Kaap Hoorn en 9 Juni 1867 bij Port
land in Victoria (Zuid-Australië) terug
gevonden, na alzoo een weg van onge
veer 8600 mijlen 
afgelegd te heb
ben!
In hoofdzaak kan 
men zeggen, dat 
hetgeen door de 
flesschenpost ver
kregen werd, over
eenstemt met de 
algemeene voor
stelling, die wij ons 
van de zeestromen 
in den tegenwoor
dige tijd maken.
Toch blijven enkele 
der verkregen re
sultaten onver
klaarbaar. Het is

ons bekend - zo schrijft het blad - dat 
vele Nederlandsche gezagvoerders de 
door het Hydrographie Office te Was
hington verstrekte flesschenpapieren 
dikwijls over boord zetten. Het bespro
ken geschrift moge een opwekking zijn 
aan anderen om dit voorbeeld te vol
gen en op deze wijze bij te dragen tot 
het vermeerderen van onze kennis van 
de zeestromen".

[En hiermede besluiten we onze terug
blik naar 1897 die U anders dan met 
"flesschenpost" zal bereiken. Elk jaar 
opnieuw valt het weer op dat de eeu
wen door mensen zich op heel verschil
lende gebieden hebben ingezet om het 
belang van de scheepvaart te dienen en 
het aanzien van de scheepvaart te ver
hogen. Honderd jaar later gaat ook de 
redactie van dit blad daarmee door in 
de hoop en het vertrouwen daarmee 
allen die op enigerlei wijze in de mari
tieme industrie werkzaam zijn tot steun 
te zijn.

I v e r s e n

Verhuizing Omnimarin

Technische handelsondememing
Omnimarin is onlangs verhuisd van
Capelle a/d Ijssel naar Dirksland waar
een ruimer pand werd betrokken.
Het leveringsprogramma is inmiddels
uitgebreid en bestaat nu uit:
- Diesel-elektrische voortstuwings

systemen van HFL.
- Elektronische niveaumeters voor 

vuilwater-, drinkwater-en brand
stoftanks van Med Aqua Marine 
Tech.

- Elektronische bilgewater alarm-en 
pompsystemen van Med Aqua 
Marine Tech.

- Airconditioning installaties van 
Caldyn.

- Valbeveiligingssystemen van Had
rian.

- Computerprogrammatuur voor 
motor-en machineonderhoud van 
Softlink.

Nieuw adres: OMNIMARIN, Kaai 6, 
3247 BB Dirksland.
Tel: 0187.603020, fax: 0187.609951. 
E-mail: omnimari@woridaccess.nl

Safety threat to catamaran 
industry

The high-speed aluminum catama
rans in which Australian shipyards 
specialize are unsafe in certain sea 
conditions, a high ranking Australian 
naval architect has warned.
In certain circumstances, when travel
ling faster than the waves of a 
following sea, they may nose-dive into 
the wave in front and submerge, 
according to a report by Martin 
Renilson, head of naval architecture 
and ocean engineering at the 
Australian Maritime College in 
Launceston.
Passenger safety is also a concern as

passengers can he swept overboard. A 
recent incident resulted in a japanese 
tourist being swept into the propellers 
and killed. In at least one other case 
the deceleration caused by impact 
with the wave ripped seats from their 
mountings and some passengers 
suffered broken bones".

The report rocked the industry whose 
craft ply the ferry routes of the world 
notably the English Channel and 
whose export value to Australia is 
expected to top S I billion by 2000. 
The AMC sought yesterday to sup
press Dr Renilson's report, obtained by 
The Australian.
Researchers at the AMC are develop
ing advanced techniques to combat 
the problem and are confident of 
success.
The chairman of Austal Ships in 
Western Australia and the Australian

Shipbuilders' Association, |ohn Roth- 
well, said yesterday that only once, 15 
years ago with a prototype (the Spirit 
of Victoria), had there been such a 
nose-diving incident. It had not 
resulted in any deaths.
Since then, 150 high-speed cata
marans had been built, none of which 
had suffered the problems referred to 
by Dr Renilson.
The nation's biggest catamaran 
producer, Hobart-based Incat, made 
no comment yesterday, but contacted 
the AMC to protest. Incat, Tasmania's 
biggest private employer with 1000 
staff, last week launched its second, 
unsold 150 million catamaran. Incat 
developed the wave-piercing concept. 
Uit The Australian

mailto:omnimari@woridaccess.nl
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p d r a c h t e n

Fenis Smit boekt vier schepen

Voor Duitse rekening gaat Fenjs Smit 
twee multipurpose vrachtschepen 
bouwen. Het ontwerp is afgeleid van 
dat van de Morgenstond II (SWZ 4
97, blz. 5), maar wijkt daar van af 
aocrdat breedte en holte iets groter 
zijn.
De hoofdafmetingen worden:
Lengte l.l. 94,80 m.
Breedte mal 14,95 m.
Holte 8,40 m.
Diepgang 6,50 m.
Het draagvermogen wordt 57501, de 
ruiminhoud circa 7645 m3 (270.000 
cu.ft.) en de containercapaciteit 324 
TEU. In het ruim worden twee ver
plaatsbare graanschotten aange
bracht.
Een Deutz hoofdmotor van 2760 kW 
zorgt voor een dienstsnelheid van 
13,5 kn.
De schepen, bouwnummers 317 en 
318, worden door Bureau Veritas ge
klasseerd en moeten in het najaar 
resp. de winter van 1998 worden op
geleverd.

Flinter Groningen B.V. bestelde even
eens twee schepen bij Ferus Smit. De
ze schepen, bouwnummers 319 en 
320, zijn een verdere ontwikkeling van 
de Flinterzee en Flinterhaven, die in 
SWZ 10-97, blz. 46 werden beschre
ven.
De breedte is van 14,50 tot 14,95 m 
vergroot, de holte van 8,25 tot 8,40 
m. Hierdoor worden draagvermogen 
en ruiminhoud ook groter: 6250 t 
resp. 9060 m3 (320.000 cu.ft.).
De overige gegevens zijn als die van 
de Flinterzee en Flinterhaven.
De oplevering is gepland omstreeks 
het einde van het eerste resp het twee
de kwartaal van 1999.

Zesde M’borg bij Bijlsma besteld

Opnieuw heeft Wagenborg Shipping 
in Delfzijl aan Scheepswerf Bijlsma in 
Wartena/Lemmer opdracht gegeven 
voor de bouw van een multipurpose 
container carrier van het type Bijlsma 
Trader 9000. Daarmee komt het aan
tal M'borgen dat de werf voor Wagen
borg bouwt op zes.
Het eerste schip, de Markborg, werd 
beschreven in SWZ 3-97, blz. 40.
Het zesde schip krijgt bouwnummer 
683 en moet in het eerste kwartaal 
van 1999 worden opgeleverd.

Da men Hoogezand krijgt 
opdracht voor Combi Freighter

De Duitse rederij Schöning heeft aan 
Damen Shipyards Hoogezand op

dracht gegeven voor de bouw van 
een vrachtschip van het type Combi 
Freighter 4200, waarvan de werf er 
reeds ettelijke heeft gebouwd.
In afwijking van de voorgaande sche
pen zal het nieuwe schip, bouwnum
mer 726, een raised quarter dek krij
gen, met als gevolg een grotere diep
gang en een groter draagvermogen, 
circa 46001.
De oplevering is gepland voor het 
midden van 1998.

4200 Tonner voor Bodewes 
Hoogezand

Bodewes' Scheepswerven in Hooge
zand heeft van de Duitse rederij Böse 
opdracht gekregen voor de bouw van 
een standaard 4200 tdw vrachtschip. 
Het schip, bouwnummer 584, zal in 
het najaar van 1998 onder Duitse vlag 
in de vaart komen. Het wordt door 
Germanischer Uoyd geklasseerd.

Metz bouwt tweede trawler voor 
Ierland

Na de Aine (SWZ 11-97, blz. 5/7.) 
gaat Scheepswerf Metz op Urk een 
tweede trawler voor Ierse rekening 
bouwen. Het schip zal geen kopie van 
de Aine worden, maar komt daar toch 
in veel opzichten mee overeen.
Beide schepen zijn geschikt om op de 
Noord Atlantic te opereren.
Op het achterschip worden drie lieren 
van 40 t geplaatst en twee nettenlie
ren van 301. De vangst wordt met een 
vispomp overgebracht naar zes grote 
tanks met gekoeld zeewater (-2°C). 
Deze geïsoleerde RSW (Refrigerated 
Sea Water) tanks liggen vóór de ma
chinekamer en dienen tevens voor het 
bewaren van de vangst. In de haven 
wordt de vis met een roestvrijstalen 
vacuüm systeem gelost.
De hoofdmotor drijft via een tandwiel
kast een verstelbare schroef in een 
straalbuis aan, alsmede een asgenera
tor. Er worden verder twee hulpsets 
geplaatst.
Het schip wordt zowel in het voor
schip als in het achterschip van een 
dwarsschroef voorzien.

Barkmeijer Stroobos boekt 
binneuvaartcbemicalientanker

Voor Nederlandse rekening gaat 
Scheepswerf Barkmeijer Stroobos een 
chemicalièntanker voor de binnen
vaart bouwen.
De afmetingen van het schip, bouw
nummer 289, worden:
Lengte l.l. 110,00 m.
Breedte mal 11,40 m.
Holte 3,55 m.
Diepgang 3,40 m.
Laadvermogen 28001.
Het schip krijgt negen ladingtanks van 
Duplex roestvrijstaal en in elke tank 
een deepwellpomp. Voor verwarming 
van de ladingtanks wordt een thermi
sche olie systeem met een oliege- 
stookte ketel geïnstalleerd.
Een dieselmotor van circa 1350 kW 
drijft een enkele, vaste schroef in een 
straalbuis aan en zal het schip een 
snelheid van ongeveer 20 km/h ge
ven.
De oplevering moet in het tweede 
kwartaal van 1999 plaats vinden.

Sleepbootopdracht voor Delta 
Shipyard

Delta Shipyard in Sliedrecht gaat voor 
Enapor in de Republica de Cabo Verde 
een sleepboot van het type Delta-Tug 
3410 bouwen.
De hoofdafmetingen worden:
Lengte o.a. 34,50 m.
Lengte l.l. 31,40 m.
Breedte mal 10,20m.
Holte 5,00 m.
Diepgang 3,70 m.

Twee MAN B&W dieselmotoren, type 
61! 23/30 A-D, van ieder 960 kW bij 
900 tpm, geven de boot een snelheid 
van 12 kn en een paaltrek van 38 t. 
Verder worden geïnstalleerd: twee Ca
terpillar hulpsets van 125 Kw, een ha
venset van 55 kW en een Caterpillar 
motor van 200 kW voor aandrijving 
van een brandbluspomp van 380 
mVh.
Het schip krijgt een bemanning van 
14 personen.
Het wordt onder klasse van Llovd's Re
gister gebouwd.

Nieuwbouwonier Natuurbeheer 
voor Friese werven

Het Ministerie van Landbouw, Natuur
beheer en Visserij heeft aan Scheeps
werf v.d. Werff £t Visser te Imsum en 
Scheepswerf De Greuns te Leeuwar
den elk opdracht gegeven voor de 
bouw van een patrouillevaartuig.
De schepen zijn bestemd om toezicht 
te houden op naleving van de natuur
beschermingswetten. Zij zijn ontwor
pen door Allship Marine Projects in 
Berkhout, welk bureau ook met het 
bouwtoezicht is belast.

Hg. 2. Zijaanzicht Delta- Tug 34 10.

De hoofdafmetingen worden:
Lengte o.a. 19,75 m.
Lengte l.l. 17,65 m.
Breedte o.a. 4,85 m.
Breedte mal 4,60 m.
Holte 2,00 m.
Diepgang 1,00 m.
Het schip uit Imsum krijgt de naam 
Harder en wordt uitgerust met twee 
Perkins motoren van elk 140 kW. Het 
schip uit Leeuwarden, dat Phoca gaat 
heten, krijgt Volvo Penta motoren van 
een overeenkomstig vermogen. De 
snelheid zal ongeveer 10 kn bedragen. 
De bemanning bestaat uit twee man, 
plus tien opstappers voor het doen 
van waarnemingen. De vaartuigen 
worden door Bureau Veritas geklas
seerd en zijn geschikt voor de vaart tot 
15 mijl uit de kust.

Fig. 1. Zijaanzicht van de trawler die Metz 
voor Ierland gaal trouwen (met dank aan 
Conoship).



Hg. 3.Zijaanzicht van de patrouillevaartuigen voor Natuurbeheer (met dank aan Altship 
Marine Projecti).

De schepen zullen in oktober 1998 in 
de vaart komen.

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

Sailer Jupiter

Bij Scheepswerf De Merwede is op 17 
oktober het zwareladingschip Sailer 
jupiter, bouwnummer 680, van de 
helling gegleden. Het is het vierde uit 
een serie gelijke schepen en wordt ge
bouwd voor Walter Wright Mammoet 
Shipping. Voor de technische gege
vens van deze schepen, zie de be
schrijving van het eerste schip van de 
serie, de Happy River, in SWZ 7/8-97, 
blz. 28. Volgende maand zal de Sailer 
Jupiter worden opgeleverd.

Het derde schip uit de serie is door De 
Merwede uitbesteed aan Schelde 
Scheepsnieuwbouw (zie hieronder: 
Happy Ranger).

Carolien

Eveneens op 17 oktober vond bij W C 
Ysselwerf een tewaterlating plaats. Het 
betrof de Carolien, bouwnummer 
270, een fabriekstrawler van ruim 120 
m lengte die voor North Atlantic (Hol
ding) Ltd. wordt gebouwd. Enkele 
verdere gegevens staan vermeld in 
SWZ 1-97, blz. 5.

Explorer

De eerste van een nieuwe serie van 
drie loodstenders, de Explorer, is op

31 oktober bij Engefaer Scheepsbouw 
B.V. in Beneden - Leeuwen gedoopt en 
te water gezet. De oplevering was ge
pland voor eind november en zal dus 
inmiddels hebben plaatsgevonden.
Al eerder bouwde Engelaer voor het 
Loodswezen drie boten van dit type: 
de Discovery, Atlantis en Columbia 
(zie SWZ 12-96, blz. 12).
Een nieuwe voorziening op de Explo
rer is een geautomatiseerd systeem 
voor storingsregistratie, waarbij alle 
storingen direct op een palmtop com
puter worden geregistreerd. Oorzaken 
van storingen zijn daardoor sneller te 
achterhalen, wat het onderhoud effi
ciënter maakt. Het systeem zal ook in 
de andere tenders worden inge
bouwd.

Happy Ranger

Het zwareladingschip Happy Ranger, 
bouwnummer 383, dat aan Schelde 
Scheepsnieuwbouw werd uitbesteed 
door De Merwede (bouwnummer 
673), heeft op 1 november het bouw- 
dok in Vlissingen Oost verlaten. Het 
schip is bestemd voor Mammoet 
Shipping in Amsterdam en zal naar 
verwachting rond de jaarwisseling 
worden opgeleverd. Zie verder boven
staand bericht over de Sailer jupiter.

Visuigis

Bodewes Scheepswerf Volharding 
foxhol heeft op 1 november het 
vrachtschip Visurgis, bouwnummer 
340, te water gelaten. Het schip, het 
16' van het type Combi Trader, wordt 
gebouwd voor Shipcom Bereederung 
GmbH & Co Betriebs KG MS Visur
gis'. De oplevering is voor deze maand 
gepland.

Elan

Bij Scheepswerf Peters in Kampen is 
op 6 november het multipurpose 
vrachtschip Elan, bouwnummer 451, 
te water gegaan. Het schip is in aan
bouw voor Rederij Arends C.V. in Har
lingen en is praktisch een zusterschip 
van de Aquarius (SWZ 6-96, blz. 42). 
De Elan heeft echter een grotere 
coaminghoogte dan de Aquarius.

Isa bel

Op 8 november vond bij Niestem San
der in Delfzijl de tewaterlating plaats 
van het vrachtschip Isabel, bouwnum
mer 903. Het is het derde schip van 
het type High Cubic 4000 dat de werf 
voor Wijnne & Barends' Cargadoors- 
en Agentuurkantoren te Delfzijl 
bouwt. Het eerste schip van dit type, 
de Inger, werd beschreven in SWZ 10
96, blz. 10.

Ultramar

Bij Bodewes' Scheepswerven in 
Hoogezand werd op 8 november 
eveneens een schip te water aelaten:

het 4200 tdw multipurpose vracht
schip Ultramar, bouwnummer 581, 
het eerste van drie schepen voor de 
Duitse rederij Harren & Partner.
De schepen worden gebouwd vol
gens het ontwerp van de Combi Tra
ders van Bodewes Scheepswerf Vol
harding Foxhol. Zij worden uitgeaist 
voor het gebruik van zware olie als 
brandstof en krijgen een partieel tus
sendek van luikpanelen.
De oplevering van de Ultramar is voor 
deze maand gepland.

UssekJijk

Tille Shipyards liet op 15 november 
het containerfeederschip IJsseldijk, 
bouwnummer 316, te water. Het 
schip is bestemd voor de C.V. Scheep- 
vaartonderneming m.s. I|sseldijk (Na- 
vigia Shipping B.V.) en is het eerste 
van een serie Conofeeders 300, die Til
le voor verschillende eigenaren gaat 
bouwen. De voornaamste technische 
gegevens en een zijaanzicht zijn gepu
bliceerd in SWZ 1-97, blz. 5.

Tlrador

Bij Scheepswerf Harlingen is op 15 no
vember de Tirador, bouwnummer 
203, te water gelaten. Het is een ge
combineerd droge lading/tankschip 
dat wordt gebouwd voor de Duitse re
derij M.S. Tirador Eldor Hâ e KG.
De voornaamste gegevens staan ver
meld in SWZ 12-96, blz. 8.

ArMowSand

Op 21 november vond bij Barkmeijer 
Stroobos de tewaterlating plaats van 
het vrachtschip Arklow Sand, bouw
nummer 281. Het schip wordt ge
bouwd voor de Ierse rederij Arklow 
Shipping, waarvoor de werf al eerder 
twee schepen van hetzelfde type 
bouwde: de Arklow Spirit (SWZ 7/8
95, blz. 6) en de Arklow Spray.
Het nu te water gelaten schip is het 
negende uit een serie 3200 tonners; 
het zal nog worden gevolgd door een 
zusterschip voor dezelfde reder en 
twee schepen voor Nederlandse resp. 
buitenlandse rekening.
De oplevering van de Arklow Sand zal 
begin volgend jaar plaats vinden.

Koningsborg

De echtgenote van de Commissaris 
der Koningin in de provincie Gronin
gen, mevrouw C.M.F. Alders-Peeters 
heeft op 26 november de multipurpo
se containercarrier Koningsborg ge
doopt en te water gelaten. Het schip, 
bouwnummer 315, is het derde van 
vier 9000 tonners die de werf van Wa
genborg Shipping in opdracht heeft 
gekregen. Het eerste schip was de 
Kroon borg, waarvan in SWZ 2-96, blz. 
12, een beschrijving verscheen.
Naar verwachting zal de Koningsborg 
in het begin van het volgende jaar ge
reed komen.hg 4 De tewaterlating wn de kxxttender Isptoeer (toto: Ben Wind). 
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Ocho Rios

Damen Shipyards in Gorirtchem heeft 
op 26 September de Stan Tug 2909 
Ocho Rios, bouwnummer 4722, op
geleverd aan de Port Authority of Ja
maica in Kingston op Jamaica. Het is 
een zusterschip van de Port Maria die 
een kleine twee jaar eerder voor de
zelfde opdrachtgever werd gebouwd 
(SWZ 2-96, blz. 5).

Rizwan

In oktober leverde Damen Shipyards 
in Gorinchem twee boten van het 
type Stan Tug 3509 op. Een hiervan, 
de Rizwan, bouwnummer 4721, werd 
gebouwd voor Gulf Services Office te 
Abu Dhabi in de Verenigde Arabische 
Emiraten.
Dit type heeft als hoofdafmetingen: 
Lengte o.a. 35,00 m.
Breedte o.a. 9,25 m.
Holte 4,75 m.
Diepgang achter 3,25 m.
In de Rizwan zijn twee Caterpillar mo
toren, type 3512 TA/A, van elk 900 
kW bij 1200 tpm geïnstalleerd, die via 
Reintjes tandwielkasten Promarin Ka
plan II schroeven aandrijven, diameter 
2050 mm in straalbuizen. Hiermee 
werd een proeftochtsnelheid van 11,5 
kn behaald en een paaltrek van 36,5 t. 
Verder zijn twee Caterpillar hulpsets 
van ieder 106 kVA geplaatst.
De uitrusting omvat een 30 t Ridde- 
rinkhof sleeplier, een 450 kN SWL 
sleephaak, een brandbluspomp met 
een capaciteit van 426 mJ/h en twee 
brandblusmonitors, alsmede een Effer 
dekkraan.

De accommodatie biedt plaats aan 15 
personen.

Huberta

Aan de groeosmaatschappij Damen 
Gabon werd de Huberta, bouwnum
mer 4713, overgedragen. Deze Slan 
Tug 3509 wijkt in verscheidene op
zichten af van de hierboven beschre
ven Rizwan, o.a. doordat zwaardere 
motoren zijn geplaatst.
Dit zijn Caterpillar diesels, type 3516B 
DI-TA van elk 1275 kW bij 1600 tpm 
die schroeven van 2350 mm aandrij
ven. De proeftochtsnelheid wordt 
daarmee 12,7 kn en de paaltrek 47,5 
t. Er zijn drie Caterpillar hulpsets, waar
van er twee tevens ieder een brand
bluspomp van 300 m3/h aandrijven. 
De accommodatie is ingericht voor 8 
man.

Fig. 5. De Stort Tug 3509 Huberta 
(foto: Flying Focus).

□  Beida

Verder leverde Damen Shipyards in 
Gorinchem nog de Stan Tug 2207 
El Beida, bouwnummer 6528, op aan 
de Société Chérifienne de Remor
quage et d'Assistance. Het is een zus
terschip van de vorig jaar aan dezelfde 
opdrachtgever opgeleverde Youssef 
(SWZ 10-96, blz. 5).

Tyr

Op 7 november droeg Scheepswerf 
Pattje in Waterhuizen het container
schip Tyr, bouwnummer 397, over 
aan Tecmarine Lines in Miami, U.S.A. 
Enkele gegevens van het schip werden 
vermeld in SWZ 11-97, blz. 4.
In een volgend nummer hopen wij 
een data sheet van het schip te publi
ceren.

Fig. 6. Het door Pott/e gebouwde contai- 
nerschp Tyr (foto: Aerophoto lelde).

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

Lips giet zwaarste schroef

Onlangs heeft Lips in Drunen de 
zwaarste schroef ooit gegoten: 941.
De zesbladige schroef heeft een dia
meter van 8950 mm en is bestemd 
voor een containerschip van 6670 TEU 
dat bij IHI in |apan in aanbouw is voor 
PfitO Nedlloyd. De schroef wordt aan
gedreven door een Sulzer dieselmo
tor, type 12RTA96C, met een m.c.r. 
van 65.800 kW bij 100 tpm. Het 300 
m lange schip krijgt een snelheid van 
24 kn.

Scheepswerf Hoogerwaard 
vernieuwde helling

De in de Rotterdamse Waalhaven ge
vestigde Scheepswerf Hoogerwaard 
heeft onlangs de 90 m lange dwars- 
helling gerenoveerd en aangepast aan 
de milieuvoorschriften. De twaalf hel-

lingbanen werden gesloopt en ver
vangen door geprefabriceerde baan- 
secties van elk 28 m. Het 'droge' deel 
van de helling werd verhard met be
tonplaten, de rest met overnaads ge
legde staalplaten. Om optimaal te 
kunnen werken werden op drie ni
veaus milieugoten ingegraven. Bij de 
renovatie werd tevens de ruimte tus
sen schip en hellingvloer aanzienlijk 
vergroot, waardoor de werkomstan
digheden zowel voor het personeel als 
voor de keurende experts belangrijk 
werden verbeterd.

*

Fig. 7. De gerenoveerde ruiling van Scheepswerf Hoogenverf.

Gespecialiseerd in het opspuiten/oplassen van slijt- en corrosievaste legeringen, 
o.a. Stellite op kleppen, klephuizen, schroefasbussen, plunjers, e.d.
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policies or views of 
International M ariti
me Organization or 
its Secretariat

Recent IMO activities in Safety of 
Navigation M
Dry K. Poldermanls Chairman-Elect (1998) of IMO's Sub-Committee on Safety of Navigation.

The prim ary objective of IMO Is to facilitate co-operation am ong Governments in the consideration of techni
cal matters In regard to shipping and, eventually, the adoption of the highest practicable standards relating 
to m aritim e safety, efficiency of navigation, prevention and control of marine pollution from  ships; and the 
consideration of legal matters related thereto.

This paper provides a brief overview of 
recent IMO activities and specifically 
the work of the NAV Sub-Committee in 
promoting the safety of navigation. The 
main issues of relevance are the follow
ing:

1. World-wide Radionavigation Sys
tem;

2. Revision of SOLAS chapter V;

3. Electronic Chart Display and Infor
mation Systems (ECDIS) including 
functional requirements for back-up 
arrangements for ECDTS and asso
ciated matters;

4. Routeing of ships, ship-reporting, 
and related matters; and

5. Development of new and amended 
performance standards for naviga
tional and associated equipment.

2. WORLD-WIDE RADIONAVIGATION 
SYSTEM

General introduction
As proposed by NAV 40 and endorsed 
by MSC 64, an Intersessional Working 
Croup (ISW C) of the Sub-Committee 
on Safety of Navigation met in Septem
ber 1995 to study the provision of a fu
ture civil and internationally-controlled 
global navigation satellite system 
(CNSS). The ISWC concluded that an 
important part of its work would be the 
development of a draft Assembly reso
lution addressing issues such as:

- operational and institutional require
ments and prerequisites;

- mandate and terms of reference for 
future work aiming at agreements 
with other relevant organizations 
and /or system providers; and

- a time frame for such work.

During its discussions, the ISWC also 
considered and recommended for ap
proval by the Maritime Safety Commit
tee, the request of the United States 
Coast Guard to recognize the Global 
Positioning System-Standard Position
ing Service (CPS-SPS) as a component 
of the World-Wide Radionavigation 
System for maritime interests including 
a future Global Navigation Satellite Sys
tem.

The second meeting, of the ISWG on 
CNSS was held during the week prior 
to NAV 42, from 8 to 12 July 1996. The 
ISWC prepared a draft Assembly resolu
tion on Maritime Policy for a future 
CNSS for approval by the Committee 
and submission to the twentieth session 
of the Assembly for adoption. In consi
dering its future work the ISWC was of 
the opinion that development of per
formance standards for shipborne 
equipment should be postponed until a 
future GNSS was actually under deve
lopment. The ISWC also recommended 
that the involvement of IM O should be 
positive and interactive, and the Orga
nization should consider establishing a 
forum whereby meaningful discussions 
can take place with air and land users to 
resolve the difficult mutual institutional 
matters and consider a joint way for
ward including establishment of a joint 
ICAO/IMO Working Group. The ISWG 
also recommended that NAV 42 re
commend to the Committee that 
CLONASS (Russian Federation) be re
cognized as a component of the World
Wide Radionavigation System, and this 
was done by MSC 67 (December 
1996).

MSC 67 approved the draft Assembly 
resolution on Maritime Policy for a Fu
ture Global Navigation Satellite System 
(GNSS) for submission to the twentieth 
session of the Assembly for adoption.

NAV 43 (July 1997) considered sugges
tions by IALA with regard to the "Requi
red Actions and Time-Scale" described 
in paragraph 4 of the Annex to the 
draft Assembly resolution and agreed 
that:

1. there is a need to consider addition
al marine applications, e.g, fishing, 
hydrographic surveys buoy position
ing, fairway design and dredging, 
offshore exploration and exploita
tion, etc., and invited Administra
tions and Organizations to consider 
these matters and submit com
ments and proposals to NAV 44 for 
consideration;

2. as a future GNSS would be a multi
modal system, ICAO, IHO, IRU and 
any other interested organizations 
should be invited to a forum at NAV 
44 whereby meaningful discussions 
can take place to resolve difficult in
stitutional matters and to consider a 
joint way forward to the future 
GNSS;

3. IMO should again approach ICAO 
with a view to establishing a joint 
planning group and instructed the 
Secretariat to undertake the appro
priate action; and

4. the Maritime Policy should be reas
sessed at NAV 44 and, if necessary, 
amendments should be prepared 
for approval by the Committee and 
adoption by the twenty-first Assem
bly.

NAV 43 was of the opinion that the fo
rum on a future GNSS by different users 
should include consideration of the fol
lowing:

1. the common operational require
ments for all potential users and ap
plications for a future GNSS;



*) Resolution 
A.817(19)- Perfor
mance standards for 
Electronic Chart Dis
play and Information 
Systems (ECDIS)

2. the common elements of perfor
mance standards for the receiving 
equipment for all potential users, 
taking into account the experience 
gained during operation of the GPS 
and GLONASS systems; and

3. the common institutional arrange
ments of an Organization which 
would provide and operate the sys
tem suitable for all potential users, 
including any necessary legal mat
ters.

NAV 43 further considered a proposal 
by IEC and, noting that two datums, 
WGS-84 and PZ-90 (SGS-90), were 
quoted in IMO documents, expressed a 
preference to standardize on the use of 
WGS-84 with a long term aim of adop
ting the equivalent ITRF datum main
tained by the International Earth Rota
tion Service. A transformation between 
the WGS-84 and PZ-90 datums could 
produce errors of 2,5 m but further 
transformation formulae may be in use 
throughout the world. Members were 
invited to request their geodetic experts 
to develop an accurate and acceptable 
transformation. IEC was requested to 
include in IEC 1162-1 a datum message 
to warn users if the datum in use was 
not WGS-84.

3. REVISION OF SOLAS CHAPTER V

SOLAS chapter V which relates to safety 
of navigation is presently under revision 
and the task was started by a Working 
Group of NAV 42 in |uly 1996. There 
have been a number of substantial 
changes including the decision not to 
develop the Safe Navigation and 
Watchkeeping (SNW ) Code.

The draft revision clarifies the obliga
tions on Governments in respect of the 
transmission of Maritime Safety Infor
mation to all concerned. It also includes 
for the first time a new regulation on 
Hydrographic Services, including the 
co-operation in carrying out and the 
co-ordination of hydrographic activities 
to the greatest possible degree so that 
hydrographic and nautical information 
is made available on a world wide scale 
as timely, reliably and as unambiguous
ly as possible. This new regulation is 
considered to be of vital importance in 
that to date there has been no interna
tional legal obligation to provide these 
services and this regulation will make 
this responsibility clear to all signatories 
of the SOLAS Convention.

Draft regulation V/25(2) relating to 
Nautical Charts and publications speci
fies that: "Where the requirement to 
carry a chart is satisfied by a specially

compiled database displayed on an 
electronic chart display system, the sys
tem and its back-up arrangements shall 
meet the standards which are not infe
rior to those adopted by the Organiza
tion" 2)

Further consideration of the draft 
revised SOLAS chapter V at NAV 44
NAV 43 was unable to complete consi
deration of the whole text of the draft 
revised chapter V or all the comments 
and proposals submitted by Members 
and agreed to consider those remain
ing at NAV 44.

4. ELECTRONIC CHART DISPLAY AND 
INFORMATION SYSTEMS (ECDIS)

The International Maritime Organiza
tion at its nineteenth Assembly in No
vember 1995 adopted resolution 
A.81 7(19)-Performance Standards for 
Electronic Chart Display and Informa
tion Systems (ECDIS). The Electronic 
Chart has emerged as a new naviga
tional aid that should result in signifi
cant benefits to maritime navigation 
and safety which combines both geo
graphical and textual data into a readily 
useful operational tool. The most ad
vanced form of electronic chart is the 
Electronic Chart Display and Informa
tion System (ECDIS). All other types of 
electronic charts can be regarded, ge- 
nerically, as Electronic Chart System 
(ECS). For an electronic chart to be con
sidered an ECDIS, it must comply with 
the Performance Standards for ECDIS 
established by the International Mariti
me Organization (IMO), which specify 
the components, features, functions of 
a system, the primary purpose of which 
is to contribute to safe navigation. As 
defined in the IMO Performance Stan
dards, ECDIS means a "navigation in
formation system which, with adequate 
back-up arrangements can be accepted 
as complying with the up-to-date chart 
required by regulation V/20 of the 
1974 SOLAS Convention by displaying 
selected information from a system 
electronic navigational chart (SENC) 
with positional information from navi
gation sensors, to assist the mariner in 
route planning and route monitoring, 
and by displaying additional navigation 
related information, if required". As an 
automated decision making aid capa
ble of continuously determining a ves
sel's position in relation to land, charted 
objects, aids-to-navigation, and unseen 
hazards, ECDIS represents an entirely 
new approach to maritime navigation 
and pilotage. It facilitates integration of 
a variety of information from different 
navigational aids, which can then be 
displayed in a manner readily interpre
ted by the mariner to effect safe and ef

ficient navigation.

Updating of information for Electronic 
Navigation Charts
Information provided by Germany and 
the United Kingdom on the trials called 
Baltic and North Sea ECDIS Testbed 
(BANET) proved the feasibility of fully 
automatic updating electronic naviga
tion charts, using a communication 
channel.

Performance tests and checks for 
ECDIS
At IMO's request the International Elec
trotechnical Commission (IEC) is work
ing to identify and describe the neces
sary performance tests and checks for 
ECDIS equipment, associated with the 
specifications and standards for ECDIS 
established by IMO and IHO. Schedul
ed completion date for the IEC ECDIS 
Performance Standard (IEC Publication 
1174) was March 1996 and its formal 
adoption by IEC is likely to occur in mid 
1998. After adoption, the IEC Perfor
mance Standard will become the basis 
for the development of type approval 
specifications related to operational 
methods of testing and required test re
sults for an IMO-compliant ECDIS.

In addition, during July 1996 and July 
1997 further progress has been made 
with respect to ECDIS and associated 
systems as follows:

Back-up arrangements for ECDIS
NAV 42 (July 1996) considered the 
IMO/IHO Harmonizing Group on EC
DIS (HGE) report regarding back-up ar
rangements for ECDIS. The majority of 
delegations were of the opinion that 
back-up arrangements should be a part 
of the ECDIS system and agreed the 
functional requirements for back-up ar
rangements should be part of the per
formance standards for ECDIS. Some 
countries expressed reservation to the 
requirement that an ECDIS back-up sys
tem, besides safe navigation, has to 
ensure "efficient" navigation because 
this requirement might exclude several 
potential ECDIS back-up systems. MSC 
67 adopted these as a new appendix 6 
to the performance standards for EC
DIS. (Assembly resolution A.817(19)).

Status of Data for ECDIS
NAV 42 (July 1996) noted the informa
tion provided by IHO on the latest posi
tion on ECDIS data as determined by 
the IHO World-Wide Electronic Naviga
tional Chart Database (WEND) Com
mittee and agreed with its conclusion 
that data for ECDIS, known as Electro
nic Navigational Charts (ENC) has two 
main requirements, i.e. that it is issued 
on the authority of Government autho



rized hydrographic offices and it con
forms to IHO standards, which in the 
case of ENC data means S-57-DX-90.

Electronic Chart Systems (ECS Stan- 
dard/GuidelinesI
NAV 42 (July 1996) noted the main pa
rameters for developing draft guideli
nes for ECS and invited the IMO/IHO 
Harmonizing Group on ECDIS (HGE) to 
continue work on this matter and sub
mit its report to NAV 43 for considera
tion in July 1997, However, HGE could 
not complete its task at its seventeenth 
session (February 1997), and was invit
ed by NAV 43 to continue its work and 
report back to NAV 44 scheduled for Ju
ly 1998.

Draft performance standards for Ras
ter Chart Display Systems (RCDS)
NAV 42 (July 1996) was of the opinion 
that there was merit in developing per
formance standards for RCDS and invit
ed the IMO/IHO Harmonizing Group 
on ECDIS (HGE) to further study the 
matter and submit its report to NAV 43 
for consideration.

At NAV 43, the Technical Working 
Group prepared the draft performance 
standards for Raster Chart Display Sys
tems (RCDS). However, the Sub-Com
mittee, taking into account that the 
majority of delegations were of the opi
nion that more studies on this matter 
are needed, decided to refer the pro
posed draft performance standards for 
RCDS to NAV 44 for further considera
tion. Members were invited to provide 
comments and proposals thereon to 
NAV 44. Members were urged to bring 
this decision to the attention of their 
hydrographic offices and to stress that 
ENC developed to IHO S-57 standards 
should be expedited, so that world-wi
de coverage for ECDIS is achieved at 
the earliest possible date. IHO was invit
ed to take similar action.

In addition HGE was invited to continue 
its work on this matter. The eighteenth 
session of the HGE as approved by MSC 
68 was held from 15-16 September 
1997 and its outcome will be conveyed 
to NAV 44 for consideration.

5. ROUTE NG OF SHIPS, SHIP-REPOR
TING, AND RELATE) MATTERS 
INCLUDING VESSEL TRAFFIC 
SERVICES IVTSI

The purpose of ships' routeing is to im
prove the safety of navigation in con
verging areas and in areas where the 
density of traffic is great or where free
dom of movement of shipping is in
hibited by restricted sea room, the exis
tence of obstructions to navigation,

limited depths or unfavourable meteo
rological conditions. IMO is recognized 
as the only international body responsi
ble for establishing and recommending 
measures on an international level con
cerning ships' routeing.

Vessel Traffic Services and Ship 
Reporting
Vessel Traffic Services (VTS) are a relati
vely young feature in the field of mariti
me navigation. VTS systems have been 
developed over the last decades, espe
cially in port entrances and approach 
areas like Air Traffic Services. VTS aims 
at enhancing safety and efficiency of 
navigation by providing shorebased 
services like traffic organization, traffic 
information and navigational assistan
ce. Shorebased radar and communica
tion equipment are important elements 
of VTS, as well as clear communication 
procedures to be used in VTS opera
tions. In 1986, IMO adopted Guidelines 
for Vessel Traffic Service providing a ge
neral framework for planning and oper
ating VTS systems. On the basis of ex
perience gained over the last decade, 
the Guidelines have been under revi
sion by the Sub-Committee on Safety 
of Navigation over the last few years. 
The basis for this revision was provided 
by the International Association of 
Lighthouse Authorities (IALA), in co
operation with other International or
ganizations concerned. The revised 
Guidelines, including standards on 
training of VTS personnel, are to be 
adopted by the twentieth session of the 
IMO Assembly in November 1997. A 
new Regulation on VTS in Chapter V of 
the SOLAS Convention is presently fol
lowing a formal procedure for adop
tion.

Ship reporting is an important element 
in VTS operations. But also outside are
as covered by VTS, especially coastal 
sea areas, it may be important to moni
tor or keep track of shipping, in general, 
or certain categories of ships, such as 
those carrying hazardous goods. To 
that end, Ship Reporting Systems may 
be implemented by coastal states on a 
voluntary or mandatory basis.

Mandatory reporting systems, where it 
is compulsory to report to a coastal sta
tion, even when a vessel is in transit, hel
ve only recently been established in a li
mited number of sea-areas, after the 
adoption of a new regulation in Chap
ter V of the SOLAS Convention, that ca
me into force on january 1 ,1996. Such 
mandatory reporting systems have to 
be adopted by the Organization before 
they may be established. Proposals for 
adoption follow an assessment proce
dure based on guidelines and criteria

that have been developed and adopted 
by the Organization.

Mandatory reporting systems
New SOLAS regulation V/8-1 on ship 
reporting (resolution MSC.31 (63), 
which allows for the establishment of 
mandatory ship reporting systems and 
the associated Guidelines and criteria 
for ship reporting systems (resolution 
MSC.43(64) entered into force on 1 |a- 
nuary 1996. Since then IMO has adop
ted the following mandatory reporting 
systems:

1. In the Torres Strait region and the 
Inner route of the Great Barrier 
Reef;'

2. "OffUshant";

3. "In the Great Belt Traffic" area;

4. "Off Finisterre"-, and

5. "In the Strait of Gibraltar".

Mandatory routeing measures
Traditionally, routeing measures as 
adopted by IM O have a voluntary sta
tus, in the sense that vessels have no 
obligation to make use of such routeing 
measures. Since 1 january 1997, the 
SOLAS Convention provides for rou
teing measures with a mandatory sta
tus: if such a status is given to a certain 
routeing measure, vessels or certain ca
tegories of vessels have an obligation to 
follow the indicated route. The new 
SOLAS regulation has been developed 
as a direct consequence of a number of 
major tanker incidents over the last five 
years.

IMO also adopted a mandatory rou
teing measure "from North Hinder to 
the German Bight and vice versa" in 
December 1996 which came into force 
at 0000 hours UTC on 3 June 1997.

These mandatory ship reporting sys
tems and mandatory routeing measure 
will be included in a new Part G in the 
publication "Ships Routeing".

Adoption of sea lanes in archipelagic 
waters
NAV 43 considered a partial archipela
gic sea lanes proposal by Indonesia and 
matters related to the adoption of sea 
lanes in archipelagic waters and agreed 
that an archipelagic sea lane is 
considered to be a routeing system and 
that there are two categories of rou
teing systems. It prepared and appro
ved amendments to the General Provi
sions on Ships' Routeing concerning 
provisions governing archipelagic sea 
lanes for adoption by the Committee.



Indonesia indicated that it would pre
pare a revised proposal for MSC 69. 
The Working Croup on Ships Routeing 
will meet at MSC 69 in May 1998 to 
consider it for subsequent approval and 
adoption by the Committee. It is hoped 
that the twentieth Assembly will con
firm that the delegation of responsibili
ty to the MSC for the adoption of rou
teing measures in accordance with 
resolution A. 826(19), should also apply 
to routeing measures related to archi
pelagic sea lanes.

6. DEVELOPMENT OF NEW AND AMEN
DED PERFORMANCE STANDARDS FOR 
NAVIGATIONAL AND ASSOCIATED 
EQUIPMENT.

NAV 42 developed and MSC 67 in De
cember 1996 adopted new and amen
ded performance standards for Integra
ted Bridge Systems (IBS) and shipborne 
DCPS and DGLONASS Maritime Radio 
Beacon Receiver equipment; whilst 
amendments were adopted to the per
formance standards for automatic pi
lots, radar equipment and ECDIS.

NAV 43 developed new performance 
standards for shipborne combined 
CPS/CLONASS receiver equipment 
marine electromagnetic compasses, 
track control systems and a universal 
shipborne automatic identification sys
tem, including amendments to perfor
mance standards for echo-sounding 
equipment.

With regard to a universal shipborne 
Automatic Identification System (AIS), 
NAV 43 noted and took into its consi
deration that MSC 67 in December 
1996 had, taking into account that the 
majority of delegations (Member 
Governments) strongly opposed a two- 
step approach for the implementation 
of an AIS system, agreed that only one 
universal AIS should be implemented 
on a long term basis.

The purpose of AIS is to improve the 
safety of navigation by assisting in the 
efficient navigation of ships, protection 
of the environment and operation of 
Vessel Traffic Services (VTS), by satis
fying the following functional require
ments:

1. in a ship-to-ship mode for collision 
avoidance;

2. as a means for littoral States to ob
tain information about a ship and its 
cargo; and

3. as a VTS tool, i.e. ship-to-shore (traf
fic management).

In addition, the draft Assembly resolu
tion on performance standards for voy
age data recorder prepared by DE 40 
has been revised and submitted to the 
twentieth Assembly for adoption, and it 
is hoped that it will be adopted this 
fortnight

The purpose of a voyage data recorder 
(VAR) is to maintain a store, in a secure 
and retrieval form, of information con
cerning the position, movement physi
cal status, command and control of a 
vessel over the period leading up to, 
and impact thereon. Hence, if a ship 
became a casualty it would be possible 
to find out the cause of an incident pro
vided the ship was fitted with a VAR.

7. CONCLUDING REMARKS

With this paper an attempt has been 
made to present a comprehensive over
view of recent developments in the 
field of maritime navigation. Develop
ments that show that maritime naviga
tion is adapting to new technology and 
standards required by present day 
transportation. Developments that also 
make clear that the world maritime 
community takes account of the state- 
of-the-art in non-maritime navigation, if 
only to stimulate multi-modal use of 
navigational systems. GNSS, for instan
ce, may become a good example of a 
not only global, but also multi-modal 
approach.

Safety of maritime navigation will re
main an important issue as long as the 
world's oceans will be used for trans
portation, which in turn will induce risks 
as long as there is a chance of human 
technical or operational failure. IMO on 
its part will continue to help to further 
reduce such risk by developing stan
dards and practices that help reduce 
the chances of such failures. Standards 
and practices will constantly have to be 
adapted to meet the demands from the 
maritime industry as well as from the in
ternational community and standards 
and practices that keep pace with 
developments in modern navigation.

Improving safety of navigation is not a 
simple task. IMO, even if supported ful
ly by its Member Governments, cannot 
achieve its objectives without learning 
from others. The International Associa
tion of Institutes of Navigation, in 
bundling so much know-how and ex
perience, and in covering the art of na
vigation in its widest sense, is of great 
importance to this learning-process.

On behalf of the Secretary-General of 
IMO, I wish to thank the Association for 
the opportunity to be present at this

Congress. I wish the IAIN every success 
in their further efforts to disclose what is 
still hidden in the future of the art of na
vigation.
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Significant progress has been made In ship control. New ships built have some form  of integrated ship con
trol. Integrated ship control can be characterised by all computers in the control system being able to  inter
change information. This concept has in it a potential for m aking a control system better and safer, mainly 
due to the Increased availability of im portant inform ation. Integration prevents duplication of sensors and 
decreases the workload of the crew. Even m ore Im portant, integration increases safety of operation due to, 
am ong others, the transition of manual to automatic processing and the introduction of decision support sys
tems.

The availability of common data is also 
important for the logistic process and 
shore applications. Vessels are not sail
ing because the master or the owner 
likes it. They are sailing for handling 
goods or to observe the ocean in case 
of a navy vessel. Not the sailing itself is 
important, but the transport chain in 
the logistic process or the operational 
task. Maritime transport is only one part 
of the total logistic chain. In order to 
enhance transport efficiency, advanced 
information and communication tech
nologies need to facilitate intermodal 
transport, port efficiency and electronic 
navigation guides. The main goal, how
ever, is to achieve faster handling of 
goods so that transport time as a whole 
is reduced.

One important aspect with regard to 
enhancement of transport efficiency 
and safety is the information exchange 
between ship and shore. Data origina
ting from vessels is required for shore 
applications in order to make transport 
safe and efficient. Most commonly 
known is the exchange of information 
between a VTS (Vessel Traffic Service) 
and vessels entering a harbour. In the 
present situation, this shore application 
requires at least identity, position and 
intention information. Apart from this 
more or less traditional ship-shore com
munication current trends can be deriv
ed in the maritime transport with re
gard to future applications. A brief 
description of future applications which 
could benefit from integrated bridges, 
is given in this paper.

A condition needed to gain advantage 
of common data from vessels, is the 
availability of integrated bridge systems 
and ship-shore communication. In this 
paper the Bridge2000 project will be

addressed. The Bridge2000 project is a 
study, aiming to integrate information 
of several subsystems on board and to 
define human interfaces. The paper will 
also discuss the developments in mobi
le and satellite communication applica
ble for future applications.

2. (FUTURE) SHORE APPLICATIONS

As a result of research studies and more 
stringent requirements regarding safety 
and efficiency, a number of new appli
cations must be taken into account. 
The introduction of these applications 
are not limited to the vessel itself. New 
applications are foreseen requiring 
automatic exchange of information 
between ship and shore and integrated 
bridge systems.

The following future applications are re
cognised:
1. Vessel Traffic Service and identification. 

The International Maritime Organisa
tion (IM O ) is developing standards and 
guidelines for the application of 
transponders for vessel monitoring. Pre
sent systems are mainly used for auto
matic identification and positioning to 
verify radarsignals and to increase the 
ability to distinct radar targets. Opera
tors are able to interrogate a specific 
vessel or an area with vessels. Vessels 
equipped with transponders will ans
wer the interrogation with their posi
tion, actual course, speed and other 
relevant information. Apart from auto
matic identification, transponders can 
help VTS systems to prevent melting of 
radar targets and lost targets. This ap
plication increases the reliability of the 
traffic image and lowers the work pres
sure of operators. TNO-FEL developed a 
transponder system called Automatic 
Reporting and Identification System

(ARIS) [1], [2], With ARIS, several trials 
are executed to study the feasibility of 
automatic identification within har
bours and to prevent label lost and la
bel swapping of radar targets.
2. Shore Based Pilotage.

Advising vessels entering a harbour 
from shore is an application under de
velopment. The requirements for 
shore-based pilotage have been investi
gated in the EURET project that was 
part of the 3rd Framework Programme 
of the EC [4],
3. Information gathering in case of 

environmental accidents or other 

emergencies.

The Dutch Coast Guard's main task is 
to prevent calamities and to co-ordina
te search and rescue activities. There is a 
need for information from vessels and 
their cargo in case accidents occur or 
during search and rescue operations. 
Reliable ship-shore communication and 
common data are required.
4. Preventive monitoring of vessels.

Shore authorities need to have an abili
ty to check whether ships are sailing ac
cording the international rules. They 
want to monitor separate traffic lanes, 
specifically for those ships carrying dan
gerous cargo. Vessel monitoring is cur
rently provided by radar-based systems, 
which have limited geographical cover
age. Proposals and specifications are 
under development for a long range 
vessel monitoring system that will be 
able to monitor movements of vessels 
at open sea (wide area transponder) 
[5].
5. Cargo-fhw management and cargo 

monitoring (tracing and tracking).

Information from vessels is essential for 
the efficient planning and co-ordina
tion of inland transport with sea trans
port (intermodal transport). The availa
bility of data and efficient ship-shore



communications can enable an efficient 
planning of the internal port functions, 
and thus could guarantee that the call 
of the ship will be minimised to a speci
fied time period.
Monitoring the condition of the cargo 
is of great importance to the quality 
control of the cargo or even the envi
ronment. Measuring the conditions is 
possible on a local base but the owner 
of the cargo may also be interested in 
the condition of the cargo.
6. Remote diagnostics and maintenance. 

The growing complexity of systems re
quires a number of specialists to solve 
problems. On the other hand, the 
quality and reliability of systems are in
creasing, which reduces the continuous 
need for well-educated personnel on 
board with knowledge of maintenance 
and repair. Expert systems to solve 
many problems will be installed on 
board. However, with the reduction of 
the crew and in spite of the introduc
tion of expert systems, the knowledge 
to solve the most difficult and complex 
problems will disappear from the 
vessel. Ships require support from 
remote experts or interaction with 
distant collaborators in various appli
cation cases.

Requirements for future applications
Future requirements will be based on, 
and will need to support the above 
mentioned applications. The most im
portant requirements are:
1. the integration of vessel monitoring 

information, vessel and cargo control 
information and safety information 
for an efficient land-side based inter
modal transport planning and ma
nagement system;

2. the integration of land-based infor
mation with vessel-based informa
tion for an optimal operational effi
ciency.

There are several ongoing develop
ments to fill in these requirements.
Ad.1) Due to various emerging techno

logies, the perception of VTS has 
changed over the years from an 
aid to navigation to a much 
more comprehensive system. 
VTS is now recognised as a servi
ce capable of contributing sub
stantially to the safety of life and 
the protection of the environ
ment, as well as the efficiency of 
our waterways. This evolution of 
VTS is at a crossroad of seeing 
the realisation of a service capa
ble of interacting with vessel traf
fic as well as with port industry 
and authorities. Research and de
velopment in the field of this 
new VTMIS (Vessel Traffic Ma
nagement and Information Ser

vice) are earned out within the 
4th Framework of the European 
Committee DGVII.

Ad.2) Integrated bridge systems will 
improve efficiency of ship opera
tions, increase safety and reduce 
operational expenses of fleet own
ers. Integrated bridge systems 
will also provide an added value 
for shore applications. The deve
lopments in bridge integration 
will have considerable influence 
on the progress in developments 
towards the integration of land- 
based and vessel-based informa
tion. Chapter 4 addresses the on
going developments in the field 
of bridge integration. The added 
values of bridge systems cannot 
be addressed without the use of 
sophisticated communication 
means. The developments in this 
field are briefly described in the 
next chapter.

3. DEVELOPMENTS IN COMMUNICA
TION

Present communication is based on ter
restrial communication means. VHF, 
HF, MF frequencies are used for ship- 
ship and ship-shore communication. In 
the last decade, maritime transport has 
been using Inmarsat satellite communi
cation for mainly ship-shore communi
cation and for safety reasons within the 
Global Maritime Distress and Safety 
System (GMDSS).

Both in freight transport and in passen
ger transport, the trend towards deve
lopment of intermodal, door to door, 
service is one of the most important 
issues. This development of intermodal 
services, together with the enlargement 
of ships, is the most imperative devel
opment in the maritime industry. In this 
development process towards new in
termodal transport services, communi
cation systems will be of significant va
lue for the exchange of information 
concerning vessels and their cargo.

Information and data exchange in ship- 
shore communication are under deve
lopment and are seeing some rapid im
plementation. In stead of ships 
operating as stand alone systems, satel
lite and cellular data links are being 
used to create integrated ship manage
ment systems. Information to and from 
the port authorities and corporate offi
ce is exchanged by e-mail, fax and EDI 
over radio communication links. The in
formation exchange is used to provide 
and receive data on different types of 
applications as described in chapter 2. 
Depending on the application, the size 
of the data may vary. The amount of in

formation required for remote diagnos
tics and maintenance of ship facilities 
can be very large, whereas identifica
tion and position messages can be 
relatively small. This means that some 
future applications require high speed 
data exchange with data rates of 64 
kbps or higher over satellite links, while 
others can be satisfied with relatively 
low data rates over terrestrial communi
cation links.

Satellite communication
From a perspective view of present de
velopments in satellite communication 
we can be certain that commercial sa
tellite communication will show a shift 
from geostationary systems to low or 
medium orbit systems. The satellites of 
these LEO (Low Earth Orbit) and MEO 
(Medium Earth Orbit) systems are 
placed in a relatively low orbit to earth, 
which consequently results in a few ad
vantages compared to geostationary 
constellations (using high orbits like In
marsat).
* The satellite as well as the ground 

equipment can suffice with a low 
transmitting power and less sensiti
ve receivers. This has the advantage 
that satellites and ground equip
ment can be kept small and relative
ly cheap.

* The transmission delay of LEO-sys
tems is remarkably less compared to 
geostationary systems. This is cer
tainly important for voice communi
cation where delay can be inconve
nient for the user. In case of data 
communication it appears that too 
much delay causes less data 
throughput or loss of data.

* A lot more satellites are required in a 
LEO system to sustain to a compara
ble coverage area. This has, howe
ver, the advantage that LEO-systems 
are less sensitive for malfunctioning 
of one satellite. The function of a 
defect satellite will be taken over by 
a satellite in the same orbit.

* LEO-system consist of many satelli
tes with a relatively small coverage 
area which means that transmit fre
quencies can be reused. This has the 
advantage that LEO-systems are effi
cient in terms of frequency spec
trum and communication capacity.

* LEO and MEO systems are rather 
simple with respect to functionality 
and design compared to GEO-sys
tems, which means that communi
cation via a LEO or MEO system will 
probably costs less than communi
cation via a GEO-system. Further
more, the implementation of several 
LEO and GEO systems will result in a 
competitive market between 
providers, which will result in a 
decrease of cost of air-time.



Table 1: Overview of 
future satellite net
works

Figure I: Indium 
satellite communica
tion system

SYSTEM
NAME

ORBIT/ 
NUMBER  
OF SAT

YEAR DEPLOY/ 
OPERATIONAL

SERVICES COVERAGE

GLOBALSTAR LEO / 48 1997 voice, data (9.6 kbit/s) between 
70°N and 70°S

IRIDIUM LEO / 66 1998 voice, data (2.4 / 4.8 kbit/s) world-wide
ORBCOMM LEO / 36 1995/2000 data, 2-way messaging, 

positioning
world-wide

ICO MEO / 11 2000 voice, data (4,8 kbit/s) world-wide
TELEDESIC LEO / 840 2002 broadband (2 Mbit/S) world-wide
INMARSAT-P MEO / 12 1998/2000 voice,data, fax, positioning world-wide

Table 1 depicts an overview of some 
communication systems which are 
expected to be introduced in the near 
future.

We will not describe above systems in 
this paper. The reader is referred to the 
literature [5, 6].

Terrestrial communication
In terms of terrestrial communication, 
VHF takes care of most maritime com
munication traffic today. VHF is used 
within harbours, harbour approaches, 
coastal areas and inland traffic. Present 
transponder systems are also based on 
VHF-communication. MF and HF com
munication are used within the mariti
me transport sector for shore based ser
vices, basically with regard to safety in 
the GMDSS.

GSM (Global Service for Mobile com
munication) is becoming popular as a 
means of radiotelephony. Cellular ser
vices like GSM are well suitable for voice 
and data communication on land. If the 
infrastructure is well designed it can 
also be used for inland rivers and small 
lakes. At first glance these systems ap
pear not to be suitable for maritime 
communication. On the other hand we 
have to consider trends as mixed traffic 
in harbour areas and short sea ship
ping. It is well thinkable that for applica
tions described in chapter 2, cellular 
systems are used, if necessary in combi
nation with other cellular or satellite sys
tems.

Combining of systems is one of the 
most important features of future com
munication systems. Interoperability of 
cellular systems with satellite systems is 
taken into account in the specification 
and development of future systems.

At present two mobile communication 
networks that can be pointed out as the 
3rd generation mobile communication 
systems are under development. These 
are the Universal Mobile Telecommuni
cation System (UMTS) and the Future

Public Land Mobile Telecommunica
tion System (FPLMTS). Both are in the 
standardisation phase within the ITU 
and ETSI. Some examples of services 
are voice, facsimile, video telephony 
and multimedia services. The datarates 
may vary from 16 kbit/s up to 2 Mbit/s. 
Both systems have the objective to pro
vide their services to users word-wide. 
UMTS and FPLMTS will become inter
operable with other communication 
systems. This means that user equip
ment can use different systems without 
being noticed by the user (global ro
aming). For world-wide coverage satel
lite systems need to be interoperable 
with cellular systems. Iridium and Glo
balstar will probably fulfil this function. 
Geostationary systems like Inmarsat can 
also be used.

4. BRIDGE INTEGRATION 

B n «  2000 [7]
Several international developments are 
going on regarding bridge integration. 
This paper discusses the value of these 
developments for shore applications 
and will not describe integrated bridge 
developments in detail. However, we li
ke to make attention to the Bridge2000 
project, a Dutch research project. This 
project is undertaken by three parties 
headed by TNO Physics and Electronics 
Laboratory (TNO-FEL). The other insti
tutes are the Royal Netherlands Naval 
College (KIM ) and TNO Human Factors 
Research Institute (TNO-TM).

Bridge2000 is a study and pilot project 
for fully integrated vessel systems. The 
intention of the project is to bring navi
gation systems, platform systems, ship 
management systems and communi
cation systems together in one open 
network structure and to define the hu
man interfaces. Only in this way we will 
get a fully integrated bridge system, 
not limited to physical integration, but 
electronically integrated. The system ar
chitecture of the Bridge2000 concept 
will make it possible that information fr
om all the systems on board can be 
used by other systems, not only on 
board but also on the shore. The ad
vantage of the Bridge2000 concept is 
that it reduces the installed amount of 
equipment (all the systems can use all 
sensor information), it reduces data and

verbal communications, it reduces the 
task of the crew (automatic data inter
change) and it can reduce the task of a 
number of organisations on the shore 
(by automatic gathering and distribu
ting of information). The human-ma
chine relation in such a concept is very 
important.

Functions
Within Bridge2000 we distinguish four 
main functions: navigation, platform 
control, vessel management, and com
munication. These functions can be 
carried out manually but with help of 
modem techniques the task load of the 
crew can be decreased while at the



same lime the quality and accuracy are 
being increased.

Modem aids are available to fulfil the 
navigation function. Today, not the 
estimated but the real position, speed 
and course are important in terms of 
just in time planning and accurate and 
safe navigation. Modem navigation sys
tems on board have at least one radio
navigation based positioning system 
(DECCA, LORAN-C, GPS, GLONASS or 
other satellite based system) and of 
course the classic navigation instru
ments (compass, log, gyro, radio direc
tion finder, etc.). For a safe navigation 
there is also a radar system on board 
with an ARPA facility. All navigation 
functions are carried out on the bridge.

The second main function on board is 
the control of the platform systems. 
This is the propulsion, steering, stabili
sation, fresh water installation, ventila
tion, etc. In fact, it is every system instal
led to sail and maintain the condition of 
ship and crew. The platform control 
function can be carried out in the ma
chine control room but distributed con
trol is also possible.

Vessel management applies more to 
the administrative work on board. In
formation about cargo and or passeng
ers, crew, supplies, etc. are all belon
ging to the vessel management 
function. Trip preparation in terms of 
ports of destination, agents, facilities, 
etc. can also be part of vessel manage
ment.

Two communication functions may be 
distinguished 1) internal communica
tion and 2) external communication. 
Internal communication is defined by 
the communication between the func
tions and systems on board for data 
exchange and the common use of sen
sors and facilities. External communica
tion is defined as the communication 
with the outside world. This includes 
VHF, HF and satellite communication. 
GMDSS and transponder functions, 
using the communication means, will 
be included during the next coming 
years. Chapter 3 described the develop
ments within this field and the import
ance to integrate ship systems with 
shore systems.

RINAC
The technologies and principles from 
the Bridge2000 project are also applica
ble for inland navigation. Integration of 
the communication function and the 
other main functions as given before 
will give new opportunities for inland 
navigation vessels. RINAC (River Based 
Information, Navigation and Commu

nication), a project of the 4th Frame
work Programme of the EC, deals with 
this development to increase safety and 
efficiency in navigation and logistics. 
Typical developments are:
* electronic charts for inland naviga

tion (Inland Navigation Geographi
cal Information System INGIS);

* transferring tactical traffic images to 
vessels in order to increase safety;

* better calculation of ETA s for, 
among others, lock planning and 
connecting transport;

* transponders for identification and 
reporting.

Further detailed description of this pro
ject is outside the scope of this paper. 
The reader is referred to the RINAC 
W W W  homepage [8].

5. ADDED VALUE OF INTEGRATED 
BRIDGE SYSTEMS FOR SHORE 
APPLICATIONS

Above all, bridge integration was dis
cerned as essential to navigational safe
ty. It is now generally accepted that 
bridge integration brings cost savings 
and at the same time enhances safety. 
Furthermore, bridge integration can be 
used for transferring information to 
those places where it is needed. The in
tegrated bridge allows automatic retrie
val and dispatch of any needed infor
mation between ship and shore. 
Information can be gathered, among 
others, from sensors, the navigation 
system, the voyage management sys
tem or the steering control system. On 
initiation from shore or other ship, the 
contents of electronic mail boxes can 
be exchanged over satellite links. This 
improvement over standard communi
cation packages can significantly redu
ce costs, as all sign-on procedures can 
be accomplished automatically.

In chapter 2 we described a few future 
shore applications or services. The ad
ded values of an integrated bridge sys
tem with respect to these applications 
are here described.

Vessel Traffic Service and automatic 
identification

If a vessel approaches a VTS area there 
is a mandatory duty to report its posi
tion, identification, destination, etc. to 
the VTS operator. Normally this will be 
done by voice communication but the 
use of transponders [2, 3] is in discus
sion. Applying transponder technology 
for VTS has advantages for automatic 
identification and gathering of addi
tional information as actual draught, 
destination, ETA, etc. without verbal 
communication with the crew. Because 
a transponder system on board needs

variable information as draught, destin
ation, ETA, course and speed this 
communication system has to be con
nected to the sources where this infor
mation is available. An integrated 
bridge system is able to provide this in
formation.

Shore based pilotage
A shore-based pilot requires at least the 
(electronic) routeplan from the vessel. 
Beside the intention of the vessel addi
tional information is required for a safe 
advice to the vessel. Ship information, 
such as rudder position, draught, rate 
of turn, etc. as well as information 
about the vessel s vital systems must be 
collected and transmitted to the shore 
to serve the pilot. This next to the infor
mation about position, speed, course 
and the local conditions as weather, 
currents, and the local traffic image. It is 
clear that only an integrated bridge sys
tem including the communication 
function can fulfil these requirements. 
Furthermore, advises from the shore 
can be automatically transferred with
out using voice communication to the 
vessel. In this case an integrated bridge 
system is able to present shore advises 
to the crew at any place on board and 
is able to provide confirmation services 
to the crew.

Preventive monitoring of vessels.

Proposals and specifications are under 
development for a wide area vessel mo
nitoring system, which will be able to 
monitor movements of vessels at open 
sea [5]. This Wide area Reporting and 
Identification System (WARIS) requires 
at least information concerning the 
identity, position and common data 
concerning the cargo of the interroga
ted vessel. A WARIS transponder needs 
information from the navigation sys
tem, propulsion and cargo monitoring 
system. It is clear that, apart from auto
matic ship-shore communication, an 
integrated bridge will help to facilitate 
transponders on board.

Cargo-flow management and monitoring 

A ship is part of the logistic chain for 
transporting goods. Detailed informa
tion from the ship is required for an effi
cient planning and co-ordination of 
port facilities. At least a routeplan, ac
tual position and possible delay with re
spect to the estimated time of arrival 
are required.
In case of cargo monitoring detailed in
formation of the condition of the cargo 
(air-conditioning, humidity) is of great 
importance to the quality control of the 
cargo. If the measured values of the car
go are stored in a cargo monitoring sys
tem, which is subsequently connected 
to the integrated bridge system, it will



be possible for the owner to access the 
desired information in order to control 
the situation on board.

Remote diagnostics and maintenance 

The growing complexity of systems re
quires a number of specialists to solve 
problems. Assistance will be required fr
om experts on the shore to solve those 
very complex problems. Remote dia
gnostics and technical support in main
tenance and repair of equipment on 
board ships are only possible with inte
grated bridge systems. In this way ex
perts are able to look into all the sys
tems without being on board, whether 
it is a platform system or a navigation 
system. With help of (broadband) mul
timedia communication with data, vi
deo and audio combined, expertise is 
virtually always available world-wide.

6. CONCLUSIONS

This paper describes future shore appli
cations that require a sophisticated 
ship-shore communication and integra
ted bridge systems.

An integrated bridge is a bridge in 
which communication between the va
rious navigation aids, instruments and 
displays can take place and makes it 
possible to concentrate large amounts 
of information at one place. Data can 
be made available for each on board 
function and therefore will reduce 
equipment and sensor systems as op
posed to gathering the information fr
om each stand-alone system. As a con
sequence of rapid developments in the 
field of integrated bridges, communica
tion technology and requirements from 
shore services, information exchange 
between ship and shore will grow ex
tensively. New services require com
mon data from vessels sailing at any

place and time in the world. The added 
value of integrated bridge systems for 
shore based services is the availability of 
common data for shore services.

There are several ongoing research and 
development projects in the field of 
bridge integration. This paper descri
bed the Bridge2000 project, a Dutch 
initiative. The intention of the project is 
to bring navigation systems, platform 
systems, ship management systems 
and communication systems together 
in one open network structure and to 
define the human interfaces.

With regard to satellite communica
tions, a further growth in the imple
mentation of satellite telephony sys
tems for public correspondence is 
foreseen. Today, satellite communica
tion is only a relatively small part of the 
total communication pattern for opera
tional ship-shore communication. This 
is mainly due to the high costs of equip
ment and used communication time. 
The expected future expansion of (LEO) 
satellite systems for communication 
purposes (voice and data), and the ex
pected reduction of communication 
and user equipment costs, will contri
bute to the growth of voice and data 
exchange via satellites for some of the 
described applications. However, we 
have to take into account that a part of 
maritime services, certainly those rela
ted to tactical safety information, requi
re a point to multipoint mode, constant 
availability and reliable connections. 
When these aspects are taken into ac
count, new communication technolo
gies miqht be attractive as an additional 
network in certain maritime applica
tions, but probably not as an alter
native.

The further development of cellular

communication services will certainly 
have an impact on the usage of radiote
lephony in inland waterway transport 
and possibly also in short sea shipping 
and coastal transport. Major growth is 
expected in cellular digital communica
tion. However, it is recognised that 
present cellular communication is 
inappropriate for ships trading inter
nationally. These ships need a global 
communication service. Future cellular 
communication systems will incorpora
te interoperability with other systems 
and satellite communication, which will 
result in global coverage.
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D i v e r s e n

Smrt salvage tow bulk carrier 

Goodwill to safety

Goodwill, the dry bulk carrier that re
cently struck the Muirfield Sea Mount
- a rocky outcrop in the Indian Ocean
- has been successfully towed to a safe 
haven in the vicinity of Sunda Strait by 
a Smit Tak Far East salvage team.
This 270 m, 150,000 dwt vessel - ow
ned and managed by the Seoul-based 
Keoyang Shipping Co. Ltd - was en 
route from Dampier to Dunkirk via Su
ez in late July. She ran across the 
Mount which lies 70 miles south west 
of the Cocos Islands in an isolated and 
shallow spot of just 16m chart depth. 
Flying a Panamanian flag, she is car
rying a full cargo of 145,000 tonnes of 
iron ore.

Fig.2. The dry bulk carrier Goodwill was towed by a Smit Tak 
for East salvage team to a safe haven in the Sunda Strait.

Smit obtained a Lloyd's Open Fonn 
(LOF) 1995 contract and immediately 
went to the vessel's assistance, de
ploying the 175 tonne bollard pull 
oceangoing tug Smit London, which 
arrived on-scene within 24 hours.
The Goodwill crew had abandoned 
the ship which was slowly sinking. The

Smit salvage team 
found that all ballast 
tanks had been bre
ached and that the 
vessel's draft had in
creased by 4 m. The 
engine room was floo
ding. Immediate ac
tion was taken as the 
Smit team began ma
king emergency re

pairs and pumping out the engine 
room. Meanwhile a Smit diving team 
was flown to the Cocos Islands.
The salvage team stabilised the casual
ty, continued with emergency repairs 
and prepared damaged ballast tanks 
for pressurisation.
The 100-tonne anchor handling tugs

Smit-Lloyd 111 and Smit-LJoyd 117 
were mobilised to tow the Goodwill 
the 600 nautical miles to the Sunda 
Strait - to a safe haven - where the ca
sualty is now at anchor. During the 
tow, the weather conditions were so
metimes hostile with south-easterly 
winds up to 35 knots and a swell of 6 
m.
An underwater video survey has reve
aled extensive bottom damage, to
gether with rudder and propeller da
mage. All the bunkers (1,000 tonnes 
in all) have been removed. The Good
will departed the Sunda Strait on S 
September under tow for Singapore 
where a ship-to-ship transfer of her 
cargo will allow her to go into dry 
dock for repairs.

http://www.tno.nl/instit/fel/brug2000./
http://www.tno.nl/instit/fel/rinac/


hg. 1. De HAM 291 
(foto: HAM/Aero- 
view-Dick Sellen- 
raad).

Bijzondere baggerschepen HAM
HAM, bagger en waterbouwkundige werken, in Capelle a/d l|ssel, heeft midden vorig (aar en begin van dit 
(aar twee bijzondere baggervaartuigen in gebruik genomen, waar wij tot dusver nog onvoldoende aandacht 
aan konden besteden. In dit num m er alsnog een beschri|ving van de milieuzuiger HAM  291 en van het water- 
injectievaartuig Sagar Manthan.

Wormwielzuiger HAM 291

r

De HAM 291 is speciaal ontworpen 
voor het schoonmaken van verontrei
nigde waterbodems. HAM had daar
mee al de nodige ervaring opgedaan: 
in 1991-'92 in de Rotterdamse Geulha- 
ven, in 1993-'94 in Delfzijl (waar 
10.000 m3 slib, dat o.a. met PCB's was 
verontreinigd, werd weggehaald) en bij 
proeven van Rijkswaterstaat op het Ke
telmeer. De laatstgenoemde twee pro
jecten werden uitgevoerd met de Wil
lem Bever, een verbouwde cutterzuiger 
die van een wormwiel was voorzien. 
Op basis van de opgedane ervaringen 
is de HAM 291 ontwikkeld, in samen
werking met De Groot Nijkerk, die ook 
als hoofdaannemer voor de bouw op
trad.

EERSTE KORTE BESCHRIJVING
Ook de HAM 291 is met een wormwiel 
uitgerust. Dit is draaibaar aan het uit
einde van de ladder bevestigd, zodanig

dat zowel in langsrichting als in dwars- 
richting kan worden gewerkt. De losge
sneden grond wordt door een bagger
pomp opgezogen en via een pers
leiding met een doorsnede van 500 
mm naar het achterschip gevoerd, 
waar de persleiding op een drijvende 
leiding wordt aangesloten.
De ladder is aan de voorzijde opgehan
gen in een A-frame en aan de achter
kant bevestigd in draaipunten in de lad- 
derbeun.
De HAM 291 kan zowel op draden wer
ken als op palen. Voor het laatste geval 
zijn op het achterschip een vaste spud 
en in de achterbeun een verrijdbare 
spud geplaatst.

De afmetingen van de HAM 291 zijn: 
Lengte o.a. met wormwiel 
langsscheeps 60,50 m.
Lengte o.a. met wormwiel 
dwarsscheeps 57,00 m.

Breedte o.a. met wormwiel 
dwarsscheeps 12,00m.
en van de ponton:
Lengte 47,00 m.
Breedte mal 9,50 m.
Holte 2,50 m.
Diepgang 1,65 m.
De werkdiepte is minimaal 2 m en 
maximaal 14 m.

De HAM 291 heeft geen eigen voort
stuwing.

UfTGANGSPUNTEN
Opgebaggerd vervuild slib wordt in 
den regel opgeslagen in depots. Om te 
voorkomen dat deze onnodig snel vol 
raken moet het opgebaggerde meng
sel een hoge dichtheid hebben en zijn 
hoge positioneringsnauwkeurigheden 
in drie dimensies vereist waardoor gro
tendeels kan worden vermeden dat 
niet-verontreinigde grond wordt opge



Fig. 2. Op dit voor
aanzicht van de 
HAM 29 lis  het 
wormwiel goed 
zichtbaar (foto: 
HAM/Huib Ruften).

baggerd. Een andere eis is in dit ver
band dat de laagdikte instelbaar moet 
zijn.
In hoogterichting werd een nauwkeu
righeid van ± 5 cm geëist, waar nor
maal in de baggerwereld met decime
ters wordt gerekend. In het horizontale 
vlak zijn de vereiste nauwkeurigheden 
± 15 cm op spuds en ± 30 cm op dra
den. Deze waarden gelden bij een sig
nificante golfhoogte van 30 cm en een 
golfperiode van 3 s.
Verdere eisen waren: een minimum 
aan mors en aan vertroebeling van het 
water, een hoge productie en voldoen 
aan de milieu- en Arbo-voorschriften,
o.a. ten aanzien van de geluidniveaus, 
zowel aan boord, als in de omgeving 
van het vaartuig.

HET WORMWIEL
Het wormwiel waarmee de HAM 291 is 
uitgerust, is dubbelzijdig en symme
trisch. Het heeft een lengte van 9 m, 
een grootste diameter van 1,35 m en 
een spoed van 0,80 m (fig. 2).

Doordat het wormwiel nagenoeg ge
heel van het omringende water wordt 
afgeschermd, alsmede door de zuig
kracht van de pomp wordt vertroebe
ling van het water voorkomen. Voor de 
afscherming zorgen o.a. een stalen kap 
boven het wormwiel en een flexibel af- 
dichtingsschort rondom de kap. De kap

is van ovale gaten met rubberen ont- 
luchtingskleppen voorzien, zodat bij 
het neerlaten van het wormwiel de 
lucht en tijdens het baggeren de vrijko
mende gassen kunnen ontsnappen.

Wormwiel en afschermkap zijn opge
hangen aan een manipulator. Deze be
staat in essentie uit twee ronde elemen
ten, waarvan het onderste deel over 
320° kan roteren ten opzichte van het 
bovenste deel.
Het bovenste deel is scharnierend aan 
de ladder vastgemaakt en is daarmee 
tevens door twee hydraulische cilinders 
(de zogenaamde knik-cilinders; verbon
den. Het is daardoor mogelijk de stand 
van de manipulator ten opzichte van 
de ladder te variëren en aan te passen 
aan de hoek van de ladder, die uiter
aard afhangt van de waterdiepte.
Het onderste ronde element draagt de 
wormwielconstructie via twee scharnie
ren en is daarmee tevens verbonden 
door twee hydraulische cilinders (de ta- 
lud-cilinders), waarmee de stand van

het wormwiel ten opzichte van de ma
nipulator kan worden ingesteld tot een 
schuinte van 1:3. Hierdoor kan ook bij 
een op- of aflopende bodem c.q. bij ta
luds het wormwiel steeds in een optima
le stand worden gebracht.

Door het wormwiel wordt de grond in

lagen losgesneden en naar het midden 
van de worm getransporteerd, waar 
het mengsel via een zuigmond wordt 
afgepompt. De laagdikte kan variëren 
van enkele centimeters tot meer dan 
een meter.
Onder de zuigmond is een 'vuilkist' 
aangebracht, die aan de onderzijde 
door een hydraulisch bediende klep 
wordt afgesloten. Door de klep te ope
nen kan opgebaggerd vuil worden ge
dumpt. Het wordt later met ander ma
terieel opgeruimd.

Vertikale positionering van het 
wormwiel
De vertikale positie van het wormwiel 
wordt op verschillende manieren be
paald en gecontroleerd:
• Met behulp van drukdozen die op 

het frame van het wormwiel zijn ge
monteerd en waarmee de hydrosta
tische druk wordt gemeten. Correc
ties zijn nodig voor de soortelijke 
dichtheid van het water en voor 
stroming.

• Door hoekmetingen van de stand 
van de ladder, van de stand van de 
manipulator ten opzichte van de 
ladder (knikverstelling) en van de 
stand van het wormwiel ten opzich
te van de manipulator (taludverstel- 
ling). Dit in combinatie met drukdo
zen die de hoogtepositie van de 
scharnierpunten van de ladder me
ten.

• Met een DCPS systeem.
• Met een 'taut wire' tussen de top 

van de ladderbok (A-frame) en de 
bovenkant van de manipulator.

De hoge positioneringsnauwkeurigheid 
in combinatie met de continue werking 
van het wormwiel en de 'trailing bot
tom knife' zorgen er voor dat de mors 
minimaal is.

BAGGERPOMP
De HAM 291 is voorzien van een enkel
wandige, hydraulisch aangedreven on- 
derwaterpomp, type 4045, van De 
Groot Nijkerk.
De pomp is op de ladder gemonteerd, 
zo dicht mogelijk bij de zuigmond om 
zo hoog mogelijke dichtheden te berei
ken.
Verdere maatregelen om hetzelfde doel 
te realiseren zijn:
- Het meten van de dichtheid en het 

zo nodig aanpassen van de pomp- 
snelheid.

- Het aanbrengen van een ontgas- 
singsinstallatie.

De dichtheid van het mengsel wordt 
berekend uit de hoeveelheid gebag
gerd slib en de stroming in de zuigpijp. 
De hoeveelheid gebaggerd slib per 
tijdseenheid is gelijk aan het product 
van de laagdikte, de lengte van het



Algemeen plan.



Fig. 3. Werkwijze op 
draden.

wormwiel en de verplaatsingssnelheid 
van het wormwiel. De laagdikte wordt 
bepaald door middel van dieptemetin
gen vóór en achter het wormwiel met 
behulp van echoloden.
De hoeveelheid mengsel per tijdseen
heid wordt gemeten met een radioac
tieve concentratiemeter.
Op grond van deze gegevens wordt de 
snelheid van de pomp zodanig gere
geld dat de dichtheid (de hoeveelheid 
slib in het totale mengsel) circa 80% 
van de in situ dichtheid bedraagt.

Ontgassing treedt voor een deel al op 
door de mechanische werking van het 
wormwiel. Verder is een ontgassingsin-

stallatie op de zuigleiding aangesloten, 
dicht voor de pomp.

WERKWIJZE
De HAM 291 kan, als reeds vermeld, 
zowel op draden als op palen werken. 
Bij het werken op draden wordt het 
vaartuig door zes draden gepositio
neerd: een boegdraad, 2 x 2  zijdraden 
en een achterdraad. Deze zijn beves
tigd aan vier ankers, als aangegeven in 
fig. 3. Er kan, afhankelijk van de om
standigheden, zowel met het worm
wiel dwarsscheeps als met het worm
wiel langsscheeps worden gewerkt. 
Voorwaarde voor deze manier van wer
ken is dat er rondom de ponton vol

doende ruimte is om de ankers uit te 
brengen. Wanneer langs kaden of 
damwanden moet worden gebaggerd, 
is die ruimte aan tenminste één kant 
niet beschikbaar. Er wordt dan op 
spuds gewerkt.
Hierbij zwaait de ponton heen en weer 
rond de spud in de spudwagen, terwijl 
de voorste zijlieren voor de dwars
scheepse verplaatsing van het voor
schip zorgen. Bij een normale snijkop- 
zuiger resulteert dit in cirkelvormige 
banen van de snijkop. De HAM 291 is 
echter zo geconstrueerd dat door het 
wormwiel rechte banen worden be
schreven (fig. 4).

Dit wordt bewerkstelligd door de posi
tie van paalwagen met spud continu 
aan te passen. Men spreekt dan ook 
van een 'actieve paalwagen'. Ook de 
stand van het wormwiel ten opzichte 
van hart ponton moet continu worden 
bijgesteld. Door de lange slag van de 
paalwagen, maximaal 12 m, kan in één 
keer een strook van 50 m worden be
werkt.
Aan het einde van de strook wordt de 
ponton met het spudsysteem in langs- 
richting naar voren verplaatst.

Bij beide werkwijzen wordt het worm
wiel aan het einde van een strook 180° 
gedraaid, zodat de volgende strook - in 
tegengestelde richting - ook weer pro
ductief wordt afgelegd.
Beide werkwijzen hebben als kenmerk 
dat de overlap tussen opeenvolgende 
stroken klein is: 4 tot 8% , wat door

Fig. 4. Werkwijze op 
palen.

OVERLAP



Fig. S. Deopdelad- 
der gemonteerde, 
voorste zijlieren (fo
to: Hagglunds Dri
ves).

Fig. 6. Hagglunds 
Compact hydromo
tor voor wormwiel 
(foto: Hagglunds 
Drives).

Fig. 7. Ladderiier, 
met daarachter de 
boeglier (foto: Hàg- 
glurids Drives).

geen ander systeem wordt geëvenaard 
en wat bevorderlijk is voor het bereiken 
van een hoge gemiddelde dichtheid 
van het mengsel. Deze geringe overlap 
kan worden bereikt dankzij de nauw
keurige plaatsbepalingssystemen, door
dat de lieren die ponton en paalwagen 
positioneren zeer nauwkeurig regelbaar 
zijn en door de verstelmogelijkheden 
van het wormwiel.

UEREN
De HAM 291 is voorzien van zeven lie
ren, als volgt:
- Op het boveneinde van de ladder 

zijn twee lieren gemonteerd (fig. 5) 
voor de zijdraden vóór, die kruise
lings naar schijven op het onderein
de van de ladder lopen en door die 
schijven buitenboord worden ge
leid.

- Onder het dekhuis staan de ladder
iier en direct daarachter

- de lier voor de boegdraad.
- Op het achterschip staan twee lieren 

voor de zijdraden achter. Zij zijn elk 
voorzien van een extra trommel 
voor het hijsen van de verplaatsbare 
spud (SB) resp. de vaste spud (BB).

- Tussen beide laatstgenoemde lieren 
staat een lier met drie trommels, die 
bestemd zijn voor de achterdraad 
resp. voor het heen en weer bewe
gen van de spudwagen.

Alle lieren worden hydraulisch aange
dreven. Zij kunnen met de hand of au
tomatisch worden bestuurd, alsmede 
door een combinatie van beide.

AANDRIJVINGEN
Behalve de lieren worden ook het 
wormwiel en de baggerpomp hydrau
lisch aangedreven.
De baggerpomp wordt aangedreven 
door een Von Roll hydromotor van 250 
kW bij 450 tot 750 tpm.
De overige hydromotoren zijn geleverd 
door Hagglunds Drives. De motoren 
zijn direct op de liertrommels resp. op 
het wormwiel gemonteerd. Zij hebben 
een laag geluidniveau: < 60 dBa.

O

Het wormwiel wordt aangedreven 
door twee motoren, type Compact (fig. 
6), die aan weerskanten van het wiel 
zijn aangebracht. Het toerental is regel
baar van 0 tot 40 tpm.

De ladderiier wordt aangedreven door 
twee 'Viking 64 series' motoren (fig. 7). 
De boeglier en de achterlier, alsmede 
de beide voorste zijlieren zijn elk voor
zien van een 'Viking 84 series' motor. 
De motoren zijn voorzien van 'displace
ment shifting' 1 op 2.
De twee achterste zijlieren hebben elk 
een Viking 44 series' motor. Deze mo
toren hebben 'displacement shifting' 
1 op 3.
'Displacement shifting' resulteert in een 
2x resp. 3x zo hoge snelheid bij een 
overeenkomstige verlaging van de trek

kracht. Van deze mogelijkheid wordt 
vooral gebruik gemaakt wanneer de 
ankers moeten worden verplaatst en 
het van belang is de draden met hoge
re snelheid te behandelen.
De motoren kunnen ook free-wheelen 
(tot 600 tpm). Dit wordt toegepast bij 
de achterzijlieren wanneer zij worden 
gebruikt voor het behandelen van de 
spuds. Door de free-wheel mogelijk
heid kunnen de spuds bij het neerlaten 
een vrije val maken, waardoor een 
maximale penetratie in de bodem 
wordt bereikt.

Alle motoren hebben een laag toerental 
en een groot koppel. Lage snelheden 
zijn mogelijk, wat nauwkeurig positio
neren mogelijk maakt. Ook het voort
bewegen van het wormwiel moet met 
een lage snelheid gebeuren (0,8 tot 2,0 
m/min) omdat anders het gevaar van 
water aanzuigen dreigt.
Bij de draadlieren wordt de snelheid 
van de halende lier geregeld (afhanke
lijk van de laagdikte). Mocht door eni
gerlei oorzaak de belasting van de lier 
oplopen, dan wordt de snelheid auto
matisch gereduceerd (constant vermo
gen regeling). De overige lieren werken 
in de constant tension mode, met een 
in te stellen trekkacht.

Elke aandrijving heeft een eigen hy
draulische pomp (voor de bagger
pomp twee stuks). De pompen worden 
via Hertzfelder tandwielkasten met

twee of vier uitgangen aangedreven 
door dieselmotoren, als schematisch 
weergegeven in fig. 8. De daar vermel
de 'pomp diversen' dient voor het rote
ren van de manipulator, het verstellen 
van de knik-en talud-cilinders en voor 
het bedienen van de persafsluiter in de 
baggerleiding en van de klep van de 
vuilkist.

De geïnstalleerde motoren zijn Cum
mins dieselmotoren, resp. type KT-38- 
M, 691 kW bij 1800 tpm, en type KTA- 
19-M3,441 kW bij 1800 tpm.



Fig. 8. Schema aan
drijvingen.
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De dieselmotoren (en dus ook alle er 
door aangedreven pompen) draaien 
met een constant toerental, wat gun
stig is voor het brandstofverbruik en 
voor een minimale uitstoot van schade
lijke stoffen.

Een bijzonderheid is dat de motor van 
een vierende lier als pomp gaat werken 
en energie aan het systeem terug le
vert. Hierdoor is een besparing van 
30% bereikt en konden dieselmotoren 
met een geringer vermogen worden 
geïnstalleerd.

De in fig. 8 vermelde generator levert 
160 kVA, 380/660 V, 50 Hz. Daarnaast 
is nog een dieselgeneratorset geïnstal
leerd, bestaande uit een Cummins die
selmotor, type 6BT5.9-G1, 68 kW bij 
1500 tpm, en een Ansaldo generator 
van 80 kVA.

AUTOMATISERING
Het baggerproces wordt grotendeels 
automatisch geregeld. Hiervoor zijn 
o.a. een survey computer en een pro
ductie automatiserings (PA) computer 
geïnstalleerd, die onderling zijn verbon
den.
In de survey computer worden de ge- 
gpvens van het werkgebied (ingedeeld 
in vakken van 100 x 50 m) ingevoerd: 
bodemdiepten, laagdikten enz. Deze 
gegevens zijn van te voren door opne- 
mingsvaartuigen bepaald. Ook actuele 
gegevens, als de positie van het vaar
tuig (DGPS), de positie van het worm
wiel (drukdozen en taut wire) en de 
bodemdiepten vóór en achter het 
wormwiel (echoloden) worden door de 
survey computer verwerkt.
In de PA computer worden de gege
vens betreffende de stand van ladder 
en wormwiel, inclusief knik-en taludver- 
stellingen ingevoerd, alsmede de diep- 
gangsmetingen bij de scharnierpunten 
van de ladder (drukdozen SB en BB).
Op grond van de gegevens bepaalt en 
handhaaft de PA computer, afhankelijk 
van de laagdikte, de wensdiepte.

Bij een niet vlakke bodem varieert de 
wensdiepte. Dit betekent dat de stand 
van de ladder, de knik-en de taludver- 
stelling continu en op elkaar afgestemd 
moeten worden bijgeregeld. Bij het 
werken op palen moeten bovendien de 
positie van de paalwagen en de rotatie 
van het wormwiel eveneens continu en 
op elkaar afgestemd worden bijgere
geld. Dit alles wordt door de PA com
puter automatisch gedaan, in samen
werking met een besturings PLC.

Zoals reeds eerder vermeld is ook het 
pompproces geautomatiseerd ten aan
zien van dichtheid en leidingsnelheid.

DE BOUW
Het contract voor de bouw van de 
HAM 291 werd in december 1995 ge
tekend. De oplevering vond plaats in 
juli 1996. Deze korte doorlooptijd - ze
ven maanden dus - maakte een modu
laire aanpak noodzakelijk voor enginee
ring en bouw.
De voornaamste modules waren:
- ponton;
- ladder;
- wormwiel en manipulator;
- spuds en spudwagen;
- lieren;
- powerpacks;
- stuurhuis;
- site survey office;
- milieu unit;
- accommodatie unit.
De laatstgenoemde drie modules zijn 
als containers aan dek geplaatst.
De ponton werd gebouwd door 
Scheepswerf Baars in Sliedrecht, waar 
ook de motoren, pompen en pijpleidin
gen werden ingebouwd.
De afbouw vond plaats bij Damen 
Shipyards in Gorinchem.

PROJECT KETELMEER
Het eerste werk waarvoor de HAM 291 
na de oplevering werd ingezet, was op 
het Ketelmeer, 'Nederlands smerigste 
meer' zoals NRC-Handelsblad op 11 
oktober 1996 schreef. Het Ketelmeer

beslaat 3800 hectare, waarvan 2800 
hectare is vervuild. Het slib is verontrei
nigd met zware metalen, PAK's en 
PCB's (verontreinigingsklasse > 4, de 
zwaarste; en is afkomstig uit de Duitse 
industriegebieden, van waar het via de 
Rijn en de Ijssel in het Ketelmeer is te
rechtgekomen en daar is bezonken. De 
sliblaag is zo'n 2,5 m dik, waarvan het 
bovenste deel, met een gemiddelde 
dikte van 0,5 m (plaatselijk echter tot 
1,2 m) is verontreinigd. Sanering is no
dig om te voorkomen dat het slib zich 
onder invloed van scheepvaartbewe- 
gingen, stroming en wind naar het l|s- 
selmeer verplaatst, dat op den duur ook 
vervuild zou raken en waar het grond
water besmet zou worden.

Om te bepalen op welke manier de sa
nering het beste zou kunnen worden 
aangepakt, liet Rijkswaterstaat enkele 
jaren geleden baggerproeven uitvoe
ren, waarbij verschillende baggerme
thoden en -vaartuigen werden ge
bruikt. HAM zette hiervoor de 
wormwielzuiger Willem Bever in. Het 
opgebaggerde slib werd opgeslagen in 
een proefdepot.
Op grond van de resultaten van deze 
proeven besloot Rijkswaterstaat een 
permanent slibdepot in het Ketelmeer 
zelf aan te leggen (voordeel: korte 
transportafstanden). Voor HAM, één 
van de drie baggermaatschappijen die 
bij het proefproject waren betrokken, 
waren de proeven aanleiding om de 
HAM 291 te laten bouwen.

De eerste stap in de uitvoering van het 
Ketelmeer project was het slaan van 
een damwand rondom het werkge
bied, dat ruwweg 2 x 2 km groot is. 
Binnen dit werkgebied is het eigenlijke 
slibdepot aangelegd: een trechtervor
mige put die door een dijk wordt om
geven. De diameter op het waterop
pervlak is ongeveer een kilometer, de 
diepte 45 m en de opslagcapaciteit 20 
miljoen m3 (fig. 9).
In het werkgebied is eerst het vervuilde 
slib weggebaggerd (circa 2 miljoen 
m3). Dit is opgeslagen in een tijdelijk 
depot, dat in een hoek van het werkge
bied is ingericht.
Vervolgens is op de plaats van het de
pot de onderliggende schone grond 
(3,5 miljoen m3 veen en klei) opgebag
gerd en gebruikt voor de aanleg van re- 
ceatiegebieden rondom het depot. 
Tenslotte wordt op de plaats van het 
depot het nog dieper liggende zand 
opgebaggerd (14,3 miljoen m3). Een 
deel hiervan wordt gebruikt voor het 
bouwen van de dijk rond het depot, de 
rest wordt opgeslagen en verkocht als 
ophoogzand. De bodem van het depot 
wordt voorzien van een ondoordring
bare laag klei.
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Baan, Scheepswerf-, Sliedrecht ponton, inbouw motoren, pompen en 
pijpleidingen

Bal, Heteren manipulator; spudkooien
Cummins Diesel, Dordrecht hoofd-en hulpmatoren
Domen Shipyards, Gorinchem afbouw
Denison Hydraukcs Benelux, Dordrecht hydraulische pompen
van Dijk, Nijkerk betimmeringen
Festec Rotterdam paatwagen
De Groot Contrai, Nijkerk instrumentatie
De Groot Nijkerk, Nijkerk engineering, boggeruitrusting
Hagglunds Drives, Gorinchem hydromotoren
Hydraudyne, Boxtel hydromotorvn baggerpomp
Hydraudyne Bruinhof, Rotterdam tandwielkasten
Hytop, Sliedrecht hydraulische installatie en pijpleidingen
Lasco Staalbouw, Sliedrecht wormwiel
Moerke, Arnhem schilderwerk
Setier Consultants ét Engineering, H.l. Ambacht diverse engineering werkzaamheden
Stemat, Dordrecht wormkap en assemblage
TMS, Werkendam engineering van wormwielinstallatie en 

manipulator
Trelleborg Velp, Ede versterkte zuig-en penslangen
Verhoef, Sliedrecht elektrische installatie, PLC en software

De eigenlijke schoonmaaKoperatie van 
het Ketelmeer, buiten het werkgebied, 
kan dan beginnen. Zowel het vervuilde 
slib dat uit het meer komt, als dat uit 
het proefdepot en het tijdelijke depot 
wordt in het definitieve depot opgesla
gen. Uit het Ketelmeer alleen komt zo'n 
15 miljoen m} slib. De resterende capa
citeit van circa 5 miljoen m3 zal worden 
gebruikt voor de opslag van vervuild 
slib dat van elders wordt aangevoerd. 
Naar schatting zal het depot over 20 
jaar vol zijn. Het wordt dan afgedekt 
met schone klei of schoon zand.
De totale kosten van het project bedra
gen meer dan f. 400 miljoen ofwel ruim 
f. 20/m3 gebaggerd slib. De lezer bere- 
kene zelf wat het kost als over een op
pervlak van 2800 hectare één centime
ter te veel wordt weggebaggerd. Het is 
dan duidelijk dat de hoge nauwkeurig- 
heidseisen aan de HAM 291 niet voor 
niets zijn gesteld.

ERVARINGEN
De HAM 291 is nu meer dan een jaar in 
gebruik. Gebleken is dat het vaartuig in 
alle opzichten ruimschoots aan de eisen 
voldoet.
De positioneringsnauwkeurigheden 
zijn nog hoger dan die welke hierboven 
onder 'uitgangspunten' werden ver
meld.
Vertroebeling en mors zijn te verwaar
lozen, zij zijn nauwelijks te meten.

De productie bedraagt, afhankelijk van 
de omstandigheden, 900 tot 1100 
m3/h.
Het vaartuig voldoet geheel aan de 
Rijnvaartnorm, ook ten aanzien van de 
geluidniveaus. Daarvoor geldt een eis 
van =< 75 dBa op 25 m. Bij een proef

werd benedenwinds 72 dBa gemeten, 
terwijl bovenwinds niets werd geme
ten.
Al met al is de HAM 291 een uniek bag- 
gervaartuig, waar HAM terecht trots op
is.

fig. 9. Het Ketelmeer. 
In het midden het 
definitieve depot, 
daarachter in de lin
ker bovenhoek van 
het werkgebied het 
tijdelijke depot en op 
de voorgrond (buiten 
het werkgebied) het 
kleine, ronde proef
depot (foto: 
HAM/Aeroview-Dick 
Sellenroad).



Waterinjectievaartuig Sagar Manthan

Fig. 1. De Sagar 
Manthan (foto: 
HAM).

De naam Sagar Manthan komt uit een 
Indiase mythe en betekent zoveel als 
'het omroeren van de zee om het elixer 
Amrut te winnen dat het eeuwige leven 
geeft'.
'Omroeren van de zee' is een goede 
omschrijving van wat een waterinjectie
vaartuig doet. 'Water Injection Dred
ging' (W ID ) is een bijzonder efficiënte 
methode om vaargeulen op diepte te 
houden in gebieden waar slib neerslaat. 
De qrotp rivieren in India en Zuidoost 
Azië zijn beruchte voorbeelden.
Het principe berust op dichtheidsstro- 
men. Deze worden opgewekt door het 
injecteren van water in het op de bo
dem gesedimenteerde materiaal. Dit 
kan slib, zand of een mengsel van beide 
zijn.

Het waterinjectievaartuig is voorzien 
van een dwarsscheeps geplaatste injec- 
tiepijp met spuitopeningen, die op een 
bepaalde hoogte boven de bodem 
langzaam wordt voortbewogen. Achter 
het vaartuig ontstaat een mengsel 'de
ken' van in suspensie gebracht materi
aal. Door een helling of door een getij
de- of rivierstroming ontstaat er nu een 
dichtheidsstroom. Door te blijven injec
teren wordt deze stroming in stand ge
houden en verplaatst het materiaal zich 
in de stroming naar een andere locatie 
om daar vervolgens weer neer te slaan. 
W ID is door HAM ontwikkeld en is met 
octrooien beschermd.
Zowel de Sagar Manthan, die in febru
ari 1997 aan HAM Dredging Cyprus 
Ltd. werd opgeleverd, als het anderhalf 
jaar eerder gereedgekomen zusterschip 
Antareja, zijn in Singapore gebouwd, 
resp. door de Southern Ocean Shipyard 
(fig. 2) en de |aya Shipyard.

Hoofdaannemer voor de bouw van bei
de schepen was echter Tille Shipyards 
in Kootstertille. Tille verzorgde de engi
neering werkzaamheden, de inkoop en 
logistiek van de benodigde materialen 
en het projectmanagement, inclusief 
bouwtoezicht. In de bouwnummerlijst 
van Tille staat de Antareja onder num
mer 312 vermeld, de Sagar Manthan 
ondernummer 319.

De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a. 47,17 m.
Lengte l.l. 36,96 m.
Breedte mal 11,20m.
Holte 4,00 m.
Ontwerpdiepgang 2,60 m.
Waterverplaatsing 660 t.

Het schip is door Bureau Veritas geklas
seerd, met de notatie I 3/3 E *  Dredger 
Deep Sea, • Mach.
Ook voldoet het schip aan de eisen van 
de Nederlandse Scheepvaart Inspectie.

INDELING
De Sagar Manthan is een enkeldeks- 
schip met een korte halfhoge bak. Over 
een groot deel van de lengte is een 
beun aangebracht voor de persleidin
gen naar de injectiepijp.

De indeling van voor naar achter is:
- Voorpiek, doorlopend tot het bak- 

dek, met SB- en BB-tanks voor wa- 
terballast, ingebouwde kettingbak- 
ken en aan BB een smeerolietank.

- Machinekamer, die U-vormig rond 
de beun en de aan de voorkant 
daarvan gelegen drinkwatertank is 
gesitueerd. Achterin de machineka
mer zijn tegen de langsschotten van 
de beun de zee-inlaatkasten voor 
het waterinjectiesysteem, de beun
koelers en een sludgetank (SB) resp. 
een sewagetank (BB) geplaatst.

Fig. 2. Kiellegging van de Sagar Manthan op 
de werf in Singapore (foto: Tille Shipyards).
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Fig. 3. De Sagar 
Manthan kort voor 
de tewaterlating, Te 
zien is dot het schip 
met knikspanten is 
aebouwd (foto: Title 
Shipyards).

Fig. 4. Op deze toto 
van het achterschip 
is ook de constructie 
van de ladder te on
derscheiden (foto: 
Tille Shipyards).

- Bergplaatsen, SB en BB.
- Ballasttanks, SB en BB.
- Stuurmachinekamers, SB en BB. 
Tussen machinekamer en bergplaatsen 
liggen aan SB en BB de brandstoftanks. 
Hierin zijn onderin in de zijden 'uitspa
ringen' gemaakt (1,80 m hoog en 1,70 
m breed) voor de asleidingen, zodat 
deze niet door de tanks lopen. In elk 
van deze tunnels is een waterdicht 
schot tussen machinekamer en berg
plaats aangebracht. In de BB bunker is 
de brandstofdagtank ingebouwd.

uit twee delen, aan weerszijden van de 
beun (de bovenliggende constructie 
zorgt voor het nodige dwarsverband). 
In het SB gedeelte bevinden zich: een 
kleedlokaal en de wasserij, waarin ook 
de zegelkast is ondergebracht; aan de 
achterkant liggen een werkplaats (te
gen de beun aan) en daarnaast, meer 
naar de zijde, de C 02-kamer en het 
verfhok. In het BB gedeelte: lobby (met 
een toilet), lounge/messroom, kombuis 
en bergplaats.
Ook het dekhuis op het achterschip be-

De tankinhouden (100%) zijn: 
Brandstof 
Smeerolie 
Hydraulische olie 
Sludge 
Drinkwater 
Sewage 
Waterballast

159,3 m3.
3.5 m3,
2.5 m3. 
5,1 m3.

32,3 m3. 
11,7 m3. 

154,0m3.

De delen van de romp naast de beun 
zijn verbonden door een dekhuis mid
scheeps en een kort dekhuis achterop.

Het midscheepse dekhuis telt vier la
gen:
Op het brugdek bevindt zich het stuur
huis met een U-vormige navigatie-en 
baggerlessenaar tegen het frontschot 
en een survey-en radiohoek SB achter. 
De ruimte tussen sloependek en brug
dek is slechts 1,10 m hoog, bevat de 
AC-unit en dient verder als bergplaats. 
Op het accommodatiedek liggen in het 
front de hutten van de kapitein (SB) en 
de HWTK (BB) met daartussen een een
persoons bemanningshut en trappen 
naar het onderliggende dek. Vervol
gens een tweepersoons bemannings
hut aan SB, een eenpersoons ditto aan 
BB en daartussen een toiletruimte (WC, 
twee douches, twee wastafels), een 
aparte W C en de opgang naar het 
stuurhuis. Aan de achterzijde tenslotte 
liggen een kantoor (SB) en drie twee
persoons bemanningshutten.
Op het bovendek bestaat het dekhuis

staat op het bovendek uit twee delen: 
in het SB deel is de noodset onderge
bracht, in het BB deel de hijslier voor de 
waterinjectiepijp. De verbindende top- 
constructie draagt onderdelen van het 
hijsgerei voor bediening van de water
injectiepijp.

WATERINJECT1ESYSTEEM
Het te injecteren water wordt geleverd 
door twee Nijhuis centrifugaalpompen, 
type HMF1-70.80, met een capaciteit 
van elk 5500 m3/h bij 1,7 bar. De die- 
selgedreven pompen staan in de ma
chinekamer opgesteld. Zij zuigen uit 
zee-inlaatkasten die tegen de langs-

wanden van de beun zijn aangebouwd. 
In de inlaatkasten zijn roosten ge
plaatst, die via openingen in het boven
dek verwijderd kunnen worden met be
hulp van de dekkraan. Dit ten behoeve 
van het schoonmaken van de roosters, 
het opheffen van verstoppingen e.d. 
De openingen in het bovendek zijn met 
looproosters afgedekt.
De zuigleidingen tussen de inlaatkasten 
en de pompen zijn ieder voorzien van 
een schuifafsluiter, een inspectieluik en 
een rubberen compensatorbalg.
De persleidingen van de pompen gaan 
recht naar boven en zijn boven het bo
vendek van dwarsscheeps geplaatste 
bochtstukken voorzien. Tussen de 
bochtstukken is een pijp aangebracht, 
die het boveneinde van de ladder 
vormt en die ten opzichte van de 
bochtstukken kan draaien in draai- 
glands.
De pijp heeft twee spruitstukken die 
aansluiten op de persleidingen naar de 
injectiepijp.

De ladder bestaat uit de twee perslei
dingen, die naast elkaar liggen, en - 
over het grootste deel van de lengte - 
een daarboven gelegen derde pijp. De 
drie pijpen vormen in dwarsdoorsnede 
een gelijkbenige driehoek. Zij zijn op 
zeven plaatsen, alsmede aan de einden 
van de derde pijp, met plaatconstruc- 
ties aan elkaar verbonden, zodat een 
stijve constructie wordt gevormd (fig. 
4).

Aan het ondereinde van de ladder zijn 
op gelijke wijze als aan het boveneinde 
de persleidingen met spruitstukken 
aangesloten op een dwarsscheepse 
pijp. De injectiepijp is met twee erop 
gelaste bochtstukken draaibaar aan 
deze pijp bevestigd (zelfde constructie 
als aan het boveneinde aan dek). Draai
baar, zodat het mogelijk is de stand van 
de injectiepijp aan te passen aan de 
hoek van de ladder en dus aan de wa-



Fig. S. De waterinjec- 
tiepijp (foto: Tille 
Shipyards).

terdiepte. Voor een optimaal effect 
moet de injectiepijp immers steeds de
zelfde positie ten opzichte van de bo
dem innemen. Het verstellen van de 
stand van de injectiepijp gebeurt met 
behulp van twee hydraulische cilinders 
die tussen de injectiepijp en de andere 
pijp zijn aangebracht.

De injectiepijp zelf (fig. 5) heeft een 
breedte van 11,0 m en is voorzien van 
nozzles. Ook op de kopse kanten zijn 
enkele nozzles aangebracht.

De ladder en de injectiepijp worden op 
en neer bewogen door een 30 tons hy
draulische lier in het achterste dekhuis 
(BB). De draad wordt via een deining- 
compensator op het 'wellbridgedeck' 
en diverse schijven naar het ondereinde 
van de ladder geleid. Een accumulator 
zorgt voor de demping.
De hydraulische unit voor aandrijving 
van de hijslier, voor de deiningcompen- 
sator en voor verstelling van de stand 
van de injectiepijp, alsmede voor aan
drijving van de dekkraan bevindt zich 
onderdeks in de BB bergplaats. Het po
werpack bestaat uit drie elektrisch aan
gedreven pompen, een lucht-oliekoeler 
en een tank voor hydraulische olie, die 
in dezelfde bergplaats is onderge
bracht. Twee pompen dienen voor 
voeding van de hijslier, de injectiepijp 
verstelcilinders en de dekkraan. De der
de pomp is bestemd voor de voeding 
van de deiningcompensator; hij dient 
tevens als noodvoeding voor de hijslier.

MACHINE-INSTALLAT1E
In de Sagar Manthan zijn vijf Cummins 
dieselmotoren geplaatst van het type 
KTA19 M1, elk 373 kW bij 1800tpm. 
Twee ervan dienen voor de voortstu
wing en drijven ieder via een flexibele 
Lohmann & Stolterfoht koppeling en 
een Twin Disc keerkoppeling, type MC 
516, reductie 5,05:1, een Van Voorden- 
Promac vaste, vierbladige schroef aan.

Op de keerkoppelingen zijn trolling val
ves gemonteerd om tijdens de dredge 
werkzaamheden de snelheid van het 
schip te kunnen reduceren. De schroe
ven hebben een diameter van 1600 
mm en draaien in Hodi straalbuizen, 
type 37.
Met deze installatie werd een proef- 
tochtsnelheid van 9,06 kn behaald.

De volgende twee motoren drijven de 
waterinjectiepompen aan via Centax 
flexibele koppelingen en cardanassen.

De vijfde motor drijft de bowthruster 
aan.

Elektriciteit wordt opgewekt door twee 
generatorsets, elk bestaande uit een 
Cummins dieselmotor, type 6BT 5.9- 
G2, 91 kW bij 1500 tpm, en een Stam
ford generator, type UCM 274, 105 
kVA, 3x 380 V, 50 Hz.
De noodset op het bovendek achter 
bestaat uit een Cummins dieselmotor, 
type 4BT 3.9-C2, 59 kW bij 1500 tpm,

Fig. 6. Schottel boegthruster 
(foto: Title Shipyards).

en een Stamford generator, type UCM 
224C, 57,5 kVA.

Voor het centrale verwarmingssysteem 
is een SftS oliegestookte ketel geïnstal
leerd met een capaciteit van 65 kW.

VERDERE UrmUSTlNG
Achter elke schroef is een geprofileerd 
visstaartroer (hak gelagerd) van Pro- 
mac-Stuwa geïnstalleerd. De roeren 
worden bewogen door Promac-Stuwa 
tweerams stuurmachines, type 2C-1L- 
Z-80/40-400-60, roermoment 1,0 tm 
bij 105 bar werkdruk.
Voorin de machinekamer, direct achter 
het voorpiekschot, is een Schottel 
bowthruster (fig. 6) aangebracht, type 
SP) 82 T, aangedreven door een Cum
mins dieselmotor als eerder vermeld, en 
wel via een flexibele Lohmann & Stol
terfoht koppeling en een Twin Disc 
keerkoppeling, type MC 516, reductie 
3,06:1. De stuwkracht is 21 kN bij 260 
kW en kan in elke richting (360°) wer
ken,

De Ridderinkhof ankerlier op de bak 
wordt elektrisch aangedreven.

Een Effer hydraulische dekkraan, type 
2000 2S, staat op het voorschip opge
steld, SWL 2050 kg op 8,46 m. Deze 
dient o.a. voor het weghalen van de 
looproosters boven de zee-inlaatkasten 
van de waterinjectiepompen. Ook kun
nen met de kraan via verzonken luiken 
in het bovendek de injectiepompen in 
en uit de machinekamer worden gehe
sen. Verder dient de kraan voor het be
handelen van een surveyboot (die per 
werk kan wisselen).

Op het sloependek zijn twee Viking op
blaasbare vlotten voor elk 12 personen 
geplaatst.

Het Thorn branddetectiesysteem is uit
gerust met 20 rookdetectoren en twee



Lijst van toeleveranciers van de Sagar Manthan
(niet volledig)

hittedetectoren, verdeeld over zeven 
zones.
De twee Kuyl & Rottinghuis brandblus- 
pompen (een algemene dienst pomp 
en een noodbluspomp) hebben ieder 
een capaciteit van 25 m */h bij 40 mwk.

De navigatie-en communicatie-appara- 
tuur is geleverd door Radio Holland en 
omvat o.a.:
- radar, Furuno, RHRS 2002;
- radar, Furuno, FR 8050;
- CPS navigator, Philips, CPS MK 8;
- echolood, Furuno, FE 606;

- HF-SSB radio telefoon, Furuno,
FS 1562-25;

- VHF, Sailor, RT 2048 (2 sets);
- wachtontvanger, Sailor, R 501;
- satcom, Sailor, SP 2400 inmarsat-m;
- satcom. Sailor, inmarsat-c (2 sets);
- DSC unit, RM, RM 2042 (2 sets);
- draagbare VHF transceiver, Sailor,

SP 3110 (2 sets);
- navtex reciever, Navtex, NAV-5.

De survey apparatuur is per werk ver
schillend. In het schip is een moonpool 
aangebracht (spant 43 aan BB, 1,5 m 
uit hart schip) voor het plaatsen van 
een survey-echolood.

Alfa Laval, Maarssen
Atlema Systeemtechniek, Drachten
Blokland Sliedrecht
Cummins Diesel, Dordrecht
Fischcon Trading & Engineering, Vianen

van der Grijp Buizen, Vianen
Heinen & Hopman, Spakenburg
Hoserco, Rotterdam
Kuyl & Rottinghuis, Utrecht
Lasoulec, Leeuwarden
Nijhuis, Winterswijk
Okay Elektric Engineering, Wormerveer

Promac, Zaltbommel

Radio Holland, Delfzijl
Ridderinkhof, Hasselt
Schottetwerft Nederland, Zoetermeer
SEC, Groningen
van Voorden, Zaltbommel
Vuyk Engineering Centre, Capelle a/d Ijssel
de Waal, Werkendam
WWE, Groningen

Voortvarende samenwerking 
bereikt nieuwe mijlpaal

Op 30 oktober jl. vierden Scheepswerf 
Damen en motorenleverancier 
Geveke Motoren uil Papendrecht 
leest. Aanleiding was het bereiken van 
een dubbele mijlpaal in de gezamen
lijke historie van de beide bedrijven. 
Bijna drie decennia na de eerste motor 
kwam op de bewuste dag namelijk de 
2000ste Caterpillar scheepsdiesel- 
motor in Gorinchem aan. Met de

levering van een tweede motor werd 
ook de magische grens van 1.000.000 
pk overschreden.

Feest breed gevierd
De viering van de langdurige samen
werking startte 's ochtends met een 
bezoek aan Geveke Motoren. Hierbij 
waren vrijwel alle betrokken directie
leden van Damen, Cat en Geveke 
aanwezig. Damen ontving twee 
gedenkplaten, waarin de levering van

de 2000ste motor en het bereiken van
1.000.000 pk grens waren vastgelegd. 
Verder ondertekenden de betrokken 
partijen een tweetal overeenkomsten, 
die aan het bereiken van de historische 
mijlpalen een officieel tintje mee
gaven. In de middag verplaatste het 
gezelschap zich naar de Damen Ship
yards in Gorinchem.

Internationale allure
Damen Shipyards installeert, sinds '69

separatoren
hijslier injectiepijp, hydrauliek
beunkoelers
dieselmotoren
motoren, generatoren, reductiekasten, 
injectiepompafsluiters; engineering 
bochten, flenzen injectiepijp 
AC en verwarming 
transport
pompen, hydrofoor, bilgewaterseparator
compressoren
injectiepompen
engineering elektrische installatie;
levering schakelborden
schroeven, roeren, stuurmachines,
dekkraan, zoetwatermaker
navigatie-en communkatie-apparatuur
ankeriier
boegthruster
ankers en kettingen
straalbuizen
engineering werkzaamheden
schroefassen
afsluiters

regelmatig Caterpillar motoren in sle
pers, werkboten en andere commercië
le vaartuigen, die het concern bouwt 
volgens standaard ontwerp. Daarbij is 
het gebruik van het zogenaamde 'mo
dulaire bouwprincipe' tot op de dag 
van vandaag kenmerkend voor Da
men. Door de jaren heen leverde Da
men meer dan 3000 werkboten en an
dere schepen aan klanten in ruim 120 
landen. Tot de Damen Shipyards 
Group behoren meer dan 20 bedrijven, 
die zich bezighouden met scheeps
bouw, scheepsreparatie en andere 
scheepvaart gerelateerde activiteiten.

Merk van wereldklasse 
Het Amerikaanse Caterpillar behoort 
tot de grootste producenten van 
diesel-en gasmotoren in de wereld. 
Geveke Motoren is alleenvertegen
woordiger van het 'gele' merk in 
Nederland en verkocht de eerste, 
afzonderlijke Caterpillar motor in 
1947. Behalve aan de scheepvaart 
levert Geveke ook motoren ten be
hoeve van energievoorziening in de 
tuinbouw, openbare gebouwen, de 
petrochemische industrie, productie
bedrijven en de aannemerij. Geveke 
Motoren is onderdeel van de beurs
genoteerde Geveke groep, waarvan 
de werkmaatschappijen in meerdere 
Europese landen gevestigd zijn.Fig.l. De feestelijke aankomst van de bewuste motoren bij Domen. 

(Foto-video van der Kloet, Sliedrecht)
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Breko is een veelzijdig bedri|f dat gespe
cialiseerd is in het repareren en bouwen 
van schepen voor binnenvaart en kust
vaart Gunstig gelegen aan de druk beva
ren Merwede tussen de wereldhaven 
Rotterdam en het achterland worden ahr 

aktiviteiten gecoördineerd 
vanuit Papendrecht De 
aktiviteiten van Breko 
beslaan een breed terrein 
Zo heeft Breko met alleen 
op het gebied van produk - 

tie, installatie en onderhoud, maar zeker 
ook als het gaat om adviseren, ontwerpen 
en engineering 
een enorme hoe
veelheid ervaring 
in huis Voor 
diverse opdracht
gevers werden er 
de afgelopen 
jaren uiteenlo
pende schepen 
gebouwd, waar
onder droge 
ladingschepen en geavanceerde chemicaliên- 
tankers. Breko streeft van ontwerp tot realisa- 

* tie naar eersteklas kwaliteit 
tegen concurrerende prijzen. 
Dat het bij breko vooral draait 
om efficiensea zult u merken 
zodra u met Breko in zee gaat.
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• Voor- en nabehandeling

• Installaties/hulpmiddelen
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NVTS -  “Schip van het Jaar” -  prijs

De Nederlandse Vereniging van Tech
nici op Scheepvaartgebied (NVTS) viert 
in mei 1998 het feit dat ze 100 jaar ge
leden is opgericht. De voorbereidingen 
voor de viering zijn al in een vergevor
derd stadium.

Op 12, 13 en de voormiddag van 14 
mei 1998 wordt een internationaal 
congres gehouden onder auspiciën van 
de "West European Confederation of 
Maritime Technology Societies" 
(WEM T) in "De Doelen" te Rotterdam . 
Het is het elfde congres van deze orga
nisatie en het wordt om de drie jaar 
door een van deelnemende 'societies' 
georganiseerd. Het onderwerp van dit 
congres is: "The West European Mariti
me Industry in the Global Challenge of 
the next Century".

In de namiddag van de 14e mei is een 
"Officiële Gelegenheid" georganiseerd, 
eveneens in "De Doelen" te Rotterdam, 
waar de oprichting van de vereniging 
zal worden gevierd met daarna een re
ceptie.

Zaterdagavond 16 mei gaan alle rem
men los voor een groots feest voor de 
leden van de NVTS in het Beursgebouw 
te Rotterdam. Hierover volgt nadere in
formatie voor degenen die zich opge
ven of reeds opgegeven hebben.

Gedurende de officiële gelegenheid zal 
onder andere een herdenkingsboek 
worden gepresenteerd waarin de na
druk zal liggen op de ontwikkeling van 
de diverse technieken op maritiem ge
bied gedurende het bestaan van de 
Vereniging.

De NVTS is van mening dat zij door 
haar lezingen en excursies en niet in het 
minst door haar blad "Schip en Werf de 
Zee" invloed heeft gehad op deze ont
wikkeling.

Om te tonen dat de verdere ontwikke
ling haar na aan het hart ligt, wordt op 
14 mei 1998 voor de eerste maal de 
"NVTS - Schip van het |aar" prijs uitge
reikt. Deze prijs wordt gegeven aan het 
beste in Nederland ontworpen en in 
1996 of 1997 gebouwd schip met 
innovatieve aspecten. De prijs bestaat 
uit een in zilver uitgevoerd model van 
een oud fluitschip, dat in de 17* eeuw

als modern en innovatief werd be
schouwd (zie foto).

De inzendingen zullen worden beoor
deeld door een commissie aan de hand 
van criteria die zeer binnenkort zullen 
worden opgesteld. Voordrachten kun
nen worden ingezonden tot 15 maart 
1998. Door de commissie zal een klei
ner aantal inzendingen worden geno
mineerd, waaruit de winnaar zal wor
den gekozen. De prijs wordt dan op 
donderdagmiddag 14 mei 1998 uitge
reikt.

De NVTS nodigt het Nederlandse 
maritieme bedrijfsleven uit voor
drachten voor een door hen o n t
w orpen en gebouwd schip in te 
zenden. Het schip moet na een 
succesvolle proefvaart zijn over
gedragen aan de eigenaar.
Het schip dient te behoren to t de 
categoriën zee- of binnenvaart, 
om vattend baggerbedrijf, jacht

De fluit, een succesvol 'standaardschip'.

bouw, marine, visserij, bevoorra
ding, offshore en scheepvaart.

De Fluit, een succesvol “standaard 
schip”

Men rekent in het algemeen dat de pe
riode waarin de welvaart van de Repu
bliek der Zeven Verenigde Provinciën 
haar hoogtepunt bereikte, begon te
gen het einde van de 16e eeuw. Toen 
kwam ook het fluitschip in gebruik dat 
we mogen aanduiden als het klassieke 
schip van de Nederlandse koopvaardij 
in de Gouden Eeuw.

Vaak wordt als 'uitvinderf genoemd de 
Hoomse koopman/reder Pieter Jansz. 
Liome, zulks op gezag van de kroniek
schrijver Theodorus Velius (1572
1632). Dit is waarschijnlijk maar ten de
le juist. Op een fluit gelijkende schepen 
ziet men al afgebeeld op etsen van Pie
ter Breughel uit het midden van de 16e



eeuw. Waarschijnlijk hebben we te 
doen met een ontwikkeling uit bestaan
de scheepstypen zoals de haringbuis. 
Kenmerken van de fluit waren de grote 
breedte op de waterlijn, waarboven de 
boorden invielen, de relatief grote leng
te (de lengte : breedte verhouding kon 
oplopen tot 5 : 1 of 6 : 1) en het een
voudige tuig.

Door de breedte op de waterlijn had de 
fluit een laag zwaartepunt en een goe
de aanvangsstabiliteit en dus minder 
zijdelingse drift. Door haar lengte kon 
zij een vrij hoge snelheid bereiken 
('lengte loopt'). Door het eenvoudige 
tuig was betrekkelijk weinig bemanning 
nodig. Sir Walter Raleigh schreef in 
1607 dat een fluit één man per twintig 
ton nodig had tegen een Engelse koop
vaarder uit die tijd een man per zeven 
ton. De grote lengte betekende ook 
een voordeel bij de meting voor de 
Sonttol, althans tot 1669 toen de meet- 
formule werd gewijzigd. Tot dat jaar 
was de inhoud van het grootspant 
vooral doorslaggevend. Een nadeel 
konden de ronde huidgangen zijn die 
vooral in het voor-en achterschip voor
kwamen. Deze barstten soms bij hitte. 
Bij de bouw van fluiten was althans in 
Nederland sprake van een voor de tijd 
van ontstaan grote mate van standaar
disatie. De maten van de diverse onder
delen van een fluit van bepaalde tonna
ge stonden min of meer vast.

Fluiten zijn niet allen in Nederland ge
bouwd. In 1618 liep de eerste in Lü
beck van stapel. De grote Zweedse 
scheepsbouwer Frederik Henrik af 
Chapman geeft in zijn Architectura Na- 
valis Mercatoria de lijnentekening van 
een romp van een fluit (1768). De Brit
se koopvaardij kon de Nederlandse pas 
gaan 'inhalen', toen Engelse kapers in 
de Eerste Engelse Oorlog vele fluiten 
hadden buitgemaakt.

Samenstelling Beoordelingscommissie 'NVTS  -  Schip van het laar“ -  prijs.

Prof. Fr. A. Aalben Hoogleraar Maritieme Techniek
Hoofd Afdeling Ontwerpen TU  
Delft; voorzitter

N.W .G. Buis 
Vice admlraal b.d.

W  A. Dekker 
Kapitein ter Zee T

Ir. H.G.H. ten Hoopen

Ir. Th .M . Oostlnjen

Drs. A.P. de Ridder

Ir. |.R. Smit

G.C.W . Speld 

Ir. D.|.E.M. Touw

Drs. E. Vuursteen

Ir. M.|. van der Wal

Ir. B. Westerduln

Secretaris;
J.M. Veltman  
Com m andeur T  b.d. 
Koninklijke Marine

Voorzitter Hoofddirectie Smit 
Internationale Rotterdam

Directeur Rijkswerf Den Helder

Directeur Scheepvaartinspectie

Algemeen Directeur MARIN

Hoofd Shlpping and Transport, 
ING Bank Amsterdam

Group Chlef Executlve Bureau 
Veritas

Oud Directeur Pattje Shlpyards

Oud Directielid Expertisebureau
D. Touw

Directeur W agenborg Shlpping 
Delfzijl

Managlng Dlrector Verolme 
Botlek/Verolme Scheepswerf 
Heusden.
Voorzitter NVTS.

Directeur Generaal 
Goederenvervoer, Ministerie van 
Verkeer n Waterstaat.

Algemeen secretaris NVTS, 
Hoofdredacteur "Schip en W erf 
de Zee"

Fluiten en van de fluit afgeleide sche- schepen' hebben zij veel bijgedragen
pen, zoals de kat (vooral veel in de aan de maritieme bloei van Nederland.
houtvaart gebruikt) zijn gebouwd zeker
tot het einde van de 18e eeuw. Als Ph.M. Bosscher
goedkoop te exploiteren 'standaard-

i y e r s e n

Exit Scheveningen Radio

Met ingang van maandag 3 november 
1997 heeft Scheveningen Radio de 
verzorging van de uitzending van de 
veiligheidsberichtgeving via de open
bare marifoon werkkanalen (VHF) en 
op de middengolf (MF) werkfrequen- 
ties 1890 kHz en 1713 Khz Deemdigd. 
Op die datum, vanaf 15.33 uur LfTC, 
heeft het Kustwachtcentaim te IJmui- 
den deze dienst overgenomen. In het 
belang van de gebruikers (de scheep
vaart) zullen er ter bevordering van de 
uniformiteit in de berichtgeving en 
eenduidigheid voor wat betreft de uit
zendtijden en de te gebruiken frequen- 
tiekanalen tevens een aantal wijzigin
gen worden ingevoerd:

de vaste uitzendtijden voor mari
foon en middengolf worden gelijk 
getrokken en zijn dan als volgt: 
03.33, 07.33, 11.33, 15.33, 19.33 
en 23.33 uur OTC; 
de frequentie voor de uitzending 
van de veiligheidsberichten via de 
middengolf (MF) radiotelefonn 
wordt 3673 Khz;
het kanaal voor de uitzending van 
de veiligheidsberichten via de mari
foon (VHF) wordt kanaal 73; 
via de middengolf (MF) worden de 
berichten uitsluitend in het Engels 
uitgesproken;
via de marifoon (VHF) worden de 
berichten in het Engels en in het 
Nederlands uitgesproken;

* V.w.b. de uitzendingen van veilig
heidsberichten via NAVTEX (518 
Khz) treden geen wijzigingen op. 
De uitzendtijden blijven:
03.48, 07.48, 11.48,1 5.48, 19.48 
en 23.48 uurUTC.

De veiligheidsberichten bevatten infor
matie die in het kader van de navigatie 
van essentieel belang zijn voor de vei
ligheid van de scheepvaart alsmede 
voor de veiligheid van mensenlevens 
op zee. Het handelt hierbij om de vol
gende soort berichten:

- stormwaarschuwingen;
- navigatieberichten;
- Decca berichten of berichten

m.b.t. andere plaatsbepalingssyste- 
men;

- ijsberichten.

De gebieden waarop de door het Kust- 
wachtcentrum uit te zenden veilig
heidsberichten betrekking hebben zijn:

MF Radiotelefonie en NAVTEX - de 
Noordzee en het Nederlands deel van 
het Continentaal Plat;

VHF (marifoon) - de Nederlandse kust
wateren (alle genoemde berichten) en 
v.w.b. stormwaarschuwingen (vanaf 
windkracht 6 Beaufort) eveneens voor 
de Waddenzee en het IJsselmeer.
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Alarm Handling at an Integrated 
Bridge
Dr Jr. P. C M. van der Klugt
Peter van der Klugt graduated In 1982 at the Control Laboratory of the Faculty of Electrical Engineering of the Delft University of Technology. 
Since then, he has been employed by System Integrator RhH Systems BV, Rotterdam, Netherlands. In 1987, he received his Ph.D. from Delft 
University on the subject of Rudder Roll Stabilization.
His work prim arily focuses on taking advantage of new Information Technology to develop new or improved functionality in the field of Ship 
Automation.

1. INTRODUCTION

Although the merits of applying 
modern technology on board ships are 
generally recognised, the drawbacks 
prevent a wide-spread introduction. 
Advantages with respect to safety are 
an important reason for ship owners to 
invest in modern integrated bridges, in 
particular if they are responsible for pas
sengers, potentially-dangerous or ex
pensive cargo. In those cases where the 
investment in modern technology has 
a short pay-back time, competition for
ces companies to be alert to any com
petitive edge.
Unfortunately, integration problems

and operation complexity have provi
ded ample munition to oppose a simi
lar development for other categories of 
ships. An often-heard complaint about 
automation is, that alarms are reported 
so often; even to the point where the 
operators are no longer alert to the real
ly important ones. Another complaint 
is, that modern equipment has so ma
ny options that they obscure the basic 
functions.
With the introduction of her Universal 
Nautical Integrated Monitoring And 
Control System (UniMACS) concept, 
R&H Systems has initiated the next step 
to ship automation: "real" integration 
based on a task-oriented approach

(ref. 1). This approach has forced R&H 
Systems to discuss the definition of 
"operator task" with her customers and 
to create a concept that tackles a num
ber of problems related to integration 
and to operation complexity.
One of these is the authorisation pro
blem: who may do what and who is 
responsible for what. This paper discus
ses alarm handling as a typical example 
of how this problem may be solved.

When modern technology is applied 
and solutions to some of its drawbacks 
are defined, one quickly comes in con
flict with current regulation. In particu
lar in those cases where current regula-
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tion generally describes 'how it should 
be avoided', rather than 'that a particu
lar problem should be avoided. This 
may well slow down the introduction 
of better solutions offered by new tech
nology.
Therefore, although the idea's presen
ted in this paper meet the spirit of those 
regulations, they may conflict with im
plementation aspects of these regula
tions.

The current popularity of the 'Integra
ted Bridge' concept has created a lot of 
confusion about the definition of 'Inte
grated Bridge'. Some suppliers mount 
systems in one common panel and 
claim this to be an 'integrated' Bridge 
merely because it looks integrated. 
Others make one additional step, con
necting the main navigation systems to 
each other by some network in order to 
exchange relevant data, to create their 
'integrated' Bridge.
In this paper, an Integrated Bridge is 
merely one of the interfaces between 
operator and ship automation. In other 
words, the Integrated Bridge System is 
regarded as a set of systems that can 
communicate with each other using 
the ship network, that covers all remote 
Monitoring & Control functionalities on 
board.1 Its physical shape complies 
with class and ergonomic requirements 
for one-man bridge operation.

2. ALARM HANDLING: THE 'MODERN' 
APPROACH

Although the 'modern' bridge may ha
ve taken advantage of new technology 
to enable one-man bridge operation, it 
also has some serious drawbacks. In 
particular these are:
* the dependency on equipment (e.g. 

lacking helmsman's experience if 
the autopilot is always used),

* control conflicts may occur (e.g. one 
operator at the bridge wing and 
another simultaneously at the steer
ing stand),

* the explosion of information, in par
ticular alarm information (the 
'christmas-tree' effect).

These problems are not unique to 'mo
dern' bridges. They have always been 
present during the evolution of techno
logy towards more and more automa
tion, whether on board a ship or in si
milar industrial environments.
The explosion of information has led to 
numerous articles stressing the dangers 
towards ship operation:

* 'Overload' is the problem that an 
operator gets so much information 
in a short time, that he no longer re
cognises the importance of that in

formation. As a consequence, he 
may focus on secondary problems 
or even take the wrong actions.

* 'Underload is the problem that the 
operator has too little to do. As a 
consequence, his experience drops 
to a level that he no longer knows 
the proper course of action or he 
may not be aware that a problem is 
developing.

Overload is a typical drawback of ship 
automation. In general, automation in
troduces more sensors and more func
tionality and, therefore, more failure 
sources. As system-complexity increas-

es, the operator will have less detailed 
knowledge about these systems. As a 
result, he requires more time to assess 
the relevancy of alarms.
More information and more assess
ment time for each item of information 
together result in a higher workload, in 
particular in critical situations. Thus, the 
introduction of Monitoring & Control 
of platform systems as a new element 
in 'modern' bridges has lead to a dis
proportional rise of the workload of the 
operator.

Besides these platform M&C alarms, 
two other sources of alarm generation 
are present:

* Systems may generate their own 
alarms through self-diagnosis,

* Alarm systems, required by regula
tions, present hard-wired alarms in
dicating that a monitored system 
has failed.

In an environment with many potential 
failure sources and several independent 
diagnostic devices, it is difficult to dis
tinguish between important alarms and 
less relevant alarms. Chances are that 
one failure which results in a number of 
additional alarms on a number of sys
tems. A method often used to reduce 
the workload is to define systemgroups 
that can be attributed to a particular 
operator. A specific operator on a speci

f*c workstation becomes responsible for 
the monitoring & control and alarm 
handling of one or more system 
groups. The other operators may view 
the alarrins, but can safely ignore them. 
However, this is not a sufficient solution 
as one operator may be in stress while 
the other has nothing to do. In some 
cases, an extensive diagnostic tool is 
present to help distinguishing impor
tant from less relevant alarms. As all 
alarms will be reported anyway, this is 
not a sufficient solution for workload re
duction either.

3. THE UniMACS APPROACH

The UniMACS approach takes the ope
rator tasks rather than the operator 
himself as a starting point for the design 
of Monitoring & Control. A task goes 
with a certain authorisation (to perform 
those actions that have to be done) and 
a certain responsibility (that those ac
tions are carried out). An operator then 
has privileges that define whether or 
not he may execute a certain task. 
When it comes to the human interface 
(how tasks are controlled and how in
formation is presented), the operator 
becomes the prime focus in the design.

The operator tasks
To gain a proper understanding of 
alarm handling at an Integrated Bridge, 
the first step will be to recognise these 
two main tasks:

* Passage Execution i.e. bringing the 
ship in a safe and efficient manner 
from port to port, and

* Platform Control i.e. keeping the 
ship's systems operational in such a 
way that other tasks such as Passage 
Execution can be performed.

In the usual system-oriented approach, 
a navigation officer is responsible for 
Passage Execution and another officer is 
responsible for the on board systems. 
The task-oriented approach however 
does not distinguish between people
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but rather between tasks. Nor does it 
pose restrictions to where a specific task 
has to be executed. This may depend 
on what the operator wants, on regula
tion requirements or on systems availa
bility.

The next step is to define the sub tasks 
that form together the elements of the 
main task. A possible list for the task 
'Passage Execution is:

* Planning 1 preparation (before de
parture),

* Look-out (gathering information 
about the world outside, maintain
ing a proper picture of the actual 
surroundings),

* Manoeuvring, and
* Reporting / evaluation (after arrival).

The following step is to define the func
tions that should be provided to execu
te these sub tasks. In case of the sub 
task 'Manoeuvring', the navigator con
siders steering wheel, emergency steer
ing levers or trackpilot as the means to 
carry out this task. The corresponding 
functions are:
Emergency steering, Manual steering, 
and Auto steering.

The fourth step is to define the informa
tion, the controls and the systems that 
correspond to a certain function.
In case of the function Manual Steering 
these are 'steering-wheel position' (es
sential information), steering wheel or 
lever (control) and Rudder-Control Sys
tem. The function cannot be used if ei
ther of these fail or are missing and this 
fact (i.e. status information) should be 
reported to the operator. Other infor
mation such as rudder angle, heading, 
position etc. are considered to be se
condary information. It may help, but is 
not essential, to execute the function.

The approach above has a strong re
semblance to what is rapidly becoming 
a valuable approach to system-design: 
Object-oriented Modelling Technique 
(OMT, ref. 3). A strict application of this 
approach has some interesting conse
quences, in particular from a regulation 
point of view. To illustrate this, the fault 
propagation in case of a failing rudder 
sensor will be tackled.

During Emergency steering (direct con
trol of the steering gear valves), a navi
gator requires rudder angle informa
tion. If that is not available, an alarm 
must be presented because essential in
formation is missing. Selection of an al
ternative or accepting the alarm is 
enough for an alarm system to know 
that the operator has recognised the 
problem and that he has taken the res

ponsibility for the proper actions.

During Manual Steering, rudder angle 
information is not essential because the 
Rudder Control System is responsible 
for actually placing the rudder in the 
proper position (rudder setpoint). The 
navigators responsibility is to set an ap
propriate rate of turn.
Therefore, if the rudder sensor fails, the 
Rudder Control System reports that it 
can no longer execute its function; the 
navigator is expected to take the pro
per action. Doing so should be regard
ed by the system as 'I have recognised 
the problem and 1 have taken the res
ponsibility for executing the proper ac
tions'.

In general for such systems, merely ac
cepting an alarm is either a poor alter
native for taking the appropriate action, 
an unnecessary delay or a redundant 
action.
During Auto steering, neither rudder

angle information nor rudder control 
are relevant for the Navigator because 
the system is responsible for maintain
ing a heading or a track. The navigator 
should only be informed whether or 
not the system can execute its function 
i.e. making the ship's heading equal to 
the heading setpoint.

Platform Control
The above mentioned fault propaga
tion is focused on the task 'Passage Exe
cution'. The task Platform Control, i.e. 
the responsibility for the proper beha
viour of all systems, will have another 
approach to this same problem. It does 
not have to distinguish between alarm 
and warning in the same way as the 
task 'Passage Execution' does. Rather, 
he regards an Alarm as a message that 
a system is reaching a critical state and 
that the operator can and probably 
should do something about it. Tempe
rature high', 'power low* and 'low level' 
are typical examples of alarms.



A Warning is a message that a problem 
has occurred that does not require im
mediate action (as may happen in case 
of redundancy). Thus, while an 'auto
heading failure' may be an Alarm for 
the Navigator, it will by a Warning for 
the Platform Operator.
As the task Platform Control is defined 
as 'keeping the snip's systems opera
tional in such a way that other tasks can 
be performed' it requires an overview 
of the state of all sub-tasks and the cor
responding functions.

Accepting an Alarm or Warning of a 
function has to be regarded as a re
quest for the consequences. It may au
tomatically bring an overview of the 
underlying sub-functions or, if more ap
propriate, a system mimic. At all over
views, the operator may have access to 
the means to circumvent the problem 
(this changes an Alarm to a Warning). 
Finally, requesting the consequences 
on the lowest level equals the final ac
ceptance of all traced functional alarms 
c.q. warnings.

*  It cannot be stressed enough, that 
merely accepting a message on some 
alarm system is hardly ever the proper 
action of an operator. Either, he should 
take a clearly defined (ref. 3) action 
such as selecting another control or he 
should request and subsequently be 
provided with an overview of the con
sequences. Subsequently, the alarm 
system should interpret these actions as 
'accepting the alarm or warning'.

4. CONCLUSIONS

New System Requirements
From a systems point of view, and 
therefore from a system integrator's 
point of view, the approach poses so
me challenging problems:
Executing a certain task requires that all 
related status information of each sys
tem and each component is available 
on the corresponding operator posi
tions).

* In depth knowledge of how tasks 
are performed is necessary to guaran
tee that every primary alarm comes to 
the attention of the operator and that 
the proper consequences are shown.

* System integration includes more 
than enabling information transport 
between applications. System integra
tion is creating a tree of functions, distri
buted over a number of systems, that 
each contain their own failure analysis. 
Thus, an integrated aiarm svstem is me
rely a frontend that provides access to 
the failure information present within 
these functions.

* Last but not least applying off-the- 
shelf components becomes more diffi
cult. Usually, they are able to report to 
their users (i.e. other systems and com
ponents) whether or not they are ope
rational, stand-by or in alarm. However, 
in order to assist in trouble shooting, 
they have to be able to trace failures on 
request and to accept warnings and 
alarms from a remote device.

In other words, task-oriented alarm 
handling requires a more advanced ap
proach to system integration. The MITS 
initiative (ref. 4) may be an important 
step in that direction as it can provide 
the necessary communication environ
ment.

Attractive Advantages
* A substantial reduction of (audible or 

visual) attention signals at the bridge 

Even if the Navigator has to execute 
Platform Control as well (one-man 
bridge operation), this approach has 
the potential to reduce the reported 
alarms considerably. Only functional 
alarms and warnings are reported 
and the inherent fault-propagation 
tree guarantees that failures with the 
same consequences generate only 
one warning or alarm. Furthermore, 
failures that can be solved automati
cally by the system (redundancy) 
are suppressed.

* Improved trouble shooting

With respect to the task 'Platform 
Control', tracing an alarm introdu
ces more steps. However, the alarm 
is shown in its context so the opera
tor will have a better understanding 
of the problem. The importance of 
that is demonstrated in Ref. 2. Also, 
if one failure causes several alarms, it 
is sufficient to accept only the root 
cause rather than accept each and 
every consequence.

* Clear course of action

The definition of 'Alarm' and 'Warn
ing' enables the operator to distin
guish between what is often referred 
to as 'secondary and primary 
alarms'; in case of an Alarm, he is re
quired to take the appropriate ac
tion rather than accepting the cau
se.
Taking the appropriate action is a 
natural alternative for accepting an 
alarm. Likewise, requesting the con
sequences is a better alternative for 
accepting warnings. Thus, if a failure 
occurs, the operator actions are be
ing reduced to what should be done 
rather than to accepting the fact 
that it occurs.
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New Products from JOTRON

lotron Electronics in Norway, one of 
the leading emergency beacon 
(EPIRB) manufacturers in the world, 
has increased their range of 406 MHz 
EPIRB's. Two of the EPIRB's have re
cently been approved by NMD (Nor
wegian Maritime Directorate) and 
MSA (Maritime Safety Agency, UK). 
The newest design (TronAIR) has just 
been launched.
Further, JOTRON presents the new 
Tron-SOUND, developed by the |OT- 
RON Group's company Phontech 
Communications A/S.
At the same time, (otron Electronics is 
celebrating its 30th anniversary.

Tron-40S
Together with the FB-4 bracket, Tron- 
40S is a GMDSS float-free satellite 
emergency beacon. The design is 
compact for unique multi-position 
mounting, depending on which 
mounting bracket is chosen. With its 
modem design and small size, it will 
easily fit on all kinds of vessels. (Dimen
sions: length 37 cm, 18 cm diameter 
and weight approx. 1.5 kg). The be
acon is operating on 406 MHz (for 
SARSAT COSPAS) and 121.5 Mhz (for 
homing). A built-in simple, full func
tion test, integrated antenna and 
xenon gas strobe light are some of the 
technical features that come with this 
beacon. De-coding and coding of ves
sel identity is wireless. Various options 
are also available, such as heated hy
drostatic release bracket and manual 
mounting bracket. An optional model 
with a GPS incorporated is expected 
to be available next year.
Tron-40S is a design based on JOT- 
RON's long experience and dedica
tion. The product has obtained the 
Cospas-Sarsat approval, the necessary 
approvals for the Netherlands, UK, 
Norway and China. Several other ap
provals are pending.

Tron-4SS
Directly from our desian desk, we are 
pleased to tell you about the very la
test development. Our new manual 
emergency beacon Tron-45S, brings 
the design from one of our best-sel
lers, Tron-1 K, into the next generation 
of manual emergency beacons. With 
its optional container for proper pro
tection from environment conditions 
and the mounting bracket it will be 
very easy to place and install on board. 
It is standard equipped with xenon 
strobe light, and a complete full func
tion test. When the emergency be
acon is stored in its bulk-head contai
ner, the battery will be disconnected 
automatically due to a safety switch. 
Depending on the different regula
tions, we will have two battery alterna

tives, one lor 24 hours and one for 48 
hours operation.
This EPIRB will be ideal for smaller ves
sels, pleasure boats and fishing vessels. 
According to the latest IMO regula
tions, it will also be compulsory to ha
ve 2 EPIRB's onboard. The Tron-45S 
will be ideal for this purpose. In addi
tion, we expect that a sector of the 
aviation market will find this product 
of great interest, together with the on
shore market.
Due to the fact that different type ap
provals are pending, this product will 
not be available before the 4th quarter 
of 1997.

Tron-AIR
Specially designed to meet this man
datory regulation for Ro-Ro passenger 
vessels in international voyage, we are 
pleased to inform you that a new pro
duct will shortly be released from |OT- 
RON, named the Tron-AIR. This is a 
hand-portable VHF (AM) for the air 
band frequencies. The design follows 
the tough and resistant outlook from 
our maritime portable VHF (FM), the 
Tron-VHF, which was released to meet 
the GMDSS implementation period 
some years ago.

Tron-SOUND
The Tron-SOUND is a newly develop
ed sound reception system according 
to the DNV rules for ships. Par 6 (Nau
tical Safety for use on a one-man ope
rated bridge to receive sound signals 
from outside the wheel-house).
The price to our final customers will be 
around NOK 9.000 including central 
panel with alarm light indicators and 
two microphones, one for each side. 
As an option, the system can be 
equipped with two additional micro
phones, one for the bow and one for 
the aft for more precise directional 
sound indication.

DEUTZ B.V. verandert

Een nieuwe naam, een nieuwe huis
stijl... kortom: DEUTZ B.V. draait op 
volle toeren!
Met gepaste trots delen wij u mee dat 
wij het hierbij niet laten, want per 19 
september 1997 is onze nieuwe ISDN- 
telefooncentrale in Rotterdam in ge
bruik genomen. Deze overgang zal 
het mogelijk maken om u als DEUTZ- 
relatie efficiënter en effectiever te 
woord te staan.
Een ISDN-telefooncentrale betekent 
dat wij onze telefoon-en faxnummers 
moeten aanpassen; u vindt de nieuwe 
nummers hierbij. Wij verzoeken u, deze 
wijzigingen in uw administratie te ver
werken (onze collega's in Harlingen en 
Ijmuiden blijven vanzelfsprekend be
reikbaar op de bestaande nummers).

DEUTZ B.V.
Sluisjesdijk 145
3087 AG Rotterdam
Tel: 010.2992666, fax: 010.2992677
Havennummer 2129
E-mail: deutznl@deutz.de

Radio Holland Marine

Recentelijk heeft RHM een opdracht 
gekregen voor het ontwerpen, leveren 
en inbedrijfstellen van een Praxis 
Alarm en Monitoring systeem voor 
een offshore support vessel. Het schip 
zal gebouwd gaan worden bij Van der 
Giessen-de Noord onder bouwnum- 
mer 972 voor Sea Lion.
Het systeem beslaat een totaal van 
768 in/outputs, en er worden inter
faces gemaakt met andere appara
tuur, zoals 4 dieselmotoren, een la
ding computer en een power ma
nagement systeem. Verder zullen be- 
sturingsfucties voor ballastpompen en 
kleppen in het systeem voorzien zijn. 
Het systeem is gedecentraliseerd en 
verdeeld over 5 verschillende locaties 
van het schip met werkstations op de 
brug en in de ECR.
In geval van onbemande machineka
mer zullen de alarmen doorgemeld 
worden naar de duty-engineer en de 
brug. Verder is er een patrol alarm 
aanwezig teneinde de dienstdoende 
wtk te beveiligen in de machinekamer. 
Radio Holland Marine levert innovatie
ve, efficiënte en doelmatige oplossin
gen en diensten op het gebied van Sa- 
telliet-en Radiocommunicatie, Auto
matisering, Observatie en Navigatie 
Systemen voor Maritieme gebruikers.

Kelvin Hughes Observator B.V.

Kelvin Hughes Observator B.V. heeft 
van Spliethoffs Bevrachtingskantoor
B.V. een opdracht verworven voor de

levering van 40 stuks Nucleus 2 - 
5000 radars t.b.v. de retrofitting van 
20 schepen met een optie voor nog 
eens 24 radars voor 12 schepen. 
Voorzover bekend is dit de grootste 
retrofit opdracht tot nu toe van een 
Nederlandse reder aan een Neder
lands/Europese maritieme toeleveran
cier.
Het te leveren product is de nieuwste 
Kelvin Hughes Marine Radar Nucleus
2 - 5000 True Motion uitvoering met 
de van Kelvin Hughes bekende kleu- 
rendisplay en trackerball bediening. 
Dit product is in haar soort de meest 
moderne radar nu op de markt te ver
krijgen.
Kelvin Hughes Observator B.V. is niet 
alleen trots op het binnenhalen van 
deze meqa-order, maar ook op hel leit 
dat deze bekende succesvolle reder 
haar vertrouwen geeft aan deze rela
tief jonae organisatie en dit unieke Ne- 
deriands/Bntse product, zodoende 
een bijdrage leverend aan de werkge
legenheid binnen de Europese mari
tieme toeleveranciers industrie.

Nieuwe bystronic 
lasersnijcentrum

Bystronic Laser AG te Niederönz, Zwit
serland, heeft een nieuw lasersnijcen
trum ontwikkeld, De nieuwe CNC la- 
sersnij-installatie type Bylas is geschikt 
voor het bewerken van plaatmateriaal 
met maximum afmetingen van 6,5 x
3 m. De maximum materiaaldikte be
draagt 20 mm.
Belangrijke kenmerken van de hoog- 
productieve lasersnij-installatie zijn de

vliegende optiek, hef stilstaande werk
stuk, de hoge positioneersnelheid die 
onafhankelijk is van de plaatdikte, de 
wisseltafel en de automatische bela
ding van de plaattafel.

Fig.l.len Praxis alarm, monitoring (i control system
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Bij het principe van de vliegende op
tiek ligt het werkstuk stil op de snijta
fel. De laserstraal wordt daarbij via 
spiegels naar de beweegbare snijkop 
gevoerd. De hoge positioneersnelheid 
leidt tot korte bewerkingstijden.
Het adaptieve optieksysteem Bypos 
waarborgt een constante snijkwaliteit 
tijdens het gehele bewerkingstraject. 
De positie van de focus wordt auto
matisch aangepast aan de lengte van 
de laserstraal respectievelijk constant 
gehouden, onafhankelijk van de plaat- 
afmeting.
Als optie wordt een lineaire tafelbela
der met verschuifbare vacuumzuigers 
geleverd, die het beladen aanzienlijk 
vergemakkelijkt. Verder worden af
sluitkleppen als extra geleverd, waarbij 
het uitschakelen van de afzonderlijke 
vacuumzuigers via een drux op de 
knop op de centrale bedieningslesse- 
naar plaatsvindt. De lineaire tafelbela
der kan ook als ontladingshulp of voor 
het beladen van klein plaatmateriaal 
worden toegepast.
De Turbo Laser BTL levert een hoge 
straalkwaliteit. De resonator is slechts 
één maal gebogen en is kynematisch 
opgehangen.
De laser heeft een directe en automati
sche voedingsynchrone vermogensre- 
geling met een zeer snelle gegevens
uitwisseling via een glasvezelverbin- 
dlng.
De snijkop kan zonder gereedschap in 
enkele seconden worden gewisseld. 
De afstandsregeling van de straalpijp 
kan naar keuze aanrakingsvrij met ca- 
pacitieve aftasting dan wel mecha
nisch met aftasting voor niet-geleiden
de materialen plaatsvinden.
De installatie heeft een snelle Bystronic 
CNC multiprocessor/multitasking 
baanbesturing is voorzien van een in
gebouwde industrie-PC met hard disk 
die een complete programmering van 
de machine mogelijk maakt.
Snijplan en parameters kunnen naar 
keuze via een diskettenloopwerk, de

hard disk, d 232 interface of een No
vell netwerk worden ingegeven.

Samenwerking tussen Cummins 
en Valvoline

Smeeroliën beïnvloeden In belangrijke 
mate de prestatie en levensduur van 
dieselmotoren. Daarom hebben Val
voline Company, een van de grootste 
producenten van smeermiddelen in 
de U.S.A. en Cummins Engine Com
pany, een van 's werelds grootste zelf
standige en onafhankelijke fabrikanten 
van dieselmotoren, samenwerking ge
zocht.
Het resultaat van deze samenwerking 
is een nieuwe motorolie: 'Premium 
Blue motoroil SAE 15W-40'. Deze 
kwalitatief hoogwaardige multigrade 
smeerolie is bestand tegen een hogere 
thermische belasting en een hogere 
gemiddelde druk in de cilinders. Dit 
resulteert in een langere levensduur, 
minder onderhoud en een lager 
smeerolieverbruik van Cummins die
selmotoren, ook bij zwavelarme 
brandstof. Opmerkelijk is het lage sul- 
faatasgetal (1% ) bij het hoge kwali
teitsniveau (API CC4).
Nadat Premium Blue smeerolie reeds 
enige tijd zeer succesvol werd toege
past in o.a. de Verenigde Staten, Ca
nada en Australië, is deze 'olie op 
maat' vanaf begin 1997 ook beschik
baar in Nederland voor de gebruikers 
van Cummins dieselmotoren.
Premium Blue 15W-40 is verkrijgbaar 
in 208 liter vaten, 20 liter pails en 4 li
ter cans via de erkende oliehandel.

DPA tliesel performance analyzer

Ashland Chemical's Drew Marine Divi
sion has introduced an Engine Room 
Repeater unit that makes its highly re
garded engine monitoring system 
even more useful and easy to use. The 
DPA Diesel Performance Analyzer is a 
PC-based system for monitoring cylin

der and injection pressure. Using 
leading technology which has been 
proven and enhanced in over thirteen 
years of shipboard use, it features the 
best available instruments and ad
vanced computer capabilities that set 
the standard for automated combus
tion analysis at an attractive price. 
With timely, accurate diagnosis of 
engine conditions based on precise, 
real-time data provided by the DPA 
system, repairs and adjustments can 
be made only as needed; and the eng
ine can be properly balanced to elimi
nate thermal stresses. This approach 
supports peak engine performance 
without the costs of unnecessary "pre
ventive" repairs that are common with 
use of inherently imprecise manual 
monitoring methods.
The new DPA Repeater unit is a hand
held box connected to the PC where 
the DPA system is installed, typically in 
the Control Room. This device allows 
the operator in the engine room to 
read out key cylinder parameters-i.e., 
mean indicated pressure, maximum 
cylinder pressure and compression 
pressure - as the measurements are 
being taken so that timing adjust
ments can be made on the spot. Mea
surements taken after any corrections 
have been made can then be compa
red with the original, stored values to 
assess their effect.
The ability to make synchronous cor
rections means optimal precision-and 
greatly improved accuracy and effi
ciency over systems requiring the ope
rator to 'walk the engine' and manual
ly download the data later. It also ac
commodates operation of the entire 
system by a single operator. Develo
ped by Drew Marine in response to in
put from numerous applications, the 
Repeater enhancement illustrates the 
flexibility of the DPA system. Software 
providing a comprehensive range of 
capabilities, including an interactive 
help manual, can be customized to sa
tisfy special needs. And the system uti
lizes a universal IBM-compatible per
sonal computer or laptop computer 
with either MS.DOS or Windows (3.1 
or 95) software, and a plug-in card for 
data acquisition and signal analysis. 
The DIESEL PERFORMANCE ANALY
ZER is designed for use on all types of 
two-stroke engines, as well as four- 
stroke medium-speed engines with a 
maximum speed of 1500 RPM-or hig
her speed on request. Multiple engine 
types and an unlimited number of 
engines can be monitored and analy
zed using the same electronics.
A pressure sensor attached to the cy
linder being monitored captures com
bustion process data for measuring 
compression pressure, and two per
manently fitted inductive magnetic

sensors obtain RPM and crankshaft 
angle data from the flywheel. The first 
magnetic sensor detects the Top Dead 
Center (TDQ position of piston num
ber one, representing zero degrees, 
while the other counts the teeth of the 
turning flywheel. Independent of the 
number of teeth, the system takes mo
re than 3600 measurements per revo
lution up to 500 RPM which provides 
a remarkable level of precision with ac
curacy of 0.1 degrees.
Another recent system enhancement 
which contributes to maximum preci
sion is the ability to adjust TDC for se
parate cylinders or for the entire engi
ne while taking measurements, with
out the need for disengaging fuel 
pumps. This feature can also be used 
to adjust for torsional forces in the 
crankshaft of large two-stroke engines 
under different engine loads-and to 
correct misalignment of the TDC sen
sor on the flywheel.
An optional sensor located in the high 
pressure fuel line provides data for mo
nitoring injection pressure. A detailed 
performance profile for the entire 
engine can be generated in a few 
minutes using the Diesel Performance 
Analyzer. Changes in the combustion 
and/or injection process can be obser
ved in 'oscilloscopic' mode, and the 
system can 'zoom' any portion of the 
waveforms. In addition, load share can 
be viewed graphically with either bar- 
graphs or tables, and a 3D presenta
tion of the pressure curves for all cylin
ders permits a complete picture of 
enaine condition. The latest version of 
the system accommodates different 
reporting styles and printing preferen
ces by allowing operators to create 
personalized formats using three pre
programmed setups.
The DPA Diesel Performance Analyzer 
is offered under Drew Marine's comp
rehensive Energy Management Pro
gram. Supported by the company's 
worldwide support network, this pro
gram has proven value in assisting 
ship engineers in optimizing engine 
efficiency, combustion performance 
and operating savings.
More information on Ashland 
Chemical Company and its divisions 
may be obtained by visiting the 
company’s Internet web site at 
http://www.ashchem.com.

Industriële afdkhtpasta's

In de praktijk komt het regelmatig 
voor dat samengebouwde machine-of 
installatie-onderdelen lekvrij moeten 
worden afgedicht. Afhankelijk van de 
invloeden waaraan deze onderdelen 
blootgesteld zijn, dient de daarbij te 
gebruiken afdichtpasta aan speciale ei
sen te voldoen. Met name moet er re

frg.2. Deze nieuwe CNC ktsersni'j-'mstrAatie type Bytas is geschikt voor het bewerken van 
plaatmateriaal met maximum afmetingen van 6,5 x 3 m. De maximum materioaldikte be
draagt 20 mm.

http://www.ashchem.com
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kening worden gehouden met effec
ten als gevolg van mechanische, ther
mische of chemische belasting, terwijl 
er doorgaans sprake is van een ge
compliceerde combinatie van die in
vloeden. Met het oog op eenvoudig 
onderhoud en mogelijke uitwisseling 
van onderdelen wordt bovendien 
vaak verlangd dat de verschillende 
componenten weer gemakkelijk te de
monteren zijn.
Aangezien geen enkele afdichtpasta 
volledig aan al deze eisen tegelijk kan

voldoen, zal er hier een goed op de 
toepassing afgestemde keuze ge
maakt moeten worden. Alle mogelijk
heden daartoe worden geboden met 
het uitgebreide programma van volle
dig siliconenvrije afdichtpasta's, dat 
thans door de Duitse firma Epple op 
de markt wordt gebracht. Het scala 
omvat een groot aantal verschillende 
producten, van niet uithardende, blij
vend plastische pasta's en elastisch 
hardende tot vast uithardende, niet- 
ftexibele systemen. Ze kunnen overal

worden toegepast waar geprefabri
ceerde pakkingen door de vorm van 
de onderdelen niet te gebruiken zijn of 
waar de contactvtakken onregelmatig 
afgewerkt zijn. Zelfs in situaties waar 
de af te dichten onderdelen aan trillin
gen en bewegingen worden blootge
steld, kan met deze pasta's voor een 
plastische, elastische, stug-elastische of 
hard-elastische afdichting worden ge
kozen. In het Epple-programma zijn 
speciale typen opgenomen die be
stand zijn tegen agressieve chemk a-

liên zoals zuren en logen of tegen tem
peraturen tot 400 °C of zelfs 800 °C. 
Voorts heeft men diverse niet-hech
tende afdichtpasta's beschikbaar, die 
zonodig gemakkelijk Ie verwijderen 
zijn; dit is met name van belang bij on
derhoudsgevoelige componenten, die 
men eenvoudig moet kunnen losne
men.
Door het grot» aanpassmasvermogen 
aan de oppervlaktegesteldheid en de 
vorm van de afdichtvlakken kan met 
de verschillende Epple afdichtpasta's 
met een minimum aan werk, tijd en 
materiaal ieder afdichlingsprobleem 
worden opgelost. Dit betekent dat het 
niet meer nodig is om speciaal ver
vaardigde pakkingen in voorraad te 
houden. Het toepassen van een pasta 
heeft daarnaast het voordeel dat het 
afdichtvlak niet speciaal bewerkt of af
gewerkt hoeft te zijn. Integendeel, 
doordat de vloeibare afdichtpasta 
goed op het oneffen oppervlak hecht 
wordt een zeker klemmend effect tus
sen de metalen delen bereikt, die zelfs 
tot een versteviging van de constructie 
kan bijdragen.

Informatie: Croneman B.V. afd. Ver
bindingstechniek, Postbus 24, 75S0 
AA Hengelo.
Tel: 074.2551170, fax: 074.2551109.

fig.3. De siliconenvrije atatchtfxMa's van Epple

Nationale commissie voor 
gegevens over zeeën en oceanen
Zeven Nederlandse instellingen gaan 
samenwerken om gegevens over de 
Noordzee, de Waddenzee, rivier
delta's en oceanen beter en makkelij
ker aan te bieden aan een groeiende 
groep gebruikers. De instellingen 
hebben daarvoor op 17 september 
1997 een overeenkomst getekend 
voor de oprichting van de Nationale 
Oceanografische Data Commissie 
(NODC).
Binnen Nederland houden diverse 
organisaties zich bezig met het 
verzamelen van oceanografische ge
gevens. Die gegevens komen voort uit 
monitoring activiteiten, meetcampag- 
nes in kader van (onderzoeksprojec
ten en/of programma's, remote sen
sing waarnemingen o.a. met satellie
ten, vliegtuigen walradar enz. en 
computermodellen. Voorbeelden van 
soort gegevens zijn: fysische, chemi
sche, biologische, morfologische en 
atmosferische gegevens. Het verzame
len van gegevens is een kostbare zaak. 
Samenwerking ligt dus voor de hand 
en biedt de mogelijkheid om deze 
gegevens beter en gemakkelijker aan 
te bieden. Ook de kwaliteit en 
continuïteit zijn belangrijke aspecten

in de samenwerking. De Nationale 
oceanografische Data Commissie is 
een Nederlands platform voor de 
informatie-uitwisseling en de advise
ring over data-management. De 
doelen van de NODC zijn:
* het bevorderen dat kwalitatief 
hoogstaande oceanografische ge
gevens zo effectief mogelijk aan een 
zo breed mogelijke gebruikersqroep 
beschikbaar gesteld kunnen worden 
en
* het verlagen van drempels voor 
het beschikbaarstellen van oceanogra
fische gegevens tussen de participan
ten van de NODC onderling.

Op dit moment nemen in de NODC 
deel: Rijkswaterstaat met het Rijks
instituut voor Kust en Zee en met de 
Directie Noordzee, het Koninklijk 
Nederlands Meteorologisch Instituut, 
het Nederlands Instituut voor onder
zoek der Zee, het Waterloopkundig 
Laboratorium, het Nederlands Insti
tuut voor Toegepast Ceowetenschap- 
pen TNO en de Dienst der Hydro
grafie van de Koninklijke marine.

De NODC staat open voor alle in
stellingen en organisaties die oceano
grafische gegevens verzamelen.

De NODC is onder meer te bereiken 
via BEON/Raad van Overleq: 
M.B.A.M. Scheffers, telefoon
070.3114258 of email:
M.B.A.M.Scheffers@rikz.rws.min- 
venw.nl en internet:
Wa terla nd. net/NODC

Belangrijke mededeling van 
Datema Delfzijl B.V.

Voor alle gebruikers van automatische 
reddingsvesten.

Recentelijk is gebleken dat er in 1996 
een serie minder betrouwbare 
smeltringen is geproduceerd. Deze 
smeltringen zijn helaas ook in onze 
KADEMATIC vesten gebruikt. 
Hierdoor zou het kunnen gebeuren 
dat er enige vertraging in de activatie 
van het opblaasmechanisme ontstaat. 
Om alle risico's te vermijden, heeft de 
fabrikant besloten de Smeltringen 
geproduceerd in het jaar 1996, te 
vervangen.
Heeft u na 1995 een volautomatisch 
KADEMATIC reddingsvest gekocht, of 
heeft u in of na 1996 uw vest laten 
keuren of een nieuwe aktiveringsset 
gemonteerd of laten monteren.

controleert u dan zo spoedig mogelijk 
de smeltring.
Indien hierop het jaar 1996 is aan
gegeven, moet deze worden ver
vangen.
De smeltring is een rode plastic ring 
die gemonteerd is onder de trans
parante kap onderaan het opblaas
mechanisme. Draai deze kap los, de 
smeltring komt dan vrij. Op de zijkant 
staat het jaartal vermeld. Is dit 1996 
neem dan contact op met uw leveran
cier, die ervoor zorg zal dragen dat u 
een nieuw exemplaar kosteloos toe
gestuurd krijgt.

Voor aanvullende informatie, kunt u 
contact op nemen met de importeur 
van KADEMATIC, de fa. DATEMA 
DELFZIJL b.v, tel:0596-613810, 
vragen naar Ronald de Boer

i v e r s e n
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fig. I. The Ship's 
Control Domain

fig. 2a. The Naviga
tion Domain

Integrated Marine Navigation in the 
Next Decade
Kapitein ter Zee H. Sabelii Is working with the Royal Netherlands Naval College, Department ofNoutkal Sciences 
Den Helder, The Netherlands

1. INTRODUCTION

1.1. Technology and standards
In the past decade network technology 
has evolved towards a high standard of 
reliability. This technology, together 
with the development of ECDIS and au
tomated positioning systems, such as 
CPS, has introduced the concept of sys
tem integration, including integrated 
navigation, into the shipping environ
ment. Presently standards are under de
velopment to provide an open integra
tion infrastructure for marine systems 
and applications, such as MiTS [Rod
seth, 1993] and ISIT [Story, 1995], The 
IEC is working on performance stan
dards for Integrated Navigation Sys
tems (INS) [IEC, 1996] and Integrated 
Bridge Systems (IBS) [IEC, 1997], The 
DISC consortium has undertaken to de
fine reference framework for a future 
European Integrated Ship's Control 
(ISC) standard, building on ATOMOSII, 
MiTS, COMFORT and MBB research 
results [DISC, 1997],

1.2 Integrated navigation
With some imagination a navigator 
could picture the ideal integrated navi
gation system providing automated 
support in all the tedious tasks that ha
ve traditionally been part of his work
load. However, it would be a mistake to 
rely on a list of practitioners' wishes as 
the basis of a system integration project 
as this would imply the pitfall of auto
mating traditional procedural issues in
stead of the underlying core issues. 
Therefore the definition of an integra
ted navigation system also requires fur
ther focusing on the concepts of inte
gration in order to oversee options, 
implications, and priorities.
Navigation can be defined as the direc
tion of the movement of a craft from 
one state (position, course and speed) 
to another, under predefined con
straints (safety, economy, time, etc.). 
Integrated navigation is defined by the 
IEC as "the use of a system in which the 
information from two or more naviga
tion aids is combined in a symbiotic 
manner to provide an output that is su
perior to anyone of the component

aids" [IMO, 1996; IEC, 1997], Personal
ly I would prefer to define an integrated 
navigation system, more ambitiously, 
as a system that enables and exploits au
tomated data access and data transfer 
between components, aiming to provi
de the most comprehensive, conden
sed and reliable navigation support to 
the navigator, covering all aspects of 
navigation through all phases of the na
vigation process.
Bearing these definitions in mind one 
could endeavour to produce the func
tional requirements for such a system 
and then prioritize and research feasibi
lity and consequences of the various 
options for implementation.

This paper aims to provide information 
on the Navigation-2000 research pro
gramme, carried out at the Royal 
Netherlands Naval College (RNINC), 
Department of Nautical Sciences. It fo
cuses on some fundamental conceptual 
issues concerning integrated navigation 
and the application of these concepts in 
the Navigation-2000 programme.

2. CONCEPTUAL MODELS

2.1 Why conceptual models?
There are various reasons for a systems 
integration project to require a compre
hensive overview, a conceptual model, 
of the different interrelated aspects of 
the subject domain. Firstly, when de
signing an integrated navigation sys
tem, a conceptual model provides a 
good basis for the production of a (pre
liminary) requirements specification be
cause it can serve as a guide and a refe
rence to delineate functional 
boundaries and provide support in 
achieving initial balance and complete
ness in this first attempt to write down 
what it is that we want.
During the subsequent preliminary de
sign stage, decisions will have to be ma
de on the basis of priorities. Here again, 
for a manufacturer, a conceptual model 
provides a good basis for discussion in 
order to reach a balanced decision. For 
a prospective buyer a conceptual mo
del may serve as a reference to compa

re different systems. For a research pro
ject it can provide a good basis to deter
mine the focus of the research effort.

2.2 The ship's control domain
The navigation domain is part of the 
overall ship's control domain (figure-1). 
The latter also encompasses the machi
nery, cargo, and administrative do
mains, as well as the ship's specific ope
rational-mission domain (e.g. 
hydrographic surveying, naval warfare, 
dredging, coastguard surveillance). The 
ships' control domain is embedded in 
an environment consisting of Vessel 
Traffic Management (VTS/VTMIS), 
Fleet management, and other shipping 
in the scene of operation.

2.3 The navigation domain
One can imagine the navigation do
main depicted as a cube (figure-2a), 
with each dimension of the cube repre
senting a different view. Seen from the 
navigation process perspective we can 
discern the consisting of navigation

Planning, as part of the overall voyage 
planning, followed by watch Prepara

tion, shortly before the actual Execution 

phase where planning and preparation 
results are put into practice. The pro
cess is concluded with the Analysis pha
se, to evaluate the plan and the execu
tion, if required.



Fig. 2b. The Naviga
tion Domain

Fig. 3. The Ship's 
Control Domain

Fig. 2c The Naviga
tion Domain

Another perspective of navigation do
main is that of the fundamental naviga
tion disciplines (figure-2b). To sum up 
some important disciplines:

* Positioning, course & speed as the 
determination of the basic statevec- 
tor components;

* Environmental phenomena, such 
as the tides, meteorology, oceano
graphy and climatology, e.g. tidal 
stream, tidal height, ocean cur
rents, wind, seastate, visibility;

* Geo-& hydrography with regard to 
the existence and location of navi
gational hazards and reference fea
tures;

* Collision avoidance for the ship as 
participant in marine traffic under 
the applicable rules-of-the-road;

* Manoeuvring as to control the 
ships position and movement dur
ing critical phases of the voyage; 
and

* Communications to interact with 
the other navigation participants 
on-scene.

* The planned route as the optimal 
and safe geographical path to be 
followed, with the associated time- 
schedule, resulting from careful 
consideration of the mission and 
the related information of all navi
gation disciplines;

With reference to the definition of a 
'system' as the "collection of operators, 
procedures and machines that together 
perform a certain task'', we could also 
discern a system perspective (figure-2c) 
consisting of a user-, procedures-, user

interface-, algorithmes-, and a data seg-

* knowledge of navigation;
* professional skills, such as commu

nication and leadership, ana
* individual character, such as alert

ness, concentration and responsibi
lity.

Therefore both general human factors 
considerations and the specific user 
profile are design factors. User, proce
dures and user-interface must provide 
the level of system integration that the 
machine does not offer.
The data segment consists of static da
ta, variable data, such as ship's draught, 
and dynamic data, such as sensor data. 
Inteqration within this navigation do
main requires an integration infrastruc

ture consisting of hard-and software, 
providing efficient and reliable commu
nication between system components 
and access-to or exchange-of data.

3. SYSTEM INTEGRATION

With this conceptual model of the navi
gation domain we can identify different 
types of system integration. Integration 
across the various phases of the opera
tional navigation process could be re
ferred to as phase-integration. Here the 
products of each navigational phase

data and ocean-current data into a 
least-fuel track (all on different charts 
with different map-projections and dif
ferent scales). In contrast we could 
imagine a weather routeing module, 
with the navigator adding appropriate 
routeing constraints to the points of de
parture and destination. This module 
could provide a comprehensive ge
ographical overview of the expected 
environmental conditions and the cal
culated optimum (least fuel) track, all 
on a single geographical background, 
augmented with a separate window 
providing the characteristic figures of 
the presented route.
Integration within a specific subdomain 

could be concerned with data quality- 

control and -assurance. This type of inte
gration generally focuses on providing 
a highly reliable, single value of a vital, 
domain specific, state-variable estimate 
by combining several estimates from 
different sources, each with a different 
accuracy and reliability. The determina
tion of the actual speed, through inte
gration of different speed sensors (e.g. 
EM-log, GPSspeed and Doppler-log 
speed) into a filtered estimate of the va
rious speed components with statistical 
quality data, is an example of this kind 
of similar-sensor integration, or sensor 
fusion. In a broader sense integration of 
data from different radars into a single

S h ip ’s Control System

ment.

The user segment is the human opera
tor who is responsible for monitoring 
and controlling the system. Within ge
neral human limitations, his or her ca
pabilities are determined by:

could be seamlessly fed into the next 
phase, preferably without extra work
load. For example, the radar navigation 
data as planned and prepared on the 
navigational chart could be automati
cally translated into a dedicated radar 
navigation overlay to be used during 
the actual execution phase.
Integration across the various naviga
tion disciplines could be referred to as 
synergistic integration. It focuses on the 
synergistic aspect of integration by 
trying to combine different types of in
formation into a more powerful piece 
of information. Here we can imagine 
for example the navigator trying to 
combine dimatological wind/sea/swell

radar picture is another example.
In the system dimension, integration is 
concerned with the allocation of tasks 
to either the machine or the user on the 
basis of human-factors methodology 
[Schuffrl, 1996], In the data subset, in
tegration is concerned with data mo
dels, data standards and data quality. 
Integration across the ship's control do
main, as depicted earlier (figure-1), 
could be characterized as intra-ship inte

gration.

As part of the overall ships control sys
tem, the integrated navigation system 
has similar peers in the machinery-and 
cargomonitoring & control domains, as 
well as the operational-mission and ad



ministrative domains (figure-3). Inte
gration across these domains would re
quire an additional integration infra
structure that could also provide 
integration with a shore-based fleet
management system or VTMIS via a 
communications link.
Different implementations of system in
tegration are sometimes referred to as 
physical or spatial integration, indica
ting the concentration of information 
access and remote control into one 
working position, or functional integra
tion, referring to the spatial concentra
tion of access to different functions 
from one workstation.

4. NAVIGATION-2000

The Navigation-2000 programme con
centrated its research effort on three 
different projects. The first project focu
ses on integrated positioning aiming to 
achieve an improvement of quality 
control and quality assurance. This is an 
example of similar sensor integration, 
within the positioning, course & speed 
domain. It was driven by our firm belief 
that the introduction of ECDIS, in com
bination with continuous positioning 
systems, will inevitably result in a much 
increased reliance on continuous auto
matic positioning. Therefore we consi
der it to be of vital importance for the 
displayed position to be based on the 
widest possible range of positioning-re
lated sensors thus providing the best 
possible basis for craft autonomous in
tegrity monitoring and quality control. 
This research project will be presented 
separately in the another article in this 
issue on integration of raw Loran-C and 
CPS data, by Mrs. Ina Elema.
The second project is concerned with 
the ship's path prediction, in view of 
manoeuvre planning during the plan
ning and preparation phases, or the ap
plication in a positioning Kalman-filter 
stateprediction model.

The remainder of this article will con
centrate on the third project: Marine 
Voyage Navigational Planning and Pre
paration (VNP&P).

5. MARINE VOYAGE NAVIGATIONAL 
PLANNING & PREPARATION

5.1 Relevance
Repeatedly the world is shocked by 
shipping accidents with loss of life 
and/or severe environmental damage. 
Often the cause can be related to poor 
navigational planning and preparation. 
It was for this reason that IMCO agreed 
on the “Recommendations on Basic 
Principles and Operational Guidance

Relating to Navigational Watchkeep- 
ing" [IMCO, 1973). This resolution was 
further detailed in the IMO "Guide to 
the Planning and Conduct of Passa
ges." [IMO, 1978], Both resolutions are 
still in force and their content is also re
flected in the Standards for Certification 
Training and Watchkeeping [STCW- 
95],

5.2 Voyage planning in ECUS
In our view an Integrated Navigation 
system could pay a significant contribu
tion to the VNP&P process. This is con
firmed by the IMO Performance Stan
dards for ECDIS [IMO, 1995], where 
Voyage Planning is part of the standard. 
However, studying these specifications 
learns that the concept of voyage plan
ning is limited to drawing and modi
fying a track on the electronic chart and 
checking the resulting navigation track 
for encountering dangers in terms of 
wrecks, critical soundings, depthcon- 
tours or special areas. It does not at
tempt to support the process of 
reaching this stage, using all available 
navigational information, nor does it 
support the process of deriving the ne
cessary detail for the execution phase 
during the preparation phase. Howe
ver, it allows supplementary informa
tion from sources other then the HO- 
provided ENC, such as Sailing 
Directions.
Some ongoing projects [e.g. NDI] on 
this matter have taken the present in
formation situation as their reference, 
aiminq to provide the traditional infor
mation, in an almost identical form, on 
the computer screen, while adding a 
sophisticated technique to facilitate an 
efficient search through the various ou- 
blications. This approach is indepen
dent of a VNP&P process; it copies the 
present information situation into a 
computer based environment. It has 
the inherent advantage of an initially 
good user acceptance as it does not 
imply procedural change.

The S-S7 data Exchange Standard tor 
ECDIS [IHO, 1995] provides for more 
data than just the seachart data, such as 
the data comparable to the Admiralty 
List of Lights, Admiralty Tide Tables, 
and some elements of the Admiralty 
Lists of Radio signals.

5.3 Process analysis
In our view an attempt to provide auto
mated support should be based on a 
conceptual model of the process to be 
supported. The earlier mentioned IMO 
"Guide to the Planning and Conduct of 
Passages" [IMO, 1978] identifies four 
stages: Appraisal, Planning, Execution 

and Monitoring. The details provided in 
the IMO guidelines appear obvious to

the informed reader. However, the diffi
culty comes when trying to derive a 
voyage planning format out of these 
guidelines, as the four indicated phases 
are not neatly separated but, to a large 
extent, overlapping, or intertwined. 
The guidelines provide listings of ob
viously valid reminders or to-do-lists but 
not in a way that is structured such as 
to systematically guide the navigator 
through the planning process, let alone 
to be the basis for a system to provide 
automated support in this process. 
Using the navigation domain concep
tual model (figure-2) as a reference mo
del one can imagine automated sup
port of the first two phases, planning 
and preparation. This support can be 
seen as an example of synergistic inte
gration across all navigation disciplines, 
while also providing a seamless connec
tion from one phase of the navigation 
process to the next, through a well defi
ned interface between each phase. The 
capability requirements of an integra
ted system would have to be the result 
of a careful analysis into the typical 
questions that would have to be 
answered in order to systematically pro
vide the information required for the 
next phase of the process. This model 
served as the basis for a deeper analysis 
of the voyage planning and prepara
tion phases.

5.4 VNP&P conceptual model
VNP&P cannot be described by a 
straightforward analytical procedure 
providing a single solution in a straight
forward manner. In stead, VNP&P is a 
search through a wide variety of infor
mation from different publications, 
much of which is textually oriented and 
or time-dependent. The navigator tries 
to assess the relevant aspects and revi
sits much of the information, at increas
ing levels of detail, while his focus is be
coming clearer.
The result of this analysis could be seen 
as a spiral model (figure-4) providing an 
iterative cyclical process with a standard 
logical structure for, and a clearly defi
ned product from each cycle to serve as 
the starting point for the next planning 
cycle.

Each cycle consist of the consecutive 
phases of Analysis, Synthesis, Decision, 

and Direction. The analysis phase of 
each cycle starts with an orientation, 
using the input directive and basic ge
ography to determine the information 
requirement.
After obtaining and studying the infor
mation, the synthesis phase requires in
tegration of this diverse information (sy
nergism) into options or solutions to be 
judged on feasibility and suitability. In 
the decision phase decisions have to be



Fig. 4. The VNP&P 
conceptual model
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made on a preferred option, feasibility 
and continuation into the next cycle. In 
the direction phase the decision is com
municated to the next planning cycle 
including all relevant supporting infor
mation and constraints, thus providing 
all information needed as a starting 
point for the next cycle.
The three major VNP&P cycles that can 
be discerned are: Route Planning, provi
ding the answer to the initial question 
which route (in general terms) to take in 
view of the mission. This cycle has to 
result in a Route-plan, describing the 
selected route with added constraints, 
in terms of time, economy or risk. In 
this terminology the Route is not more 
than a general outline of the path to fol
low, determining the planning margin 
for a more detailed definition of the na
vigation track. The 2nd cycle, Naviga
tion Planning, must provide the answer 
to the question how to navigate the se
lected route, from beginning to end, 
under the anticipated circumstances. It 
is concerned with the determination of 
the navigation track to be followed, the 
associated time-schedule, positioning 
procedures, critical points and factors, 
etc. Finally the 3rd cycle, Watch Prepa

ration, must provide the answer to the 
question how to navigate the planned 
track, in full detail, during the next few 
hours (calculate courses to steer, steer
ing points, safety bearings, radar navi
gation, etc.). Watch preparation is the 
personal preparation of the officer of 
the watch. The results of the respective 
phases have to be laid down in the Rou
te Plan, Navigation Plan, and Naviga
tion Scenarios respectively.

5.5 Using the VNP&P model
To a navigator this outline of a structur
ed process may seem overly formal and 
perhaps impractical in view of time and 
workload. However the aim of this for

mal model is to provide a concept of lo
gical structure as the basis for the deve
lopment of automated support. It is my 
personal belief that any experienced 
navigator, with some effort, will be able 
to recognize much of this concept in 
his personal approach that has grown 
out of years of practical experience. 
Detailed analysis of the separate cycles 
of this planning process leads to a 
breakdown into questions that need to 
be answered and with that an informa
tion requirement for each question, to
gether with the logic to derive the ans
wers. This is where we enter the 
Domain of Geographical Information 
Systems (GIS) because most of the 
questions are pertaining to spatial rela

tions, whereness and whenever of physi
cal objects, environmental phenomena 
or special regulations.
The initial aim of the project is to com
plete a detailed analysis to identify the 
typical VNP&P related questions in or
der to find GIS based solutions to these 
questions, together with a suitable da- 
tamodel. Such a datamodel could be 
the basis of a fundamental changeover 
from the traditional information struc
ture, which is by no means suited for 
automated support, into a machine 
processible data structure. Such a data 
structure would enable the synergistic 
processing of these data as to provide 
answers to the relevant questions, thus 
supporting a consistent and coherent 
VNP&P process which adds to shipping 
safety. It would also enable a shift from 
textual descriptive information to gra
phical presentation on top of the ge
ographical background.

6. CONCLUSIONS

Integrated Navigation can be better ar
ticulated with the help of conceptual 
models as presented, as it provides a

common reference as well as guidance 
in the discussions that are vital to focus 
R&D efforts and system design and de
velopment. A prospective buyer could 
use it as a reference model to compare 
and contrast different systems.
Voyage Navigational Planning & Prepa
ration is an area of integrated naviga
tion with much growth potential. The 
ECDIS definition of Voyage planning 
covers only a small part of the planning 
process. The wide scope of subjects in
volved makes this area very challenging 
in terms of data structures and synergis
tic processing.
The conceptual basis of these two pha
ses of the navigation process can be re
presented as a spiral model, in which 
every cycle converges towards the goal 
while systematically going through the 
phases of Analysis, Synthesis, Decision, 
and Direction.
This model can serve as the basis for a 
detailed analysis into the typical 
questions, the information, the logic 
and the data structure that is required 
in order to produce a comprehensive 
and detailed navigation scenario.
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I V e r s e n

Nationale Havenraad

Op 22 oktober 1997 nam de heer mr.
C.Ph. Brokx afscheid als voorzitter van 
de Nationale Havenraad en werd de 
nieuwe voorzitter, de heer mr. I.W, 
Opstellen, door de Minister van Ver
keer en Waterstaat geïnstalleerd tij
dens een bijzondere zitting van de 
Raad in één van de Crafelijke Zalen 
van het Binnenhof.

Bij deze gelegenheid bood de scheide
nde voorzitter namens de Raad de Mi
nister van Verkeer en Waterstaat drie 
rapporten aan:

' Samenwerking tussen zeehavens in 
Nederland*
Dit rapport, opgesleld met de onder
steuning van Buck Consultants Inter
national te Nijmegen, rapporteert de 
minister over de kansrijkheid en con
crete realiseerbaarheid van een tiental 
samenwerkingsprojecten tussen Rot
terdam respectievelijk Amsterdam en 
de overige Nederfandse zeehavens, 
alsmede van twee nationale projecten. 
Op basis van dit onderzoeksrapport 
doet de Raad de minister de volgende 
aanbevelingen:
* ontwikkeling van een regeling in

clusief fonds voor het verplaatsen 
van havenbedrijven om redenen 
van milieuhinder, plaatsgebrek of 
gewijzigde bedrijfsvoering; aldus 
kunnen natte haventerreinen opti
maal worden benut en kan enig 
soelaas worden geboden voor toe
komstige ruimtebehoefte;

* het toepassen van licht of matig 
verontreinigde baggerspecie bij 
dijkverzwarings-, wegwerkzaam
heden of andere verwerking bin
nen het havengebied;

* een financiële bijdrage voor het re
aliseren van een common carrier 
pijpleiding voor propyleen tussen 
Temeuzen, Vlissingen en Rotter
dam vanwege de sterk groeiende 
industriële behoefte hieraan;

* een spoedige besluitvorming over 
medefinanciering van een binnen- 
vaartterminal in de Braakmanhaven 
in het belang van de ontwikkeling 
van de binnenvaartshuttle tussen 
Scheldemond en Maasmond.

“De schop in de grond: urgente zeeha
venprojecten"
In dit rapport, waarvan de presentatie 
mede verzorgd is door bureau Jonker 
Advies te Rotterdam, wordt de finan
ciële medewerkinq van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat gevraagd voor 
een aantal zeehavenprojecten die op 
korte termijn moeten worden uitge- 
voi rd omdat de markt daarom vraagt.

Tijdige uitvoering van deze projecten 
is nodig voor het behoud van de con
currentiepositie van de Nedertandse 
zeehavens en zal aanmerkelijke econo
mische effecten met zich meebren
gen. Zo zullen circa 41.000 arbeids
plaatsen worden gecreëerd dan wel 
behouden blijven en zal fl 7,25 miljard 
extra toegevoegde waarde worden 
gegenereerd. Voorts wurdt additio
neel 17 miljoen ton overslag voorzien, 
zal ongeveer 1.000 hectaren zeeha
venterrein worden geactiveerd en cir
ca ft 1 miljard aan bedrijfsinvesterin
gen worden uitgelokt.

Met de uitvoering van de urgente 
zeehavenprojecten is een bedrag van 
bijna ƒ  800 miljoen gemoeid. Aan de 
minister wordt gevraagd een kleine 
ƒ  200 miljoen ter beschikking te stellen.

Ter onderstreping van het grote be
lang van de Nederlandse zeehavens 
worden bij deze gelegenheid tevens 
de resultaten van een studie naar de 
economische betekenis van de havens 
aan de minister overhandigd. Uit deze 
door het NEI te Rotterdam uitgevoer
de studie blijkt dat de directe toege
voegde waarde van de Nederlandse 
zeehavens in 1996 circa ƒ  30 miljard

heeft bedragen en de indirecte toege
voegde waarde van de toeleverende 
activiteiten nog eens ongeveer ƒ  15 
miljard. Daar bovenop komt dan nog 
de toegevoegde waarde gegenereerd 
door de uitstraling van de maritieme 
activiteiten op de overige sectoren van 
de nationale economie.

ISM Certification -  latest figures
Although IACS has noted a 'disappoin
ting' level of increase in the number of 
new ISM Code certificates issued in 
the quarter to 30 September it sees 
encouraging signs.
The total number of Safety Manage
ment Certificates issued by 30 Sep
tember was 2604. However, this figu
re does not include certificates issued 
by the Flag Administrations themsel
ves and by other non-IACS organisa
tions. The increase in certificates issued 
since mid year (of just under 500) is 
disappointing but IACS members be
lieve that, in view of the number of 
ISM audits in progress and planned, 
there are good prospects that the ma
jority of ships concerned will have 
achieved certification by the "Phase 1" 
deadline of 1 July 1998.
This optimism is supported by recent 
indications from Intertanko of good 
progress by its members in obtaining 
certification.

IACS has consolidated the figures for 
the number of "Phase 1" ships which 
have received Safety Management 
Certificates issued by IACS members 
on behalf of Flag States and those issu
ed with "Pre-convention certificates" 
in anticipation of other States making 
such delegations.

Ships subject to "Phase 1" certification 
are all passenger ships, oil, chemical 
and gas tankers and bulk carriers over 
500 gross tons. The number of com
panies for which Documents of Com
pliance have been issued is 846, up

nearly 20% on the mid-year figure.

IACS Members recently launched a re
gistration scheme for companies and 
ships seeking ISM Code compliance, 
in order to ensure priority treatment 
for owners and companies seriously 
striving to meet the 1 july 1998 com
pliance deadline.

StoK-Nielsen S A  to acquire 
Hamburger Lloyds’ barging 
business

Stolt-Nielsen S.A. announced today 
that it's subsidiary, Stolt-Nielsen Inland 
Tanker Service B.V. (SNITS), has com
pleted the acquisition of the European 
barging activities of Hamburger Uoyd 
in Switzerland, Germany, the Nether
lands aud Belgium.
The acquisition will treble the size of 
SNITS' fleet to 35 inland tankers, all 
high quality assets. Hamburger Uoyd 
is one of the largest operators of dou
ble hulled chemical tankers in Europe 
with 25 units, of which 11 have stain
less steel tanks. This combination will 
greatly enhance SNITS' capacity and 
its flexibility to service the customers of 
both companies and of others. 
Stolt-Nielsen S.A. is one ol the, world's 
leading providers of transportation 
services for bulk liquid chemicals, edi
ble oils, acids, and other specialty li
quids. The Company, through its par
cel tanker, terminal, rail and barge 
services, provides integrated transpor
tation for its customers. The company 
also owns 60 percent of Stolt Comex 
Seaway (SCS), which is among the larg
est subsea services contractors in the 
world. SCS specializes in providing 
engineering flowline lay, construction, 
inspection, and maintenance services 
to the offshore oil and gas industry. 
Stott Sea Farm, wholly owned by the 
Company produces and markets high 
quality Atlantic Salmon, salmon trout, 
turbot and halibut.
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SWZ 97-12-01

Design of LPC FSO
Yamagichi, N.; Nakayima, H.; Tam,
M.; Manabe, H.
journal of the Kansai Society of Naval 
Architects (001495), 199710, 30/4, 
pg-120, nrpg-5, ta-1, dr-4, ph-1, ENG 
The world's first purpose-built steel 
LPG FSO (Floating Storage and Off
loading Vessel) "Escravos LPG FSO" 
started operations in Chevron Nigeria 
Limited/Nigerian National Petroleum 
Corporation oil field offshore Nigeria 
in July, 1997. The FSO was built by IHI 
Aichi Works and towed to Nigeria after 
completion of the gas trial in Japan, 
and permanently moored utilizing an 
external turret mooring svstem at the 
site. The FSO is designed to operate 
for 20 years without dry-docking. Uni
que design challenges and special fe
atures such as the IHI SPB (Self-support
ing Prismatic shape IMO type B) LPG 
containment system are introduced to 
answer to the requirements of the site 
conditions and the above mentioned 
unusually long uninterrupted opera
tion. 0630118

SWZ 97-12-02
Propulsion system simulations: 
making the right choice for the 
application
Neilson, /./.; Tarbet, R.M.
Naval Engineers Journal(002160), 
199709, 109/5, pg-83, nrpg-15, gr-2, 
dr-8, ENG
Experience with some recent marine 
propulsion simulation initiatives has 
highlighted the need for clear defini
tions of model requirements, especial
ly with regard to simulation fidelity 
and the use of physics-based models. 
Marine propulsion system simulations 
can be use for a variety of purposes 
ranging from machinery performance 
analysis through maneuvering and 
seakeeping analysis to equipment 
health monitoring studies. This wide 
range of applications provides an 
excellent forum for examining the in
fluence of fidelity on simulation com
putational performance, data require
ments, and development cost. Exam
ples from various marine propulsion 
machinery simulations are used to 
illustrate the discussion. 0160100; 
0120213

SWZ 97-12-03
A design for ship stabilization by 
activated antiroll tanks
Hsueh, IV./.; Lee, YJ.
Journal of marine science and techno- 
logy(001425), 199709, 2/2, pg-77, 
nrpg-10, gr-22, ta-1, dr-3, ENG 
An activated antiroll tank system de
sign for ship roll reduction was investi
gated. Considering the dynamics of 
the ship motion, tank flow, and varia

ble-pitch impeller, a control law is deri
ved based on optimal control and esti
mation theory. Finally, a series of nu
merical computations for a 1174 ton
ne ship without an antiroll tank sys
tem, with a passive tank system, and 
with the proposed activated antiroll 
tank system is performed. 0150621; 
0150312; 0160750

SWZ 97-12-04
Life safety management systems 
-  enhancing passenger safety
Rodricks, B.; Cooke, P.C. 
Transactions/The Institute of Marine 
Engineers(003310), 199710, 109/2, 
pg-117, nrpg-9, dr-7, ENG 
When fire breaks out on a ship at sea, 
'time is of the essence' if the situation 
is to be brought under control quickly. 
On larger passenger vessels, this invol
ves the recovery of information, and 
the command and control of various 
safety subsystems including the Fire 
Detection, Sprinkler, Fire Door, Fire 
Dampers, Low Location lighting and 
HVAC. The speed of the identification 
and containment response depends 
on the information assimilated by the 
operators and the timely use of other 
systems such as the HVAC, Paging and 
Damage Control Systems. To enable 
the operator to assimilate information 
quickly and to improve decision mak
ing under the enormous pressure the
se situations invoke, the concept of 
the Life Safety Management System 
was evolved. The system should inte
grate all the life saving subsystems and 
enable the operator to have the moni
toring and control of these systems at 
his fingertips. 0160900; 0160617

SWZ 97-12-05
Power performance analysis and 
full-scale predictions without 
tow ing tests
lannone, L.
NAV: int. symposium on ship and 
shipping research(075327), 199703, 
pg-327, nrpg-13, gr-3, ta-8, ENG 
A new method is presented as drawn 
by some changes introduced in the IT- 
TC'78 method for predicting full scale 
power performance of screw-propel
led ships. The method does not need 
any resistance data in towing condi
tion. 0150400; 0150200

SWZ 97-12-06
Application of speed correction 
method against waves at speed 
trial
Yoshlno, I.; Matsumara, T.
NAV: int. symposium on ship and 
shipping research(075327), 199703, 
pg-315, nrpg-11, gr-10, ta-1, dr-2, 
ENG
A new method of speed trial analysis 
which evaluated effects of waves has

been proposed by the SR-208 Panel of 
the Shipbuilding Research Association 
of Japan. Based on the idea cf this me
thod, speed correction against waves 
was applied to the recent speed trials 
of LNG carriers. This paper presents 
the speed analysis method and a wave 
measurement system utilized for the 
speed trials and introduces examples 
of the trial results. 0150410

SWZ 97-12-07
Low speed two-stroke diesel 
engines -  an alternative as main 
propulsion below 6 M W
Schiff & Hafen/Seewirtschaft- 
(002932), 199710, 49/10, pg-35, 
nrpg-5, gr-4, ta-3, dr-1, ENG 
The low speed two-stroke diesel engi
ne is most certainly a viable alternative 
to the medium speed four-stroke die
sel engines as main propulsion engi
nes for ships with a propulsion require
ment below 6 MW. The low speed 
two-stroke engine propulsion system 
is unique in its simplicity and straight
forward energy transformation from 
fuel oil to propulsion of the ship. 
0160123

SWZ 97-12-8
Evaluation of competitiveness in 
shipbuilding
Bertram, V.; Weiss, H.M.
Hansa(001030), 199709 134/9, pg- 
22, nrpg-6, gr-2, ta-3, ENG 
In 1994 the authors introduced the ra
tio CGT/man-year (CGT * compensat
ed gross tonnes) as a standard referen
ce quantity. In this article the authors 
use this ratio as a basis for an evalu
ation technique for competitiveness 
and productivity. 0310280

SWZ 97-12-9
The transponders are coming
Muller, R.
Hansa(001030), 199709, 134/9, pg- 
14, nrpg-6, gr-5, ta-4, dr-4, ENG 
New technology In automatic data 
transfer between ships has made a 
technical identification of navigational 
data on board possible. In addition to 
the classical RADAR-information, a se
cond information channel, with the 
term Automatic Identification System 
(AIS), is overlaid. A short overview 
abjut the new possibilities in shipping 
is given concerning the use ol an AIS 
in the future. A description of the opti
mal use of the AfS is given. The propo
sal of an efficient use of the AIS involv
ing the traffic situation for the defined 
transmitting cycle is explained. 
0210232,0210534

SWZ 97-12-10
Ship and port security -  stowa
ways: sharing the intelligence -  
lessons learnt from experience

Kopieën van de hier vermelde 
artikelen zi|n tegen betaling 
verkrijgbaar bij:

Maritiem Informatie Centrum 
Mekelweg 2. 2628 CD  Delft 
Tel: 015.2786663 
Fax: 01S.2786855

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

De bibliotheek van het Maritiem 

Informatie Centrum /BTUD Is 
geopend op werkdagen van
11.00 tot 16.00 uur

WOhm, R.
Safety in the Port Environment 
(077065), 199704/1, pg-1, nrpg-11, 
ENG
Stowaways are neither welcomed on 
board a ship nor in the next port desti
nation. However, the problem of 
stowaways will probably never dimi
nish. To the contrary, the political and 
economical situation all over the world 
giving cause to stow away will deterio
rate. What is however, necessary and 
what has to be realized by all govern
ments and authorities all over the 
world, it is not the shipmaster who 
creates the problem of stowaways, it is 
the situation in the respective country. 
Already in the country and latest at the 
port areas measures have to be imple 
mented to avoid stowaways coming 
on board a ship and causing human 
and, last but not least, safety problems 
to the ship, the crews and the stow
aways themselves, thus the author. 
0211433; 0430153

SWZ 97-12-11
ECDIS -  the user's uncharted w a 
ters
Greenway, /.
Salety at Sea & Marine Electronics 
Conf .(077060), 199704/12, pg-1, 
nrpg-10, ph-1, ENG 
ECDIS installation and use is having a 
major impact on the way one naviga
tes - safety and efficiency, hand in 
hand, are the end results. Several chal
lenges are yet to be overcome and 
face the regulators, the manufacturers 
and the mariners. The author refers to 
these as "Uncharted Waters". 
0210210
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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.

Het feest zal plaats vinden op zater
dagavond 16 mei 1998. Er is opge
merkt dat de u toegezonden eerste 
uitnodiging niet voor iedereen duide
lijk was. Dit was ook een treetje de be
doeling. Uw nieuwsgierigheid moet 
worden opgewekt, maar deze wordt 
geleidelijk bevredigd.
Een ding kan ik u verklappen: Het feest 
Is in het WTC en begint om 20.00 uur.

Als u aan het congres deelneemt in 
"De Doelen", kunt u op donderdag 
14 mei aansluitend een lunch gebrui
ken en vanaf ca. 13.30 uur vervolgens 
aanwezig zijn bij de "Officiële gele
genheid" en de bijbehorende recep
tie. U kunt ook na de lunch alleen naar 
de "Officiële gelegenheid" en de re
ceptie gaan. Hiervoor zijn alle leden en 
begunstigers van de NVTS zonder 
meer uitgenodigd. Nadere informatie 
over deze gelegenheid volgt.

Wacht niet langer met opgeven! Doe 
het nu!

Nieuwjaarsbijeenkomsten

De afdelingen van de NVTS organise
ren wederom nieuwjaarsbijeenkom
sten in januari a.s. Uitnodigingen daar
voor zullen u binnenkort bereiken. 
Markeer de datum alvast in uw agen
da.

De bijeenkomsten zullen worden ge
houden op:
Afdeling Noord: dinsdag 6 januari;

Afdeling
Rotterdam: donderdag 8 januari; 
Afdeling Zeeland: vrijdag 9 januari; 
Afdeling
Amsterdam: vrijdag 16 januari,

P e r s o n a l i a

G.C.W. Speld

Op 8 oktober heeft de heer G.C.W. 
Speld, oud-algemeen directeur van 
Pattje Shipyards B.V., het voorzitter
schap van de vereniging Holland Ma
rine Equipment (HME) overgenomen 
van de heer W.S. van Vliet. Het secre
tariaat wordt gevoerd door drs. M.W. 
Bloem, voorheen werkzaam bij het 
Ministerie van Economische Zaken. 
HME is de branchevereniging voor 
toeleveranciers aan de maritieme sec
tor en is aangesloten bij de Vereniging 
FME/CWM.

In  M e m o r i a m

Ing. D. Buijs

In Krimpen aan den Ijssel is op 30 april 
van dit jaar overleden ing. D. Buijs, 
oud-hoofdontwerper Scheepswerf 
Van der Giessen de Noord, Krimpen 
aan den Ijssel. De heer Buijs was 74 
jaar en ruim 35 jaar lid van de NVTS.

J.H. Verdonk

Op 16 augustus 1997 is te Vlissingen 
overleden de heer |.H. Verdonk, 
Hoofdwerktuigkundige bij Jo Manage
ment B.V. Spijkenisse. De heer Ver
donk was 51 jaar en ruim 15 jaar lid 
van de NVTS.

Ir. B. Doonenbos

Op de leeftijd van 75 jaar is op 11 ok
tober j.l te Middelburg overleden ir. B. 
Doorenbos, oud-Directeur RSV Naval 
Engineering B.V. te Vlissingen. De heer 
Doorenbos was ruim 49 jaar lid van de 
NVTS.

B a l l o t a g e

Voorgesteld voor het 

GEWOON LIDMAATSCHAP

W.E. Busz
2e Stuurman Kahn Scheepvaart, Rot
terdam
Piet Heynstraat 57,1813 ST Alkmaar 
Voorgesteld door S. Slooten 
Afdeling Amsterdam

Ing. D. van Deuzen
Directeur Kvaemer Ships Equipment 
B.V., Ridderkerk
Burgemeester A. van Walsumlaan 29, 
3135 WD Vlaardingen 
Voorgesteld door A.E. Molenaar 
Afdeling Rotterdam

Ing. j.M.j. van Doornik 
Senior Sales Manager, S.E.C., Gronin
gen
Voergang 21,9205 AV Drachten 
Voorgesteld doorA.M. Salomons 
Afdeling Noord

Ing. T.E. Ekel
Surveyor Lloyd's Register, Rotterdam 
Arica 132, 2903 PG Capelle aan de Ijs
sel
Voorgesteld door W.J. Dijke 
Afdeling Rotterdam

Ing. E.j. Gerssen
2e Werktuigkundige bij Dockwise 
N.V., Neer, België
Kasteelstraat 41,4381 RB Vlissingen 
Voorgesteld door A. de Weert 
Afdeling Zeeland

A.P. de Groot 
Scheepswerktuigkundige 
Seringenhof 4,1741 WE Schagen 
Voorgesteld door Chr. Heeres 
Afdeling Amsterdam

Ph. Swolfs
Algemeen Directeur Conoship Inter
national B.V., Groningen 
Nieuwe Steenweg 31, 9140 Temse, 
België
Voorgesteld door A.E. Molenaar 
Afdeling Noord

Ing. j.W. Vogelesang
Directeur Pump Support, Hendrik-ldo-
Ambacht
Charley Tooropstraat 38, 3343 RE 
Hendrik-ldo-Ambacht 
Voorgesteld door A.E. Molenaar 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld voor het 

COMBI NAH ELI DMAATSC HAP

Dr.ir. F.F. van Gunsteren
Stork Engineering & Contractors B.V.,
Amsterdam
Wijttenbachweg 61, 2343 XW Oegst- 
geest
Voorgesteld door prof. j. Gerritsma 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld voor het 
BELANGSTELLEND LIDMAAT
SCHAP

Mevr. Drs. M.j. Klaver-Schuijt
Hoofd Opleidingen Hogeschool van
Amsterdam
Valkenierstraat 43,1825 BD Alkmaar 
Voorgesteld door j. Splinter 
Afdeling Amsterdam

Voorgesteld voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP

D. Boëtius
Student Maritieme Techniek TU-Delft 
Bergselaan 282b, 3038 CK Rotterdam 
Voorgesteld door O. van Lent 
Afdeling Rotterdam

M. Dolman
Student Scheepsbouwkunde Hoge 
school Rotterdam & Omstrenen 
Spieringstraat 75, 3192 AN Hoogvliet 
Voorgesteld door W.A.Th. Bik 
Afdeling Rotterdam

T.J. Kosters
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Haarlem
Van Eedenstraat 13-5, 2012 EL Haar
lem
Voorgesteld door S. Schneider 
Afdeling Amsterdam

P.A. Lankreijer
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Haarlem
jan Steenlaan 26,1231 AE Loosdrecht 
Voorgesteld door T. Lantau 
Afdeling Amsterdam

D. Plukkel
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Haarlem
De Akkers 3,1602 MP, Enkhuizen 
Voorgesteld door T. Lantau 
Afdeling Amsterdam

Gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

|.H. van den Berg 
V.A. Broos 
|. van de Pol 
Ing. P.R. Schut 
Ir.). Stavenuiter 
Ing. M. de Waal

Gepasseerd voor het 
BELANGSTELLEND LIDMAAT
SCHAP

K. Winters

Gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP

E.F.H. Bogels 
R.W.J. Monshouwer 
P. van Zon
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Subsea 97 Conference
Contact:Knighton Enterprises Ltd.
Tel:+44 1367 242525, Fax:+44 1367 
241125, E-mail:sen@btintemet.com

N a t i o n a a l

Zeist, 16 december 1997 
Intermodaal Vervoer '97, 5e jaar
congres
Contact: Nederlands Studie Centrum 
Tel:+31 10 4349966, Fax:+31 10 
2480196

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

Met dank aan het Maritiem Informatie 
Centrum

December 1997

8-9 London, UK
Ship Arrest, 3rd annual

Conference
Contact:IBC UK Conferences Ltd. 
Tel:+44 171 4532107, Fax:+44 171 
4532117, E-mail:louise.liu@ibcuk.uk

8-9 Nicosia, Cyprus 
Container Shipping, Europe- 
Middle East, Asia a major 
strategic forum
Contact: HR Ltd,
Tel: +971 4 528400, Fax: +971 5 
518604

9-10 London, UK
Salvage and Wreck removal 
2000
Contact:IBC UK Conferences Ltd. 
Tel:+44 171 4532107, Fax:+44 171 
4532117, E-mail:louise.liu@ibcuk.uk

10-11 London, UK

15-16 London, UK 
Port State Control
Contact:IBC UK Conferences Ltd. 
Tel:+44 1 71 4532107, Fax:+44 171 
4532117, E-mail louise.liu@ibcuk.uk

17 London, UK
Electric Warship Seminar
Contact:lnstitute of Marine Engineers, 
Laura Crane.
Tel:+44 171 4818493, Fax:+44 171 
4881854, E-mail:lc@imare.org.uk

January 1998

19-20 London, UK 
Navigational Warfare and 
Military CPS
Contact:SMi Ltd.
Tel: +44 171 2522222,
Fax:+44 1 71 2522272, E-mail:
100531.3067@compuserve.com

i v e r s e n

Nieuw gebouw Bibliotheek TU 
Delft gereed
Op vrijdag 10 oktober 1997 vindt de 
oplevering plaats van de nieuwe bibli
otheek van de Technische Universiteit 
Delft. Het gebouw is ontworpen door 
Mecanoo Architekten in Delft en 
wordt gebouwd in opdracht van ING 
Vastgoed BV uit Den Haag.
Het bibliotheekgebouw ligt pal achter 
de Aula van de TU Delft.

De nieuwe Bibliotheek heeft een totale 
oppervlakte van 15.000 vierkante me
ter. Het grote magazijn bevat 45 km 
boekenplank, de centrale hal is ruim
1.000 vierkante meter groot en her
bergt een groot aantal functies waar
onder het informatiecentrum, de cata- 
logusterminals en een boekwinkel. In 
de hal vindt men tevens een 4 verdie
pingen hoge boekenkast, waarin
75.000 boeken van de actuele collec
tie in open opstelling staan.

De verhuizing van de Bibliotheek vindt 
plaats van 13 oktober tot en met 21 
december. In deze periode gaat de 
dienstverlening gewoon door: dankzij 
goede inventarisatie en registratie van 
de te verhuizen en reeds verhuisde do
cumenten zal nauwelijks verschil 
merkbaar zijn in de service en kwaliteit 
van de verleende dienst(en).

Worid’s most powerful diesel 
engine successfully tested

Developed by Wartsila NSD Corpora
tion, it is a 12-cylinder Sulzer RTA96C 
two-stroke marine diesel engine with a 
power output of 89 640 bhp (65 880 
kW). It has been built under licence by 
and tested in close collaboration with 
Diesel United Ltd in Aioi, japan.
The Sulzer RTA96C has been designed

and developed by Wartsila NSD's two- 
stroke diesel engine centre in Switzer
land as the driving force for the new 
generation of larger, faster container 
ships. It is a major step forward in die
sel technology and emphasizes the 
commitment ot Wartsiiz NSD Corpo
ration to the long term development 
of two-stroke diesel engines.
The developing, building and testing 
of the 12-cylinder RTA96C is also a 
strong sign of Wartsila NSD's commit
ment to co-operate with its licensee 
partners in China PRC, Croatia, Ger
many, Italy, japan, Korea, Poland, 
Spain and the United States, most of 
whom are building Sulzer two-stroke 
engines.
The engine is the first of the four 
12RTA96C types that were contracted 
for installation in a series of 6674 TEU 
containerships building for P&O Ned- 
lloyd Ltd at Ishikawajima-Harima 
Heavy Industries Co Ltd (IHI).
It was started on the test bed on 25 
September. After initial adjustments 
and optimisation of the engine set
tings, it was subjected to an extensive 
test programme to confirm calculated 
values. Measurements were made at 
numerous points of the stresses in the 
bedplate and columns, as well as of 
the thermal strains and temperatures 
in the cylinder liners, pistons and cylin
der covers. The vibration behaviour of 
the engine structure was also meas
ured. Particular attention was given to 
checking the surface temperatures of 
components in the combustion cham
ber with the final fuel injection arran
gement.
The engine completed its overall test 
programme without any difficulties 
and the results came fully up to expec
tations. The measurements are com
pletely in line with the previous values

from the first 11RTA96C engine. 
Temperatures measured on combus
tion chamber components are well 
within the target values. They are ex
tremely satisfactory with very even dis
tribution and without hot spots. For 
example, one objective was to achieve 
piston crown surface temperatures 
that were equal to, or lower than, 
those in the RTA84C as a safeguard for 
good operation. In fact, surface tem
peratures below 420°C were achieved 
in the piston crowns of the 12RTA96C 
engine running at the full maximum 
continuous power output (R1).
In addition, the temperature profife 
down the liner was found to have 
ample margin above the sulphuric 
acid dew point. The liner temperature 
at the top dead centre position of the 
top piston ring is optimum for safe pis
ton-running behaviour. It was confirm
ed that the finer cooling can be adapt
ed to any rating point. Thus, it can be 
expected that the piston and liner run
ning behaviour in RTA96C engines will 
at least equal that of the RTA84C type.

Orders lor RTA96C engines 
There are orders for a total of eight 
RTA96C engines, excluding a number 
of options. In addition to the four 12- 
cylinder units for P&O Nedlloyd noted 
above, there are also two 11 -cylinder 
RTA96C engines for 5750 TEU ships at 
IHI for NYK Line and two ten-cylinder 
units for 5300 TEU containerships con
tracted by Hanjin Shipping Co Ltd at 
Hanjin Heavy Industries in Korea.
The first RTA96C, an 11-cylinder engi
ne, was put through a comprehensive 
test programme between 20 March 
and 28 May this year. It ran without 
problems and the results gave excel
lent confirmation of the calculations. 
The engine is installed in the contain-

27-29 London, UK
Navstealth 98, Conference and
Exlbitlon

Contact: Spearhead Exhibitions Ltd., 
Bob Muntin
Tel: +44 181 9499222, Fax:+44 181 
9498215, E-mail:navstealth98@spear- 
head.co.uk

February 1998

London, UK
Seatrade Tanker Industry 
Convention
Contact: Seatrade, Maureen Standing, 
Tet:+44 1206 545121, Fax:+44 1 206 
545190

Cardiff, UK
The Sea Empress Oil spill. 
International Conference
Contact:The Chartered Institution of 
Water and Environmental Manage
ment, CIWEM Services Ltd.
Tel:+44 171 8313110, Fax:+44 171 
4054967

ership NYK Antares which is now in 
the course of sea trials. Delivery of the 
ship is due at the end of October.
The Sulzer RTA96C has been designed 
and developed by Wartsila NSD Cor
poration as the driving force for the 
new generation of larger, faster Post- 
Panamax containerships in line-haul 
services. Its output of 5490 Kw/cylin
der (7470 bhp/cylinder) from a cylin
der bore of 960 mm has been deter
mined, through technical evaluation 
and market reviews, to be the opti
mum size for the new containerships,
It incorporates the benefits from the 
wealth of excellent service experience 
with Sulzer RTA84C engines which is 
the market leader in the propulsion of 
large containerships. The RTA84C 
engines develop up to 66 120 bhp (48 
600 kw) output from a twelve-cylinder 
model. To date, 155 RTA84C marine 
engines have been delivered, or are on 
order, with a combined output of mo
re than 7.86 million bhp (5.78 million 
Kw). They are in sen/ice with, or are 
being delivered to, some 23 different 
containership owners. The first 
RTA84C engines already have in ex
cess of 45 000 hours' individual opera
tion.

mailto:sen@btintemet.com
mailto:louise.liu@ibcuk.uk
mailto:louise.liu@ibcuk.uk
mailto:louise.liu@ibcuk.uk
mailto:lc@imare.org.uk
mailto:100531.3067@compuserve.com
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Machinekamerwerkplaats- W A A R D E V O L L E  A D R E S S E N■ Brandstof/Smeeroliefllters
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 
FaxOlO-4731006

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

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

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

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

■ Heating-, Ventilation- and 
Airconditioning Systems 
Heinen Ei Hopman Engineering 
Postbus 9, 3750 CA 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

inrichtingen 
THOFEX B.V.
Coudsesingel 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 Dlenstveriening 
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

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

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

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

■ Turbochargers 
ABB Turbocharger B.V.
Marten Meesweg 5,
3068 AV Rotterdam 
Tel. 010-4078885 
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. 020-61 39546 
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

Japanese Marine Equipment Asso
ciation
Weena 695, Croothandelsgebouw 
8-3, Rotterdam 
Tel. 010 - 4146411

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Reddingmaatschappij 
Haringkade 2, l|muiden 
Tel. 0255 - 520501

Kustwachtcentrum Ijmuiden 
Postbus 303 
1970 AH l|muiden 
Alarmnummer Kustwachtcentaim: 
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,
3013 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 
Calvanistraat 15, Rotterdam 
Tel. 010 -4896911

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

Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting 
Wijnhaven 65b 
3011 W j Rotterdam 
Tel. 010-4146191

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

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

Half vier ging de telefoon. w eet u bij ABB binnen twee uur waar u aan toe bent. 

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

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

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

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

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

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

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

A  IIII
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LOWLAND
I N T E R N A T I O N A L

Lowland International is een pro jectbureau en 
specialist in personeels - en crew m anagem ent 

voor o.a scheepvaart en off-shore.

Personeel

Lowland International heeft 
voor korte en lange periodes 
plaatsingsmogelijkheden voor:

Stuurlieden
S1, S2, S3, S K  + A

Machinisten/SWTK's
C, B, A , MM

Maritiem officieren

Stuur uw CV naar: 
Lowland International 
postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp.

Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot de heer L.J. Kools, 
manager scheepvaart, 
telefoon: 020 6533838.

Opdrachtgevers

Wanneer u denkt aan 
flexibele arbeidsrelaties of 
tijdelijke alternatieven zoals:

Personeel
voor alle soorten schepen 
en overige maritieme projecten

dan bent u bij 
Lowland International 
aan het juiste adres.

Meer informatie vindt u in 
onze brochure, die wij u graag 
toesturen. U  kunt ook een 
afspraak maken met de heer 
A. Fickel of met de heer 
M.F.L. Vanderstappen om te 
praten over de mogelijkheden 
en financiële voordelen van 
personeel op projectbasis.
Ons nummer is: 020 6533838
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Lowland International 

Amsterdam-Schiphol Office, 
Kruisweg 631-635 te Hoofddorp

Internet: http://www.lowland.com 
email: info@lowland.com
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