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Tijgers zonder klauwen

De nieuwe Zeevaartbemanningswet
vormt het sluitstuk van het succesvolle
scheepvaartbeleid van minister Jorritsrrta en staatssecretaris Vermeend. Er zijn
nieuwe reders met nieuwe schepen ge
komen en er zijn vele schepen teruggevlagd naar Nederland. De meeste wer
ven
hebben
een
bevredigend
orderboek; de scheepsreparateurs lijken
uit een diep dal te klimmen. Ook het
overige bedrijfsleven verwacht goede
resultaten in de komende maanden. De
Oeso voorspelt een groei van de Neder
landse economie in 1998 met ruim
3,5% , iets meer dan in 1997 is gereali
seerd. Daarbij blijft onze groei boven
het EU-gemiddelde.
Voorwaar, het lijkt niet beter te kunnen
gaan. Toch kampen vele reders met la
ge vrachten ondanks volle schepen en
de werven met lage prijzen ondanks
volle orderboeken. De Oost-Aziatische
crisis werpt bovendien reeds schadu
wen over Noord-Amerika en West-Europa. Instellingen als IMF en OESO be
ginnen
te
schaven
aan
de
groeiprognoses voor 1998. Tegenslag
alleen bij de tijgers in ZO-Azië had de
wereld kunnen verwerken. Maar inmid
dels zijn er ook grote problemen in
Zuid-Korea, terwijl Japan er maar niet in
slaagt de stagnerende economie op te
krikken.
Helaas, Korea moet hulp krijgen
Zuid-Korea is zo goed als failliet. Soosan
Heavy Industries, waartoe de werf Daedong behoort, heeft al in november het
faillissement aangevraagd: ook de Halla-groep heeft grote financiële proble
men. Voor de wereld is daarmede geo
penbaard hoe onverantwoord de
chaebols -conglomeraten als Hyundai,
Daewoo en Halla hun ongebreidelde
expansie hebben gefinancierd met
hulp van hun overheid. Maar, wie ver
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wacht dat hun wen/en dan opeens ver
dwijnen? Met de hete adem van het
IMF in de rug kan de Koreaanse rege
ring wellicht geen schijnoplossing uit
de hoge hoed toveren, maar in een of
andere vorm zullen de werven wel blij
ven bestaan. De reders moeten wellicht
hogere prijzen voor de bestelde sche
pen betalen, de overheid kan met herstructureringskredieten over de brug
komen, een 'redder' kan een werf voor
een appel en een ei ovememen waar
door de banken met de brokken blijven
zitten. Evenals de Japanse banken kun
nen die in Korea de brokken waar
schijnlijk heel lang voor zich uit schui
ven. Als de overige Koreaanse werven
hun les geleerd hebben, zullen zij er nu
mee ophouden verliesla
tende contracten aan te
nemen. Dankzij de aan
merkelijk gedaalde waar
de van de won, Ikan de
noodzakelijike prijsstijging
voorlopig toch beperkt
blijven.
Het is natuurlijk sneu dat
de rijke landen via het IMF
ZuidKorea te hulp moeten
komen, nadat dat land op
onverantwoorde
wijze
niet alleen de werfcapaciteit, maar bijvoorbeeld
ook de autoproductie had
opgevoerd en vervolgens
de benodigde werfcontracten 'kocht' met lage
prijzen. Mede daardoor
zijn werven in de rijke lan
den kapot geconcurreerd.
Volgens de macro-economen is het
evenwel onverstandig enkele chaebols
maar failliet te laten gaan. Het gehele
land zou meegesleept worden in een
neerwaartse spiraal. Dat kan niet gezien
de belangrijke positie van Korea op de
wereldmarkt.
Een schrale troost kan zijn dat plannen
voor een verdere verhoging van de
scheepsbouwcapaciteit in Oost-Azië
waarschijnlijk op een zacht pitje komen
te staan. Vele Aziatische reders zullen
het ook moeilijk vinden vlootuitbreiding te financieren, vooral als de lokale
banken niet langer gedwongen wor

den de vriendjes en familieleden van
ministers aantrekkelijke kredieten te ver
lenen. Alleen in Japan en China gaan de
zaken voorlopig gewoon door, zij het
op een wat lager niveau door de afne
mende vraag in de tijgertanden. De
scheepsbouw in Japan, evenals het ove
rige, exporterende bedrijfsleven, zou
zelfs redelijk gezond zijn met orders tot
begin 2000. Daar hebben de werven
hun heil gezocht in een voortdurende
opvoering van de productiviteit om zo
het hoofd te bieden aan de Koreaanse
concurrentie. Mitsubishi wil bijvoor
beeld op de Nagasaki-werf de bouwdoktijd voor een VLCC terugbrengen
van tien weken tot minder dan twee
maanden. Door ook tijdelijk gesloten

BOUWTU)EEflMMD EKl
bRÏE DAB, YOÏO5/HuLD

japanse managementstijl
bouwdokken te heropenen en door
twee schepen tegelijk te bouwen in een
bouwdok - dat stond de Japanse rege
ring niet toe tot eind 1996 - dragen de
grote werven wel bij aan een vergro
ting van de capaciteit
Maar ook de West-Europese werven
staan niet stil. De bouw van buitendijk
se werven in Friesland en Groningen
heet dan wel geen capaciteitsuitbrei
ding te zijn, maar uiteindelijk worden er
weliswaar minder schepen, maar meer
tonnen gebouwd. En wat te zeggen
van Kvaerner die een deel van de reeds
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twee jaar stilliggende marinewerf in
Philadelphia gaat veranderen in een
commerciële werf met hulp van de stad
en de federale regering!
Minder grote projecten
Aannemende dat de IMF, zoals eerder
in Mexico, de schade kan beperken, zal
de Aziatische crisis geen desastreuze ge
volgen hebben. De economische groei
zal in de tijgerlanden wel aanzienlijk af
nemen gedurende 1998, maar een be
perkte groei kan mogelijk blijven dank
zij een grotere export. Een voorwaarde
zou zijn dat regeringen de misstanden
in hun landen grondig aanpakken.
Over hun bereidheid daartoe bestaat
evenwel veel twijfel. Wel kunnen grote
projecten op losse schroeven komen te
staan. Voor zover die de infrastructuur
betreffen, kan dat gevolgen hebben
voor onze natte aannemerij. Die heeft
immers veel werk in Azië. Ook kan de
Aziatische vraag naar energie minder
toenemen dan verwacht. Daardoor
kunnen LNC-projecten (vloeibaar aard
gas) uitgesteld worden. Na het rampza
lige avontuur van Nedlloyd met een
LNC-tanker in de jaren
zeventig, zijn de Europe
se reders nauwelijks meer
betrokken bij nieuwe
LNG-projecten. Voor Ni
geria heeft Shell eigen
schepen, waaronder de
overgenomen Nedlloydtanker; alle overige pro
jecten, behoudens één in
Trinidad, zijn gericht op
Zuid-en Oost-Azië. Daar
gebruiken de importlanden bij voorkeur schepen
onder nationale vlag. Vol
gens
Gotaas-Larsen
groeide het LNG-Vervoer
in 1996 met 7,7% tot
72,7 mln ton (ruim 100
mln m3). Daarvan gaat
bijna 80% naar Japan,
Zuid-Korea en Taiwan, de
rest bijna geheel naar Eu
ropa. Er is thans zelfs een
flinke spotmarkt voor LNG. In 1996 zou
die gegroeid zijn van 4 tot 5 mln ton.
Misschien is LNG een markt waar weer
kansen zullen ontstaan voor Europese
reders met een goed gevulde geldbui
del. Zo overwoog India de voorgeno
men import van LNG te reserveren
voor nationale reders, maar lijkt nu
weer van dat plan af te stappen. Wel is
de Indiase staatsrederij SCI geïnteres
seerd, maar waarschijnlijk alleen als
partner in een joint venture. Een drij
vende productie-en opslaginstallatie
voor LNG behoort thans ook tot de
mogelijkheden. Mobil denkt aan zo'n
fabriek op een betonnen casco voor
een offshore-veld in Indonesië, als het

bedrijf afnemers voor het gas kan vin
den. Technigaz, een dochter van Bouygues Offshore, zegt al twee jaar te wer
ken aan het ontwerp van een
LNG-FPSO met een betonnen casco en
een opslagcapaciteit voor 165.000 m 3
LNG.
Banen voor het oprapen
Hier hebben we verschillende grote
projecten, voornamelijk voor de infra
structuur: de spoorbaan voor de snelle
trein naar Parijs, de Betuwelijn met bo
vendien een verdrievoudiging van de
spoorcapaciteit op de Maasvlakte en
misschien ook de uitbreiding van de
Maasvlakte en een nieuwe sluis in Ijmuiden. Heel misschien in een verre toe
komst bovendien een tweede luchtha
ven. Het nieuwe vlaggeschip van de
Holland America Line, de "Rotterdam",
was natuurlijk ook een groot project
met een bouwprijs van circa 600 mln
gulden. HAL is evenwel een Amerikaans
bedrijf en het schip werd gebouwd
door Fincantieri. Hier mogen we het
schip onderhouden en bemannen. Ge
lukkig had de Utrechtse architect F.C.).

oprapen," aldus prof. Wijnolst bij de
oprichting van de Stichting Nederland
Maritiem Land (NML) die de maritieme
'cluster'-vorming wil bevorderen. Folkert Nikolai van Nieuwsblad Transport
reageerde daarop met een onbegrijpe
lijk felle aanval. Die banen zijn er alleen
voor officieren, roept hij, niet voor arme
Filippino's, Russische schepelingen op
failliete schepen en Nigerianen op
Shell-platforms. Het NML zou daar wat
aan moeten doen. Maar dat gebeurt al.
Met een groeiende Nederlandse vloot,
waaraan de studies van Wijnolst teza
men met prof. Peeters in belangrijke
mate hebben bijgedragen, is er daarop
niet alleen plaats voor meer Nederlan
ders. Ook kunnen vele buitenlandse
zeevarenden worden aangemonsterd
op voor hun alleszins aantrekkelijke
voorwaarden gezien de mogelijkheden
in hun thuislanden. Het NML wil juist
bekijken of dat beleid ook toepasbaar
kan zijn voor de offshore. Of vindt Niko
lai dat de reders zich meer moeten af
zetten tegen de FWZ die, zo mogelijk,
minder buitenlanders op onze vloot wil
zien?

VjeëÏ jij ubL dat .LiUeeL
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Bonen voor het oprapen

Dingemans een belangrijke rol bij de in
richting van de "Rotterdam", zoals hij
die ook had voor de vier eerdere HALschepen van het type "Statendam". Nu
maar hopen dat de passagiers hun ge
plande reizen niet zullen uitstellen we
gens de teruggelopen aandelenkoer
sen.
Natuurlijk is er ook vlootuitbreiding bij
de echte Nederlandse reders, maar al
die schepen van 2500 tot 45000 dwt,
vormen alleen bij elkaar opgeteld een
groot project.
"Met steeds meer schepen onder Ne
derlandse vlag liggen er weer uitdagen
de en goedbetaalde banen voor nee

Natuurlijk zijn er misstanden op vele
sub-standaardschepen onder goedko
pe vlaggen. Vele organisaties proberen
al jaren die misstanden te bestrijden:
IMO, ILO, de EU, verschillende havenstaatinspecties, internationale scheepvaartorganisaties, het maritiem pasto
raat en 'last but not least' de ITF met
haar 'blue certificates'. Het zal interes
sant zijn te horen wat we in Nederland
nog meer kunnen doen. Misschien alle
uitgebuite zeelieden aanbieden hier
heen te komen met een in hun ogen
riante werkloosheidsuitkering? Er zijn
nog steeds genoeg mensen om hun
plaats op de door ons verguisde sche
pen over ze nemen.
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V o o r b in n e n v aa rt, k lein e h a n d e lsvaart,
bagger-, visse rij- en o ffsh o reschep en
sta a t O r a n je w e r f S c h e e p sre p a ra tie
to t uw dienst!
Een kleine flexibele organisatie
m et vakkundig personeel garandeert
kwaliteit en een snelle levertijd.
D e O ran jew erf beschikt over een
drijvend dok, een dwarshelling,
reparatiekaden m et voldoende
kraancapaciteit en goed uitgeruste
werkplaatsen.

O ra n je w e rf Scheepsreparatie bv
Nieuwendammerdijk 542
Postbus 37050, 1030 AB Amsterdam
Telefoon 020 634751 I
Telefax 020 6347533

De Isotta Fraschini Sulzer S2QU is een moderne
machine die voldoet aan de eisen van deze tijd. De
hoogw aardige k w aliteit d ra a g t zorg voor een lange
levensduur en m aakt deze m otor tot een goede
investering. Naast aandrijving is de isotta
Fraschini Sulzer S20U ook geschikt om hij grotere
schepen als generator set te dienen.
De motor is namelijk geschikt voor
zware olie. Kortom de isotta
Fraschini Sulzer S20U is een
hoogw aardig " B r a n d - " m e r k .

Neem voor meer inform atie
kontakt op met
P.J. Br a n d BV,
De Isotta Froschmi Sulzer S20U m otoren zijn lev

telefoon: (078) 614 85 22.

P.J. BRAND BV
POSTBUS 275 3300 AC DORDRECHT TELEFOON (078) 614 85 22 TELEFAX (078) 613 71 36

M A A N D

pdrachten
VervoJgorder voor
Van der Giessen-de Noord
De Engelse Sealion Shipping Ltd.,
management company van Toisa
Ltd., heeft aan Van der Giessen-de
Noord opdracht gegeven voor de
bouw van een tweede multipurpose
offshore support vessel. Het wordt met enkele aanpassingen - een zuster
schip van het vorig jaar bij de werf be
stelde schip, waarvan de gegevens en
een zijaanzicht staan vermeld in SWZ
7/8-97, blz. 5. Het tweede schip krijgt
bouwnummer 974 en moet aan het
einde van dit jaar worden opgeleverd.
Daarna gaat Van der Giessen-de
Noord de 20.000 m 3 sleephopperzui
ger Queen of Penta-Ocean bouwen.
Dit schip was door IHC Holland ge
contracteerd (SWZ 7/8-97, blz. 6). Dat
het nu in Krimpen a/d Ijssel wordt ge
bouwd (onder bouwnummer 973) is
een uitvloeisel van het toetreden van
Van der Giessen-de Noord tot IHC Caland.

IHC Holland boekt diverse
opdrachten
IHC Holland heeft weer een aantal be
langrijke opdrachten geboekt.
Voor NMDC in Abu Dhabi wordt in
Sliedrecht een snijkopzuiger gebouwd
met een totaal geïnstalleerd vermo
gen van 20.200 kW; de oplevering is
volgend jaar.
De werf in Kinderdijk gaat een 17.000
m 3 sleephopperzuiger voor DEME in
België bouwen. Het schip wordt nage
noeg een kopie van de Pearl River die
de werf eerder voor deze opdrachtge
ver bouwde. De letter of intent (SWZ
7/8-97, blz. 6) is nu in een definitief
contract omgezet. De oplevering is
gepland voor begin 2000.
Verdere opdrachten omvatten:
- een 1500 m3 sleephopperzuiger
voor het Ministerie van Publieke
Werken in Marokko;
- een graafwielzuiger en een snijkop
zuiger voor Richard Bay Minerals in
Zuid Afrika;
- een snijkopzuiger van het type IHC
Beaver 5041C voor Tidal Marine in
Maleisië.

Voorts is een intentieverklaring ont
vangen van Van Oord ACZ UK Ltd.
voor een sleephopperzuiger van 4500
m !.
Tenslotte heeft ook IHC een contract
met betrekking tot het Chinese '100
dredgers program'.

Drie 8700 tonners voor Bodewes
Volharding
Voor buitenlandse rekening gaat Bo
dewes Scheepswerf Volharding Foxhol
drie multipurpose schepen bouwen
van hetzelfde type als eerder door Wa
genborg werd besteld, zie SWZ 11 -96,
blz. 4: Vechtborg en zusterschepen.
De schepen krijgen de bouwnummers
344, 345 en 346. Het eerste schip
moet eind 1999 worden opgeleverd.

Bodewes Hoogezand bouwt drie
6600 tonners voor Moerman
B&N Kustvaartbedrijf Moerman in
Ridderkerk
heeft
bij
Bodewes'
Scheepswerven Hoogezand drie mul
tipurpose vrachtschepen van een
nieuw type besteld. Zij krijgen de
bouwnummers 587, 588 en 589.
De hoofdafmetingen worden:
Lengte o.a.
117,80 m.
Lengte l.l.
111,13m .
Breedte mal
15,20 m.
Holte
8,45 m.
Diepgang
6,30 m.
Draagvermogen
6 6 0 0 1.
De schepen hebben twee ruimen en
bovendien twee extra separatieschotten, elk bestaande uit twee panelen
waarmee ook een partieel tussendek
kan worden gemaakt. De ruimen, met
een totale inhoud van 9288 m3 =
328.000 cu.ft., zijn geschikt voor zwa
re lading en voor het lossen door mid
del van grijpers. Het voorste ruim
wordt tevens ingericht voor het ver
voer van fruit en aardappelen en
wordt hiertoe voorzien van mechani
sche ventilatie met 30 luchtwisselin
gen per uur.
De containercapaciteit wordt 416
TEU, waarvan 168 TEU in de ruimen.
Bij homogene belading met 14 tons
units is de capaciteit 270 TEU.
De schepen worden voorzien van
pontonluiken en een luikenkraan.
Zij zijn geschikt voor de vaart op de St
Lawrence Seaway en worden ge
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bouwd volgens de meest recente re
gels van de Fins/Zweedse ijsklasse 1A.
Een dieselmotor van circa 4000 kW
zorgt voor een dienstsnelheid van 14

moeten in november 1998 resp.
maart 1999 worden opgeleverd.

kn.
De accommodatie wordt ingericht
voor een bemanning van 11 perso

boten bij Damen

nen.
De oplevering van het eerste schip is
gepland voor november 1999, die van
de volgende schepen steeds circa vijf
maanden later.

Scheepswerf Peters vult
orderportefeuille aan

in Kampen is aangevuld met drie sche
pen van het type Peters Combi Porter
150. Het zijn kruiplijncoasters met de
volgende afmetingen:
Lengte o.a.
88,95 m.
Lengte w.l.
Breedte mal
Holte
Diepgang
Draagvermogen

86,34 m.
12,50 m.
5,65 m.
4,20 m.
circa 2 8 0 0 1.

Kruiplijn in ballast
9,00 m.
De laadruiminhoud wordt ongeveer
151.000 cu.ft.
Een Wartsila dieselmotor, type 8L20
van 1320 kW, geeft een dienstsnel
heid van 10,5 kn.
De casco's van de schepen worden in
Tsjechië gebouwd.
Het klassebureau is Bureau Veritas.
De schepen, bouwnummers 458 t/m
460, krijgen de namen Hansa Kam
pen, Hansa Bremen en Hansa Lübeck
en zullen worden gemanaged door
Amasus Shipping in Delfzijl, De ople
vering is medio 1998, eind 1998 en

van het type ASD Tug 3111 besteld.
Het betreft een verkorte en ook in an
dere opzichten aangepaste versie van
de ASD Tugs 3211, zoals beschreven
in SWZ 4-97, blz. 49.
De eerste boot zal in het voorjaar van
1999 worden opgeleverd.

Kiellegging
Stad Amsterdam
Op 16 december is een officieel begin
gemaakt met de bouw van de klipper
Stad Amsterdam, een replica van het
gelijknamige negentiende eeuwse volschip. De Amsterdamse wethouder
van Economische Zaken, mevrouw P.
Krikke, en de heer F. Goldschmeding,
directeur van de uitzendorganisatie
Randstad, bevestigden een plaquette
op de eerste kielsectie. De gemeente
Amsterdam en Randstad fungeren als
partner-reders in dit project, waarvan
in SWZ 6-97, blz. 19, al eerder mel
ding werd gemaakt.
Het stalen casco wordt in zijn geheel in
de scheepsbouwhal van Nista in Am
sterdam Noord gebouwd. Het wordt
later dit jaar in een van de dokken van
Shipdock te water gelaten en zal ver
volgens bij het Scheepvaartmuseum
in het Oosterdok worden algebouwd.

medio 1999.
Verder is een passagiersschip voor de
binnenvaart gecontracteerd, bouw
nummer 461. Opdrachtgever is Conti/Hapag Lloyd, de afmetingen zijn 82
x 9 m en de oplevering is voor de ko
mende zomer gepland. Het casco
wordt in Harlingen gebouwd.

Twee Conofeeders 300 voor
Niestem Sander
Navigia Shipping B.V. heeft aan Nies
te n Sander opdracht gegeven voor
de bouw van twee containerfeederschepen van het type Conofeeder
300. Het worden zusterschepen van

97, blz. 5).
In verband met de opdracht aan Nies
tem Sander is het contract met Tille
voor nog twee schepen van dit type in
goed overleg tussen werf en rederij
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Smit Internationale heeft bij Damen
Shipyards in Gorinchem vier boten

Het orderboek van Scheepswerf Peters

de twee die voor dezelfde opdracht
gever in aanbouw zijn bij Tille (SWZ 1-

Fig. I . Zijaanzicht van de schepen die Bodewes' Scheepswerven voor Moerman gaat bouwen.

Smit Internationale bestelt vier

ontbonden.
De schepen van Niestem Sander krij
gen de bouwnummers 810 en 811 en

Tewaterlatingen
Mameborg
Bij Scheepswerf Bijlsma in Lemmer
heeft op 11 december de multipurpo
se container carrier Marneborg,
bouwnummer 679, het bouwdok ver
laten. Het is het derde van zes 9000
tonners voor Wagenborg Shipping.
De oplevering is voor deze maand ge
pland.
Het eerste schip van de serie, de Markborg, werd beschreven in SWZ 3-97,
blz. 40.

pleveringen
MaviDeniz
In november heeft Damen Shipyards
in Gorinchem de Mavi Deniz, bouw
nummer 2038, overgedragen aan
Istanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.S. in Turkije. Het vaartuig, een

Multi Cat 1906, is o.a. bestemd voor
het opruimen van verontreinigingen,
Het is hiertoe voorzien van twee veegarmen voor het opruimen van olie, 40
m 3/h, en van een 3 m brede conveyor

kraan, 450 kg op 3,35 m.
Lloyd's Register heeft de boten geklas
seerd.

Basith

voor het opruimen van vast vuil.
Midscheeps zijn twee olietanks be
schikbaar (totaal 41,6 m !); in het ruim
ervoor staan twee ladingpompen van
elk 35 m 3/h.

Eveneens in november leverde Damen
Shipyards in Gorinchem het multipur
pose vaartuig Basith, bouwnummer
4719, op aan Gulf Services Office in

- een Effer dekkraan van 14,5 tm;
- een sleephaak, SW L450 kN.
Twee Caterpillar dieselmotoren, type
3508 TA/B, van elk 600 kW bij 1300
tpm, drijven via Reintjes tandwielkas
ten, reductie 4,45:1, de vaste vierbladige schroeven aan, diameter 1700 ,

aan Argentinië geleverd.

tochtsnelheid van 11,55 kn bereikt en
een paaltrek van 2 2 ,5 1.

Saam Mexica

De airconditioned accommodatie is
ingericht voor 17 personen.
Ook dit schip werd door Lloyd's Regis

Verder leverde Damen in december
de Stan Tug 3008 Saam Mexica,
bouwnummer 3186, op aan Inversiones Alaria S A. in Chili, Het is een zus
terschip van de Saam Tolteca, zie SWZ

Gerd Bliede

11-97, blz, 4/5.

Ook leverde de werf in Gorinchem in

Riga

november nog de Stan Tug 1405
Gerd Bliede op, bouwnummer 5215.
Opdrachtgever was de stad Papen
burg in Duitsland. De boot is nage
noeg gelijk aan de Teign C, beschre
ven in SWZ 7/8-97, blz, 9, en is even
als die boot behalve voor sleepwerkzaamheden ook ingericht voor ploegbaggeren.
Fig. 2. De Mavi Deniz (foto: Damen Shipyards)

Vijf AluCaf s voor Argentinië

een Effer dekkraan van 4 ,6 1 op 2,9 m.
De afmetingen zijn: L o.a. x B o.a. x H

26 kn bereikt.
De boten bieden ruimte voor twee be
manningsleden en vier passagiers.
In totaal zijn nu 21 boten van dit type

in straalbuizen. Hiermee is een proef-

ter geklasseerd,

De verdere uitrusting omvat o.a. een
Sihi brandbluspomp van 100 m3/h en

ton 211 waterjets aandrijven. Daar
mee werd een proeftochtsnelheid van

Damen Shipyards Hoogezand heeft
op 11 december het vrachtschip Riga,
bouwnummer 728, opgeleverd aan
Siegfried Bojen Schiffahrtbetrieb in
Duitsland. De Riga is het twaalfde
schip van een serie Combi Freighters
4200 en het vierde van vijf voor deze
opdrachtgever.
Voor enkele gegevens van dit type
schip, zie SWZ 10-95, blz. 4, Saar Roma.

Abu Dhabi. Het schip is van het type
USV 4009 en is bestemd voor duikondersteuning, brandblussen en sleep-

Op 1 december werden vijf patrouille
boten van het type AluCat 850 over

werk.

gedragen aan de Prefectura Naval Ar-

□ly

= 19,00 x 6,06 x 2,25 m; de diepgang
is 1,45 m.
Twee Cummins
motoren, type
6BTS.9-M1, van elk 134 kW bij 2500
tpm geven het schip een proeftocht

Werf De Hoop (Schiedam) B.V. heeft

snelheid van 7,8 kn.
De Mavi Deniz is door Lloyd's Register

is de haven van Antwerpen.
De afmetingen zijn:

geklasseerd.

Lengte o.a.

op 13 december de bunkerboot Elly,
bouwnummer 191, opgeleverd aan
BVBA VANS Bunkers te Merksem in
België. Het werkgebied van het schip

34,95 m.

gentina. Deze boten, bouwnummers

Lengte 1.1.
33,40 m.
Breedte mal
5,50 m.
Holte
2,10 m.
Diepgang
2,00 m.
Laadvermogen
220 L
Het schip heeft tanks voor 210 m 5 gas
olie en 16 m 3 smeerolie en is uitgerust
met een Bomeman ladingpomp van

De afmetingen zijn: L.o.a. x B.o.a, x H
= 40,00 x 9,25 x 4,75 m. De diepgang

5021 t/m 5025, zijn van aluminium
gebouwd en hebben als afmetingen:

bulkpomp van 20 m3/h voor smeer

De afmetingen zijn: L.o.a. x B.o.a. x H
= 12,00 x 3,84 x 2,00 m; de diepgang

achter is 3,00 m.
De uitrusting omvat o.a.:

achter is 1,45 m.
Twee Cummins dieselmotoren, type
6BT 5.9-M1, van elk 134 kW bij 2500

- een duikruimte met een decompressietank;
- een Sihi Nowy brandbluspomp,
aangedreven door een Caterpillar

L.o.a. x B.o.a. x H = 9,20 x 3,25 x 1,30
m; de diepgang is 0,60 m.
Zij worden voortgestuwd door twee
Volvo TAMD 41B dieselmotoren van
elk 147 kW bij 3800 tpm, die Hamil-

Valide Sultan en Y. Galata
Tezelfder tijd leverde Damen aan de
zelfde opdrachtgever twee boten op
van het type Pushy Cat 1204, de Vali
de Sultan en de Y. Galata, bouwnum
mers 5733 en 5735. De boten zijn be
stemd voor slepen, meren en ontroe
ren en voor personenvervoer.

tpm geven een snelheid van 8,9 kn en
een paaltrek van 4,1 t.
De uitrusting bestaat uit een sleep
haak, SWL 70 kN, en een Heila dek-

fig. 4. Zijaanzicht van de Basith.

olie en een Houttuin vatenpomp van
8 m 3/h eveneens voor smeerolie, als
mede een hydraulische vatenmast,
fabrikaat Van Wijk. De vloeistofmeter is
voorzien van temperatuurcompensa-

diesel, type 3306 TA, en twee Ajax
de Boer blusmonitoren van elk 180
m 3/h;

Fig. 3. De Valide Sultan en Y. Galata (foto: Damen Shipyards)
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120 m !/h voor gasolie, een Houttuin

Fig. 5. De vijf Damen AluCats voor Argentinië (foto: vonder Kloet).
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geschikt voor maximaal 6,5 bar gauge
en vo o r-104“C.
Een BStW dieselmotor, type 6S3S
MCE, van 4200 kW bij 170 tpm, geeft
het schip een dienstsnelhetd van 15
kn.
Er is accommodatie voor 14 opvaren
den.
Germanischer Lloyd treedt als klassebureau op.
De oplevering staat gepland voor juli
Fig. 6. De bunkerboot Elly(foto: van der Kloet).

tie, telwerk en ticketprinter.
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit
een Scania dieselmotor, type DS9, van
188 kW bij 1900 tpm en een ZF keerkoppeling, reductie 2,958:1. Verder is
er een Lister Petter generatorset van
9,8 kW. De snelheid is 10 kn.
Het schip is gebouwd onder klasse van
Bureau Veritas.

piter, bouwnummer 680, overgedra
gen aan Walter Wright Mammoet
Shipping. Het is een zusterschip van
de Happy River (SWZ 7/8-97, blz. 28)
en de Happy Rover, die eerder door
De Merwede werden gebouwd, en
van de Happy Ranger, die aan Schelde
Scheepsnieuwbouw werd uitbesteed.

1999.
De rederij heeft een optie op nog drie
schepen.

propeller waarbij de elektrische voortstuwingsmotor in een gondel direct
voor de schroef (dus onder water) is
ingebouwd.
Oplevering van beide schepen wordt
in het komende najaar verwacht.

Bedrijfsnieuws
Bodewes Volharding en Pattje
gaan samen
De voorgenomen samenwerking tus
sen Bodewes Scheepswerf Volharding

Rederijnieuws

Francia
Damen Shipyards Bergum heeft op 18
december de tractor tug Francia,
bouwnummer 9316, opgeleverd aan
de Italiaanse rederij Riuniti Rimorchiatori. Het is een zusterschip van de Ge
nua, beschreven in SWZ 11-97, blz.
14.

Isa bel
Niestem Sander heeft op 22 decem
ber het vrachtschip Isabel, bouwnum
mer 903 opgeleverd aan Wijnne & Barends' Cargadoors-en Agentuurkantoren B.V. Het is het laatste schip van
drie High Cubic 4000 Fast Handling
Flexibox Carriers die de werf voor
Wijnne fa Barends' bouwde. Het eer
ste schip, de Inger, werd beschreven
in SWZ 10-96, blz.10.

Sailer Jupiter
Scheepswerf De Merwede heeft op 2
januari het zwareladingschip Sailer Ju

Anthony Veder plaatst weer
opdracht in China
Anthony Veder in Rotterdam heeft op
nieuw aan de Shanghai Edward Ship
building Company Ltd. in de Volksre
publiek China opdracht gegeven voor
de bouw van een gastanker, type 2G.
Het schip, van een geheel nieuw ont
werp, wordt met een tankinhoud van
5340 m 3 ruim 1000 m J groter dan de
voorgaande schepen, de Coral Meandra en Coral Millepora (SWZ 1-98, blz.
18) en is tevens geschikt voor het ver
voer van ethyleen.
De hoofdafmetingen worden:
108,00 m.
Lengte o.a.
Lengte l.l.
Breedte mal
Holte
Diepgang LPG
Draagvermogen

100,20 m.
16,80 m.
9.40 m.
6,10 m.
4 0 5 0 1.
7.40 m.
6 0 5 0 1.

Diepgang max.
Draagvermogen
Het schip krijgt twee cilindrische tanks,

Fig. 7. Offshore support vessel voor Wagenborg.

Wagenborg bestelt offshore
support vessels
Wagenborg Shipping in Delfzijl heeft
bij Kvaerner Masa Yard in Helsinki
twee offshore support vessels van een
nieuw type besteld. Er zijn van deze
schepten geen bijzonderheden vrijge
geven, behalve dat zij Azipod voortstuwers krijgen en van ijsversterking

Foxhol en Pattje Shipyards, waarover
in deze rubriek werd bericht In het ok
tobernummer, is eind vorig jaar geëf
fectueerd door een aandelenmil. In de
nieuwe combinatie heeft Bodewes
Volharding de meeste aandelen.
Beide werven blijven zelfstandig wer
ken.

worden voorzien.
Een Azipod voortstuwer is een roer-

iversen

Multimetaal
Voor de modernisering van het boor
eiland Scarabeo 6 heeft Multimetaal
een opmerkelijke staalconstructie ge
bouwd. Deze constructie, een zogehe
ten blistertank, dient het drijfvermogen van het eiland, dat in Rotterdam
wordt verbouwd, te verhogen. Het
ruim 100 ton wegende gevaarte is
met twee grote kranen uit de constructiehal van Multimetaal getakeld.
Voor nadere informatie, telefoon:

Stan Tug 1605 krijgt een vermogen
van 940 pk en een trekkracht van 13
ton. De oplevering staat gepland voor
begin maart 1998. De dubbelschroefsleper zal de naam Nicoline krijgen.
Reden voor de nieuwbouw is de ver
koop van de bestaande Nicoline aan
een baggerfirma uit België.
Voor nadere informatie,

Voor de zesde keer op rij gaat Rederij
Waterweg een nieuwe sleper bouwen
bij Damen Shipyards Hardinxveld. De
nieuwe sleper van het type Damen
FEBRU ARI t99B SCHIP*WERFd»ZEE

geen invloed hebben op de trainingen.
Voor nadere informatie, telefoon:
0223.625070.

Scheepswerf Visser
telefoon:

0223.615666.

DHTC

0223.611120.

Rederij Waterweg

dingsboot heeft een capaciteit voor 20
personen. De valhoogte is maximaal
8,5 meter waardoor de G-krachten

De trainingsfaciliteiten van DHTC in
de havenmond van Den Helder zijn
uitgebreid met een geavanceerde
vrijevalboot-installatie. Deze bestaat
uit een Schat Harding LA 600 lanceersysteem en een vrijevalreddingsboot
van het type Harding FF 600. De red

In opdracht van de Koninklijke Marine
is Scheepswerf Visser begonnen aan
de verlenging van het duikondersteuningsvaartuig Hr.Ms. Hydra. De ver
lenging met 9 meter is nodig voor het
aanbrengen van extra accommodatie
voor duikers in opleiding. Naast de
verlenging zal ook meerjarig onder
houdswerk aan het vaartuig worden
uitgevoerd. De Hydra maakt deel uit
van een serie van vier duikondersteu-

ningsvaartuigen die eerder door
Scheepswerf Visser zijn gebouwd.
Voor nadere informatie,
0223.616641.

telefoon:

Seateam
Samen met de firma Hitec Subsea
gaat Seateam een serie geavanceerde
onderwaterrobots (ROV's) ontwikke
len voor surveywerk in diep water. De
ze zogeheten 'Stealth' robots zullen
onder meer worden geïnstalleerd op
de Sea Team-schep>en STM Atria, STM
Helder en STM Markab. Verwacht
wordt dat de eerste van de serie ROV's
begin volgend jaar operationeel zal
zijn.
Voor nadere informatie,
0223.627374.

telefoon:
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INCARNATION )
*) Identificatie van adm inistratieve en organisatorische hindernissen en de vaststelling van inform atie-en organisatlebenodigdheden en functionaliteiten van een efficiënt binnenvaart-infoim atiesysteem m et speciale
aandacht voor transportcapaciteit en goederenstrom en, verkeersveiligheid en transport van gevaarlijke goe
deren.

INLEIDING
Taak 15 (INCARNATION) is een onder
zoeksprogramma binnen het 4de
Raamwerk van de EU (DGVII).
De hoofddoelen van taak 15 zijn twee
voudig:
1 . het beschrijven en definiëren van
een Rivieren Informatie Systeem (RIS);
2 . het ontwikkelen en demonstreren
van een belangrijk onderdeel van het
RIS: aanbieden op de brug van het
beeld van omringend scheepvaartver
keer.
De besprekingen begonnen allereerst
met het definiëren van een Rivieren In
formatie Systeem. Een RIS is bedoeld
schepen die (internationale of nationa
le) binnenwateren bevaren te onder
steunen met betrekking tot doelmatig
heid en veiligheid en dient ook ter
ondersteuning van de betreffende
dienst vaarwegen.
Het RIS systeem omvat de volgende
drie elementen:
1 . aanbieden van het beeld van omrin
gend verkeer aan boord van schepen
die vaarwegen met een hoge risicograad bevaren.
2 . bezorgen aan schepen van informa
tie betreffende het milieu, en

3. bezorgen aan belanghebbenden
van informatie betreffende de lading
aan boord van eik schip.
De twee laatstgenoemde aspecten
worden in taak 15, in het deel tot aan
de Functionele Specificaties, uitge
werkt. Alleen het eerste aspect wordt in
detail uitgewerkt, waarbij de resultaten
van de rond het Eiland van Dordrecht,
Nederland, gehouden Demonstraties
worden gepresenteerd.
Taak 15 zal een gedegen basis vormen
voor taak 17: INDRIS (Inland Navigation Demonstratorfor River Information
Services).
Taak 17 zal het RIS definiëren volgens
de opzet zoals geformuleerd in taak 15
en zal, als voornaamste doel, de stan
daarden neerleggen voor het RIS voor
de vaarwegen op de Europese binnen
wateren.
In dit artikel treft U de volgende onder
werpen aan. Allereerst zal het RIS wor
den behandeld teneinde de positie van
INCARNATION in een breed perspec
tief te belichten. Vervolgens worden de
hoofdlijnen van taak 15 besproken,
waaronder de project opzet en verde
ling in werk pakketten. Daarna wordt

een overzicht van de inhoud van eik
werkpakket afzonderlijk gegeven.
Dan volgt een beschrijving van de de
monstraties bij het Eiland van Dor
drecht. Tenslotte worden de verbanden
met RINAC (taak 16) en INDRIS (taak
17) belicht.
Wij hopen en verwachten dat dit artikel
een goed overzicht verschaft van de
doelstellingen en resultaten van INCAR
NATION alsmede bijdraagt tot inzicht
in het systeem voor wanneer men de
demonstratie bijwoont. Het maakt dui
delijk dat dit een tussenstap betreft naar
INDRIS, d.w .z. het komen tot Europese
standaarden voor een RIS voor vaarwe
gen op de binnenwateren.

OMSCHRIJVING VAN EEN RIVIEREN
INFORMATIESYSTEEM
Zoals vermeld in de Inleiding, dienen
de doelstellingen van het Rivieren Infor
matie Systeem bij te dragen tot de vei
ligheid en doelmatigheid van de
scheepvaart door het tactische beeld
van scheepvaartverkeer te tonen op de
brug van schepen die bepaalde gebie
den bevaren, teneinde zowel logistieke
als milieu-relevante informatie te vers
trekken. Deze aspecten zullen hierna in
meer detail worden besproken.
Verkeersbeeld aan boord
De meeste schepen die de Europese
vaarwegen bevaren zijn met radar uit
gerust. Toepassing van radar op bin
nenwateren is echter beperkt: het is bij
voorbeeld mogelijk informatie te
verkrijgen aan de andere kant van
bruggen over en bochten in de vaar
weg. Op bepaalde plaatsen hebben
overheden maatregelen genomen om
de kans op ongevallen op stukken vaar
weg met relatief hoge risico's te verklei
nen. Deze plaatsen bevinden zich, in
Nederiand, bijvoorbeeld bij Nijmegen,
in de rivier de Rijn, en bij Dordrecht. Be
doelde maatregelen bestaan uit het
plaatsen van VTS-stations. Deze VTSstations regelen in meerdere of minde
re mate het verkeer door informatie te
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verstrekken. Dit vereist automatisch
veel VHF-communicatie. Door het ver
keersbeeld aan boord aan te bieden be
schikt de navigator over informatie be
treffende
de
hem
omringende
schepen. Hierdoor is het niet nodig in
formatie over de omringende schepen
in het gebied te geven. Het zal alleen
noodzakelijk zijn in te grijpen in geval
van dreigende kritieke situaties. Het sys
teem draagt aldus bij tot het terugdrin
gen van VHF-communicatie. In gebie
den die minder druk bevaren worden
zal het mogelijk zijn om het INCARNATION systeem alleen te gebruiken om
het veiligheidsniveau te verhogen, en,
in nog rustiger gebieden, om alleen de
andere componenten van het RIS, het
logistieke en het milieu onderdeel, te
gebruiken.
Er bestaan een aantal manieren om het
beeld van omringend scheepvaartver
keer aan boord aan te bieden. In INCARNATION zijn twee manieren in de
tail
uitgewerkt.
Allereerst
HITT,
gerealiseerd op basis van een systeem
van 'walradar-signaal naar het schip'.
Een radar mast aan de wal zendt de radarinformatie naar de schepen in het
betreffende gebied. De schepen ont
vangen deze informatie die op een
scherm op de brug wordt getoond. Dit
systeem heeft als voordeel dat alle door
de radar opgevangen objecten op het
scherm worden getoond. Het nadeel is
dat automatische identificatie niet
plaats vindt.
Dit nadeel doet zich niet voor in het
door DASA ontwikkelde systeem. Dit
systeem is gebaseerd op DCPS. De ver
wachting is dat schepen (bijvoorbeeld
schepen die gevaarlijke ladingen ver
voeren) zijn uitgerust met een DGPS en
een transponder. Zij verzenden hun po
sitie en andere relevante informatie aan
een walstation. In dit walstation wordt
FEBRUAR11998 SCHIPIWBWtaZEE

de DGPS informatie geïntegreerd en
het geïntegreerde signaal wordt aan de
schepen in het gebied verzonden. Hier
bij wordt de informatie weer op de
schepen op een scherm op de brug ge
toond. Het nadeel van het systeem is
dat op enig moment niet alle schepen
met een DGPS systeem zullen zijn uit
gerust: een groot aantal zogenaamde
niet-meewerkende schepen zullen blij
ven bestaan.
Logistieke informatie
Logistieke informatie is bovenal van be
lang voor partijen die een belang heb
ben in de lading. Dit kan de schippers
betreffen die willen weten of er van eni
ge vertragingen sprake is of wat de pre
cieze aankomsttijd zal zijn, de volgende
wijze van transport willen weten om
hun eigen planning te kunnen aanpas
sen, of de scheepsagent die de op
drachtgever wil kunnen informeren, de
expediteur die zijn klant wil kunnen in
formeren, en dergelijke. Om het ver
voer soepel te laten verlopen, zodat het
binnen Nederland doelmatiger wordt
uitgevoerd, werd een project opgestart
(EDILAND) dat ten doel heeft elke partij
in de transportketen op tijd voor hem
relevante informatie te bezorgen. Ook
de verschillende waterwegdiensten zijn
vanuit het veiligheidsaspect in EDI
LAND geïnteresseerd. De eerder ge
noemde VTS-stations spelen een rol in
het regelen van het verkeer. Maar deze
stations zijn ook van belang ten aanzien
van calamiteitenbeheersing wanneer
zich ongelukken voordoen op de vaar
wegen.
Schepen met gevaarlijke ladingen zijn
verplicht aan het eerste VTS-station dat
zij op hun reis passeren (gebruik ma
kend van het IVS'90 systeem, MIS in
Duitsland) gedetailleerde informatie
over hun lading te verstrekken zodat de

overheden, wanneer er iets gebeurd
met de lading, informatie hebben over
de eigenschappen en passende maatre
gelen kunnen nemen om de gevolgen
van het ongeluk te beperken. Het volu
me aan informatie groeit echter en zal
binnenkort niet meer te hanteren zijn.
EDILAND kan de vereiste informatie in
geval van een ongeluk verstrekken,
EDILAND verzekert ten alle tijden dat
volledige informatie over de lading in
een netwerk aanwezig is. Dit netwerk
zal de schepen omvatten. Dit project
zal in 1997 worden opgestart in de
vorm van proefprojecten en zal in de
komende jaren worden ingevoerd. Te
gelijkertijd is er door de RWS-Directie
Zeeland een experiment genaamd
BICS opgestart. BICS heeft tot doel het
snel, veilig en nauwkeurig via computer
van schip naar wal en vice versa rappor
ten genereren over lading en reis van
binnenvaartschepen. Op deze wijze
kan worden vastgesteld welk schip wel
ke lading vervoert, vanaf welke plaats
van oorsprong naar welke bestem
ming, alsmede wat de huidige positie
van het schip is.
Vertrouwelijke, fiscaal en commercieel
gevoelige, gegevens hoeven niet meer
over openbare VHF-radiokanalen naar
de sluis, brug of verkeersleiding te wor
den verzonden. Dientengevolge zal de
druk op de VHF-radiokanalen worden
verlaagd, hetgeen ten goede zal komen
aan schip naar schip radioverkeer en
aan de communicatie met de dienst
vaarwegen. Elektronische rapportage
via GSM van gegevens over lading, reis
en schip zal ook minder tijd kosten dan
spreken over de VHF-radio of de
scheepsradiotelefoon.
Het gebruik van standaardwaarden in
het BICS programma voor namen van
havens, soorten lading en codering van
gevaarlijke stoffen zal fouten en misver
standen verwijderen. Verkeerde spellin
gen, storingen op de VHF-radio of
moeilijkheden bij het elkaar verstaan
zullen tot het verleden behoren.
Op basis van deze informatie zullen ver
zenders, ontvangers en rederijen in een
betere positie zijn m.b.t. het plannen
van laad, los-en aanmeertijden. Op de
ze wijze zal zo weinig mogelijk tijd wor
den verloren met wachten en zullen
verwerkingstijden van schepen worden
verkort.
Aan boord kan dit computerprogram
ma worden gebruikt om een eenvou
dig reis-en lading-logboek bij te hou
den, een invulsysteem te ontwikkelen,
en, wederom slechts met een druk op
de knop, een volledig vervoersdocu
ment uit te printen.
»

De twee genoemde projecten, EDILAND en BICS, zijn nu vereend waar
door zij samen een stevige basis vor
men voor het logistieke onderdeel van
INDRIS.
Fairway Information System (FIS)
Informatie over milieu aspecten is in het
bijzonder van belang voor de naviga
tors aan boord. In het FIS zal informatie
worden verstrekt over de aangegeven
route, waarbij informatie wordt ver
werkt over waterpeil, obstructies, vaarwegkenmerken, en dergelijke. De be
nodigde gegevens kunnen in korte tijd
op de boordcomputer worden gela
den. Het systeem zal worden aangepast
aan de in INDRIS neergelegde stan
daarden. De navigator aan boord zal
het systeem raadplegen voorafgaand
aan het innemen van lading bestemd
voor de volgende aanloophaven en de
resultaten gebruiken om bijvoorbeeld
de diepgang van het schip optimaal te
benutten. Gedurende de reis zal op on
regelmatige tijden het systeem worden
geraadpleegd om te zien of er nieuwe
ontwikkelingen zijn in de voorliggende
stukken van de route.
De drie elementen vormen samen het
Rivieren Informatie Systeem. Alle aspec
ten worden in detail behandeld in IND
RIS. INCARNATION richt zich vooral op
het veiligheidsaspect doordat het ver
keersbeeld aan boord wordt aangebo
den. Dit aspect zal in het volgende deel
van de Nieuwsbrief worden uitgewerkt.

TAAK 15 IN ALGEMENE HOOFDUJNEN
In taak 15 - volgend op de functionele
specificaties werd het INCARNATION
systeem in detail uitgewerkt. Binnen
het raamwerk van taak 15 worden twee
manieren uitgewerkt om het verkeers
beeld aan boord aan te bieden. De eer
ste manier wordt gerealiseerd met
HITT. Het houdt in dat een radarstation
op een strategische positie aan de wal
wordt geplaatst die een signaal uit
zendt. Vervolgens kunnen deze sche
pen in de omgeving dit signaal ontvan
gen en het op een scherm aan boord
oproepen. Alle schepen worden door
de radar opgevangen, hetgeen een
voordeel is van het systeem, maar van
de echo's wordt geen identificatie ge
geven, hetgeen een nadeel is.
DASA maakt gebruik van DGPS (Global
Positioning System) om een verkeers
beeld te verkrijgen aan boord. De ver
wachting is dat alle schepen (of een
aangewezen deel ervan) zullen worden
uitgerust met een DGPS-systeem. De
schepen zenden de DGPS-informatie
uit samen met andere relevante infor

matie (identificatie van het schip, afme
tingen, diepgang en dergelijke). Deze
informatie wordt ontvangen op een
centraal station aan de wal, de informa
tie van alle schepen wordt geïntegreerd
en het geïntegreerde signaal wordt uit
gezonden en vervolgens ontvangen
door alle schepen en aangeboden op
een scherm op de brug. Het nadeel van
het systeem is dat niet alle schepen (op
enig moment) uitgerust zullen zijn met
DGPS, waardoor een onvolledig over
zicht ontstaat. Het voordeel is dat alle
schepen voorzien zijn van identificatie.
Het zou bijvoorbeeld de moeite waard
zijn om te overwegen om alle schepen
die gevaarlijke ladingen vervoeren te
verplichten zulk een systeem te heb
ben.
Er werd aan het begin van het project
besloten om de voordelen van de twee
systemen te combineren. DASA en
HITT hebben daadwerkelijk hun signa
len geïntegreerd hetgeen heeft geresul
teerd in volledige radar dekking, uitge
breid met identificatie van die schepen
die zijn uitgerust met DGPS.
Dit systeem werd in de tweede en der
de week van oktober 1997 bij het Ei
land van Dordrecht gedemonstreerd.
De algemene hoofdlijnen van het pro
ject zien er als volgt uit:
Taak 15 is opgezet in de vorm van 11
Werk Pakketten. Elk Werk Pakket heeft
een Werk Pakket leider. Deze WP-leiders geven in het volgende hoofdstuk
een overzicht van de inhoud van hun
WA's. Taak 15 was in hoofdlijnen als
volgt gestructureerd:
In de Vereisten op Beleidsniveau (WPO)
werd een overzicht gegeven van de
huidige en toekomstige beleidslijnen
van de regeringen van de deelnemen
de landen (Finland, Duitsland, Frankrijk,
België en Nederland), waarbij men zich

richt op veiligheid en doelmatig ge
bruik van binnenwateren. Er werd ook
aandacht besteed aan aanverwante as
pecten, zoals details betreffende aan
wezige vaarwegen, verkeersintensiteit,
en dergelijke.
WP1 behandelt de relatie tussen veilig
heid en doelmatigheid enerzijds, en
vaarwegen, verkeersintensiteit en -be
heer anderzijds. Het verstrekt directe in
put voor de beoordelingsfase (zie figuur
1 ) en voor de verkeerbeheers-opties.
Zowel capaciteit als veiligheid zijn van
belang voor de binnenvaart. Doelmati
ge scheepvaart draagt bij tot de be
trouwbaarheid van deze vorm van ver
voer en wordt als zeer belangrijk
beleefd. Veiligheid is van bijzonder be
lang in gebieden met een hoge ver
keersintensiteit en beperkt (radar) zicht.
Daarom wordt met beide aspecten re
kening gehouden.
Vervolgens worden in WP2 de Verkeer
beheers-opties beschouwd. Er is voor
de betrokken landen een beoordeling
uitgevoerd van de diensten die worden
verleend ten aanzien van beheer van
scheepsbewegingen en informatie naar
en van schepen. De opties variëren van
beheer van drukke, scheepvaartkundig
complexe gebieden tot beheer van rus
tige gebieden waar slechts sprake is van
beperkte scheepvaart.
WP3 behandelt de Gebruikersbehoef
ten. Drie soorten RIS-gebruikers wor
den onderscheiden. De navigators, de
partijen die een belang hebben in de la
ding, en de overheden die om redenen
van veiligheid een belang hebben in
het vervoer van gevaarlijke stoffen. Op
basis van de gebruikersbehoeften kon
den de functionele specificaties (WP4)
worden vastgesteld.
WP4 behandelt de functionele specifi
caties van een RIS, waardoor de nadruk
ligt op de veiligheid (INCARNATION
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systeem). Logistiek (voor de diensten
Calamiteitenbeheersing) en Fairway In
formation Services (FIS). De logistieke
informatie is van het hoogste belang
voor commerciële partijen. Men ver
wacht ten alle tijden over gedetailleerde
informatie over alle aspecten van de la
ding te kunnen beschikken. Als er iets
gebeurt met het schip (bijvoorbeeld
een aanvaring), dienen de betrokken
diensten onmiddellijk te weten welke
goederen er in het water zijn geraakt
zodat de gepaste respons kan worden
georganiseerd ten aanzien van calami
teitenbeheersing. Gebruik kan worden
gemaakt van projecten zoals EDiland
en BICS, hetgeen verder zal worden be
schouwd in INDRIS.
De functionele specificaties terzijde la
tend, is het INCARNATION systeem
geïntegreerd en in groot technisch de
tail uitgewerkt, zoals hiervoor uiteenge
zet, hetgeen heeft geresulteerd in de
technische specificaties (WP5).
Het uiteindelijke doel is om een beoor
deling te geven van de prestatie van
het ontwikkelde systeem ten aanzien
van enerzijds schepen die slechts op ei
gen radar varen, en schepen bijgestaan
door een VTS-station anderzijds.
Voor de beoordeling is het daarom
noodzakelijk om een omschrijving te
hebben van een 'klassiek VTS-station'.
Dit werk wordt gepresenteerd in WP 6.
De resultaten worden gebruikt als di
recte input voor de beoordeling (WP9).
Op basis van de beoordeling wordt ge
adviseerd of gebruik van een VTS aan te
raden is onder omstandigheden waar
een INCARNATION-achtig systeem zou
worden gebruikt en onder omstandig
heden waar het eigen radar systeem
beantwoordt aan de vereisten.

aanzien van veiligheid en doelmatig ge
bruik van de vaarwegen, in het bijzon
der gericht de vereisten ten aanzien van
het aanbieden van het verkeersbeeld
aan boord.
Deze inventarisatie dient input te geven
voor een aantal Werk Pakketten.
WP1: Capaciteit/veiligheid, om inzicht
te verkrijgen in de infrastructuur, ver
keersintensiteit, veiligheidsniveau en
aanwezigheid van scheepvaart onder
steunende faciliteiten en vervolgens,
WP2: de verkeerbeheers-opties voort
vloeiend uit de omstandigheden in de
betreffende landen.
Tevens streeft WPO ernaar enige input
te geven voor de gebruikersbehoeften
zoals deze zullen worden uitgewerkt in
WP4.
Hierna treft U deze overzichten aan van
de Vereisten op Beleidsniveau van de in
taak 15 samenwerkende lidstaten. Ver
volgens treft U informatie aan over de
volgende onderwerpen voor, respectie
velijk, Nederland, Duitsland, Finland,
Frankrijk en België.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verkeerskenmerken
Veiligheid
Operationele aspecten
Wetgevingsaspecten
Politieke standpunten
Nationale organisaties t.a.v. binnen
vaart
7. Telematica
8. Conclusies

Allereerst wordt een overzicht gegeven
van de toekomstige beleidslijnen van
de landen die deelnemen in taak 15.
Alle beleidslijnen besteden aandacht
aan het feit dat de binnenvaart een mi
lieuvriendelijke vorm van transport is.
Verbetering van spoorverbindingen en
vaarwegen, zodat er een verschuiving

plaats vindt naar deze vormen van
transport, draagt bij tot een terugdrin
gen van de uitstoot van C 0 2 en Nox.
Achterliggende redenen zijn ook dat de
wegen verstopt raken en dat om die re
den de mobiliteit via het wegennet in
gevaar komt. Dit laatste argument
heeft geen betrekking op Finland: in dit
land bestaan geen problemen met be
trekking tot een verstopt wegennet.
Werk Pakket 1; Capaciteit en veilig
heid
Werk Pakket 1 heeft als onderwerp de
veiligheid en besparingseffecten van
een verkeerbeheerssysteem voor bin
nenwateren. Het presenteert een studie
van de effecten van een Rivieren Infor
matie Service (RIS) op de capaciteit en
veiligheid op de binnenwateren. Er
worden verbanden gelegd tussen de
veiligheid gemeten in kosten tengevol
ge van ongelukken, de capaciteit ge
meten in kosten en tijdsvertragingen,
en het niveau van de informatie en de
kennis verstrekt aan de gebruikers van
de waterwegen. Het uiteindelijke doel is
om resultaten te leveren ten aanzien
van capaciteit en veiligheid die kunnen
dienen als input voor de beoordeling
van Werk Pakket (WP9) om zo een ver
gelijking te kunnen maken van de ver
schillende informatiesystemen die infor
matie verschaffen aan de gebruikers
van de waterwegen.
Om tijdsvertragingen en aantallen ont
moetingen voor verschillende verkeersscenario's te kunnen afleiden wordt een
verkeerssimulatieprogramma (SIMDAS)
gebruikt dat het gedrag van scheep
vaartverkeer simuleert op een generiek
stuk vaarwater. Voorbeelden van zulke
stukken vaarwater zijn een vertraagde
bocht, een snelle bocht, een recht stuk
vaarwater en verschillende soorten

Ook zal in de beoordeling aandacht
worden besteed aan het volledige RISsysteem. De beoordeling is in minder
detail uitgewerkt en is slechts bedoeld
als input voor projecten zoals INDRIS.
Niet te vergeten, in WP 7 en WP 8 wor
den de twee proefprojecten uitge
voerd. Deze geïntegreerde proefprojec
ten zullen plaats vinden in oktober en
worden hierna in detail besproken.
Henk Blaauw
OVERZICHT VAN DE WERK
PAKKETTEN
Werk Pakket 0; Vereisten op
Beleidsniveau
De eerste taak in taak 15 bestaat uit het
maken van een inventarisatie van de
vereisten door de aan taak 15 deelne
mende landen naar voren gebracht ten
FEBRUARI 1998 SCHIP»,VERFd»ZEE
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kruispunten. Een vaarweg wordt opge
deeld in zulke generieke stukken. Tijds
vertragingen en aantallen ontmoetin
gen in een vaarweg worden vastgesteld
door de resultaten in te voeren voor de
generieke stukken waterweg, ongeval
len en het aantal ongevallen worden
d.m .v. statistische analyse van ongeval
lengegevensbanken in verband ge
bracht met vaarwegkenmerken en aan
tallen ontmoetingen. Het terugdringen
van het aantal ongevallen als een func
tie van een verkeerbeheers-optie wordt
afgeleid van beschrijvingen van onge
lukken. Tenslotte worden de vertragin
gen en ongevallen vertaald naar kos
ten.
Dick ten Hove
Werk Pakket 2; Verkeerbeheers-opties
Het definitieve rapport voor dit Werk
Pakket werd in mei 1997 rondgestuurd.
De doelstelling van dit werk pakket was
om de verschillende 'Verkeerbeheersopties', die in de definitieve beoorde
ling van taak 15 dienen te worden be
schouwd, te beschrijven.
De beoordeling van het Rivieren Infor
matie Systeem (RIS) binnen INCARNA
TION behoeft een aantal verschillende
verkeerbeheersopties voor het systeem.
Deze opties omvatten onder andere
componenten van Vessel Traffic Servi
ces (VTS) alsmede het Regional Traffic
Information System (RTIS) en Fairway
Information Service (FIS) welke zijn ge
bruikt om vorm te geven aan de RISopties.
Het uiteindelijke doel van de beheeropties en beheersscenario's is om de
optimale vorm van een RIS langs een
bepaald stuk vaarweg te bepalen en
om een geratificeerde beoordelingsme
thode te produceren. In het rapport
werden de Minimum Opties vermeid
en passeerden vervolgens de verschil
lende componenten van een RIS, d.w.z.
het Local Traffic Image (LTI), RTIS en FIS
de revue, en werd uitgebreid ingegaan
op de functies van het wat-systeem. De
verkeerbeheers-opties voor een be
paald gebied omvatten ook de keuze
van gebruiksniveau m.b.t. deze drie
componenten.
Henk Regelink
Werk Pakket 3; Gebruikersbehoeften
Het definitieve rapport voor Werk Pak
ket 3 werd in januari 1997 opgeleverd.
Werk Pakket 3 omschrijft de behoeften
van de verschillende gebruikers van een
Rivieren Informatie Systeem (RIS). Geï
dentificeerde gebruikers zijn:
* schippers van binnenvaartschepen
* overheidsdiensten, waaronder:

*

- VTS diensten;
- bedienend personeel sluizen en
bruggen;
- calamiteitenbeheersings diensten
schippers, bevrachters en terminalbedrijven voor de binnenvaart.

De behoeften van gebruikers kunnen
worden onderverdeeld in behoeften
naar tactische en naar strategische in
formatie. Voor de schipper kan dit wor
den gedefinieerd als:
* Tactische verkeersinformatie: de in
formatie die invloed heeft op de acute
beslissingen van de schipper in de reële
verkeerssituatie en de geografische om
geving.
* Strategische verkeersinformatie: de
informatie die invloed heeft op de voor
bereidingen voor de reis en de uitvoe
ring van de reis op de midden en lange
termijn.
Het proefproject houdt zich voorname
lijk bezig met de tactische verkeersinfor
matie die vooral van belang is voor de
schipper. De invoering van transpon
ders aan boord van binnenvaart sche
pen verschaft echter de mogelijkheid
een verbeterd strategisch verkeersbeeld
op het scherm te realiseren en de plan
ning van aankomsttijden te optimalise
ren. Deze zaken zijn ook van grote
waarde voor de andere vorenvermelde
partijen en zullen verder worden uitge
werkt in de volgende projecten RINAC
en INDRIS.

Werk Pakket 4; Functionele
specificaties
Een definitieve versie van het definitieve
rapport van Werk Pakket 4 - functione
le vereisten voor het verschaffen van
een operationeel verkeersbeeld aan
boord - werd begin juli opgeleverd. De
bijgewerkte versie bevat een uitsplitsing
van informatiestromen op dit moment
en zoals deze binnen een Rivieren Infor
matie Systeem zouden moeten zijn.
Het WP4 rapport geeft een samenvat
ting van de soort structuur waarbinnen
een 'Rivieren Informatie Systeem' zou
kunnen worden gerealiseerd. Dit omvat
niet alleen het leveren van de posities
van schepen aan de schippers op basis
van gegevens van de walradar en DGPS
gegevens, maar ook de relevante inhoud van informatie uit gegevensban
ken met betrekking tot infrastructuur,
weersomstandigheden, sluisprocedures, enz. De informatie uit gegevens
banken zal niet in de demonstraties
m.b.t. taak 15 worden geïmplemen
teerd.
Begeleiding wordt verzorgd m .b.t. de

basisvereisten voor Mens-Machine in
terfaces t.b.v. deze systemen.
Er wordt ook verwezen naar bestaande
of voorgestelde gegevensbanken bin
nen Rivieren Informatie Systemen wel
ke zouden kunnen worden geïnte
greerd met mogelijke toekomstige
implementatie van de verkeersbeeldsystemen die worden ontwikkeld in
taak 15 (bijv. het IVS 90 volgsysteem
voor gevaariijke goederen in Nededand
en het Franse op Minitel gebaseerde
systeem voor lading bemiddeling).
Werk Pakket 7; Walradar aan boord
De vereiste computerapparatuur is
standaard beschikbaar en 95% van de
software is ontwikkeld en getest op het
beoogde hardware platform. Een fabriekskeuring is met succes door de
taakleider en de technische coördinator
uitgevoerd op 8 augustus op het terrein
van HITT in Apeldoorn. De test opstel
ling omvatte 'multi sensor fusion' en
'radar display'. Het 'radar tracking' deel
werd gesimuleerd met een radar recor
der waarmee de radargegevens afkom
stig van de VTS Drechtsteden werden
afgespeeld. Het 'transponder deel' van
DASA werd gesimuleerd door een verkeerssimulator, waarmee GPS-gegevens voor het testen van de 'multi sen
sor fusion' werden ingevoerd. De
overige software die door HITT zal wor
den ontwikkeld is de interface tussen de
radar
display
en
de
mobiele
zender/ontvanger van DASA.
De apparatuur zal in de laatste week
van augustus ter plaatse (in VTS Drecht
steden) worden geïnstalleerd en geïn
tegreerd met de apparatuur van DASA
(Werk Pakket 8 ) ten einde het geïnte
greerde proefproject-systeem van het
Incarnation project op te bouwen. In
deze week zal de mobiele unit worden
geïnstalleerd en aan wal worden getest.
In de volgende weken zullen de mobie
le units worden geïnstalleerd en geacti
veerd aan boord van de schepen die
gedurende de demonstraties zullen
worden gebruikt. Er zullen scenario's
worden ontwikkeld om de functionali
teit van de proefproject-systemen te
demonstreren. De demonstraties zullen
aanvangen op de 13 oktober.
De functionaliteit van het proefprojectsysteem kan in het kort als volgt wor
den omschreven: De VTS Drechtsteden
bevat een volledig multiradar trackingsysteem met een radar dekkingsgebied
dat het gebied voor de demonstratie
bestrijkt. Dit gebied betreft een kruis
punt van drie vaarwegen nabij het verkeersleidingscentrum VTS Drechtste
den. De radargegevens van VTS
Drechtsteden worden gecombineerd
SCHIPAYVERFaeZEE FEBR U A R 11998

met GPS-gegevens die worden ontvan
gen van de transponders op de sche
pen. Deze functie wordt 'multi sensor
fusion' genoemd. De gecombineerde
informatie wordt ver-zonden naar radar
displays op de schepen. VHF-zender/
ontvangers worden gebruikt om GPSgegevens te versturen van het schip
naar de wal en om de gecombineerde
radar/GPS-gegevens te verzenden van
de wal naar de schepen die een
transponder aan boord hebben zodat
een geïdentificeerd doel op de radar
display van de schepen wordt weerge
geven. De identificatie code (bijv. naam
of zendercode van het schip) wordt
verkregen uit de unieke code die wordt
ontvangen van de transponder van de
schepen. Schepen die geen transpon
der aan boord hebben zullen worden
getoond als een niet-geïdentificeerd
doel, vooropgesteld dat het schip
wordt opgevangen door de radar. Als
het doel wordt opgevangen door de ra
dar dan worden de gegevens betreffen
de positie, snelheid en koers van het ge
toonde doel gebaseerd op radargegevens, anders op GPS-gegevens.
De display op de schepen maakt 'relative motion’ display mogelijk, waarbij het
eigen schip in het middelpunt van het
scherm is gepositioneerd, alsmede
'head-up' of 'course-up' ter oriëntering
binnen het beeld.

formatie aan boord van het schip. Om
deze reden zijn twee interfaces gedefi
nieerd en gerealiseerd. Eén interface
voor het VTS-centrum en één voor de
uitgeruste vaartuigen. De interfaces zijn
gebaseerd op vooraf door IEEE en der
gelijke gedefinieerde internationale
standaarden.
Dit houdt in dat het hele communica
tiesysteem inclusief de externe inter
faces, de modulatie techniek, enz., zijn
gebaseerd op bestaande of komende
open standaarden. Dientengevolge kan
een systeem zoals dit door elke bevoeg
de leverancier worden gerealiseerd.
Harald Flory
Werk Pakket 9; Beoordeling
Dit Werk Pakket is nu in het laatste sta
dium. In een in juli uitgebracht concept
rapport werd de methodologie die
voor de vergelijkende beoordeling van
de verschillende binnen INCARNATION ontwikkelde systemen wordt ge
bruikt vastgesteld. Deze methodologie
is gebaseerd op een multi-criteria bena
dering en introduceert het concept van
'situatie'. Een Situatie betekent: een be
paald geografisch gebied + bepaalde
technische middelen om het verkeer in
dat gebied te beheren + beheersregels
en beheeroptie(s) + de te beheren ver-

Criteria Groep 5: Ondersteuning
in
Kosten door Schip
pers.
De 'waarden' t.b.v. de Situaties voor el
ke criteria groep alsmede de relatieve
zwaarte van elke groep zullen worden
bepaald op basis van een overzicht uit
gevoerd door deskundigen met ge
bruikmaking van een 'electronic boar
droom'.
Deze
bijeenkomst
van
deskundigen zal plaats vinden op 30 en
31 oktober en zal worden bijgewoond
door meerdere deskundigen uit ver
schillende disciplines die betrokken zijn
bij de Binnenvaart (schippers, beleids
makers, VTS bedienend personeel,
enz.).
Er dient te worden opgemerkt dat de
nadruk in het bijzonder zal worden ge
legd op de beoordeling van de TTI
(Tactical Traffic Image). Maar ook be
paalde kemaspecten met betrekking
tot het concept van FIS (Fairway Infor
mation System) en tot de prestaties van
Strategie Traffic Management binnen
de onder beschouwing zijnde systemen
zullen onder de loep worden genomen
en nader belicht.
Het Definitieve Rapport van dit Werk
Pakket zal aan het eind van de maand
november worden uitgebracht.

keersscenario(s)-

Het radargegevens verwerkingsdeel
van het proefproject-systeem wordt
door HITT geleverd en de GPS/
transponder wordt door DASA gele
verd. De schepen worden door RWS Directie Zuid-Holland geleverd.
Jan Veldman
Werft Pakket 8; DGPS
De oorspronkelijke taak van Werk Pak
ket 8 was het leveren van gedifferen
tieerde GPS-gegevens aan boord van
schepen. Dit doel is uitgebreid zodat
het systeem ook in staat zal zijn om syn
thetische radar gebaseerd op plotinformatie uit te zenden.
Het communicatiesysteem dient ten al
le tijden compatibel te zijn met de ko
mende IMO-aanbeveling voor een AISsysteem. Door deze compatibiliteit te
garanderen kan door gemengd verkeer
voor alle gebieden gebruik worden ge
maakt van dezelfde apparatuur.
Omdat de frequentie-situatie voor de
binnenvaart (vooral de maximale
stroomvoorziening) verschillend is,
dienden enige wijzigingen te worden
ingevoerd in het systeem.
De door HITT geleverde wal-naar-schip
verbinding is een communicatieverbin
ding voor het verzenden van radarinFEBRU A R11938 SCHIP*WERFd«ZEE

Alassane B. Ndiaye
De volgende zes Situaties zijn geïdenti
ficeerd. Zij zijn allen van toepassing op
hetzelfde geografische gebied en de
zelfde verkeersscenario's. Zij zijn als
volgt benoemd:
Situatie 1: INCARNATION Systeem 1
(Walradar).
Situatie 2: INCARNATION Systeem 2
(Transponder Technologie).
Situatie 3: Geïntegreerd INCARNATION
Systeem
(Walradar
Transponder).
Situatie 4: Klassieke VTS, die zal worden
beschouwd als de uitgangsoptie.
Situatie 5: Scheepsradar.
Situatie 6 : Geïntegreerd INCARNATION
Systeem + Klassieke VTS.
De relevante criteria-groepen op basis
waarvan de vergelijkende beoordeling
van deze situaties zal worden uitge
voerd zijn:
Criteria Groep 1: Verkeersveiligheid.
Criteria Groep 2: Verkeersdoelmatigheid.
Criteria Groep 3: Kwaliteit & Inhoud
van de Verschafte In
formatie.
Criteria Groep 4: Ondersteuning
in
Kosten door Overhe
den.

Werk Pakket 10; Definitief rapport
Na de beoordeling worden de voor
naamste resultaten in een definitief rap
port worden gepresenteerd. Dit rap
port zal naar verwachting in de tweede
helft van december gereed zijn.
Henk Blaauw

DE INCARNATION DEMONSTRATOR
Het in het INCARNATION-project ont
wikkelde systeem werd gedurende
week 42 en week 43 van 1997 in de
vaarwegen rond het Eiland van Dor
drecht gedemonstreerd.
Rond Dordrecht bevinden zich een
aantal vaarwegen met een hoge ver
keersintensiteit. Voorbeelden zijn de
Dordse Kil, Oude Maas, Spui, Beneden
Merwede en de Noord.
Op Duivelseiland is het VTS-station
Drechtsteden gesitueerd, dit was het
beginpunt van de demonstratie.
De vier demonstratie-schepen waren
uitgerust met het INCARNATION-systeem. Aan boord van de twee proefschepen werd zowel de DASA-informa-
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tie (gebaseerd op DGPS) als de HITT-informatie (gebaseerd op het radarbeeld
van het VTS-station) op een geïntegreer
de wijze op een scherm aangeboden.
Dezelfde informatie werd op de m.v.
"Jan Blanken", "Dr. C.W . Lel/' en de
"Zwerver" (week 43), de vaartuigen
voor de bezoekers aan de demonstra
tie, aangeboden.
Gedurende de demonstratie voeren de
patrouillevaartuigen zodanig in de
buurt van de "Blanken", de "L e l/' en
de "Zwerver" dat de prestaties van het
systeem (o.a. 'look around the corner7)
duidelijk werden gedemonstreerd.
Het AJMS 7100 Systeem van
DASA-MDS
Het Automatische Identificatie & Data
Management Systeem (AIMS) is een
VHF-uitzend systeem op de scheepvaartfrequentie. Elk met een Mobiele
Transmissie/Ontvanger Unit (MTU) uit
gerust vaartuig zendt automatisch haar
navigatie-, positie-en reisgegevens uit,
met gebruikmaking van een toereiken
de update-rate. Een GNSS-ontvanger
met vermogen tot differentiële foutcor
rectie genereert nauwkeurige navigatie-

gegevens. Hierbij wordt de differentiële
fout-correctie (bijv. voor DGPS) gele
verd door een basis-station.

vuurtorens, enz., worden gecontro
leerd en bewaakt via meerdere analoge
en digitale 110 kanalen.

AIMS 71 00 genereert zowel een auto
nome als een beheerste stand. De auto
nome stand is toegewezen voor verkeer
op open zee. Vaartuigen die kuststre
ken of binnenwateren naderen zullen
door het basis-station op de beheerste
stand worden overgeschakeld. Dit be
tekent dat gemengd verkeer (zeegaan
de vaartuigen die binnenwateren ge
bruiken) dezelfde apparatuur voor alle
gebieden kan gebruiken.
In beide standen is het reële beeld
m.b.t. alle systeemgebruikers binnen
het dekkingsgebied op het vaartuig be
schikbaar.
De beheerste stand levert een serie
diensten aan schippers en het VTS-bedienend personeel. Zoals daar zijn,
weersinformatie, wachttijden bij de slui
zen, gegevens-fusie met bestaande radar-sensors of terugdringen van spraak
communicatie
door
automatische
correlatie van zendercodes en radarvolgsignalen.

Uitwisseling van gegevens tussen sys
teemgebruikers is mogelijk dankzij
Short Message Service (SMS). Rederij
en, enz., kunnen worden verbonden
via LAN W A N . Privacy kan worden ge
garandeerd door toepassing van cryptografische technieken.

Door het gebruik van de optionele telemetrie module kunnen verkeerslichten,

Harald Flory
DASA

Het systeemontwerp richt zich op de
OSI-standaard en is daarom open voor
speciale toepassingen of stand-alone
oplossingen zonder dat van hardware
hoeft te worden gewisseld. Eén speciale
toepassing is het verzenden van op
plot-informatie gebaseerde syntheti
sche radar, aan boord van het vaartuig,
zoals gedemonstreerd in het project sa
men met HITT.
Deze techniek stelt de schipper in staat
gebruik te maken van het tactische ver
keersbeeld van een VTS-Centrum, het
geen hem de mogelijkheid verschaft 'to
look around the corner'.
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Breko is een veelzijdig bedrijf 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 alle
aktiviteiten gecoördineerd
vanuit Papendrecht. De
aktiviteiten van Breko
beslaan een breed terrein.
Zo heeft Breko niet alleen
op het gebied van produktie, installatie en onderhoud, maar zeker
ook als het gaat om adviseren, ontwerpen
en engineering
een 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 chemicaliëntankers. 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.

ENERGIEZUINIG
INVESTEREN WORDT
BELOOND MET
EXTRA BELASTING
VOORDEEL.

S H IPB U ILD IN G

VRAAG DEZE
GRATIS BROCHURE
AAN VO O R ALLE
INFORMATIE OVER
DE E I A 1998

A N D R EP A IR S

BREKO

Vul deze bon in en stuur 'm naar
Senter, Postbus 10073,
8000 GB Zwolle.

Postbus 6 • 3350 A A Papendrecht • H olland • Tel.+31 (78) 154 998 • Fa* +31(078) 4 10 859

Faxen mag ook: (038) 454 02 25.
U krijgt dan de uitgebreide brochure
over de Energie-lnvesteringsAftrek en een aanvraag
form u lier toegestuurd. Deze kunt u overigens ook aanvragen bij de
Belastingdienst via Internet www.belastingdienst.nl ot via de Belastlngïeleloon

C êaytöh

,

1 /N D i/ S T R IE S

voor ondernem ers 0800-04 43 Hier kunt u ook terecht voor de VAM ILbrochure. Staat uw energiezuinige Investering ook op de M llieulljst 1998 van
de V A M IL-regeling? Dan is nog meer voordeel mogelijk.
Onder andere hierover en over de lijst van energiezuinige investeringen die
worden beloond met extra belastingvoordeel, leest u alles in de ElA-brochure.
Stuur de bon vandaag nog in!

BED R IJFSN A A M :

Clayton tegenstroom
afvoergassenketel:

C O N TA C TPER SO O N :

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

Raadpleeg uw
Clayton adviseur:
Tevens leverancier van:
• Clayton stoom generatoren
• Kompleet combi systeem.
• Clayton heetwatergeneratoren.
CLAYTON NEDERLAND B.V.
Celsiusstraat 5, 3316 AC Dordrecht
Tel.: (078) 613 98 11 - Fax: (078) 613 93 47
Internet: http://www.clayton.nl

A D RES.

P O S T C O D E EN PLA A TS:

_______________ J
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M inisterie van Econom ische Zaken

V eilig h eid

en

M ilieu

Exploitatiebedrijf Neptun wint
Milieuprijs voor de Scheepvaart 1997
M inister Jorrttsma van Verkeer en W aterstaat heeft op 27 novem ber 1997 in Den Haag voor de vierde m aal de
M llieuprijs voor de Scheepvaart uitgereikt. De w in n aar is het exploitatiebedrijf Neptun uit Nijmegen voor het
bouwen van de bunkerboot "Neptun 2" die het milieu op vele fronten ontziet. De bunkerboot "Neptun 2" is
bedoeld om gasolie. sm eerolie en d rin kw ater op Europese binnenw ateren aan de binnenscheepvaart te leve
ren.

Milieuprijs
De Milieuprijs voor de Scheepvaart is in
gesteld als stimulans voor Nederlandse
bedrijven en personen die werkzaam
zijn in de maritieme sector (scheep
vaart, scheepsbouw en -reparatie) met
hun vinding, proces of werkwijze op in
novatieve wijze bijdragen aan een scho
ner, (aquatisch) milieu. De prijs is een
wisselprijs in de vorm van een plastiek.
De prijs blijft eigendom van het Directoraat-Ceneraal Goederenvervoer.
Door de Minister van Verkeer en Water
staat is een commissie ingesteld: de Ad
viescommissie Milieuprijs voor de
Scheepvaart, die de inzendingen heeft
beoordeeld op een aantal vooraf be
paalde criteria. Voor het jaar 1997 heeft
de Commissie, in haar rol van jury, drie
inzendingen genomineerd. De Com
missie heeft vervolgens aan de minister
van Verkeer en Waterstaat een aanbe
veling gedaan wie de winnaar zou
moeten zijn en tevens voorgesteld een
der inzendingen eervol te vermelden.
Deze aanbeveling is door de minister
overgenomen.
Criteria ter beoordeling van de
inzendingen
Bij de beoordeling door de Commissie
worden de navolgende beoordelings
criteria gehanteerd, die alle even zwaar
meetellen:
* de inzending dient daadwerkelijk bij
te dragen aan de bescherming van
het mariene milieu, waaronder ook
het milieu in de binnenwateren
wordt begrepen; er dient een duide
lijk positief milieu-effect te zijn;
* de inzending dient bedrijfsmatig uit
voerbaar en toepasbaar te zijn, mede
vanuit oogpunt van kosten-baten;
* de inzending dient innovatief te zijn;
* de inzending wordt beoordeeld op
duurzaamheid en preventieve aspec
ten; er wordt beoordeeld of de inzen
ding brongericht dan wel effectge
richt is - voorkómen van vervuiling in
plaats van opruimen achteraf - en of
het schone technologie betreft;
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* de publiciteit rond de winnende in
zending moet bijdragen aan een
goed imago voor de scheepvaartsec
tor op milieugebied en er dient een
voorbeeldwerking vanuit te gaan
voor de overige betrokkenen in de
sector.
Nominaties
Door de Adviescommissie Milieuprijs
voor de Scheepvaart zijn drie inzendin
gen genomineerd, te weten:
* het excursieschip "Blaustirns" van het
samenwerkingsverband Hager/Wester, dat geheel op zonne-energie
vaart;
* de bunkerboot Neptun 2 van bun
kerbedrijf Neptun B.V., waarin milieubeschermende maatregelen zijn ver
werkt die ver uitgaan boven de
wettelijk vereiste;
* de nieuwe bodemstraalmachine voor
het stofvrij gritstralen van scheepsvlakken in droogdok van Smit Heus
C.V.
In het excursieschip "Blaustirns" dat
Hager en Wester voor het Fryske Gea
gebouwd hebben, wordt de zon als
energiebron gebruikt. Het schip vaart
volledig op zonne-energie. Vorig jaar
deed deze inzending ook al mee, maar
inmiddels is in de praktijk gebleken dat
één en ander goed kan functioneren.
De inzending is niet alleen vanuit het
oogpunt van energiebesparing interes
sant, maar ook vanwege de geringe ge
luidsbelasting voor de omgeving. Als
het schip buiten gebruik is, worden
energieoverschotten aan het elektrici
teitsnet geleverd.
De bodemstraalmachine van SmitHeus is een mooi voorbeeld van de ver
enigbaarheid van economie, milieu en
veiligheid. Niet alleen kan de machine
in dezelfde tijd een groter oppervlak be
strijken dan met de traditionele metho
de, maar ook kan het werk in de nabij
heid
gewoon
doorgaan.
Het

vrijkomende staalgrit word namelijk in
de machine gerecycled en de vrijko
mende roest en verfresten worden af
zonderlijk opgeslagen. De machine is
bovendien uit ARBO oogpunt een ver
betering omdat ze in zittende houding
bediend kan worden in plaats van ge
bogen staande onder het scheepsvlak.
De Commissie is van mening dat de in
zendingen van de genomineerden alle
drie bijdragen aan een beter milieu in de
maritieme sector, bedrijfsmatig toepas
baar zijn uit oogpunt van kosten/baten
en als innoverend zijn aan te merken.
Vamil regeling
Tal van milieu-en energie-investeringen, die ook van belang zijn voor de
scheepvaart, genieten onder de VAMILregeling fiscaal voordeel doordat zij ver
sneld mogen worden afgeschreven. De
ministeries van VROM en Financiën ver
zorgen de uitvoering van deze regeling
die officieel heet: Regeling Willekeurige
Afschrijving Milieu-investeringen. De
winnende inzending voorde Milieuprijs
in 1994, namelijk de gesloten vetgesmeerde schroefas van IHC, zal waar
schijnlijk per 1 januari 1998 geplaatst
worden op de lijst van investeringen
waarbij gebruik gemaakt kan worden
van de VAMIL regeling.
Eervolle vermelding
De Commissie heeft besloten dit jaar de
inzending van Hager/ Wester, het ex
cursieschip "Blaustims", voor een eer
volle vermelding voor te dragen.

De "Neptun 2"
Bij het bouwen van de bunker
boot "Neptun 2" zijn allerlei
m ogelijkheden benut om een
graad van veiligheid en m ilieu
bescherm ing te realiseren die
duidelijk
uitgaat
boven
de
m inim um standaard.
SCHIPAWERFdeZEE FEB R U A R 11998

Fig.1. D eN eptun2.

Deze filosofie van het familiebedrijf van
de heer Wigman, daarbij actief ge
steund scheepswerf Grave, heeft geleid
tot een vaartuig vol innovaties. Het
meest in het oog springende kenmerk
is dat alle leidingwerk onder het boven
dek is weggewerkt zodat een in meer
dan één opzicht schoon werkdek over
blijft. Het dek is makkelijk begaanbaar,
want er zijn geen obstakels en de pun
ten waar lekkage kan optreden zijn of
wel vermeden ofwel er is gezorgd dat
zulke lekkages worden opgevangen en
afgevoerd naar een opslagtank. Wordt
er eventueel toch olie aan dek gemorst
dan zorgt een rand om het dek dat de
olie niet het water inloopt maar kan
worden afgevoerd naar diezelfde op
slagtank. Deze en andere innovaties
hebben weliswaar een duurder schip
opgeleverd dan wanneer het precies
conform de minimum eisen zou zijn
gebouwd, maar het betekent ook dat
het schip makkelijk te bedienen is, veilig
voor de eigen bemanning èn voor het
schip waar het al varende langszij komt.
In de binnenvaart worden de schepen
veelal varend bevoorraad, onder ande
re met brandstof en drinkwater. Dit al
les wettigt de verwachting dat het
schip zichzelf kan terugverdienen, veilig
is voor mens en milieu en - heel be
langrijk - een voorbeeld kan zijn voor
de concurrentie in binnen en buiten
land. Enkele van de ideeën zijn zelfs van
zodanige aard dat het waard is te over
wegen om ze in bindende regels over
te nemen.
De vinding
Het belangrijkste is milieutechnisch van
aard: een hoofddek en een loopdek zijn
zodanig geconstrueerd dat verontreini
ging van het oppervlaktewater is uitge
sloten.
Op de NEPTUN 2 worden fenders ge
bruikt in plaats van autobanden, er is
FEBRU ARI 1998 SCHIP*VVERFd»ZEE

een warmtewisselsysteem en de toege
paste overvulbeveiligings-systemen zijn
computergestuurd. Ook wordt gebruik
gemaakt van een reductie op de hoofd
motor en is als conservering een epoxycoating toegepast. De "Neptun 2" be
schikt over een ankernis, is voorzien van
een vuil-olietank en in het schroefassys
teem wordt (vanzelfsprekend) gebruik
gemaakt van biologisch afbreekbare
olie. De smeerolievaten worden in een
ruimte onderdeks ondergebracht.
Een prijswinnend ontwerp
De "Neptun 2" voldoet aan de vele,
strenge voorschriften en eisen van de
Nederlandse Scheepvaart Inspectie,
ADNR type N open, het BPR en RPR,
alsmede de eisen van Bureau Veritas
Klasse (* ) 1 3/3 E tanker/Flam, NI2 en
MACH. De doelmatigheid van de toe
gepaste noviteiten maakt het ontwerp
van de "Neptun 2" waardevol. Boven
dien biedt het aanzienlijke (milieu-)voordelen en loopt het in veel opzich
ten vóór op de huidige internationale
regelgeving in de hinnenscheepvaart.
Een veilige boot
Naast de milieu-aspecten stond veilig
heid centraal in de ontwerpfase. Dit
leidde tot een aantal innovaties die
door de gebruikers zeker gewaardeerd
zullen worden. Zo is de dekverlichting
uitgevoerd als voetveriichting. Verder is
voorzien in handbescherming bij de
slanghaspels en is er een touwopbergsysteem voor in de winter. Bovendien
kan bij dreigende ijsafzetting het dek
worden verwarmd.
Vriendelijk in onderhoud en gebruik
De "Neptun 2" is gebouwd uit zeer
hoogwaardige materialen. Voor de af
werking werd gebruik gemaakt van
hoogwaardige verven en epoxylakken
en is er veel met aluminium gewerkt.
Dit leidt tot een zeer glad schip met een

minimale onderhoudsbehoefte, De ge
bruiksvriendelijkheid van de "Neptun
2" uit zich al door het lage geluidsni
veau van slechts 70 db in het stuurhuis,
in de winkel en aan dek, zowel tijdens
de vaart als tijdens bunkerwerkzaamheden. Bediening van pompen en afslui
ters worden centraal vanuit het stuur
huis door de computer aangestuurd.
Zware zaken hoeven niet door de opva
renden getild te worden. Samen met
de veiligheidsvoorschriften maakt dit
het werken met en op de "Neptun 2"
tot een aangename bezigheid.
Kerngegevens
Lengte over alles
Breedte over alles
Holte in de zijde
Hoogte tot loopdek
Laadvermogen
Tankinhoud gasolie
Tankinhoud smeerolie
Tankinhoud drinkwater
Tankinhoud vuiiolietank
Snelheid geladen
Voortstuwing
Kopschroef

29,00 m
5,50 m
2,20 m
2,80 m
150 ton
125 m 3
12 m 3
20 m 3
3 m3
18 km/u
294 kW
25,7 kW

Exploitatiebedrijf Neptun b.v.
Postbus 564
6500 AN Nijmegen
tel: 024.3774852
fax: 024.3788275.
Samenwerkingsverband Hager/Wester
Technisch Buro
Firma A.E, Wester
Hager B.V.
Postbus 74
Garde jagerswei 4
9000 AB Grouw
9001 ZP Grouw
Tel: 0566.622209 Tel: 0566.621335
Fax: 0566.624028 Fax: 0566.623840
Smit Heus C.V.
Stolwijkstraat 51
3079 DN Rotterdam
Tel: 010.4799444
Fax: 010.4833000
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Viscount
Scheepswerf Niestern Sander BV te
Delfzijl heeft op 14 november jl. het
droge ladingschip Viscount, bouwnummer 808, opgeleverd aan Beek
Scheepvaartkantoor te Groningen.
Het is het eerste schip breder dan 16
meter (de breedtemaat van de Gro
ninger kunstwerken) dat in de provin
cie Groningen is samengesteld en af
gebouwd. Assemblage vond plaats in
dok I van de werf gesitueerd in de bui
tenhaven van Delfzijl.
Ringsecties met een lengte van 15.60
m en een maximaal gewicht van 350
ton werden middels RoRo-transport
met een ponton van de binnendijkse
nieuwbouwwerf naar het buitendijkse
drijvende dok vervoerd alwaar aan- en
afbouw plaatsvond.
Het schip, bestemd voor vervoer van
droge lading beschikt over twee iden
tieke ruimen, waarbij tanktop en zij
wanden extra zwaar zijn uitgevoerd
om het schip geschikt te maken voor
laden en lossen middels zware grijperinstallaties.
Ook is de tanktop uitstekend geschikt
voor vervoer van zware coils.
Het schip beschikt over een doorlo
pend hoofddek met voor een bak met
daaronder voorplek, boegschroefruimte en deeptank.
Daarachter bevinden zich ruim 1 en 2,
de machinekamer en de achterpiek.

Foto: Aerophoto Eelde.

noodgeneratorkamer,

C02-ruim te,
wasserij en in het accommodatiedeel
een kombuis, beide messrooms en

Inh o ud ruim l

181.115 cft

Inhoud ruim 2

180.470 cft

proviandruimten.
Het dekhuis bevat de accommodatie-

Tanktopbelasting

hutten en de navigatiebrug.
Algem ene gegevens:

Ruim 1
Ruim 2
116,50m
1 1 0,00 m
16,50 m
9,20 m

Lengte oa
Lengte 11
Breedte mal

6,85 m
8130 ton
10891 ton
4999 ton

Het laadruimgedeelte heeft een dub
bele bodem waarin ballastwater-,
brandstof-(MDO) en drinkwatertanks
zijn ondergebracht. De bodem is te

Snelheid:

vens voorzien van een pijpentunnel
waarin de afstandbediende afsluiters

Klasse:
LR * 100 A l , Deep sea * LMC, UMS,
SCM, heavy cargo. discharge by
heavy grab, loading St unloading

zijn ondergebracht met de leidingsys
temen. In de dubbele huid zijn ballastwater-en overflowtanks gesitueerd. De
ballasttanks zijn L-vormig.
De mimen worden afgesloten door
hydraulic folding luiken die openen
naar voorschip voor ruim 1 resp. ach

Proeftochtsnelheid 12,5 kn

aground, Finnish-Swedish ice class

De motorkamer is zodanig ingedeeld

Waterballast
Drinkwater
Smeerolie
Vuile olie
Vuil water

340 m 3
57 m 3
3000 m 3
66 m 3
16 m 3
16 m 3
16 m 3

Luiken:
Hydraulicfoldingluiken, gesloten aan
onderzijde, 25% van het oppervlak
open aan bovenzijde.
Luikbelasting
1,75 ton/m2 UDL
Ruimventilatie:
Mechanische toevoer, natuurlijke af
voer, 31.000 m 3 uur/ruim. Twee explosievrije ventilatoren per ruim.

(geïnstalleerd door RECON)
Hoofd motor:

Laadruimten:

Tandwielkast:
Lohmann St Stolterfoht GCS 710, re

Op het tussendek bevinden zich de
hulpmotoren,
smeerolievooorraadtanks, gasolietanks, M DO dag-en settlingtanks.
Op het hoofddek bevinden zich de

Breedte ruim 1
ruim 2
Vrije hoogte
Coaminghoogte
Laadhoofdopening

14,50
14,50
9,05
1,05

motorkamerschacht met daaromheen

m im i
3 7 ,2 0 x 1 2 ,7 0 m
Laadhoofdopening
ruim 2
37,20 x 12,70 m

m
m
m
m

1 x Scania DS114, 320/352 kW, 250
kVA, 1500/1800 tpm.
1 x Scania DS 9, 134 kW, 135 kVA,
1500 tpm.
Nood set:
1 x Valmet 320-dg, 30 kW 32 kVA,
1500 tpm.
Uitrusting:
Stuurinstallatie:
Balansroer met 2 x 70° roerhoek, fa
brikaat Bot Groningen.
Stuurmachine: Ulstein Frydenbo, type HS 82 D, 2 x 70.
Boegschroef: Lips type FT04, 270
kW, met vaste schroef, diameter
1200 mm.
Anker en meergerei:
Voorschip: 1 x Hatlapa hydraulische
ankerlier met 2 x 2295 kg poolankers met in totaal 495 m, 44 mm U3
ketting. Lier voorzien van twee verhaalkoppen.
Achterschip: 1 x Hatlapa elektro-hydraulische kaapstander.
Reddingsmiddelen:

M achinekam ersystem en:

Lading systemen:

42,00 m
40,20 m
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Reeferplugs geen

MAK 6M 32, 2640 kW MCR, 600
tpm.
Koppeling:
Vulkan Rato type S3130/2200.

Lengte ruim 1
ruim 2

storeruimten hoofdschakelbordruimte, AC-ruimte, stuurmachinekamer,

148 TEU
325 TEU
60 ton
35 ton TEU
40 ton FEU

C O j brandblus- en rookdetectie in
stallatie fabrikaat Ajax.

Tankinhouden:
MDO
Gasolie

Onder het tussendek bevinden zich de
voortstuwingsinstallatie,
zeeinlaat/beunkasten, ballastsysteem, separato
ren, zoetwatermaker, bilgeseparator,
sludgetank, dirty olietank, sewagetank
en lekolietank.

Opluiken
Totaal stelplaatsen
Stackload in ruim
Stackload op luiken

87 TEU
90 TEU

lc .

terschip voor ruim 2.

dat olietanks zo min mogelijk aan de
huid grenzen.

22,5 mm
22,5/18/16 mm

Containercapaciteit:

Hoofdafmetingen:

Holte
Diepgang
Draagvermogen
Deplacement
Gross tonnage

Tanktopdikte
Zijwanddikte

20 ton/m2

Dieselgeneratorsets:

ductie 3,53:1, met secundaire PTO
250 EkW, 1500 tpm, voor asgenera
tor.
Schroef:
Lips verstelbare 4 blads schroef, dia
meter 3600 m m, 172 tpm, materi
aal Cunial.
Asgenerator:
Van Kaick 180 kW, 224 KVA, 1500
tpm.

1 x Vrije valbootinstallatie met elektro-hydraulisch davitsysteem, ca
paciteit 17 personen, fabrikaat
Hatecke.
1 x Rescueboot, type Spurt, fabrikaat
Mulder & Rijke.
1 x Rescueboot-vlottendavit, fabri
kaat UMOE Schat Harding.
2 x Reddingvlotten, 16 persoons, fa
brikaat RFD.
1 x Reddingvlot, 6 persoons, fabri
kaat RFD.
Conservering:
Verfsysteem: Sigma Coatings.
Navigatie apparatuur:
INA/ Utton Marine.
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S C H E E P S W E R K T U I G K U N

E

door J.W . Schutte

Krachten op sjorrings,
een vergelijkend onderzoek (deei d
De heer Schutte ii oud-docent Hogeschool Zeeland,
lid Examencommissies Zeevaartdiploma's

1.0 INLEIDING.
Een zeer belangrijk onderdeel van de
werkzaamheden die moeten worden
verricht om een schip zeeklaar te ma
ken omvat - als deze deel uitmaken van
de lading - het op de juiste wijze sjorren
van zware voorwerpen (geen contai
ners), die op C.P.-schepen in een sub
stantieel aantal gevallen - in verband
met de vaak grote en soms grillige af
metingen aan dek worden vervoerd.
Het is van uitermate groot belang be
doelde voorwerpen zodanig te sjorren
dat ze niet levendig kunnen worden en
niet zullen / kunnen gaan 'drijven'.
Vertrekt het schip, met aan boord bo
venbedoelde lading(en) die niet vol
doende en / of op de juiste wijze is / zijn
gesjord, dan is het eigenlijk onzeewaar
dig. Havenautoriteiten bijvoorbeeld
Port Control - kunnen het schip dan
'vast'-houden tot aangetoond is dat
voldaan is aan alle eisen van zeewaar
digheid.
Verzekeringsmaatschappijen - zoals
Lloyds Underwriters - vermelden in de
betreffende polissen o.m. bijzondere ei
sen waaraan stuwage en sjorren van
daarvoor in aanmerking komende la
d in gen ) moet(en) voldoen willen zij bij
schade aan het goed deze vergoeden.
Het is duidelijk dat de scheepsleiding gezagvoerder en officieren - maar ook
verantwoordelijken van sjorbedrijven in
staat moeten zijn te bepalen hoe en

met welke materialen er gesjord moet /
kan worden. Daartoe dienen deze
mensen inzicht te hebben in de krach
ten en daardoor veroorzaakte versnel
lingen die ontstaan als een schip slin
gert, stampt en dompt. Het gestelde
veronderstelt inzicht in de "Dynamica"
of "Krachtenleer". Vermeld moet wor
den dat de grootten van de krachten
die op een in zeegang 'bewegend'
schip werken door het grote - en bo
vendien nog variabele - aantal parame
ters nooit helemaal exact kunnen wor
den vastgesteld.
Hieronder zullen drie methoden wor
den besproken / vergeleken waarmee
het benodigde aantal sjorringen - vol
doende om het voorwerp veilig te ver
voeren - kan worden gevonden / bere
kend.
De drie methoden zijn:
1. Toepassing van relevante rekenregels
uit de klassieke Dynamica,
2. Toepassing van "Annex" 13, Code of
Safe Practice for Cargo-Stowing and
Securing,
3. Toepassing van zgn. Vuistregel(s).
De drie methoden worden eerst in
meer algemene zin behandeld / onder
zocht. Enige algemene opmerkingen
over het sjorren worden gemaakt.
Daarna wordt het aantal sjorrings door
middel van een voorbeeld op de be
sproken manieren berekend, de uit

komsten vergeleken en conclusies ge
trokken.
2.0 BESPREKING VAN D E DRIE BOVEN
GENOEMDE METHODEN.
2.0.1 Toepassing van methode 1.
Nagegaan wordt w e lk e krachten - als
het schip slingert, s ta m p t en dompt op bijvoorbeeld aan d e k staande colli
werken. Wil men vo o rko m en dat deze
colli daardoor gaan bew egen dan zul
len genoegzame voorzieningen - bij
voorbeeld in de v o rm van sjorrings moeten worden aang eb rach t. De sjor
rings worden zodanig gezet dat zij pre
cies dwars - resp. langsscheeps staan.
Eerst worden de dwarsscheepse-, daar
na de langsscheepse-en tenslotte de
verticaal werkende krachten onder
zocht. Een sam envatting, waarin ook
de invloed van de w in d , de mogelijk
heid tot kantelen en d e invloed van vrij
water aan dek m et betrekking tot het
aantal sjorrings, w o rd t onderzocht, be
sluit de behandeling v a n de eerste me
thode.
Dwarsscheeps.
Het schip heeft e en bepaalde helling
(zie figuur 1 ) w aard o o r de lading - als
hij niet door sjorrings zo u worden te
gengehouden - n a a r rechts zou glijden.
Opgeschreven kan w o rd e n :
XFH= 0 en £FV = 0
Hieruit volgt:
G.sin <p0 = F '^ cos « + Fw.
Als het collo op h e t p u n t staat naar
rechts te glijden dan is Fw = Fwrlvlx.
Voor de m axim ale wrijvingskracht
geldt:
Fw,max(d) —F*Fn(d)'

Na enige herleiding k a n worden opge
schreven:

F'*d)= [G sin(‘Po '

/ cos(cc...(1).

Het Smith-effect is n ie t ingecalculeerd.
Een in zeegang v a r e n d schip slingert
vrijwel altijd. De slingerhoeken zijn veel
al variabel, d.w.z. d a t z ij niet over elke
zijde steeds dezelfde w aard e hebben. Er
ontstaat een niet enkelvoudige min of
meer gedwongen trillin g waarvan ech
ter de trillingstijd - en dat blijkt uit de
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praktijk - hoogstens 20% afwijkt van
T ns = natuurlijke slinger / trillings-periode van het schip. De tangentiele ver
snelling die door het slingeren / trillen
ontstaat bereikt zijn maximale waarde
op het moment dat het schip gaat te
rug slingeren (figuur 2)

2.0.1.1 Slingergedrag van een schip in
golven (figuren 3 ,4 , 5 en 6)

dempend vermogen aanwezig, waar
door energie ontstaan door de werking
van 'wind en golven' weer wordt 'te
ruggeven' aan lucht en water. De be
weging van zo'n systeem kan worden
beschouwd als de een of andere com
binatie van twee grondpatronen:
1. Een sinusvormige slingering die de
cyclische transformatie van poten
tiële energie (aanwezig in het schip
als het een helling heeft) in kineti
sche rolenergie afbeeldt / voorstelt
en vice versa.
2, Exponentiële toe-dan wel afname
van de grootte van de slingerhoeken (divergent dan wel convergent)
die aangeeft of er energie wordt
toegevoegd dan wel verbruikt.
Negatieve demping wil zeggen dat het
systeem meer energie onttrekt aan
wind en / of golven dan afstaat waar
door de amplitude = slingerhoek in de
tijd steeds groter wordt. Positieve dem
ping betekent dat meer energie aan de
omgeving wordt 'teruggegeven' dan er
aan wordt onttrokken; hierdoor wordt

Een (elk) schip kan in dit geval worden
beschouwd als een dynamisch nonconservatief systeem met daarin "opge
slagen" twee vormen van energie: kine
tische en potentiële. Eveneens is er

de amplitude = slingerhoek steeds klei
ner in de tijd. Het kan gebeuren dat de
slingerhoek - na een zekere waarde be
reikt te hebben constant blijft; dit duidt
erop dat een evenwichtstoestand is

Uiteindelijk kan dus worden geschre
ven:
Fum(d) = G / g * "I" * (p0 * ^jt2 / Tnsi ...(2),
waarbij cp0 in rad. wordt uitgedrukt.

Opgeschreven kan worden:
FUn(d)=m-aun=C / g * « ‘ " 1"
Hierin is:
a = hoekversnelling = d2 *ip / dt2
a = -tp0 * co2, waarbij <p
de grootste uitwijking / slingerhoek is
en voor de cirkelhoeksnelheid co = 2 * tt
/ Tm genomen wordt.
Verderop zal het gestelde aangetoond
worden.
"I" = de afstand van de slingeras - die
aangenomen wordt door "G " = zwaar
tepunt van het schip te gaan - tot
zwaartepunt collo.
De positie van een collo is bekend:
K en "a" = afstand uit hart schip.
Met deze gegevens kan "I" worden be
paald;
" I" = \f[(Kg - K G )2 + a2]
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ontstaan (energie in = energie uit).
Opgeschreven wordt de formule:
<p= <p0 * e Bn®/2|r®* coso>*t, waarin:
(p0 = maximale amplitude,
B, = resulterende dempingscoefficient:

=

^A'

Bh = hydrodynamische dempingscoeffi
cient,
Ba = aërodynamisch dempingscoeffi
cient,
)r = massatraagheidsmoment t.o.v.
langsscheepse as * door C, waarbij ei
genlijk meegeteld zou moeten worden
het hydrodynamisch massatraagheids
moment,
(o = cirkelhoeksnelheid: 2 n / T re waarin
Tns = natuurlijke trillingsperiode schip,
t= tijd in sec.
De natuurlijke slingertrillings-periode
van een schip kan proefondervindelijk
worden bepaald of door middel van
een formule berekend.
Proefondervindelijk op zee:
Bepaal zo nauwkeurig mogelijk de tijd
nodig voor een volledige slingering (bij
voorbeeld door een stopwatch te ge
bruiken) en herhaal dit minstens 20 x.
Bepaal hiervan het gemiddelde: men
heeft dan een voldoend nauwkeurige
waarde vastgesteld.
Formule:
T n, = 2 * C * B / VG'M0, waarbij B =
Breedte schip volgens de mal in m,
G'M 0 = melacentrlsche hoogte in m en
C = 0,373 + 0,023 * (B / T) - 0,043 * (L
/ 1 0 0 ); L = Lengte van de waterlijn in m
en T = gemiddelde diepgang naar de
mal in m.

R M o rw rtte o f N jra m o r a n te

Figuur S

Als de waarde Br = (BH ± BA) > 0, dan is
het schip dynamisch stabiel, d.w.z. dat
het schip niet zal opslingeren, zelfs ai is
Ba negatief. De amplitude van elke vol
gende slingering zal kleiner zijn en er
wordt steeds minder kinetische energie
'opgeslagen'. Als de restdempingscoef22

ficient Br < 0 is, door welke
oorza(a)k(en) dan ook, dan zullen de
slingerhoeken zeer groot worden (het
schip is dynamisch onstabiel); er wordt
steeds meer kinetische energie in de
vorm van toename van 'rolenergie' in
het schip 'opgeslagen’ met als 'moge
lijk' eindresultaat: kapseizen (figuur 3).
De verhouding tussen de natuurlijke
slinger / tri11ings-periode van het schip
en de ontmoetingsperiode (= ! „ ) be
paalt - afgezien van de demping - de
grootte van de slingerhoeken (zie figu
ren 4 en 5).
T 0 = k / (Cc| + vs * cos 0); A. = golflengte
in m, Cg = golfsnelheid in rn/sec., vs =
scheepssnelheid in m/sec. en 0 de hoek
tussen de richting van waaruit de gol
ven komen en de koers van het schip in
graden. Men kan hetgeen figuur 5
toont globaal als hieronder staat ver
woorden:
1. Tm / T 0 —>0 ; dit betekent dat de 'zas' van het schip steeds loodrecht
op het golfoppervlak staat, de G'M 0waarde is zeer groot (het schip ge
draagt zich min of meer als een
vlot).
2. T ns / Tq —) oo * dit duidt erop dat de
gedwongen slingering verdwijnt, de
slingerhoek is nagenoeg " 0 ", de
G'M 0-waarde is klein (het schip ge
lijkt op een stok die verticaal in het
water drijft).
3. Tm /T 0 = 1 ; in dit geval worden de
slingerhoeken zeer groot, bij elke
passage van een golf krijgt het schip

een extra impuls. Men spreekt van
synchronisme.
Slingerhoeken kunnen door negatieve
demping en / of (bijna)synchronisme
zeer grote waarden bereiken waardoor
de lading - ondanks alle voorzorgs
maatregelen - levendig kan worden en
gaat schuiven. Er is dan sprake van
asymmetrische belading die met de
grote tot zeer grote slingerhoeken kan
resulteren in het omslaan van het schip.
In figuur 6 kan men met behulp van de
verhouding TTO / T 0 en de (geschatte)
demping de versterkingsfactor q> / a g
vinden en dus <p0 = max. slingerhoek.
Voor een zgn. 'trochoïde-golf' kan men
a g (= golfhoek) berekenen met de for
mule:
a g<max) = H / X * 180°, waarin H = golf
hoogte en X = golflengte.
Er is nog een andere manier om de
grootte van de max. slingerhoek te vin
den; deze zal worden behandeld bij de
'voorbeelden'.
De in aanhef van 2.0.1.1 genoemde
formule staat enigszins aangepast hieronder-omdat deze schrijfwijze voor het
uitvoeren van berekeningen met het re
kenprogramma van de schrijver van dit
artikel noodzakelijk is.
(_ !S )

<(»1 + <j>0 e ' ^ I ' cos (vr/J
Betekenis afkortingen:
rel = dtp /dt, x = t, zie verder hiervoor.
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( - I e*)

i m

r c l = - l V>eK 2 I &^n(g) cos(°%) - ((»Qe 2 1 sin(a>x)o>
2

I

Betekenis afkortingen:
rc2 = d2cp/dt2, 2ie verder hiervoor.

10
4

(_1 M
( - !& )
(-1 & )
0 2 ^' B 21 n(e)2 cos(o>x) , 4>0g 2 ^' B 1n(e)sin((Oft) tu_rv> 2 1 'cos (c.%) io2
P
I

In de inleiding van deze sub-paragraaf
is opgemerkt - zie nogmaals figuur 3 dat de mogelijkheid aanwezig is dat na
enige{?) tijd de grootte van de slingeringhoeken vrijwel constant blijft. Dit
betekent dat de coëfficiënt B = BR = 0
(energie in = energie uit). Men kan dan
voorrei enrc 2 schrijven:
rc 1 = dip/dt = - <p0.ü).sincot en
rc2 = d 2<p/dt2 = - (p0.w2.cosü)t =

-rp.w2

De maximale waarde van cp = cp0 dus
kan worden geschreven
d2(p /dt2 = a = - ip0.ar'
Hieruit weer

Daarmee is aangetoond dat formule (2)
voor de hierboven verwoorde vooron
derstellingen juist is.
Langsscheeps.
Dezelfde manier van werken wordt toe
gepast als bij slingerend schip. Voor <p
dient nu ip = stamphoek te worden ge
lezen. Het schip wordt geacht te stam
pen om een dwarsscheepse as die ligt
in de doorsnede van het spantvlak door
het zwaartepunt van de waterlijn met
het horizontale vlak door het zwaarte
punt (= G) van het schip. De afstand
van deze as tot het zwaartepunt van
het beschouwde collo wordt "I" ge
noemd. Verder wordt verwezen naar fi
guren 7 en 8.
De natuurlijke stampperiode kan wor
den gevonden met de formule:
TnM= 2.rt.V[J'l/(A.G'Ml), mits de stamphoeken niet te groot zijn.
Betekenis gebruikte afkortingen.

Tnst = natuurlijke stampperiode schip
in seconden,
)',
= langsscheeps massatraagheidsmoment inclusief de hydrody
namische, coëfficiënt in kg.m2,
A
= déplacement schip in kN,
GM, = langsscheeps
metacentrische
hoogte in m.
Over het algemeen is de stampperiode
aanmerkelijk kleiner dan de slingerperiode. Uit zekere onderzoekingen zou
blijken dat schepen veelal 'gedwongen'
stampen, d.w.z. stampen met de
schijnbare golfperiode T 0 (zie hiervoor)
en niet met hun eigen periode. Daar de
perioden van werkelijke golven aller
minst constant zijn en bovendien het
langstraagheidsmoment van een schip
beduidend groter is dan zijn dwarstraagheidsmoment blijkt gedwongen
stampen in werkelijkheid minder vaak
voor te komen dan gedwongen slinge
ren.
Men neemt als waarde voor de stamp
periode wel
« Tns / 3 tot 2 * Tm / 3.
De formules voor het stampen zijn:

F'^d ={Gsinv)r0- f |FJ/cosY(3).
U , = G /g ."l".y 0.4rc2/T2nst (4).
De afstand "I"' = V[(XA - X g)2 + )Kg KG)2], waarbij XA = afstand zwaarte
punt waterlijn tot A,t schip, X(] = af
stand zwaartepunt collo tot A,L schip,
Kg = afstand zwaartepunt collo tot basis
en KG = afstand zwaartepunt schip tot
basis.
Domper).
Onder dompen wordt verstaan het
evenwijdig in-resp. uittreden van het
schip, zie figuur 9. Uit proeven gedaan
in sleeptanks blijkt dat de maximale
evenwijdige inzinking / uittreding (= u0)
ongeveer gesteld kan worden op L/80,
waarbij "L" de scheepslengte is.
Voorondersteld wordt dat het schip
zgn. 'ongedempt' dompt.
Men kan schrijven.
u
= u0.coso)t en
du/dt = —u 0.ü) .sinco t en
d2u/dt2 = -u().o)2cos(j)t, hierbij is
w = 2jtATnd
d 2u/dt2 = -u. 47t2/T2fKi
/

De optredende 'vertikale' kracht
(= F^tk») wordt dan bij u = u0.
F^ -m -d W «
(G/g).(L/80).4rt2/T2nd (5)
Vaststelling dompperiode (= T J .
Gebruikt wordt de formule afgeleid on
der (5), waarbij \ , L = oppen/lakte wa
terlijn in m2, V = waterverplaatsing in
m3, a = waterlijncoëfficient en 5 = volheidscoëfficient.
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Fvfdo, = V

u().dichtheidwjtpr = V.dicht-

•«•«W g -M o ^ ^ n d O f
F^ > = L.B.«.u 0.dichtheidwa|er = L.B.T.S.
d ich th e id ^ /g .u0.4n2^ 2^ en als ge
steld wordt dat a - 8 en Jt2 - g kan ge
schreven worden: Tnd ~ 2.VT sec., waar
bij T gemiddelde diepgang in m.

gevallen bepaald; zie figuren 1 , 2,7,8 en
9.
1. Bij de grootste slingerhoek en
2. Bij de grootste stamphoek.
1. De min.-waarde van Fn(d) = Gcoscp0
- Fv<do) COS(Po - Ftan(d) SinP ~ Ftar(l) S'n5

De kracht die het collo op het dek uit
oefent (als schip niet stampt en slingert)
wordt:

+ ( Fs<d)S in a )

2. De min.-waarde van Fn(l) = G cosy 0Fv(do) COSV o - Ftan(d) s in P - FUn(0 S' " 5 +

Fz - G I F ^ Ó )
Samenvatting.
De bewegingen van een schip in zee
gang zijn zeer complex en de daaruit
voortvloeiende op het schip werkende
krachten / versnellingen kunnen - zo
blijkt uit het voorgaande slechts door
afzonderlijke beschouwing met een re
delijke mate van betrouwbaarheid wor
den berekend. Herhaald worden de for
mules 1 t/m 6 .
f'vdi

= [Fsin«p0 - fF

g/cos« (1),

Fun<d, =m.T.90.4n-Vr2n!(2),
F'so) =[GsinVo- f lF„(|)]/cos7 ( 3 ),
Fu*o = m . T > 0..4rtVT 2mt(4),
F * * , = m.L/SCMrtVT2^ (5) en

F,

-C ± F^ (6).

De waarde van de verticaal op het dek
werkende kracht - waarvan de reactie
de normaalkracht is - wordt voor twee

Kantelen (zie figuur 10).
Als het collo nog juist niet kantelt
(dwarsscheeps in het getekende geval)
zonder dat er sjorrings zijn aangebracht
dan moet gelden:
Fy * h/2 < F^ * b/2 (9).

De onder (1) en (2) berekende minimum-waarden geven - als het collo op
het punt staat te gaan glijden naar resp.
rechts en naar achteren - eveneens mi
nimum waarden voor resp.
en
Fwmajt(iy °*if heeft weer tot gevolg dat de
krachten in de sjorrings groter worden.
Verder moet nog de windkracht op het
collo in rekening worden gebracht; deze
is voor slingeren F V ^ = Pwjnd Acolo(d)
,cos(p0 en voor stampen F V ^ = PïVlrld
Adkx» • COSV0' waarbii Pwind = winddruk

in kN/m 2en A = I * h resp. b * h m2.
Er moet voldaan worden aan twee
evenwichtsvoorwaarden I Fv = 0 en I
Fh = 0, als de mogelijkheid van kantelen
voorlopig buiten beschouwing wordt
gelaten.
Naar rechts glijden.
GsimpO + Flan(d) cos|3 + F V ^

= F '^

Is de 1 e term groter dan de 2e dan
moeten eventueel extra sjorrings wor
den aangebracht om kantelen te ver
hinderen. In dat geval schrijft men:
Fy * h/2 < Fnd *b/2 + F * , * c (10), hierbij
is c + [V(b2 + h2)] sinq, waarbijc, = (90 a+ arctnb/h).
Vrij water aan dek.
Een heen en weer klotsende watermas
sa oefent op een aan dek staand collo
een kracht uit die zeer moeilijk te bepa
len is. Daarom zal hier geen poging
worden gedaan deze kracht vast te stel
len maar word(t) (en) dezelfde waarde
(n) aangenomen als bij Annex 13 van
de IMO en is 1 kN/m2. Deze kracht
wordt veelal Fw(d) dan wel Fw(l) ge
noemd.
Formule (7) krijgt in het rechterlid dus
nog een toevoeging nl. Fw,d) = 1 * 2 * 1
cos(p0 kN, hetzelfde geldt voor formule
( 8 ) ,F w(1, = b * 2 * 1 c o s Vo kN.
2.0.2 Toepassing van Annex 13:
Methods to assess the effiency of securing arragements for non-standardized
cargo.

C0S® + Fwmax(d) ( = flC c O S tp , - F ^ COS<p0
- FW,(d) S in p " Flar>(l) 5 in a + FV d ) Sin« ] ) +

FvdoSin(P°
Uitgewerkt wordt dit:
F"*fl =
(sin,Po - f coscpg)) + Fun(d)
(cosp + f.sinp) + f .F ^ cos(p0 + f.Fun(T)
SinÖ -

Fvdo Sin%

+ F'w,nd(dJ /

(co sct +

f.sina) (7).

Figuur 10

Naar achteren glijden.
Uitgewerkt (zie boven maar nu worden
de symbolen van figuren 7 en 8 ge
bruikt):
F"*) = KG (sini|/0 - f,.cosVo)} + F ^ ,
(cos8 + f,.sin8) + fj.F ^ cosVo + fr Fün(d)
sinp - F ^ siny 0 + F'vvjnd(1)] / (cosy +
Vsiny) ( 8).
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Strekking van Annex 13.
De rekenwijze(n) die in deze Annex
word(t)(en) beschreven k(an)(unnen)
worden toegepast op zgn. 'non-stan
dardized' ladingen maar gelden niet
voor containers op containerschepen.
Zeer zware colli worden veelal op spe
ciale - door afschepers en verzekerings
maatschappijen voorgeschreven - wijze(n) gesjord. Dit betekent echter niet
dat hetgeen de Annex vermeldt over
de wijze(n) van sjorren van colli gebon
den is aan een zeker maximum ge
wicht.
De toepassing van de rekenwijze(n) van
de Annex dient te worden beschouwd
als een aanvulling op de algemeen gelSCHIPAWERFdtZEE FEB R U A R 11998

“Nedlloyd Bahrain”

K '"

cargo

lil' 11.'-1’:I heavy oil

(Xg) FROM A . p . p .
(Xg) FROM A . p . p .

= 3 3 . 3 9 in
= 3 3 . 1 6 in

L .C .F .

(XA ) FROM A . p . p .

= 30.3 6

=

MOM/cra TRIM =
DRAUGHT MEAN

''A

wcferoailasr

freshwater

L .C .B .
C .Q .G .

TONNES/cm

V

diesel oil

3 5 .5 9
31 6.75

m

tonnes/am
to n n es.m
= 9.49 m

TOTAL TRIM = 0 . 2 2

m

TRIM A F T

= 0 .1 1

m

TRIM FtfO.

= 0 .1 1

m

DRAUGHT A F T A T P . P .

=

9 . 5 0 m = ON MARKS A F T

= 9.59

m

DRAUGHT FWD.

=

9 . 3 6 m = ON MARKS FWO. = 9 . 3 8

m

AT P . P .

Algemene gegevens.
Lengte0.a.
= 173,020m
Lengteu
Breedtemax. = 027,146m
Breedte™,
Holteud
= 016,000m
Holt 6isttd
= 012 ,000 m
Holte2ndtd
= 007,450m
Diepgang ( zomer, z e e w a te r), onderkant kiel
Deplacement ( zomer, ze e w a te r)
Deplacement ledig uitgerust schip
W aterlijncoefficient ( zomerdiepgang, ze ew ater)
Blokcoefficient ( zomerdiepgang, ze e w a te r)
L.C.B. ( XB ) van ALL
C O G. ( Xg ) van ALL
L.C.F. ( XA ) van ALL
KM 0
KG
GG'
MOM/cm TRIM

KM
KG
GM
G1G
G'M

= 11 .04
= 9.97
= 2.07
= 0.06
= 2.01

in

m

m
in
n

165,0000m
027,1000m

010,1835m
32485.00 tonnes
09985.00 tonnes
0,7932
0,6948

= afstand drukkingspunt carène tot ALL
= afstand zwaartepunt schip tot ALL
= afstand zwaartepunt waterlijn schip tot ALL
= afstand aanvangsmetacentrum schip tot basis
= afstand zwaartepunt schip tot basis
= schijnbare stijging “G" door vrij vloeistofoppervlak
= eenheidstrimmoment in tonnes.meter/cm
Figuur 11
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C e n tra a ls ta a l
loopt graag op de
zak en vo o ru it.

Centraalstaal
levert niet alleen
voorgevormde
bouwpakketten voor
stalen en aluminium

PARTNERS IN

RELIABILITY

D .B.R, Ht Mn ISO 9001 gecertificeerd bedrijf I
DBR
•n is gespecialiseerd in het vervaardigen en / , s ” * Ts EGMen te .,
. . ------- .

.

•

I

n*ePvaart

Ibinnen kus,

™ 1

generatorsets, pompsets. compressorsets I «n grote vaart
austrie
en hulpsets, geheel volgens de wensen van ‘ * lndustr,»
•Offshore
de klant en overeenkomstig de eisen van
alle classificatiebureau* tot een electrisch LI •- Z
..eB
_
T ennnaus,rie
vermogen van ruim 1000 kW. Van al onze
' ° uw
producten heeft D.B.R. een uitzonderlijk grote
onderdelenvoorraad. D.B.R. beschikt over een eigen werkplaats
met servicedienst.

IMPORT

0

Dubbelwandige
?nspu.tle.d,n9en

gfoE&

P Buhscne
* * startsvstetTien
? * *
Hydra1*1

casco's, maar voert ook
deelopdrachten uit voor
werven. Karakteristiek is de
know-how op het gebied van
geautomatiseerde metaal(voor)bewerking. Hierdoor kan de
bouwtijd van schepen drastisch

D .B .R . b . v . , P.O.Box 9, Nijverheidsstraat 9, 3370 AA Hardinxveld,
Telefoon +31 (0)1&4 • 613200 Fax +31 (0) 184 - 612654.

teruglopen,zodat werven niet alleen
een hoger volume kunnen bereiken,
maar ook een scherpere kostprijs kunnen
realiseren. Onze informatieve brochure geeft
u meer details.

NOVENCO HI-PRES
AIRCONDITIONING
HEATING AND VENTILATION
FOR
M ARINE AND OFFSH O RE

Centraalstaal - De partner voor werven.

NOVENCO B.V.

CENTRAALSTAAL
Postbus 204,9700 AE Groningen - Holland
Tel. (+31) (0)50 5 422 122
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Design, delivery o f complete heating,
ventilation and airconditioning plants.
Delivery o f fans, unitheaters, weatherhoods
and accessories.

O

Bergweg-Zuid 115
2661 CS BERGSCHENHOEK
HOLLAND
Telephone : (31) 010 - 5214144
Telefax
: (31) 010 - 5213586
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dende principes van goede zeeman
schap en verkregen ervaring op het ge
bied van stuwen en sjorren van ladin
gen.
Het berekenen van de krachten en ver
snellingen op ladingen met de in An
nex 13 gepresenteerde rekenwijze(n) is
eenvoudig, temeer daar de bedoelin
gen met uitgewerkte voorbeelden wor
den verduidelijkt.
Eisen sjormateriaal.
Fabrikanten van sjormaterialen dienen
aan gebruikers de nominale breeksterk
ten van de materialen in kN te verstrek
ken.
Geïntroduceerd is het begrip "Maxi
mum Securing Load" ; dit begrip komt
overeen met het bekende "Safe Working Load". Het hangt van het materi
aal af hoeveel procent de MSLwaarde
van de breeksterkte is.
De 'Berekende sterkte' (= Calculated
Strength = CS) van sjormaterialen met
behulp van de Annex 13-rekenwijze(n)
is gelijk aan de MSL-waarde gedeeld
door 1,5 {= een veiligheidsfactor). De
redenen voor deze veiligheidsmarge
zijn de mogelijkheid van ongelijke ver
deling van krachten tussen verschillen
de sjorrings, reductie van de sterkte ten
gevolge van
mogelijk verkeerde
montage enz.
Voorkomen moet worden dat sjorrings
die onder dezelfde hoek op het collo
zijn gezet ongelijk van lengte zijn.
Voornaamste randvoorwaarden.
* De afgeleide formules zijn mede ge
baseerd op de in tabel I te vinden
vooronderstellingen, zie bij remarks.
* De hoek die een sjorring maakt met
het dek dient bij voorkeur niet meer
te zijn dan 60°.
* De slingerhoek dient beperkt te blij
ven tot maximaal 30°; dreigt deze
hoek groter te worden dan dienen
adequate maatregelen te worden
getroffen zoals koers en / of vaart
veranderen / verminderen.
* Als men in de zee opstoomt met ho
ge snelheid kunnen de versnellingen
van tabel I groter worden; als dit
zich voordoet / dreigt voor te doen
dan moet vaart geminderd worden.
* Als men voor de zee wegloopt of
dwarszees vaart kunnen (zeer) grote
slingerhoeken ontstaan waardoor
excessieve dwarsscheepse versnel
lingen kunnen optreden. Men dient
in zulk een geval te overwegen van
koers te veranderen (zie ook opmer
king over preferabele maximale slin
gerhoek).
* Winddruk = 1 kN/m 2
* Kracht op collo door vrij klotsende
watermassa = 1 kN/m2 ; een vrije
watermassa kan krachten induceren
die veel groter zijn dan de hier aan
FEBR U A R 11998 SCHIP» WERFdtZEE

worden gebruikt om het aantal sjor
rings vast te stellen zijn niet bij 'alle'
scheepvaartmaatschappijen dezelfde.

genomen waarde. Neemt het schip
stortzeeën over dan moet de vaart
worden aangepast. De hiervoor
aangenomen kracht dient te wor
den toegepast tot een hoogte van
2 m boven het vrijboorddek of top
van het luikhoofd.
* Voor reizen in een beperkt vaargebied kunnen krachten door vrij wa
ter worden verwaarloosd.
* Een horizontale sjorhoek, d.w.z. een
afwijking naar voren of naar achte
ren van de zuiver dwarsscheepse
richting van de sjorring dient niet
meer te zijn dan 30°; is dit wel het
geval dan moet worden overwogen
de betreffende sjorring niet mee te
tellen bij het bepalen van het beno
digde aantal dwarsscheepse sjor
rings.

Vaak wordt nevenstaande rekenregel
toegepast: de gezamenlijke sterkte van
de sjorrings tegen het slingeren, aan
gemeenlijk elke kant van het zware
stuk, moet ten minste gelijk zijn aan het
gewicht van het zware stuk.
Hierbij gaat men uit van een tweevou
dige zekerheid, d.w.z. dat de, in bij
voorbeeld stalen sjordraad toe te laten
kracht, 0,5x de breeksterkte van die
draad is.
Ook in Annex 13 wordt een 'Rule of the
Thumb' aangehaald.
Daar neemt men de rekenregel:
Het totaal van de MSL-waarden (zie
hiervoor) van het sjormateriaal dient
aan elke zijde van het zware stuk ten
minste gelijk te zijn aan het gewicht van
het zware stuk.

Externe krachten.
Zie hiervoor tabellen I en II.

W ) =m-a(W ) + Fw(xy)+ W
F(*yz)
m
a(Xyz)

Fw(k y)

F<x ,

waarin

de letters onderstaande beteke
nissen hebben:
= langsscheepse-, dwarsscheep
se- en vertikale krachten,
= massa van het collo,
= langsscheepseen dwars
scheepse krachten en vertikale
versnellingen (tabel 1, table 2),
= langsscheepseen dwars
scheepse krachten verzoorzaakt door de wind,
= langsscheepseen dwars
scheepse krachten door vrije
watermassa's.

Deze vuistregels gaan uit van een
dwarsscheepse versnelling van - 1g =
9,81 m *s ‘2
3.0 Praktijk van het sjorren.
Algemene opmerkingen over het sjor
ren.
1. Loos in sjorrings is gevaarlijk.
Gaat het collo bewegen, dan ontstaan
veel grotere krachten in de sjorrings. De
sjorrings moeten zo worden aange
draaid dat de draden een bepaalde
voorspanning krijgen. Het is daarom

asymptoot
i*öd 9 /decade

r,=de onmoefingsoenode
r, =de natuurlijke slm gerpenode van het schio

Figuur 12

Opmerking: de wrijvingscoefficient
wordt in Annex 13 p genoemd en
niet!!!! "f". Wat in de Annex onder "f"
wordt verstaan vindt men onderaan ta
ble 5!
2.0.3 Toepassing zgn. ‘Vuistregels’.
De 'vuistregels' zijn ontstaan vanuit de
praktijk van het sjorren van zware ladin
gen / colli, maar de rekenregels die

van belang om tijdens de reis, nadat
het collo zich heeft gezet als gevolg van
indrukken van het stuwhout etc. de
spanschroeven aan te draaien en / of de
keggen van de onderstoppingen aan te
slaan.
NB! Voor gesjorde colli in de ruimen zal
dit in bepaalde gevallen zeer moeilijk
zijn, het blijft echter een zaak van grote
importantie.
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2. Lange sjorrings zijn minder effectief
dan korte.
Staaldraad is elastisch. De rek die op
treedt is tot op zekere hoogte recht
evenredig met de belasting en de leng
te en omgekeerd evenredig met de
doorsnede. Dit betekent o.m. dat in
dien men krachten wil opvangen in een
bepaalde richting geen sjorrings van
uiteenlopende lengten moeten worden
gebruikt. Indien het onvermijdelijk is
lange sjordraden te gebruiken, verdient
het aanbeveling dikkere draden te ne
men dan overeenkomt met de op te
nemen kracht, dit om de rek te beper
ken.
3. Ogen, sluitingen en sjordraden moe
ten goed met elkaar in lijn staan.
De opgegeven werkbelastingen op slui
tingen gelden alleen als deze goed in
lijn staan. De eventueel bij te plaatsen
ogen moeten van voldoende afmeting
zijn en goed bevestigd in overeenstem

ming met de optredende maximum
krachten. De lassen waarmee ogen
vastgezet worden, moeten bij voorkeur
K-lassen zijn. Nooit ogen direct aan
huid en / of spanten lassen.
4. Toelaatbare belasting.
Daar bij de bepaling van de op het collo
werkende krachten wordt uitgegaan
van extreme condities waarbij de
grootste krachten naar verwachting
niet al te vaak zullen optreden en dan
nog slechts gedurende zeer korte tijd, is
het in bepaalde gevallen toelaatbaar
hogere spanningen in de sjorrings toe
te staan dan normaal in constructies ge
bruikelijk is. Men rekent wel:
a. Voor staaldraad 1/2 van de door
de fabrikant opgegeven theoreti
sche breeksterkte van het materiaal.
Hierop eventueel correcties toepas
sen i.v.m. beperking van de rek.
b. Voor sluitingen en ogen 2x de op
gegeven werkbelasting.

5. Er kunnen vooral aan de einden van
het schip excessieve krachten op de la
ding werken; het is daarom aan te be
velen zware colli zoveel mogelijk in de
midscheeps te stuwen.
6. Men realisere zich dat op zware la
ding in de ruimen even grote krachten
kunnen werken als op colli aan dek.
7. Het sjorren van zware ladingen kan
het beste geschieden met staaldraad,
spanschroeven en sluitings.
8 . Neemt men sjordraad dubbel dan
rekent men dat de draad 1.5 x zo sterk
is als een enkele draad.
9. Het gebruik van sjorkettingen is al
leen toegestaan op voorwaarde dat de
haken aan beide einden op de juiste
manier zijn ingepikt, in het verlengde
van de ketting staan en het gespande
gedeelte van de ketting gestrekt loopt.

Het tweede deel van dit artikel verschijnt
in het maart-nummer van SWZ.
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Stand-by Vessel Telco Rider
In verband met een nieuw contract heeft Telco Marine B.V. In Den Helder, een dochteronderneming van
Vroon B.V. in Breskens, vijf schepen aan de vloot toegevoegd. De Oranjew erf In Amsterdam verzorgde voor
drie daarvan de verbouwing tot stand-by vessel. In dit artikel wordt de metamorfose van de traw ler Skoraberg tot Telco Rider besproken.

Fig. 7. De Telco Rider
in haar nieuwe ge
daante (foto: Oran
jewerf).

Behalve de Skoraberg werden nog
twee trawlers verbouwd en verder de
voormalige loodsboot Albatros en een
Urker kotter. De oude en de nieuwe na
men van de schepen, alsmede de be
trokken werven worden in onderstaand
lijstje vermeld.
Telco Reliever, ex Albatros
Oranjewerf, Amsterdam
Telco Rider, ex Skoraberg
Oranjewerf, Amsterdam
Telco Runner, ex Margretha
Oranjewerf, Amsterdam
Telco Rambler, ex Keldan
Werf Reimerswaal, Hansweert
Telco Ruler, ex UK 184
Scheepswerf Metz, Urk
De rol van stand-by schepen
Sinds de ramp met de Piper Alpha is het
gebruik van stand-by schepen in zwang
gekomen. Zij hebben als hoofdtaak het
redden van de bemanningen van off
shore platforms in geval van een cala
miteit, een taak die zij hopelijk nooit
zullen behoeven te vervullen. Daarnaast
FEBRU ARI 1998 SCHIP*WERFd»ZEE

komen zij in actie bij 'man overboord'
van het platform. En tenslotte spelen zij
een rol bij de oefeningen die op de plat
forms regelmatig worden gehouden
om op de eerder genoemde eventuali
teiten voorbereid te zijn.
Om deze taken snel en onmiddellijk te
kunnen uitvoeren, moet het schip
steeds in de buurt van het platform blij
ven.
Voor stand-by schepen op het Neder
landse deel van het Continentale Plat
gelden richtlijnen uit het Mijnregle
ment. Verder stellen de betrokken
oliemaatschappijen veelal aanvullende
eisen.
De eisen betreffen o.a. het beschikbaar,
zijn van een tweede, onafhankelijke
voortstuwingsinstallatie, de opnameca
paciteit voor geredden en de uitrusting
van het schip (reddingmiddelen, com
municatie, medische voorzieningen
enz.).
De Skoraberg
De hektrawler Skoraberg werd in 1977
gebouwd door P/F Skala Skipasmidja te

Skala op de Faeröer, waar het schip ook
werd aangekocht.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a.
39,75 m.
Lengte l.l.
34,50 m.
Breedte mal
8,84 m.
Holte hoofddek
4,15 m .
Holte shelterdek
6,35 m.
Diepgang gemiddeld
3,80 m.
De hoofdmotor is een B&W Alpha die
selmotor, type 8V23L, van 832 kW bij
900 tpm, die een verstelbare, vierbladige schroef in een straalbuis aandrijft. De
motor is afgesteld op 748 kW en daar
mee bereikt het schip een maximum
snelheid van 13,2 kn.
Verder zijn er twee generatorsets van
elk 120 kW.
DE VERBOUWING
In de eerste plaats werd alle overbodige
uitrusting verwijderd. Dit betrof in het
bijzonder de uitrusting voor het vangen
en verwerken van vis, maar ook uit de
machinekamer werd een en ander
weggehaald, o.a. hydraulische appara
tuur en leidingen. De koelruimen wer-
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den ongemoeid gelaten. Ook de slipway is onveranderd gebleven, met dien
verstande dat hij aan de bovenzijde, op
het shelterdek met een dichte, dwars
scheepse verschansing is afgesloten.
Voor het oppikken van drenkelingen
zijn op het hoofddek aan SB en BB nis
sen aangebracht: de zogenaamde 'rescue zones'. De halfhoge verschansin
gen daar ter plaatse zijn van een
roestvrijstalen hekwerk voorzien, dat
naar buiten neerklapbaar is uitgevoerd
en waaraan klimnetten zijn bevestigd
om het aan boord komen van de dren
kelingen te vergemakkelijken. De nissen
hebben elk een waterdichte deur ter af
sluiting van het meer naar hart schip
gelegen deel van het dek en verder een
trap naar het shelterdek.
Direct vóór de SB nis is een verblijf voor
de geredden ingericht, met 67 stoelen
en 8 kooien. De ruimte is van een nieu
we, vlakke loopvloer voorzien en van
een nieuw plafond. De beschietingen
werden opgeknapt en in de ruimte is
verlichting en elektrische verwarming
geïnstalleerd.
Achter de SB nis is een extra trap tussen
hoofddek en shelterdek aangebracht
en verder twee douches en twee toilette a
Voor het oppikken van drenkelingen is
het schip verder uitgerust met een Zodiac fast rescue boot en een reddings'basket'. Beide worden behandeld door
een hydraulisch aangedreven Hanson
dekkraan, type H-446-A, SWL 3000 kg
op 6 m. Behalve de kraanfundatie en de
nodige aansluitingen zijn deze voorzie
ningen door de rederij toegeleverd. De
kraan werd geleverd door Van Mill In
ternational.
Voor het afvoeren van gewonden is op
het voorschip een ruimte vrij gemaakt

voor helicopteroperaties, de zoge
naamde 'heli-lift off pad'. Het is dus niet
de bedoeling dat de heli's op het schip
landen.
Om het voordek bereikbaar te maken is
een passage door het dekhuis ge
creëerd, waartoe in het frontschot een
extra (waterdichte) deur werd aange
bracht, de daarachter gelegen hut
werd leeggemaakt en de hutdeur als
mede de deur in het achterschot van
het dekhuis werden verbreed. Alle ge
noemde deuren hebben nu een vrije
doorlaatbreedte van 900 mm, voldoen
de voor een brancard.
Aan de achterkant van het dekhuis zijn
op het shelterdek aan SB de daar gele
gen hut en behandelkamer leegge
ruimd en als hospitaal ingericht.
Om te voldoen aan de eis met betrek
king tot een tweede voortstuwingsmogelijkheid en ter verbetering van de
manoeuvreerbaarheid, die essentieel is
voor een stand-by vessel, is in het voor
ste visruim een boegschroef inge
bouwd. Dit is een hydraulisch aange
dreven Holland Roer Propeller, type
HRP 310-50 RETR. Deze kan als norma
le dwarsschroef in een dwarsscheepse
tunnel werken, maar kan ook hydrau
lisch tot onder de kiel worden neergela
ten en is daar 360° draaibaar. Het ver
mogen is 220 kW bij 2000 tpm, aan de
schroef gereduceerd tot 781 tpm. De
schroef heeft vier bladen, een diameter
van 900 mm en draait in een straalbuis.
In de onderste positie dient de boeg
schroef niet alleen als noodvoortstuwing, bij rustig weer wordt hij ook ge
bruikt om in de buurt van het platform
te kruisen. De snelheid is dan 5 kn.
Voor aandrijving van de boegschroef is
in de machinekamer een dieselmotor
met powerpack geïnstalleerd. De mo
tor is een DAF diesel, type ME11-PTA,

van 230 kW. Motor en hydropomp zijn
geleverd door Zwart in Ijmuiden.
Het stuurhuis is aan de achterzijde uit
gebreid met een achterbrug. Grote ra
men geven zicht op wat er in de rescue
zones gebeurt. De bedieningsconsole
op de achterbrug omvat de bediening
van hoofdmotor, boegschroef en stuurgérei, alsmede van de VHF. Ook is er
een loudhailerinstallatie met terugmel
ding aangebracht.
Om zo lang mogelijk op zee te kunnen
blijven is de drinkwatercapaciteit uitge
breid: in het achterste visruim is een
Promac Aquaset zoetwatermaker geïn
stalleerd, met een capaciteit van 1,8 m J
per 24 uur. De installatie werkt volgens
het omgekeerde osmose principe en is
voorzien van een zeewatervoedingpomp, automatisch zandfilter, spoelunit en chloordosering.
Gedurende het verblijf aan de werf is de
buitenkant van het schip geheel ge
straald en opnieuw geconserveerd.
Tijdens de verbouwing zijn verder de
volgende werkzaamheden door diverse
aannemers uitgevoerd:
- de hoofdmotor is geheel overhaald
door Van Brink Shipyard;
- de hulpmotoren zijn geheel over
haald door Demco B.V.;
- het alarmeringssysteem is grotendeels
vernieuwd;
- de radars en de communicatie-uitrusting zijn door Radio Holland vernieuwd;
- het branddetectie- en alarmeringssys
teem en het brandblussysteem zijn ver
nieuwd door Brand Beveiliging Alk
maar.
Alle wijzigingen werden uitgevoerd on
der toezicht van Bureau Veritas, zodat
het schip nu aan de eisen van dat klassebureau voldoet.
De Oranjewerf heeft deze verbouwing
in twaalf weken uitgevoerd: het con
tract werd op 13 augustus getekend,
een dag later arriveerde de Skoraberg
per sleepboot aan de werf en op 5 no
vember is het schip als Telco Rider weer
aan de rederij opgeleverd.
De verbouwing werd voorbereid door
Allship Marine Projects in Berkhout,
welk bureau ook de werkzaamheden
begeleidde.

Fig. 2. De Skoraberg aan de Oranjewerf bij het begin van de verbouwing (foto: SWZ/K).
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N a v ig a tie

door J.S. Bakker

Simulatie training, doelmatiger dan de
praktijk
De heer j.S. Bakker is voorm alig M a nager M arketing a n d Sales van M arine Safety Interna tiona l R otterdam B. V.

Tot de zich steeds versterkende
infrastructuur van de Rotterdam 
se haven behoort als onderdeel
van de 'kennis infrastructuur' het
Sim ulator Centrum van MarlneSafety International Rotterdam
B.V.

MarineSafety
Rotterdam b.v.
In tern atio n al

*

Op de W ilhelm lnakade in Rotterdam , aan de voet van de Erasm usbrug, bevindt zich sinds 1994 het m aritiem
sim ulator centrum . D it centrum is uitgerust m et een aan tal brugsim ulatoren die de bezoeker duidelijk m aken
w at sim ulatie is: het nabootsen van de w erkelijkheid.

De realiteit wordt hier zo dicht bena
derd dat de waarnemer het tijdens een
trainingssessie als 'werkelijkheid' er
vaart. Zo had onlangs een cursist tij
dens een aanloopmanoeuvre van een
groep rotsachtige eilanden onder extre
me weersomstandigheden het schip
niet langer onder controle. Ondanks de
verwoede pogingen van de cursist,
geassisteerd door een sleepboot, om
het schip van stranding te weerhouden
kwam het schip uiteindelijk op een on
diepte terecht waar het vast kwam te
zitten. De cursist liep teleurgesteld de
(simulator)brug af, naar zijn collega's
om samen de lunch te gebruiken. De
'stranding' had de betreffende cursist
echter behoorlijk aangegrepen. Hij kon
geen hap door zijn keel krijgen.
Waarom een simulator?
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk
waarom een simulator gebruikt wordt.
Een simulator wordt ingezet voor trai
ning en onderzoek daar waar de werke
lijke situatie niet voor dat doel gebruikt
kan worden. Er kunnen verschillende
redenen zijn waarom de werkelijkheid
niet bruikbaar is, bijna alle terug te voe

ren tot 'economie, efficiëntie en risi
co's'.
In een enkel geval is de werkelijke situ
atie nog niet beschikbaar. Zo is er vraag
naar het trainen van een scheepsbe
manning voor op de brug van een nog
te bouwen schip in het aanlopen van
een haven die nog aangelegd moet
worden.
Vergezocht?, nee verre van dat.
Met name in de cruise industrie komen
dit soort trainingen voor. Schepen wor
den groter, mooier en complexer. Ha
vens wedijveren met elkaar voor de
klandizie van de cruise rederijen door
nieuwe terminals in havens aan te leg
gen of zelfs hele nieuwe havenbekkens.
Van de gezagvoerder van een nieuw
schip wordt verwacht dat hij onmiddel
lijk na het in de vaart brengen in staat is
de meest complexe manoeuvres uit te
voeren. Dit verklaart onder meer de
vraag van cruise rederijen naar dat soort
trainingen. Deze rederijen hechten gro
te waarde aan het garanderen van de
veiligheid van de passagiers.

Een simulator kan ook keer op keer de
te oefenen omstandigheden reprodu
ceren.
Aanloopmanoeuvres
onder
moeilijke weersomstandigheden zal
een loods slechts sporadisch meema
ken. Toch wil hij klaar zijn om het con
tainerschip bij NW 7 Bf langszij te bren
gen. Op een simulator kan de loods in
één dag de betreffende haven onder de
meest
complexe omstandigheden
meerdere keren aanlopen.
Tevens kunnen, als operationeel onder
zoek, de bovengrenzen van de moge
lijkheden verkend worden. Tot welke
windkracht,
tot welke maximale
stroom, kan hier in dit havengebied
met dat type schip nog veilig gevaren
worden. Bij het ontwerpen van nieuwe
havenbekkens komt men ook het span
ningsveld tegen tussen de hoeveelheid
kade (lengte en achterveld) en de hoe
veelheid bevaarbaar water. Het onder
zoek naar de veilige afmetingen van
een havenbekken is voor een haven be
langrijk. Teveel ruimte weggeven als
bevaarbaar water is niet economisch.
Te weinig ruimte behouden als veilig
bevaarbaar water brengt risico's.

Fig.l . De officieren van de "Maasdam ", cruiseschip van de Holland America Line, hier gezien b il een passage van het Panama kanaal, zijn getraind bij
MarineSafety Rotterdam.
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Een bnjg simulator is een reproduceer
bare nabootsing van de nautische wer
kelijkheid. Die reproduceerbaarheid
geeft 'eerlijkheid' aan een toets die aan
een groep kandidaten wordt gegeven.
Zo toetst het Directoraat Generaal Goe
derenvervoer kandidaten die een ver
korte opleiding gevolgd hebben in hun
praktische vaardigheden op de brug
voordat de vaarbevoegdheid wordt af
gegeven. Een dergelijke toets moet
voor alle kandidaten dezelfde moeilijk
heidsgraad hebben. De werkelijke situ
atie op zee laat zich daar niet toe dwin
gen, een simulator wel.
Kwaliteit van de simulator.
Hoe goed moet een simulator de wer
kelijkheid nabootsen om het gewenste
effect te hebben? Is een simulator, met
een eenvoudig buitenbeeld of zelfs
zonder dat en met alleen een radar, vol
doende of moeten kosten noch moeite
gespaard worden? Zijn er zeer dure
projectie systemen nodig, moet de
brug op een bewegend platform ge
plaatst zijn en welke apparatuur is op
de gesimuleerde brug noodzakelijk?
De werkelijkheid moet zodanig bena
derd worden dat de waarnemer zich
niet langer bewust is van het feit dat hij
zich in een simulator bevindt zodra een
scenario gestart wordt. Dat houdt in
dat voor het oefenen van het varen op
de radar in mistsituaties een buiten
beeld niet noodzakelijk is. In alle andere
situaties is die kostbare investering he
laas wel noodzakelijk. Een rustige (niet
springerige) projectie met een hoge
mate van detaillering is noodzakelijk bij
het aanlopen van havens op zicht.
De beweging van een slingerend schip
kan gesimuleerd worden door de hori
zon te laten slingeren (visual induced
motion). De hersenen registreren dat
als een eigen beweging. Door een be
wegend platform te gebruiken dat klei
ne bewegingen maakt samen met 'vi
sual induced motion', wordt een
toestand bereikt die niet meer van de
werkelijkheid te onderscheiden is. Het
bewegend platform zorgt met kleine
bewegingen dat de spieren moeten re
ageren om stil te kunnen blijven staan.
Dit tezamen met het 'slingerend bui
tenbeeld' is voldoende om zeeziekte te
veroorzaken bij degene die daar gevoe
lig voor is. Overigens is juist dat laatste
voor ons een reden om daar heel voor
zichtig mee om te gaan. Trainingen
kunnen negatief beïnvloed worden
door zeeziekte, of zelfs door het onge
makkelijke gevoel dat daar aan vooraf
gaat.
De apparatuur die op een gesimuleerde
brug staat moet zo echt en zo com
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pleet mogelijk zijn. Hoewel een VHF
functioneel in een simulator vervangen
zou kunnen worden door een baby
foon zou dit verstorend werken op het
beeld van 'realiteit' wat we proberen te
scheppen. Een echte radar, echte VHF,
vaartaanwijzingen, telegraaf enz., tot
aan een kaartentafel met laden toe, de
hele inrichting moet echt overkomen.
De bruggen die MarineSafety gebruikt
zijn identiek aan geïntegreerde brug
gen die goedgekeurd zijn voor "Watch
One, Open Seas' (DNV).
Alles staat dus klaar om een zo reëel
mogelijk scenario aan de deelnemers te
tonen. De laatste bijdrage wordt gele
verd door de mensen die bij de simula
tie betrokken zijn: de operators, de in
structeurs en
het
brug
team,
samengesteld uit cursisten. Het is van
belang de ter beschikking staande ap
paratuur niet te beschouwen als 'toys
for the boys'. Zodra één van de leden
van het brug team een houding van
'spelen' aan gaat nemen wordt het simulatoreffect verstoord. De instructeurs
zijn daar alert op en zullen dergelijk ge
drag dan niet toestaan.
hg.2. Voyage Management Systemen onder
steunen de reisvoorbereiding.

De kwaliteiten van de trainers.
Iedere maandag komen er weer 'verse'
groepen cursisten het fraaie gebouw
aan de Wilhelminakade binnen om een
cursus van één of twee weken mee te
maken. 'Cursist' (of 'trainee') is een wat
moeilijke benaming voor een ervaren
kapitein die zijn kennis aan komt scher
pen, maar bij gebrek aan een eerbiedi
ger titel hanteren wij deze benaming.
Meteen zien we hier een uitdaging: wie
is gekwalificeerd om zulk ervaren va
rend personeel een cursus te geven.
Wie heeft de juiste achtergrond om de

theorie achter het manoeuvreren uit te
leggen en heeft tegelijkertijd het over
wicht om op een correcte manier een
kapitein op een verkeerde brugprocedure te wijzen.
"It takes a captain to train a captain, it
takes a pilot to train a pilot" is een slo
gan die we bij de start van MarineSafety
Int. Rotterdam van onze Amerikaanse
moeder MarineSafety International
overgenomen hebben. Alleen een erva
ren gezagvoerder zal voldoende over
wicht hebben om een collega op zijn
fouten te wijzen. Alleen een zeer erva
ren loods zal een loods uit kunnen leg
gen waarom een bepaalde manoeuvre
beter op een andere manier kan.
Slechts na een interne opleiding waarbij
de theoretische kennis nog eens is aan
gescherpt en aangevuld met didacti
sche vaardigheden mogen onze in
structeurs met de cursisten aan de
gang.
Bridge Resource Management training
(BRM).
De vaardigheden en de kennis van het
team op de scheepsbrug worden ver
sterkt in een BRM training. Menselijke
fouten zijn de belangrijkste oorzaak van
strandingen en aanvaringen. De mees-

te van deze ongevallen gebeuren in de
zeegebieden nabij de havens en op ver
keersknooppunten. Het zijn juist die
momenten waarop een brugteam de
grootste werkdruk en/aart. Het team
moet dan in staat zijn alle apparatuur
en beschikbare hulpmiddelen op de
juiste wijze in te zetten en haar taak effi
ciënt en veilig uit te voeren.
De BRM cursus richt de aandacht van
de deelnemers op onderwerpen zoals
reisvoorbereiding,
brugorganisatie,
brugprocedures, parallel-indexing op
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NAESS SHIPPING (HOLLAND) B.V.
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TECHNICAL SUPERINTENDENT
For its fleet of product and chemical tankers
•

A First Class marine Engineer's Certificate of Competency (motor) is recommended

•

Tanker experience as First or Chief Engineer a must

•

Between 30 and 40 years

•

Computer literate and good command of the English language both in writing and speech

•

Frequent overseas travel must be expected

Interested applicants for this position should write to:
NAESS SHIPPING (HOLLAND) B.V.
Volmerstraat 14,1112 AZ Diemen
Attn, de heer A. van Dijk
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de radar en het juist managen van de
leden van het brugteam. De cursus is er
op gericht de alertheid van de deelne
mers te verhogen en een correct antici
perend vaargedrag aan te leren.
In feite zijn er verschillende niveaus in
de alertheid van het brugteam van een
zeeschip te onderscheiden. Bij het eer
ste niveau bevindt het schip zich op vol
le zee. Er is geen directe beïnvloeding
van de omgeving. De brugbezetting is
minimaal. Bij het tweede niveau treden
er meer interacties op zoals in verkeersscheidingsstelsels en bij kustnavigatie.
Er bestaat een intensievere bewaking
van het schip in zijn omgeving. Bij het
derde niveau, het aanlopen van een ha
ven en het varen in loodsmansvaarwater, wordt een optimale inzet van het
brugteam verwacht, juist bij dit derde
niveau is de interne controle binnen het
team van belang.
Hg. 3. De aanloop van Curaqao, gezien op de simulator van MarineSofety.

De moderne tijden vragen nog meer
om een juiste communicatie binnen
het brugteam dan voorheen. Een ge
zagvoerder die met behulp van een
moderne joystick-besturing het schip
langszij brengt zal tijdens de manoeu
vre nu meer dan voorheen moeten pra
ten met zijn tweede man op de brug.
Indien hij niet continue uitlegt wat hij
aan het doen is en waarom hij dat doet,
ontneemt hij de tweede man de moge
lijkheid van controle en daarmee de
mogelijkheid van foutencorrectie. Het is
aan de uiterst minieme bewegingen
van de joystick niet te zien wat de be
doeling van de gezagvoerder is. De on
derliggende software bepaalt op welke
manier de voortstuwing ingezet wordt:
stand van roeren, stand van machines
en boeg-en hekschroeven worden door
de software bepaald. De stuurman die
de bedoelingen van de gezagvoerder af
moet leiden uit de indicatoren van de
voortstuwing op de brug heeft een ho
peloze taak. Fouten in de manoeuvre
kunnen dan slechts te laat worden ont
dekt.
Een BRM cursus bestaat uit 'case stu
dies', theorie sessies, discussies en simu
lator oefeningen. Het gezamenlijk zoe
ken naar opgetreden fouten in 'case
studies', het elkaar observeren tijdens
brugteam oefeningen en het commen
taar tijdens de debriefing zijn belangrij
ke onderdelen van een BRM cursus.
Veel wordt tijdens deze cursus van el
kaar geleerd, de instructeur heeft een
sturende rol. Hij zorgt ervoor dat het
commentaar juist gerubriceerd wordt
en dat alle gewenste onderwerpen aan
de orde komen.
De BRM cursussen bij MarinéSafety
worden mede uitgevoerd in samenwer
FEBRUARI 1998 SOllP*VVERFdtZEE

king met het loodswezen. STODEL, de
stichting opleiding en deskundigheids
bevordering registerloodsen heeft sa
men met de luchtvaartmaatschappij
SAS een BRM cursus ontworpen. Deze
cursus wordt bij MarineSafety uitge
voerd.
Engine room Resource Management
cursus (ERM).
Een logische variant op de BRM cursus
is de ERM cursus. In samenwerking met
het Scheepvaart en Transport college te
Rotterdam wordt in deze cursus vol
gens dezelfde principes het team in de
machinekamer getraind. Een team van
scheepswerktuigkundigen wordt ge
vormd met behulp van case studies,
discussies en simulator oefeningen. De
case studies komen voort uit zaken die
gepubliceerd zijn door de Raad voor de
Scheepvaart, the National Transporta
tion Safety Board (USA en Canada) en
het the Institute of Marine Engineering
(UK). De simulator oefeningen zijn va
rianten op de bestudeerde case studies.
Bij de ERM cursus worden geen
scheepswerktuigkundigen
opgeleid.
Dat is een onderwijs taak die door de
zeevaartscholen ter hand genomen
wordt. Wij gaan er van uit dat de deel
nemer een goed opgeleide, ervaren
scheepswerktuigkundige is. Het ge
bruik van de simulator is in dit geval
dan ook niet bedoeld ter versterking
van de operationele vaardigheden. De
simulator wordt als omgeving gebruikt
voor een rollenspel. Een zeer realistische
omgeving, dat wel, noodzakelijk om de
deelnemers van het rollenspel het juiste
niveau van werkelijkheid te geven.
Uit de gesprekken achteraf die met re

derijen en bemanningen gevoerd wor
den, blijkt dat de BRM en de ERM cur
sussen werkelijk effect hebben. Het is
geen cursus waarbij het pand aan de
Wilhelminakade zonder meer verlaten
wordt. Men vertrekt met een nieuwe
vaardigheid die graag in de praktijk ge
bracht wordt.
Simulator training, is dat verplicht?
Training op een simulator wordt door
een enkeling wel als een kostbaar luxe
artikel gezien. Het is slechts een vervan
ging van de werkelijkheid, het leert je
niets wat op zee in de praktijk niet valt
te leren. Dat is in principe correct, maar
de kosten en de risico's zijn dan wel veel
hoger en de tijd nodig voor de training
wordt aanzienlijk langer.
Slechts in een enkel geval is simulatortraining verplicht op dit moment. De
radarnavigatortraining als onderdeel
van de 'eerste rang' is hiervan wel de
bekendste. Er zullen in de toekomst
meer verplichtingen komen. Op dit
moment zijn er al veel aanbevelingen
die in de richting van simulator trainin
gen wijzen.
De internationale overheidsinstanties
die zitting hebben in de "Convention
for Standards of Training, Certification
and Watchkeeping for Seafarers" heb
ben in 1995 een nieuwe regelgeving
geamendeerd die mede betrekking
heeft op het ontwerpen en uitvoeren
van trainingen waarbij gebruik wordt
gemaakt van simulatoren. De invoering
van de STCW - Code is met inachtne
ming van een overgangsperiode van
vijf jaar per 1 februari 1997 ingegaan.
In deze STCW - Code worden de ver
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plichtingen (deel A) en de aanbevelin
gen (deel B) uiteengezet op het gebied
van training en certificering.
Uit deel A (verplichtingen) komen de
minimum eisen, criteria en doelstellin
gen naar voren voor het trainen van be
manningsleden in standaard vaardig
heden voor het uitoefenen van hun
taken aan boord. De beoordelingsme
thoden waarmee de vaardigheden
worden vastgesteld worden hier ook in
beschreven alsmede de inzet van ge
kwalificeerde instructeurs voor het be
geleiden en uitvoeren van de trainin
gen.
Deel B bevat de aanbevelingen. De
richtlijnen voor simulatorgebruik zijn in
dit gedeelte duidelijk beschreven. De
STCW - code gaat ook voor een simula
tor uit van een sterke mate van benade
ring van de werkelijkheid door middel
van een realistische lay-out en van bedieningsmogelijkheden van de gebruik
te apparatuur conform de aan boord
aanwezige situatie.
De regelgeving van het STCW verdrag
wordt continue levend gehouden en
aangevuld door de diverse uitspraken
en aanbevelingen van de Raad voor de
Scheepvaart, de National Transporta
tion Safety Board en soortgelijke instel
lingen. Zo zal een aanbeveling in deel B
in de STCW - code versterkt worden
door een uitspraak of aanbeveling door
genoemde instanties die in dezelfde
richting wijst. Het valt momenteel niet
te ontkennen dat er met name in de
richting van Bridge Resource Manage
ment training en in de richting van spe
cifieke apparatuurtraining zoveel aan
wijzingen gegeven zijn dat die
trainingen als verplicht opgevat moe
ten worden.
Zo zal een stuurman die op de brug van

een modem schip met geïntegreerde na
vigatie systemen werkt getraind moeten
zijn in de werking van die systemen. Het
plaatsen van een handboek aan boord is
dan echt niet voldoende. De vraag naar
training wordt dan ook daardoor zeer di
vers. Iedere reder wil het maximale effect
uit zijn trainingsinvestering. Het combine
ren van specifieke producten training
(bijv. een joystick manoeuvreer systeem)
met BRM training wordt meer en meer
gevraagd en door MarineSafety aangebo
den. Door de grote variëteit aan appara
tuur op de brug is er nog wel eens nacht
werk voor nodig om de simulatorbrug en
het cursus materiaal op tijd klaar te krijgen
voor de volgende groep cursisten

recte voordelen. Het aangescherpte be
leid van verzekeringsmaatschappijen en
internationale overheidsinstanties heeft
er al toe geleid dat, in enkele gevallen,
het directe financiële resultaat van de simulatortrainingen door de verleende
kortingen van de diverse instanties in
het voordeel van de reder werkt. Het
verlenen van kortingen aan geselecteer
de schepen zal de komende jaren nog
verder toenemen. Het Rotterdamse
'Green Award' systeem is daar een
voorbeeld van. Overigens dragen ook
wij ons steentje bij in dat systeem-bemanningen van 'Green Award' sche
pen krijgen een korting bij het boeken
van cursussen.

In Nederland wordt op dit moment een
nieuwe vorm van opleiding voor het ver
krijgen van de hoogste vaarbevoegdheid
(na de Marof opleidingen en de nodige
vaartijd) onderzocht-, het IMPULS project.
Bij de opzet van dit project (in opdracht
van FWZ en KVNR) is sterk gekeken naar
de delen A en B van de STCW code wat
betreft de opleiding.van scheepsofficie
ren. Het IMPULS project geeft vorm en inhoud aan een modulaire cursus voor de
hoogste vaarbevoegdheid. De resource
management trainingen (BRM en ERM)
zijn daar dan een onlosmakelijk onderdeel
van.
MarineSafet/s trainingsafdeling
heeft bijgedragen aan dit project door
middel van het (mede) schrijven van deze
modules voor het IMPULS project. Ook
hier geldt onze slogan.-'je kunt 't niet al
leen, je moet 't als team doen'.

Naval Control of Shipping
Niet alleen cursussen voor de koopvaar
dij behoren tot de mogelijkheden. Tot
het opleidingspakket van MarineSafety
International behoort al enkele jaren de
cursus 'convoy commodore", welke is
ontwikkeld ten behoeve van de US
Navy. Deze cursus kan ook relevant zijn
voor de Koninklijke Marine en voor de
overige NAVO-partners.

Training does not cost, it pays...
Op het eerste gezicht een stelling die al
leen met enig gevoel voor de financiële
waarde van het begrip 'veiligheid' hard te
maken is.
Natuurlijk zijn de gevolgen van een on
geval vele malen duurder dan training.
Er zijn echter nog hardere en meer di

Fig.4. De operator beïnvloedt vanachter zijn station de omgevingsfactoren tijdens de simulatie.

Op de themadag zeeverkeer op 5 no
vember 1994 is door de Plaatsvervan
gend Bevelhebber der Zeestrijdkrachten in zijn hoedanigheid van Inspecteur
Reservepersoneel KM en door de Staf
officier Zeeverkeer Commandant Zee
macht Nederland uitvoerig aandacht
besteed aan een noodzakelijke aanpas
sing van de zeeverkeersorganisatie,
aangeduid met "Naval Control of Ship
ping". Als gevolg van een ingrijpende
wijziging van de internationale veilig
heidssituatie, gemarkeerd door de val
van de Berlijnse Muur is de NAVO stra
tegie gewijzigd. Een grootschalig offen
sief wordt op korte termijn niet meer
waarschijnlijk geacht en derhalve moet
de zeeverkeersorganisatie zich primair
gaan richten op regionale crises. Tot
het nieuwe instrumentarium is gaan
behoren: 'peace keeping' en 'peace enforcing'-operaties die bondgenoot
schappelijk worden voorbereid en uit
gevoerd. De zeeverkeersorganisatie van
de Koninklijke Marine is inmiddels her
vormd tot een kleinere, flexibele organi
satie, die is voorbereid op multinationa
le operaties waar ook ter wereld.
Training en motivering van de, in een
'slapende' zeeverkeersorganisatie inge
deelde, (reserve-) officieren kan het best
plaatsvinden door deze organisatie pe
riodiek te activeren en daadwerkelijk
konvooien te formeren. Bij' het doorne
men van relevante oefenscenario's
moet vooral aandacht worden besteed
aan eenduidige procedures en aan een
goede communicatie. Ten aanzien van
cultuur en communicatie moet terdege
S C H lP a iV E W *Z E E FEBR U A R I 199B

rekening worden gehouden met ver
schillen die er zijn tussen koopvaardij en
de militair-maritieme wereld en die aan
leiding kunnen geven tot misverstan
den.
Grootscheepse oefeningen, waarbij zelfs
schepen moeten worden gecharterd,
vergen voor de KM een te zware finan
ciële beslaglegging. Om die reden is
door MarïneSafety International Rotter
dam B.V. - in aanvulling op bij de KM al
bestaande opleidingen ten behoeve van
de zeeverkeersorganisatie en in samen
werking met vertegenwoordigers van
de Marinestaf, CZMNED, het Koninklijk
Instituut voor de Marine, de Operatione
le School en enkele ervaren convoy
commodores - een module "Naval
Control of Shipping/cultural awareness
& Communications" ontwikkeld. MSR is
erop voorbereid om op verzoek van de
KM - eventueel in een weekend, als de
bridgesimulatoren niet voor andere
doeleinden benodigd zijn - deze cursus
in het training-en research centrum te
Rotterdam te laten plaatsvinden. Opti
maal zou zijn daar ook een of meer
NAVO-partners bij te betrekken.
Desgewenst biedt de bovenverdieping
van het centrum een riante ruimte om
daar tevens een 'tactisch vloerspel' (in
conventionele of in moderne elektroni
sche variant) op te voeren, waarbij uiter
aard moet worden zorggedragen voor
een directe relatie met de uitvoering van
de genoemde module en de simulatieoefeningen.
Simulator onderzoek.
Onderzoek naar mogelijkheden en on
mogelijkheden via simulatie komen als
'real time simulatie' en 'fast time simula
tie' voor. In real time simulatie loopt de
klok van de simulator even snel als de
klok in werkelijkheid. Op de simulatorbrug bevinden zich personen die als ka
pitein of loods het schip varen. Bij fast ti
me simulatie worden de personen door
een regelaar vervangen (een soort stuurautomaat).
Een onderzoek waarbij een gemodel
leerd schip onder steeds wisselende om
standigheden (wind, zeegang, stro
ming) dezelfde vaarbaan af moet leggen
kan vele malen sneller (en goedkoper)
met fast time simulatie gedaan worden
dan met real time simulatie. Op een der
gelijke manier kan snel onderzocht wor
den of een bepaald ontwerp van een ha
ven ingang geschikt is voor een bepaald
scheepstype. Een ingenieursbureau dat
een bepaald havenontwerp aan een
klant wil aanbieden zal dat ontwerp
graag met fast time simulatie laten toet
sen.
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Een onderzoek waarbij de invloed van
de mens op het proces belangrijk is kan
niet met fast time simulatie gedaan wor
den. Indien onderzocht moet worden
wat de maximale windsnelheid is waar
bij een loods een containerschip met be
hulp van sleepboten in een bepaalde ha
ven af kan meren is juist om die reden
alleen als real time simulatie mogelijk.
De invloed van de mens (de loods en de
sleepbootkapiteins) op het proces is veel
te groot om door een regelaar te vervan
gen. Bij MarïneSafety wordt dergelijk
onderzoek zelfs met meerdere simulatoren interactief uitgevoerd. Eén simulator
dient dan als het door sleepboten geas
sisteerde schip terwijl twee andere simulatoren de sleepboten zijn. De simulatoren zijn bemand door een echte loods
en echte sleepbootkapiteins. De com
municatie verloopt zoals die in de wer
kelijkheid gaat: per VHF. De loods ziet
'zijn' sleepboten in de buitenbeeld pro
jectie op de brug van het geassisteerde
schip. De sleepboot kapitein ziet zijn
sleeptros naar het gesleepte schip gaan.
De krachten worden over en weer over
gebracht, van de ene simulator naar de
andere.
Mede door de continue vraag naar on
derzoek in deze richting die met name
door het gemeentelijk havenbedrijf van
Rotterdam bij MarineSafety geplaatst is,
hebben wij een unieke kennis op het ge
bied van simulatie van sleepboten en
geassisteerde schepen opgebouwd.
Verkeersbegeleiding en simulatie
In een eerdere uitgave van Schip en
Werf de Zee is uitvoerig ingegaan op het
fenomeen VTS (Vessel Traffic Services) si
mulatie. Daarom zal ik me hier tot de
hoofdlijnen beperken binnen het kader
van dit artikel.
Naast alleen scheepssimulatoren, is ook
een uitgebreide VTS simulator bij MSR
aanwezig. Opleiding van verkeersbegeleiders, adviezen aan buitenlandse ha
vens, onderzoek naar verkeersstromen
en demonstraties van toekomstmoge
lijkheden binnen Europese projecten zijn
slechts enkele van de mogelijkheden van
deze simulator.
Niet
interes
sant voor de
opleiding van
brugpersoneel? Niets is
minder waar.
In de opleidin
gen BRM en
Shiphandling
is recent ruim
te
gemaakt
voor een mo
dule VTS. De
juiste commu-

nicatie tussen de verkeerspost en het
schip is van essentieel belang. Het heeft
geen zin de kennis en vakmanschap al
leen op de verkeerspost aan de wal te
versterken. Als een scheepsbemanning
niet adequaat met een VTS post weet te
communiceren heeft dat weinig effect.
Uiteraard is er altijd wel de loods die als
intermediair optreedt en zijn rol is evi
dent. Dat laat echter onverlet dat de ge
zagvoerder
eindverantwoordelijkheid
heeft. Door aan de scheepsbemanning
inzicht te geven in de mogelijkheden
van een VTS systeem zal van dat sys
teem beter gebruik gemaakt kunnen
worden. De eerste reacties van de cursis
ten op deze modules zijn zeer bemoedi
gend.
Toekomst
Trainingen en opleidingen zullen in de
toekomst nog meer gebruik gaan ma
ken van scheepssimulatie. Training zal
een doorlopend onderdeel van de loop
baan van een zeevarende worden. De
schepen worden met steeds complexere
apparatuur uitgerust, ook voor het
manoeuvreren van de schepen. Denk
daarbij aan de joystickbesturing of de
dynamic positioning systemen. Specifiek
op een enkel apparaat gerichte training
zal noodzakelijk zijn, zo mogelijk combi
natie met soortgelijke trainingen. Zo is
het leren beheersen van een computer
gestuurd 'voyage management sys
teem' uitstekend te combineren met
een bridge resource management cur
sus.
Nederland beval te veel nautische Simu
latoren, is een stelling die nog wel eens
gehoord wordt. De vraag naar simulatorcapaciteit zal in de toekomst nog
meer toenemen en het is een goede
zaak dat Nederland een krachtige basis
heeft om een vooraanstaande rol te spe
len in het aanbieden van simulator trai
ningen. De noodzaak tot samenwerking
van de aanbieders van deze diensten is
in Nederland wel van belang, Marine
Safety Rotterdam zal de laatste zijn die
dat ontkent.

Eig.S. Een groep cursisten bezig met een ECDIS trainingsprogramma.
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Stalen lamellenkoppeling

de uitlijning van de aandrijvende en
aangedreven
assen.
Desondanks

de toepassing zijn afgestemd. Naast
de uitvoering met klembusnaaf be
hoort ook levering met tapse spanringnaaf tot de mogelijkheden. Binnen
het Mayr-programma zijn zes bouw-

wordt er bij de verbinding van deze
assen meestal een absoluut spelingvrije overbrenging verlangd, die onge

groottes voorhanden (16, 25, 40, 64,
100 en 160), geschikt voor maximumkoppels van 160 Nm tot 1.600 Nm en

Bij veel machines heeft men in de
praktijk te maken met afwijkingen in

voelig is voor slijtage en vooral geen

max.

onderhoud verg t Interessante moge
lijkheden daarvoor worden geboden
met de recentelijk door Mayr (BRD)

omw/min bij het kleinste model tot
6.200 omw/min bij het grootste type.
Voor nadere specificaties van de ver

ontwikkelde lamellenkoppeling type
Roba-DS.
De nieuwe lameltenkoppeling is onge
voelig voor stoten en wisselende mo
menten, terwijl hoge toerentallen en

schillende typen en modellen van de
stalen lamellenkoppeling Roba-DS
wordt verwezen naar de door Mayr

versnellingen zonder meer toelaatbaar
zijn. Tal van varianten voor diverse

Informatie:
Groneman B.V. afd. Aandrïjf-en Bestu-

as/naaf-verbindingen maken montage
in alle denkbare situaties mogelijk.
Opmerkelijk bij deze starre koppeling
is niet alleen de opbouw van het elasti
sche lamellenpakket, maar vooral ook
de speciale wijze waarop dit pakket
bevestigd is. Door de uitgekiende con
structie wordt bij belasting een gelijk

ringstechniek, Postbus 24, 7550 AA
Hengelo.
Tel: 074.2551140, fax: 074.2551109.

matige spanningsverdeling bereikt, re
sulterend in een grote stijfheid tot aan

der steeds meer gewerkt met 'total

het maximale moment. Als gevolg van
de compacte bouw is het massatraagheidsmoment gering en valt met een
beperkte inbouwruimte te volstaan.
Bij de Roba-DS kan voor verschillende
typen worden gekozen. Met de enkele

toerentallen

van

13.600

uitgegeven brochure.

Een waterbestendig meetstation
van Sokkia
In de bouw wordt door de maatvoerstations' voor het nauwkeurige maatvoerings- en uitzetwerk. De omstan
digheden waaronder gewerkt wordt
zijn soms slecht, met name regen
speelt de maatvoerder, maar ook het
Instrument, vaak parten.
Hoewel er met de Sokkia total stations
de laatste jaren relatief weinig vochtproblemen naar voren gekomen zijn,
heeft Sokkia vanuit |apan het initiatief

lamellenkoppeling worden hoek- en
axiale afwijkingen opgevangen; de
dubbelvoudige koppeling compen
seert ook radiale uitlijnfoulen. Van de

genomen voor de eerste echt volledig

ze dubbele uitvoering is tevens een ex
tra korte variant beschikbaar. Door de
modulaire opbouw zijn tal van versies
leverbaar, die geheel op de betreffen

waterbestendige total station: de
SET5W. Dit model komt grotendeels
overeen met de huidige SET5F, maar
onderscheidt zicht daarvan door zijn

ongekende specificatie van IPX7/IEC
529 voor vochtbestendigheid. Om dit
te bereiken, is voor de SET5W een
aparte waterproof batterij BDC25A
ontwikkeld en zijn de connectoren
met een speciaal kapje afgedicht. Con
form IPX7 kan de SET5W in een testsi
tuatie een verblijf op een meter onder
water gedurende 30 minuten pro
bleemloos doorstaan.
Alhoewel deze situatie in de praktijk
niet vaak zal voorkomen, kunt u indien
het

er

qua

weersomstandigheden

echt op aan komt, de SET5W van Sok
kia probleemloos inzetten. De prijs be

cient energy utilization and a minimi
zed pressure drop in a very compact
unit.Plates are available in various gra
des of stainless steel or titanium, de
pending on the demands of the appli
cation. The port size is 150 mm.
The GC-51, which may be equipped
with strainers as well as pressure and
temperature gauges, complements
SWEP's broad range of compact gas
keted and brazed heat exchangers.
For more information:
SWEP International (Sweden).
T e l:+46.418.54000.

draagt ƒ 19.450,=. De SET5W wordt
geleverd in een frisse grijs/blauwe uit
voering.
Informatie: Sokkia B.V., Industrie ter
rein De Vaart, Damsluisweg 1, 1332
EA Almere.
Tel: 036.5322880, fax: 036.532. 6241.

New PHE for jacket-water cooling

mellenpakket, maar vooral ook de speciale wijze waarop dit pakket bevestigd is.
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A new, ultra-compact pipework antifouling system, specifically aimed at
the protection of small to medium size
craft, has been introduced by Cathelco Ltd.
Cathelco's standard anti-fouling sys
tems are widely used by commercial
and cruise vessels, but in the design of

SWEP has announced the release of

the new Micro System the control pa

the GC-51, a new gasketed plate heat
exchanger (PHE) that is specially de
signed for jacket-water cooling sys

nel and anodes have been scaled
down to fit into areas where space is at
a premium.
This makes it ideal for the protection of
intakes, pipework and engine cooling
systems on a range of craft including
fishing boats, supply vessels, dredgers.

tems onboard ships. The GC-51 hand
Fig. 1. Opmerkelijk bij de Roba-DS koppeling is niet alleen de opbouw van het elastische la

New ‘micro’ anti-fouling system

les flow rates up to 380 m 3/h
The new exchanger features a special
plate design that enables highly effi
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ions of copper and aluminium which
are dispersed throughout the pipe
work and engine cooling system. The
copper ions create an environment
where mussels and barnacles cannot
settle or breed, whilst the aluminium
anode releases ions which coat the in
side surfaces of pipes with a corrosion
resistant layer. Therefore, the system is
dual purpose, eliminating biofouling
and suppressing corrosion in one easi
ly installed unit.
One of the major sales features of the
new system is its exceptionally econo
mical price which is accompanied by
the opportunity to make valuable cost
savings throughout the life of the ves
sel.
For information: Cathelco Ltd, Marine
House, 18, Hipper Street South, Ches
terfield S40 1SS, United Kingdom.
T e l:+44.1246.235916,
fax: +44.1246.206519.

Temporary protection
Bainbridge International presents Co
ver Guard, a flame retardant tempora
ry protection system.
Cover Gaurd is used to protect cruise
liners, ferries, naval ships, luxury

yachts, coast guard, research vessels
and all other types of working ships
during the repair and working stages.
It is available in several widths and
thicknesses offering short or long term
temporary protection against work
man activity, dirt and debris to pre
vent soiling and damage to finished
surfaces during outfitting periods.
Reducing the risk of fire, smoke and
toxicity within the marine industry is
of paramount importance. Cover
Guard has been specifically developed
to reduce these risks, having been ap
proved and recommended by most
major international marine organisa
tions.
It is supplied in easy to handle rolls.
The material is easy to cut, install and
remove; cleaning is easily accomplish
ed by sweeping, washing or va
cuuming,
Cover Guard is non-toxic, non-stain
ing and is disposable through normal
recycling methods. The state of the art
flame retardant additives make the
material self extinguishing and greatly
reduces the risk off fire spread. The
deeply embossed surface provides a
slip free, trip free work environment.
The standard colour bleu is used for
high visability.

Fig. 3. The new Cathelco 'Micro'anti-fouling system

tugs and luxury yachts. In operation,
the Micro System runs completely au
tomatically and requires minimal at
tention from the crew.
Less than a third of the size and only a
fraction of the weight of the standard
Cathelco model, the smallest Micro
System control panel measures just
300 x 200 x 80mm and can easily be
fitted in a small engine room, wheelhouse or bridge. Nevertheless, it has
all the features of standard systems in
cluding a digital output display, alarm
monitoring and current reduction re
lays.
Anode sizes have also been scaled
down to a minimum of 62.5mm
diameter in order to fit into small
seachests and strainers or directly
within pipework.

One of the major advantages of the
Micro system is that it can be run from
the vesse's battery electrical supply
and is designed to automatically sense
either 12V d.c. or 24V d.c. This en
sures continuous protection for fishing
vessels, workboats and luxury yachts
which can spend extended periods
alongside.
In the case of tugs, the system not on
ly protects engine cooling systems,
but safeguards the inlets to emergen
cy fire pumps against blockage by bar
nacles and mussels.
The Micro System is based on the
electrolytic principle and consists of a
control panel which feeds an impres
sed current to anodes which are usual
ly fitted in the vessel's seachest or
strainer. In operation, these produce

Rectificatie oktobernummer SWZ
In het artikel "Langer onderwater met
een geluidsarme Closed Cyde Diesel
motor" op bladzijde 43 van het okto
bernummer van SWZ is in de tabel bo
venaan de pagina helaas een storende
fout opgetreden.
De tweede regel van de tabel is weg
gevallen. En dit is juist de zin waarop
FEBRU ARI 1998 SCHIP»WERFd»ZEE

het hele artikel is gebaseerd. Met een
CCD-systeem kun je langer onderwa
ter blijven (20 dagen bij 4 knoop). De
maximale onderwaterduur die door
deze omissie zou overbijven is 48 uur
bij 13,5 knoop. Dit getal is weinigzeg
gend en commercieel oninteressant.

tabel weergegeven en de lezer wordt
verzocht het artikel nogmaals in het

De uitgever en de redactie betuigen
hun spijt voor deze onzorgvuldigheid.

juiste licht te bezien.
Operatie

Configuratie

Snelheid

Transit
Patrouille vaart
Onderscheppen
Max. Sprint

Conv. batterij/snuiveren

6 knopen

1 CCD batterij laden
3CCD
3 CCD + batterij

Onderw aterduur

30 uur
20 dagen
4 knopen
13.5 knopen 48 uur
20 knopen
1.75 uur

Hieronder wordt nogmaals de juiste
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Jaarboek
Verbindingstechni?ken 1998
Jaarboek Verbindingstechnieken 1998
In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Lastechniek NIL
Het Jaarboek Verbindingstechnieken geeft een bijna compleet
overzicht van bedrijven en hun specialisaties op het gebied van
verbinden, zoals lassen, snijden, lijmen en advanced mechanical
joining, in Nederland en België.

4 4)

In het Jaarboek Verbindingstechnieken:
• Producten en diensten
• Merk-en handelsnamen

rV * . *

• Bed rijven register
Het Jaarboek Verbindingstechnieken is een handig boek voor
lasbedrijven, industrie, on- en offshore, bouw, constructie, apparaten
bouwers, etc. Kortom: iedereen die op zoek is naar marktinformatie
op het gebied van verbindingstechnieken.

SP

\

Jaarboek Verbindingstechnieken 1998
Prijs ƒ 59,- (inclusief BTW, exd. verzendkosten)
Omvang ca. 200 pag.
ISBN 90 6007891 8

’■*

Bestel / faxbon

□

Ik bestel

. o JM I
‘W

ex. Jaarboek Verbindingstechnieken a ƒ59,-

(ind. BTW, excl. verzendkosten)
□

Neem contact met mij op over bedrijfsvermelding
< & ■

Naam Bedrijf: _
Contactpersoon:

In samenwerking
met het Nederlands
instituut voor
Lastechniek

Adres: __________
Postcode/Plaats:
BTW nummer (bestelling buitenland):
D atu m :_______________________________

Handtekening:

WYT Uitgeefgroep Antwoordnummer 20173 3OJo VB Rotterdam Tel 010 - 425 59 44 Fax 010 - 478 09 04
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N I E U W E
De Zeven provinciën: Een nieuw
schip voor M khiel de Ruyter.
Prof.dr. I.R. Bruijn (red.), Prof.dr. A.Th.
van Deunen, D n . A.A.B. VerboutWamsteeker, Dr. R B. Prud'homme van
Reine, D n. A. van der Zee.

Paperback, 80 zwart/wit en 35 kleuren
illustraties.
106 pagina's; prijs ƒ 37,50; 1997
Uitgeverij van Wijnen
Postbus 172,8800 AD Franeker
ISBN 90 5194 135 8.
Onder redactie van prof. Bruijn, hoog
leraar zeegeschiedenis te Leiden, geeft
een viertal auteurs een beeld van de
tijd waarin en de omstandigheden
waaronder Michiel de Ruyter's be
roemde vlaggeschip tot stand kwam,
uitmondend in een beschrijving van
de herbouw in Lelystad.
Het schip "De Zeven Provinciën" werd

U I T G A V E N
aan het begin van de Tweede Engelse
Oorlog (1665-1667) in een half jaar
tijd gebouwd op de admiraliteitswerf
van Rotterdam. Als het vaste vlagge
schip van Michiel Adriaansz de Ruyter
zou het alle grote zeeslagen in de
Tweede en de Derde Engelse Oorlog
(1672-1674) meemaken.
Het is inmiddels meer dan driehon
derd jaar geleden dat het schip voor

De wereld van De Zeven Provinciën
wordt in dit boek door een viertal des
kundige auteurs in kaart gebracht.
Het eerste hoofdstuk tekent de plaats
van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden binnen de zeventiende
eeuw en beschrijft hoe deze Republiek
tot stand kwam en hoe de zaken er
veriiepen.

de sloop werd verkocht.
De herbouw van De Zeven Provinciën
die in Lelystad ter hand is genomen
wekt nieuwsgierigheid naar de achter
gronden. Zoals de herbouw van de
Batavia de belangstelling voor de VOC
en de scheepvaart naar Indië stimu
leerde, zo roept het herrijzen van De
Zeven Provinciën vragen op over de
oorlogvoering ter zee in de zeventien
de eeuw.

Niet minder dan vijf admiraliteitscolle
ges waren belast met de zorg voor de
oorlogsvloot. Het tweede hoofdstuk
laat zien hoe deze admiraliteiten wer
den bestuurd en gefinancierd en hoe
de bouw, uitrusting, bemanning en
bevelvoering in zijn werk gingen.
In het derde hoofdstuk is Michiel de
Ruyter de hoofdfiguur. Zijn relaties
met raadpensionaris johan de Witt, de

problemen bij het bemannen van De
Zeven Provinciën en de boeiende
gang van zaken rondom de Slag bij
Kijkduin in augustus 1673 komen hier
in onder meer aan bod.
Het vierde hoofdstuk beschrijft de
bouw van 'het Groot Admiraelsschip,
genaemt de Seven Provintien' in de
winter van 1664-1665, Uit nieuw on
derzoek is zoveel materiaal naar boven
gekomen dat de voortgang van de
bouw, maar ook de tegenslagen zoals
het strenge winterweer, van stap tot
stap gevolgd kunnen worden.
In een afsluitend hoofdstuk komt de
bouw van de nieuwe Zeven Provin
ciën op de Batavia-weri in Lelystad aan
de orde: een korte geschiedenis van
het Batavia-projecl, de bouwwijze en
de achtergronden, alles gekruid met
veel inside-informatie.

iversen
Wrakopmiming voor Chileense
kust
Wijsmuller heeft de wrakopruiming af
gerond van het gestrande en in
tweeën gebroken Cubaanse vracht
schip NORTH ISLANDS voor de kust
van Chili.

wrak van de NORTH ISLANDS verkre
gen werd. Eind september werd de
bergingsploeg naar Chili overgevlo
gen tezamen met 40 ton bergingsmaterieel uit de Ijmuidense magazijnen.
Het achterschip van de NORTH IS
LANDS kon worden opgedreven en

voorschip was dusdanig verzwakt dat
er onvoldoende drijfvermogen ge
creëerd kon worden. De enige overge
bleven optie was door middel van explosieven het schip in stukken te bla
zen en de resten op de plek zelf (400
meter voor de kust) tot zinken te bren
gen. Nadat deze optie door de autori
teiten was goedgekeurd konden de
bergers samen met explosieven ex
perts van de Chileense landmacht en
marine aan de slag. Uiteraard werd
het voorschip eerst ontdaan van olie
en verfresten en andere vervuilende
stoffen.
Informatie: Laura N. Keegstra, tel:
025S.562666, fax: 0255.512153.

Advanced robot probes deep sea
installations (see fig. 3)

Hg. 6. Wreek removal NORTH ISLANDS.

werd versleept naar een dump lokatie
Begin september liep de NORTH IS
LANDS (bouwjaar 1987, 8.996 GT) de
haven van San Antonio, Chili, binnen
om daar haar lading kunstmest te los
sen. Vanwege het slechte weer moest
het schip op 7 september de losopera
tie afbreken en werd ze verzocht voor
de kust betere weersomstandigheden
af te wachten. Door het aanhoudende
slechte weer, de hoge oceaan deining
en een sterke stroming liep het schip al
spoedig aan de grond. Vervolgens
stroomden de voorste laadruimen vol
water waarna het schip door de enor
me kracht in tweeën brak. Helicopters
van de Chileense marine hadden toen
al de 30 opvarenden in veiligheid ge
bracht.
Wijsmuller stuurde direct een inspec
tieteam naar Chili waarna spoedig het
contract voor het opruimen van het
FEBRUARI 1998 SCHIP* WERFd* ZEE

60 mijl uit de kust waar het met toe
stemming van de autoriteiten tot zin
ken werd gebracht nadat eerst alle olie
en andere vervuilende substantes
zorgvuldig uit het schip verwijderd
waren. In totaal heeft dit deel van de
operatie 18 werkdagen in beslag ge
nomen, verspreid over een periode
van 6 weken. De weersomstandighe
den hebben de bergers parten ge
speeld. Golven van 6 tot 8 meter hoog
waren geen uitzondering. Voor het
overbrengen van bergingsmaterieel
(pompen, compressoren, generato
ren, las-sets, etc..) werd dan ook ge
bruik gemaakt van een helikopter van
de Chileense marine.
Door de hoge deining was de toe
stand van het voorschip dermate ver
slechterd dat opdrijven niet meer mo
gelijk bleek, De constructie van het

What is considered to be the world's
most advanced subsea inspection sys
tem for probing the condition of oil
and gas installations has been
developed in a joint venture involving
university and commercial organisa
tions in Britain.
In the past all undersea work was car
ried out by human divers, often in ha
zardous, freezing conditions requiring
heated diving suits to protect against
hypothermia. More recently, Remote
ly Operated Vehicles (ROVS) have
been used increasingly to conduct

the much needed elements to under
take complex inspection missions.
They have developed a comprehensi
ve computer control program and a
super-dextrous Advanced Robotic Ma
nipulator (ARM) able to "access areas
previously out of reach of all other sub
sea manipulators".
The complete system was financed by
the Department of Trade and Indus
try's Oil and Gas Supplies Office,
Mobil North Sea Limited, Slingsby
Engineering Limited and General
Robotics Limited. It consists of a toolskid carrying the inspection manipula
tor on an extend/rotate deployment
boom. It Is fitted with three "sticky
feet" attachment legs and integral in
spection equipment that is controlled
by ARM software.
Information: General Robotics Limit
ed, 6 Mill Square, Featherstone Road,
Wolverton Mill South, Milton Keynes,
Buckinghamshire, United Kingdom,
MK12 5RB.

subsea tasks controlled from an office
on an oil rig or from ships.
But standard subsea manipulator arms
are too primitive to handle successfully
the most difficult operations, such as
nodal weld inspection, and there has
long been a need for an advanced so
lution to the problem.
Experts in the United Kingdom believe
that they have now brought together

Fig. 3. A computer simulation of the ARM
system, showing it docked on a node.
Computer graphic: Trevor Heale.
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kende lieren, alles fabrikaat Hollandsche l|ssel.
Deiningscompensatie op achterste

S H E E T

S.D. Gumel
Rijnwaal Shipyards te HardinxveldCiessendam heeft eind oktober de
sleephopperzuiger S.D. Cumel, bouwnummer 711, overgedragen aan de
Nigerian Ports PLC in Lagos. Een jaar
eerder had de werf voor dezelfde op
drachtgever al de veel kleinere zuiger
River Chalawa gebouwd (SWZ 2-97,
blz. 7). Het zijn de eerste schepen van
dit type die door de werf zijn ge

bokken, door middel van hydrauli
sche cilinders en stikstof buffer.
Maximale baggerdiepte: 25 m.
Pompen:
2 x fabrikaat Hollandsche IJssel baggerpomp, 5.000 m 3/h bij 2,5 bar,
aangedreven door Deutz dieselmo
tor, TBD 616 V I 2, 595 kW, 1800
tpm via Masson tandwielkast, reduc
tie 5,077:1.
2 x fabrikaat Sterling-Sihi jetpomp,
500 m Vh bij 40 m .w.k,, rechtstreeks
aangedreven door Deutz dieselmo
tor, BF 4M 1013E, 78 kW, 2100
tpm.

bouwd.
Langsscheepse indeling:
-Voorpiek, doorlopend tot bakdek,
bestemd voor waterballast.
- Pompkamer, waarin ook de dwarsschroefinstallatie is ondergebracht.
- Ladinggedeelte; naast de hopper
bevinden zich 2 x 4 droge zijtanks.
- Machinekamer.
- Achterpiek/hekcompartiment.
Pompkamer en machinekamer zijn
van een dubbele bodem voorzien;
hierin zijn smeerolietanks, vuilwatertanks e.d. ondergebracht.
In de machinekamer liggen in de zij
den (achter de beunkoelers) de brand
stoftanks.
In achterpiek/hek zijn in de zijden w a
terballast tanks aangebracht; daartus
sen liggen de drinkwatertank en de

Jetsysteem:
De zuigbuizen zijn niet van jetJeidingen voorzien. De jetpompen wor
den alleen gebruikt voor het fluïdiseren van de lading bij het lossen. Hier
toe zijn in de zijkasten ter plaatse van
de zuigmonden in totaal 8 nozzles

Hopper:
Lengte
Breedte

38,40 m.
9,90 m.
2,00 m.
2640 m 3.

Coaming hoogte
Inhoud
Beladen: via goot op hart schip, met
drie kleppen en vrije uitstroming aan
het einde.
Overvloei: telescopisch, hydraulisch,
van stuurhuis uit verstelbaar.
Lossen: via hydraulisch bediende,

Algem ene gegevens
Hoofdafmetingen:
Lengte o.a.
Lengte 1,1,
Breedte mal

89,30 m.
82,70 m.
15,50 m.

Holte

6.00 m.

Diepgang
Waterverplaatsing

5.00 m.
5 9 0 0 1.

Draagvermogen
Cross tonnage

4 2 2 8 1.
2761.

Snelheid:
Dienstsnelheid 9,5 kn op 5,00 m
diepgang en bij 1770 kW.

+ 100 A 1, Hopper Dredger, + LMC,
Tankinhouden:
Casolie
Smeerolie
Vuile olie
Drinkwater
Vuil water
Waterballast

Pijpleidingen:
In pompkamer crossover, diameter
600 mm, tussen de aansluitingen
van de zuigbuizen; aan de voorkant
zijn hierop de zuigen van de baggerpompen aangesloten, aan de ach
terkant de zuigleidingen uit de hop
per.
De persleidingen van de baggerpompen zijn aangesloten op een
crossover (diameter 500 m m) aan
dek; op hart schip heeft deze aan de
achterzijde een aansluiting op de
goot voor het beladen van de hop
per en aan de voorzijde is de walpersleiding (diameter 500 mm) er

Klasse:
Lloyd's Register of Shipping:

op aangesloten; in de zijden kan arm
mengsel overboord worden gezet.

7 m 3,

5m 3,
43 m 3,
7 m 3.
247 m 3.

Baggersystem en
Zuigbuizen:
2 stuks, diameter 600 m m; elk be
handeld door drie hydraulisch w er
kende bokken en hydraulisch wer

Maximale persafstand: 2 km.
De zuigleidingen (diameter

Hydraulische installatie:
2 x hydrauliek pomp, aangedreven
door baggerpompmotoren via PTO.
M achlnekam ersystem en
Hoofdmotoren:
2 x Deutz, TBD 620 V8, m .c.r. 885
kW, 1800 tpm.
Koppelingen:
2 x Vulkan, Rato-S 1521.
Tandwielkasten:
2 x Masson, RSD
6,054:1.

701,

reductie

Schroeven:
2 x Van Voorden, vier vaste bladen,
diameter 1850 mm.

m m) zijn in de zijtanks aangebracht
en hebben elk vier zuigen in de hop
per.
De baggerpompen werken in serie:
de pers van de SB baggerpomp is
dan verbonden met de zuig van de
BB pomp (deze leiding is op het al
gemeen plan niet getekend).
Op het voorschip een v.d. Craaf
boegkoppelinstallatie en een hy
draulisch aangedreven koppellier, fa

3 m 3/h bij 25 m.w.k.
Verdere werktuigen:
2 x Sperre startluchtcommpressor,
HL2/90, 34 m 3/h, 30 bar.
1 x Alfa Laval brandstofseparator,
600 l/h.
2 x RWO/Birkenfeld lenswaterreiniger, 0,5 m3/h.
2 x Novenco ventilator, 25.000
m 3/h.
In pompkamer.
2 x Novenco ventilator, 15.000

m 3/h.
Uitrusting
Stuurgerei:
Roeren: 2 x Promac vrijhangend ba
lansroer.
Dwarsschroef: Veth, 2-K-1200, aan
gedreven door Deutz dieselmotor,
TBD 616 V8, 397 kW, 1800 tpm.

Stamford Newage UCM 274 F ge
nerator, 135 kVA, 415 V, 50 Hz.
1 x Deutz dieselmotor, BF 6M

Anker-en meergerei:
Voorschip: 2 x 1575 kg HHP-Pool-

1013E, 101 kW, 1500 tpm en

TW anker met in totaal 440 m anker-

Stamford Newage UCM 274 E
generator, 112 kVA.

damketting van 40 mm; behandeld
door een Ridderinkhof elektrische

Koeling:
Blokland non ferro beunkoelers voor
alle dieselmotoren (ook in pompka
mer).

3.3 m 3/h bij 20 m .w.k.
500

1 x Sterling-Sihi vuilwaterpomp,

Stuurmachine: Promac, tweerams.
Generatorsets:
2 x Deutz dieselmotor,
BF
6M
1013EC, 121 kW, 1500 tpm en

Pompen:
1 x Sterling-Sihi brandstoftrimpomp,

Persen naarde wal:

182m3.

kracht 1 0 1.
Rainbowing is mogelijk met een
hulpstuk, dat op de boegkoppelinstailatie wordt geplaatst.

aangebracht.

enkele bodemdeuren, 8 stuks aan el
ke kant van de kippenkooi.

stuurmachinekamer.

Foto: Flying Focus.
brikaat Hollandsche IJssel, trek

2 x Sterling-Sihi smeerolietrimpomp, 3,3 m 3/h bij 20 m .w.k.
2 x Sterling-Sihi vuiloliepomp,
3.3 m 3/h bij 20 m .w.k.
1 x Sterling-Sihi spoelwaterpomp,
100 m 3/h bij 34 m .w.k.
2 x Sterling-Sihi algemene dienst
pomp, 50 m 3/h bij 30 m.w.k.
1 x Sterling-Sihi AC-koelwaterpomp,
19 m3/h bij 25 m.w.k.
2 x Sterling-Sihi hydrofoorpomp,
1,7 m3/hbij 25 m.w.k.

ankerlier met twee verhaalkoppen.
Achterschip: 1 x Ridderinkhof elektri
sche kaapstander.
Brandbestrijding:
Detectie
apparatuur:
fabrikaat
Thom, met rooksensoren in accom
modatie, machinekamer en pomp
kamer.
Poppeliers C 0 2-systeem voor machi
nekamer en pompkamer.
Brandbluspomp: algemene dienstpomp in machinekamer.
Noodbluspomp: een van de jetpom
pen.
Reddingmiddelen:
1 x Promac rescue boot onder elek
trohydraulische kraan.
2 x Viking opblaasbaar vlot voor elk
20 personen.
SCHIPttWERfdeZEE FEBRU ARI 1998

Navigatie- en communicatie-apparatuur, geleverd door Alphatron:
2 x Radar, Kelvin Hughes, Nucleus
5000R M K IIR Colour.
1 x Echolood, Skipper 418,
1 x Echolood, Alphadepth EM 510.
1 x Seapilot, Anschutz, Pilot Star D.
1 x River pilot, Alphapilot.
1 x Bochtaanwijzer, Alphatum.
1 x Richtingzoeker, Taiyo, T D L 1100.
1 x Log, Ben Marine, Phosec.
1 x SSB radiostation, Sailor, Com
pact 2000.

1 X Wachtontvanger, Sailor, RM
2150 MF/HF DSC WR.
1 x Wachtontvanger, Sailor, R 501
2182 kHz RX.
2 x VHF, Sailor, RT2048.
2 x DSC ontvanger, Sailor, RM
2042.
1 x Navtex, |RC, NCR 300A.
1 x Epirb, Nova Marine, RT 260.
1 x Sart, Nova Marine, RT 900.
3 x Draagbare VHF, Navico, Axis
150.

Accom modatie
Op brugdek: stuurhuis, hutten (met
toiletunit) voor kapitein en HWTK,
AC-mimte.
Op sloependek: hutten (met toilet
unit) voor baggerbaas en Ie stuur
man, 3 x tweepersoons hut voor be
manning, kantoor (BB), toilet en
douche voor gemeenschappelijk ge

hut voor bemanning, was- en dou
cheruimte, twee toiletten.
De accommodatie is voorzien van
een Novenco AC-systeem, 75 kW.
Het dekhuis is in zijn geheel op trillingdempers opgesteld. Daarachter
een kort dekhuis met machinekamerschachten, wasserij en CO,-kamer.

bruik.
Op hoofddek: messrooms voor offi
cieren en bemanning, kombuis met
proviandopslag, 4 x tweepersoons

Algemeen plan sleephopperzuiger S.D. C umel.
FEBRU AR11995 SCHIP*WERfd»ZEE
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050) 525 55 00
(0180)48 72 27

VINKE & CO

Consulting Engineers and M arine Surveyors B.V.

M a r in e C o n su lta n ts

We have a highly competent and skilled staff of qualified
and sworn surveyors.
S e ro ie e t;
□ All types of marine condition surveys
□ On / offhire; bunker, hatehsealing and preloading surveys
D Stevedore damage surveys
□ Drydocking and repairs
□ Supervision for all type of newbuilding constructions
□ Worldwide ship management

fip p tm tm n ls at
□
□
□
□

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

£9 Hofhoek 34 - 3176 PD Poortugaal - The Netherlands
CDTelephone +31.10-5062666
Fax
+31.10-5062773
AN ASSOCIATE OF THE BURGER GROUP OF COMPANIES
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B+V INDUSTRIETECHNIK GmbH
e Sim plex-Com pact-Seals
e Sim piex-Com paet-Fin stabilizers
e S im pJex-Com pact-Steenng gears

e Sim plex-Com pact-Bearings
e Cartoon plan-M acham cal Seels
e C entrax-Bulkhead seals
e S tern tu b e an d stem tu b e bushes
e Turbulo-Separators
N EUENFELDER
MASCHINENFABRIK GmbH
e Shipcranes
APPARATEBAU SALZKOTTEN GmbH
e S ew age treatm ent plants

WINEL B.V.
e Tank vent check valve«

• Ventilation cowls, pressure vacuum valves
• W atertight doors
e Hydrauhc watertight sliding doors
• Shell doors
e Scuppers, flame arresters and deck ca p s
MEGATOR Ltd.
e P um ps and Hydrophore system s
MEROK MARINE
e Seetings for fem es
MOHR HEBETECHNIK GmbH
e Blocks, hooks and shackles
e Fairieads and haw se holes

D EC K M A H A M B U R G G m bH

e Oil content m eters
e Tanker Deballasting monitor

TEKNOTHERM AS
e Marine refrigeration

TANKSYSTEM SA

WEAR DALE S T E E L (Wolsögham) Ltd.

e Herm etic Ullage. Tem perature and

• Steel castings and steel fabrications

interface d etecto rs
e Herm etic deck valves and load sam plers

E U C A R O B U N T M E T A LL GmbH

e Cunifer pipes and fittings
SO TECO INTERNATIONAL S .R .L
e S p are p arts for a i -purifiers

RAM SCHIFFSISOUERUNG UND AUSBAU GmbH

e Accom m odation system an d wetunrts
W. SANDER FERTIGUNG GmbH
e Valves and fittings
JE T S VACUUM AS
e Vacuum toilet system s

T tE Q J

MASCHINENFABRIK BRÓHL GmbH
e Deck machinery
e Shiplitts and slipway w inches

B .V /. T e c h n i s c h B u r e a u
1
"
— ..........I

S e in h u isw a ch te r 1 - 3034 K H R o tterd am
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SWZ 98-02-01
How to join the anchor to the

Marine
Technology
(075010),
199705, pg-295, nrpg-10, gr-1, dr-8,

vessel

ENG
As recorded by Classification Societies,
statistics indicate that up to 70% per
cent of major marine diesel engines
combustion space components suffer
breakdown due to poorly operating
fuel injectors. The paper draws the at
tention of marine engineers to the
complexity of fuel injectors production
and their re-conditioning. Methods of
proper and skilled worn fuel valve
nozzles renewal are discussed. The
possibilities and limitations regarding
the reconditioning of fuel valve nozz
les on board ship are highlighted with

Bedwell, M.

Marine
Technology
(075010),
199705, pg-419, nrpg-10, dr-2, ENG
The purpose of the paper is to encou
rage a more critical approach in the
selection of anchor cables. While the
design of anchors continues to under
go continuous refinement, that of the
simpler but equally critical cable ap
pears to be left to sea lore. A theoreti
cal analysis is offered of two main
functions of the cable: those of maxi
mising (1) the horizontal force that
can be transmitted between the an
chor and the vessel, and (2) the surge
energy the cable can absorb. The con
clusion is that a rope attached to a re
latively heavy chain will often be more
effective than the same weight of
conventional all-chain cable. This is of
special relevance to vessels such as
ferries where anchoring is an emer
gency rather than a routine operation.
0161020
SWZ 98-02-02
System reliability analysis of
jack-up structures: possibilities
and frustrations
Boon, B. ; Vrouwenvelder, A .; Hengst,
5 .; Boonstra, H .; Doghigh , M.
The jack-up platform; design, con
struction and operation (074255),
199709/10, pg-1, nrpg-9, gr-1, dr-2,
ENG
It is shown that a reliability analysis of a
structure as complex as a jack-up can
be performed with an efficient use of
available computer power. A strict
consideration of the correlations be
tween sets of variables and the interac
tion between various components
and elements of the jack-up is a prere
quisite. 0630211; 0630120
SWZ 98-02-03
Stability control of a ship in ser
vice
Szozda, 2.

Marine
Technology
(075010),
199705, pg-327, nrpg-6, gr-3, dr-3,
ENG
The paper presents an operational
point of view of a ship's stability con
trol before departure. The need of de
velopment of stability control me
thods is expressed. A system suppor
ting the master while making deci
sions concerning stability safety is pro
posed. 0160700; 0150300
SWZ 98-02-04
M aintenance limits to marine
diesel engines fuel injectors on
board ships

Listewnik, j.
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MARITIEM
INFORM ATIECENTRUM/BTUD

L I T E R A T U U R

the principal aim of making the mari
ne engineer on board aware of exist
ing constraints on fuel injector mainte
nance. 0160155; 0160157
SWZ 98-02-05
Photogram m etric method of
measurem ent during building of
ships
Niebylski, ).

Marine
Technology
(075010),
199705, pg-195, nrpg-10, gr-1, ta-3,
dr-5, ENG
This paper presents the application of
the analog one-image and two-image
photogrammetry to carry out the
measurement control work during the
process of ship hull assembly. Out
lined are also the possibilities of using
the numerical photogrammetry in
measurements. The digital registration
of the images is very convenient for
further processing in the "on line" sys
tem. Such images can be directly digi
tally transformated and analyzed on a
computer coupled with CCD camera.
0320512
SWZ 98-02-06
Laser welded sandwich panels
for shipbuilding and structural
steel engineering

along with the development of effi
cient manufacturing and assembly
methods and the approval of the
structure by classification societies has
been necessary. This paper briefly de
scribes the manufacturing process and
operational properties of sandwich pa
nels. 0320436; 0130330; 0320400
SWZ 98-02-07
A proposal of global ship Infor
mation system and its applica
tion to autom atic ship collision
avoidance system
Hasegawa, K.

Ship Control Systems Symposium
(077800), 199704, 2, pg-1, nrpg-10,
dr-5, ENG
A new system concept used for mari
ne navigation called Global Ship Infor
mation (GSI) system is proposed. The
system is composed of three infra
structures available for marine use.
These are GPS, Inmarsat and Internet,
The system is designed to work with an
automatic ship navigation system or
with certain navigational aids such as
ARPA. 0210200, 0211011; 0210346
SWZ 98-02-08
Stena reports on 18 m onths of
HSS 1500 services
Fast Ferry International (001150),
199711, 36/9, pg-17, nrpg-7, gr-6,
dr-2, ph-6, ENG
As host of this year's International Ma
rine Transit Association Conference,
held in Dublin in September, Stena
Line took the opportunity to review its
first 18 months experience of opera
tions with the HSS 1500. Describing
the development of the design, the
technical director of Stena Rederi, Stig
Bystedt, also revealed some hitherto
unreleased details about the HSS
1500. 0112102

Kopieen van de hier vermelde
artikelen zijn tegen betaling
verkrijgbaar bij:
Maritiem Informatie Centrum
Mekelweg 2, 2628 CD Delft
Tel: 015.2786663
Fax: 015.2786855
Bij bestelling van artikelen dient
u het SWZ-nummer van het
abstract op te geven.
De bibliotheek van het Maritiem
Informatie Centrum/BTUD is
geopend op werkdagen van
11.00 tot 16.00 uur

the "virtual model" is becoming a mo
re obtainable reality. The goal of this
paper is to demonstrate how the virtu
al model can and will be obtained and
what overall benefits it will have in the
design and build processes. 0120210
SWZ 98-02-10
Term inals for the new genera
tlon of fast ferries
Manser, I . ; Veale, D.

Bulletin
de
PIANC
(000325),
199710/96, pg-39, nrpg-6, dr-6, ph4, ENG
Since the early 1990's, fast RoRo ves
sels have been introduced on a num
ber of key ferry routes in the English
Channel, Irish Sea, North Sea and Bal
tic. The new vessels have changed the
nature of the RoRo market and have
been the catalyst to a number of signi
ficant port development projects. This
paper experience of the practical con
sequences for port and ferry terminal
design and construction. 0440110;
0410132

SWZ 98-02-09
Visual design and sim ulator for

SWZ 98-02-11
One stop FPSO - the concrete so

Roland, F. ; Metschkow, B.

ship builders

lution

Marine
Technology
(075010),
199705, pg-183, nrpg-12, gr-2, dr-3,

Capparelli, C .; Ahn, P .; Moscato, N . ;

Wood, I . et al.

Baker, R.

ph-9, ENG
New structural components, such as
sandwich panels, can be efficiently
manufactured by using the deep pe
netration effect typical to high power
beam welding techniques. Sandwich
structures offer high accuracy, higher
structural performance, increased fire
safety as well as benefits in assembly.
For the first time those structures are
now available on the market. Potential
applications cover both shipbuilding
and various areas of structural steel
engineering such as bridges, railway
vehicles and buildings. To provide a
base for successful application, a consi
derable amount of structural testing

Ship Control Systems Symposium
(077800), 199704, 1, pg-467, nrpg-

Offshore Technology Conference,
OTC (076450), 199705, 2/8388, pg-

11, dr-3, ENG
It is becoming more and more appa
rent that there is an urgent need to re
duce the overall design cycle time and
cost involved in the design and con
struction of warships and submarines.
The overall design cycle being from
the start of the conceptual idea
through prototyping, construction
and commissioning with the rapid in
crease in computer technology and
with the improvement in computer
graphics along with more advanced
modelling techniques, the environ
ment for both design and simulation,

303, nrpg-10, ta-7, dr-8, ENG
A Floating, Production, Storage and
Offloading vessel with a concrete hull
has been developed by a joint venture
of Brown & Root 8ARMAC and Co
stain/Taylor Woodrow. The paper de
scribes the rationale behind the selec
tion of concrete for the hull, the de
sign development, the specific pro
blems that needed to be solved, mo
del tests, savings in capital and opera
ting costs and the overall application
for the vessel. The resultant design has
been configured so that full fabrication
can be completed in the BARMAC
Nigg construction facility. 0630118
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SMIT INTERNATIONALE
Smit Internationale staat voor anderhalve eeuw ervaring in de non-conventionele
maritieme dienstverlening. En gaat daar zeker nog zo’n periode aan toevoegen. Ruim
tweeduizend vakmensen werken wereldwijd voor opdrachtgevers in voornamelijk de
offshore-industrie, de civiele waterbouw en de internationale scheepvaart. Geografisch is
de wereld van Smit Internationale verdeeld in drie areas: Europa, het Verre Oosten en
Noord- en Zuid-Amerika. In elke area opereren drie marktgroepen: Maritime Contracting,
Port & Coastal en Salvage & Towage. Het Europese hoofdkantoor staat in Rotterdam.

Alle engineering-werkzaamheden van de Smit-groep vallen onder de verantwoordelijkheid
van de business unit Smit Engineering, een onderdeel van de marktgroep Maritime
Contracting. Bij de business unit werken 24 medewerkers, verdeeld over de afdelingen
Design Engineering, Project Engineering en Tekenkamer. De afdeling Design Engineering
maakt ontwerpen, technische berekeningen en procedures voor projecten en de nieuw- of
verbouw van materieel. Voor deze afdeling zoekt Smit Internationale

Design Engineers (m/v)
U krijgt een afwisselend takenpakket. Enerzijds speelt u een belangrijke rol bij de project
voorbereiding. U bent in staat complexe ontwerpen op te stellen met behulp van
engineering com puterprogram m a's. Tenderaanvragen weet u uit te werken tot haalbare
oplossingen. Bovendien draagt u bij aan rapporten waarin de werkprocedures,
specificaties en handleidingen beschreven staan.
Aan de andere kant draagt u verantwoordelijkheid op het vlak van de projectondersteuning. In de realisatiefase bent u zonodig ‘on-the-job’ aanwezig om te bewaken dat
uitvoering plaatsvindt volgens de norm en van tijd, kwaliteit, veiligheid en wettelijke
voorschriften. Verder beoordeelt u ontw erpen van collega’s, subcontractors en
consultants. IJ ontwikkelt zelf engineering com puterprogram m a’s.
IJ bent een specialist op uw vakgebied, m aar koppelt een analytische geest aan een
klantgerichte instelling. Kennisoverdracht aan collega’s w aarm ee u een projectteam
vormt, is voor u niet moeilijk. IJw brede technische interesse komt goed van pas gezien de
uiteenlopende aard van de projecten. U bent bereid om voor projecten regelmatig naar
het buitenland te reizen.
IJ beschikt over een opleiding HTS of TU-scheepsbouwkunde of eventueel werktuigbouw
kunde. D aarnaast heeft u enkele jaren ervaring als engineer in de scheepsbouw of de
offshore-industrie. U voelt zich thuis in een technische, internationaal georiënteerde
werkomgeving. Uw m ondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en Engels
is goed. Bekendheid met de com puterprogram m a’s Word, Excel, Mathcad, Pias en
M icrostation is een pré.
Herkent u zich in deze profielschets, dan nodigen wij u uit dat binnen twee weken na het
verschijnen van deze advertentie kort en bondig in een brief te verwoorden. De gevraagde
kennis en ervaring blijkt uit uw curriculum vitae. U kunt uw reactie sturen naar Smit
Nederland B.V., t.a.v. de heer VV.P.A. Kok, hoofd personeelzaken Kantoor en Wal, Postbus
1042,3000 BA Rotterdam. Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnem en met
de heer J.G.F.M. Holtackers, business unit m anager Engineering (tel. 010-4549311).

Het water is onze wereld. De wereld ons werkterrein.
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iversen
New ISM database
The IACS Council, meeting in London,
re-affifmed determination to support
the international effort to implement
the ISM Code, the first phase of which
is applicable from 1/7/98. The IACS
Members have staff available to un
dertake audits for shipowners on be
half of Flag States. The IACS Registra
tion Scheme, announced in October,
offering priority for auditing has been
well received and supported.
The ISM Code is widely considered to
be one of the most important initiati
ves for marine safety and environmen
tal protection for several decades. It is
an international convention and as
such is the responsibility of Flag States
to implement.
IACS Members,
amongst other Recognised Organisa
tions, act as authorised agents for ma
ny Flag States in the audit and certifi
cation of the Code on their behalf.
IACS is concerned that many Flag Sta
tes have yet to provide instructions
about ISM, particularly in respect of
action required if ships under their flag
do not carry ISM Safety Management
Certificates (SMCs) after the July dead
line. IACS will therefore follow up an
earlier, mid 1997 approach to Flag
States, with a request for such instruc
tions.
IACS Members anticipate considerable
confusion over the availability of
SMC’s as shipowners are not obliged
to use the classification society of re
cord to undertake ISM Certification.
Therefore, the class society may not
know who has issued the SMC, or in
deed, if the certification exists at all.
This, amongst other reasons, preclu
des precipitous withdrawal of class in
the absence of ISM Certification. How
ever, IACS considers that such absence
may well indicate that the ship is in a
condition which could call into
question the status of class and IACS

Fig. 4. Goedkoop versterkt vloot.

Members will, after 1/7/98, be parti
cularly vigilant in this respect.
IACS announced the creation of a da
tabase which will list the names (and
IMO numbers) of all ships which have
been issued with SMC's by IACS
Members. The database will be esta
blished in January and updated
monthly thereafter until July 1998.
The information will be available on
the
IACS
Internet
webpage
http://www.iacs.org.uk. The database
will only contain information of Safety
Management Certificates issued by
IACS Members but Flag States issuing
their own certificates are welcome to
add their data. It is hoped that the
availability of this information will be
used by interested parties in the mari
time safety circle.
The IACS Council noted with satisfac
tion the action of the SOLAS Confe
rence held in London in late Novem
ber concerning bulk carriers. IACS
Members are already extensively en
gaged in assessment and implementa
tion where necessary of the strengthe
ning of the transverse bulkhead be
tween No. 1/2 holds of existing bulk
earners which requirements are
progressively effective for ships classed
with IACS Members from 1/7/98.
Five years after announcing the intro
duction of Enhanced Survey Program
me for oil tankers IACS announced a
review of the effectiveness of this mea
sure and will invite the input of OCIMF
and Intertanko. This is part of an on
going process of review of critical safe
ty issues by IACS expert working
groups.
For further information contact: ) D
Bell, Permanent Secretary,
Tel: +44.171.9760660,
fax: +44.171.9760440.

Goedkoop versterkt vloot
Nog voor het einde van dit jaar zal de
vloot van Wijsmuller dochter Goed
koop Havensleepdiensten B.V. worden uitgebreid met twee sleepboten
van elk 33 ton bollard pull en 2400 PK.
De sleepboten LIMBURG en FRIES
LAND zullen worden ingezet voor het
verlenen van assistentie aan zeeschepen in het Amsterdam Noordzeekanaal gebied.
De door Wijsmuller Engineering ontworpen LIMBURG en FRIESLAND zijn
eigendom van Wijsmuller en maken
deel uit van de zogenaamde Provincie
Klasse. Het zusterschip ZEELAND vaart

Fig. S. Volle orderportefeuille voor Damen Shipyard Hardinxveld.

al voor Goedkoop Havensleepdien
sten. De sleepboten zijn van het zoge
naamde Azimuth stem drive type, dat
wil zeggen dat ze zijn uitgerust met elk
twee schroeven die ieder 360° draai
baar zijn. Hierdoor zijn de boten opti
maal wendbaar. Vanaf de brug heeft
de kapitein ongehinderd zicht rond
om omdat schoorstenen en andere
obstakels zijn weggewerkt. Ook zijn de
sleepboten uitgerust met brandbestrij
dingsapparatuur.
De LIMBURG en de FRIESLAND vor
men een uitstekende aanvulling op de
huidige vloot van Goedkoop. Met de
twee sleepboten erbij heeft Goedkoop
nu een vloot van tien sleepboten in
kracht variërend van 20 tot 52 ton bollard pull. Met een grotere en krachti
ger vloot is Goedkoop in staat om
haar dienstveriening verder te verbete
ren. De komst van grotere schepen
naar het Amsterdam Noordzeekanaal
gebied maakte een versterking van de
vloot noodzakelijk.
De afgelopen jaren waren beide sche
pen actief in Nigeria waar ze assisten
tes verleenden bij olieterminals. Met
het aflopen van de contracten in Nige
ria, kunnen de vrijgekomen sleepbo
ten nu worden ingezet voor werk in
het Amsterdam Noordzeekanaal ge
bied.
De LIMBURG die op 11 december in
IJmuiden arriveerde is inmiddels inge
zet. De FRIESLAND zal hoogstwaar
schijnlijk tegen het einde van de
maand operationeel zijn.
Informatie: Laura N. Keegstra,
tel: 0255.562666, fax: 0255.512153.

Orderportefeuille voor Damen
De nieuwbouw en reparatiewed van
Damen Shipyards Hardinxveld in
Hardinxveld, mag zich evenals het
Gorkumse zusterbedrijf verheugen op

een grote hoeveelheid opdrachten
voor nieuwbouw, alswel reparatie van
een grote hoeveelheid schepen,
De wed bedient van oudsher een zeer
gevarieerde klantenkring zoals; sleepvaarirederijen, aannemers, havenbe
drijven, rijkswaterstaat, het loodswe
zen en douane, die al sinds jaren be
horen tot de vaste klanten voor het
verrichten van onderhoud, reparatie,
verbouwing en modernisering van
haar vloot schepen,
Tot de recent afgeleverde nieuwbouwprojekten behoren o.a. vijf Da
men Alu-Cats, als snelle aluminium
kustwachtvaartuigen en de nieuw
bouw van een 19 m lange sleepboot,
Stan Tug 1906 voor Rederij Water
weg, de "Coastal Force".
Rederij Waterweg neemt daarnaast
haar zesde nieuwe sleepboot In be
drijf, t.w. de "Nicoline 4", een Stan
Tug 1605.
De Koninklijke Roeiersvereeniging
Eendracht in Rotterdam heeft bij Da
men Shipyards Hardinxveld haar nieu
we snelle communicatievaartuig, een
Damen Stan Tender 1200, overgeno
men en zet deze boot in voor het ver
voer van loodsen, bemanningen en
klein materiaal.
Rederij Bouwman uit Zierikzee heeft
vervolgens één van haar sleepboten in
reparatie bij de werf afgeleverd. Het
betreft hier een volledige verbouwing
en modernisering van de sleepboot
"Brandaris". Rederij Bouwman is een
van ouds bekende rederij in het hart
van het Zeeuwse maritieme gebeuren
en speelt een belangrijke rol in de
nieuwbouw en het onderhoud van de
vele Zeeuwse waterwerken.
Recentelijk is de kiel gelegd voor de
bouw van een nieuw "multi-purpose"
patrouillevaartuig voor de Scheep
vaartdienst Oosterschelde van Rijkswa
terstaat.

UDEMA MARITIME B.V

Voor het uitzenden, detacheren, werven & selecteren van

ZEEVAREND
PERSONEEL
UDEMA
Harlingen: tel 0517-416674, fax 0517-415824, telex 46807 udema nl
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van een communicatievaartuig voor

* All high-pressure fuel oil pipes are
properly shielded.
* Insulation/lagging covers all hot
surfaces.

& Technical Department, The Swedish Club.
Tel:+46.31.638400,
fax: +46.31.156711.

de Vlissingse Bootliedenwacht (De
Vlissingse roeiers).
Informatie: Telefoon: 0184.613088,

* Ail readily combustible materials are
stored only in designated areas.
* The quick-closing valves are func

Onderzoek maritieme arbeids

fax: 0184.617793.

tioning.
* The fire-dampers are functioning.
* Contactors and connections in elec

In samenwerking met de Sliedrechtse
wed Schlieker is Damen Shipyards
Hardinxveld begonnen aan de bouw

markt

leeftijd voor een walfunctie kiezen.
Wat het walpersoneel betreft zijn er
twee knelpunten. Aan de ene kant is
het aantal studenten dat afstudeert
van een maritiem georiënteerde oplei
ding onvoldoende om te voldoen aan
de vraag naar personeel met zeevaartkennis. Aan de andere kant geven de

trical installations are in sound con
dition.
* The engineroom fire alarm is work
ing and that the crew is well aware
of firefighting and emergency pro
cedures.

gepubliceerd. Dit onderzoek toont
aan dat in een periode van acht jaar de
vraag naar zeevarend personeel met

bedrijven aan dat vooral vacatures
voor hoger walpersoneel met zeevaartkennis moeilijk vervulbaar zijn.
Bijscholing komt nog te weinig voor.
Bij zeevarenden is het bedrijf niet over

44% en naar walpersoneel met 28%
zal toenemen.

tuigd van de noodzaak en bij walper
soneel is er te weinig tijd voor.

Het onderzoek 'De maritieme arbeids
markt: vraag en aanbod van zeevaart-

distributed earlier this year. It is one of
a series of initiatives aimed at reducing

The Swedish Club has issued a Circular
to members, warning of fire hazards at

kennis' werd in opdracht van het Mi
nisterie van Verkeer & Waterstaat uit

Bij de opleidingen valt het verschil tus
sen leer-en praktijksituatie op. Dit
geldt zowel voor de zeevaartopleidin-

life-threatening and costly fires in m a
chinery spaces.
Clas Brantmark, The Swedish Club's

repair yards. The Circular proposes a
series of precautionary measures, to
reduce the risk of fire to a minimum.
This move follows several recent ship
yard fires, some involving loss of life.
The Circular urges members to ensure

gevoerd door Policy Research Institute
N.V., Nederlands Economisch Insti
tuut (NEI) en NIB Consult B.V. Het on

that:

vaartkennis. Behalve een analyse van
vraag en aanbod op de maritieme ar

* The yard Coordinator with respon
sibility for safety is clearly identified.

beidsmarkt, was het doel van dit on
derzoek knelpunten te identificeren en

* The yard is briefed about the ves
sel's fire protection system and the
vessel fire plan is handed over.

het voorstellen van maatregelen voor
een betere aansluiting tussen vraag en
aanbod, arbeidsmarkten onderwijs.

* A copy of the fire plan is posted

De belangrijkste knelpunten in de ma
ritieme arbeidsmarkt zijn: gebrek aan

Swedish club campaign against
engineroom fires
Over 300 Chief Engineers have now
confirmed that their ships comply
with safety measures detailed in The
Swedish Club's Engineroom Fire Pre
vention Checklist. The checklist was

Loss Prevention & Technical Director,
says: "Engineroom fires may be few in
number but they can kill. They are also
extremely expensive - claims of this
type average USD 2 million per case.
Yet most engineroom fires result from
a failure to perform very simple main
tenance tasks costing just a few dol
lars. One of the most common signs
of dangerous neglect is poorly main
tained lagging. An exposed hot sur
face is virtually guaranteed to ignite an
oil spray if a line fails.
One recent engineroom fire broke out

outside the deckhouse (SOLAS,
Chapter II.2, rule 20).
* All required certificates and permis

during work on a duplex filter. For rea
sons still unclear, the man engaged in
the work removed the active, rather

sions are issued before work begins.
* The Fire Croup checks that the fire

than passive, filter. The resulting oil

ment are readily available during
hot-work.
* The vessel's Fire Chief is kept fulty
informed, on a continuous basis,
about the vessel's firefighting status
(e g. open fire doors, new fire zo
nes).

spray struck an exposed exhaust gas
manifold. This incident ended with
the ship declared a constructive total
loss.
The Swedish Club checklist sent to
Chief Engineers requests a thorough
inspection to ensure that:
* There is no hazardous leakage of oil
in the machinery spaces.
* The general standard of cleanliness
in the machinery spaces is high.
* All pipes and fittings are in sound
condition.
* All repairs carried out to oil pipes
and fittings are of a permanent na
ture.

watchmen and firefighting equip

* It is possible to activate the ship's
permanent firefighting systems
(despite shut-down during the yard
stay) or, as an alternative, replace
them by equivalent systems.
The document "Organisation for fire
protection onboard during stay at
shipyard" is available from:
Martin Hemqvist, The Loss Prevention

A ls u v a n d a a g v o o r 1 6 .0 0 u u r b e lt,
h e b t u h e m m o rg e n in h u is: o n ze u it
g e b re id e c a ta lo g u s . Een o v e rz ic h te lijk
b o e k w e rk v a n 3 6 p a g in a 's w a a rin u
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In december is een onderzoek naar de
maritieme arbeidsmarkt in Nederland

derzoek betrof de zeevaartsector, zo
wel de arbeidsmarkt voor zeevaren
den als voor walpersoneel met zee-

instroom van personeel, tekort aan
zeevarenden, tekort aan personeel
voor hogere walfuncties, onvoldoende
aansluiting van onderwijs met arbeids
markt en ondoorzichtige structuur van
uitzend-en arbeidsbureaus.
Op personeelsgebied blijkt er in het al
gemeen sprake te zijn van een gebrek
aan personeelsbeleid in de Nederland
se maritieme bedrijfstak. De bedrijven
komen niet verder dan personeelsbe
heer en dat betekent onvoldoende
aandacht voor voorziening van vol
doende en kwalitatief hoogstaand

gen als voor de maritiem georiënteer
de opleidingen. Bij de laatste wordt te
weinig aandacht besteed aan het as
pect van zeevaart. Opleidingen op het
gebied van bevrachting, scheepvaart
markten, bemanningsbeheer, finan
cieel beheer en verzekeringen zijn on
voldoende.
Het onderzoeksrapport geeft een aan
tal aanbevelingen waaronder de op
richting van een Nederlandse Maritie
me Academie, die cursussen en oplei
dingen van de verschillende instellin
gen coördineert en inpast in een Master-opleiding en in contractonderwijs.
De Stichting Nederland Maritiem
Land zou deze Academie onder haar
hoede kunnen nemen. Ook een oplei
dingsfonds voor jonge zeevarenden,
verbetering van het personeelsbeleid
bij bedrijven en het stimuleren van in
stroom in het maritiem onderwijs be
horen bij de aanbevelingen. "Neder
land Maritiem Land kan een rol spelen
in het wegwerken van de knelpun
ten", zegt prof. dr. ir. N. Wijnolst,
voorzitter van de Stichting Nederland
Maritiem Land. "Het goede nieuws is
dat de maritieme sector zich sterk blijft
ontwikkelen."

personeel op lange termijn. Nu reeds
zijn vacatures voor de hogere functies
aan boord van schepen zeer moeilijk
vervulbaar. En dit wordt in de toe
komst alleen maar groter. De middenfunctie-groep is relatief onderverte

Informatie: Drs. ir. H.P.L.M . janssens,
Directeur
Stichting
Maritiem Land'.

'Nederland

Tel: 010.2052720, fax: 010.2055307.

genwoordigd omdat veel gekwalifi
ceerde zeevarenden op nog jonge

een c o m p le e t le v e rin g s p ro g ra m m a
v a n a lu m in iu m p ro d u k te n en
h a lffa b rik a te n a a n tre ft. W ij k u n n e n
m e e sta l u it v o o rra a d le v e re n .

A a n d e le id in g in a lu m in iu m .

Tel. (0 5 9 8 ) 61 57 38. Fax (0 598) 61 23 52
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Maritime Search
Nieuwe Informatierubriek in
Schip en Werf de Zee
Schip en Werf de Zee is al meer dan 75 jaar het toonaangevende vakblad voor technische professionals
in de scheepvaart. Dit m aritiem e vakblad bereikt iedere maand meer dan 4500 betalende abonnees,
w aaronder vele 'beslissers' in de scheepvaartsector zoals de leden van de Nederlandse Vereniging
van Technici op Scheepvaartgebied - NVTS.
De nieuw e rubriek Maritime Search is dan ook de manier om deze professionals over uw product of
specialisme te inform eren. Maritime Search geeft maandelijks een overzicht van het aanbod, onder
door u zelf gekozen trefw o ord en. Zo m aakt u, voor maar ƒ 50,- per uitgave, de search naar uw bedrijf
een stuk eenvoudiger!
Maritime Search biedt u de m ogelijkheid uw bedrijf en specialismen te vermelden in Schip en W erf
de Zee. Graag ontvangen w ij uw opgave middels d it form ulier. U kunt uw hoofdactiviteit als rubriek
toevoegen aan de bestaande rubrieken.

O ndergetekende
F irm a

Postcode

Adres
Plaats
Contactpersoon
Telefoon
Fax
E-mail
Verzoekt te plaatsen per: ....... / ........../1998,
maximaal 6 regels per plaatsing gedurende 11 opeenvolgende uitgaven.
□ vermelding in Maritime Search: f50,- per rubrieksvermelding, per uitgave
□ inclusief logo: f 100,- (materiaal bijsluiten s.v.p.)
Onder de rubrieken:
1.________________________________________________________________________

2._________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________
Datum

: ___________________________________________________________

Handtekening : __________________________________________________________

In gefrankeerde envelop sturen aan: Buro Jet B.V. • Postbus 1890 • 2280 DW RIJSWIJK
Tel. 070-399 00 00 • Fax 070-390 24 88 (faxen mag ook)

Lloyd’s Register is een internationaal opererende organisatie met een wereldwijde reputatie op het gebied van
classificatie en certificatie van producten, diensten, systemen, processen en complete installaties in de maritieme,
de offshore en de landindustrie. Lloyd's Register is geheel onafhankelijk van overheden en andere organisaties.
Met 260 kantoren in meer dan 100 landen kan Lloyd’s Register haar klanten wereldwijd van dienst zijn.
In Nederland verricht Lloyd's Register vanuit Rotterdam, Amsterdam, Groningen en Vlissingen technische inspecties,
classificatie en certificatie activiteiten.
Wij zoeken voor de buitendienst van ons kantoor in Rotterdam

Engineer

Sur

Wij zijn op zoek naar kandidaten met het diploma C Scheepswerktuigkundige G .H .V., HTS werktuigbouwkunde,
Ruime relevante werkervaring, specifieke kennis van en ervaring met offshore en/of scheepsnieuwbouw strekt tot
aanbeveling. U heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse
taal en u bent bereid zonodig dienst te doen bij één van onze vestigingen binnen of buiten Nederland.
Na een gedegen, aanvullende opleiding en een uitgebreide inwerkpenode wordt u verantwoordelijk voor:
• het uitvoeren van inspecties op nieuwbouw en bestaande schepen, alsmede bij toeleveranciers:
• het beoordelen van werktuigbouwkundige tekeningen.
Het salaris dat Lloyd’s Register u kan bieden is afhankelijk
van uw opleiding en ervaring. U kunt rekenen op goede
secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor deze zelfstandige,
ambulante en specialistische functie binnen een team van
specialisten verzoeken wij u schriftelijk uw sollicitatie met
een uitgebreid CV, vergezeld van een recente pasfoto,
binnen 14 dagen te zenden aan:

V ttS

sister
O

Lloyd's Register, afd. personeelszaken,
t.a.v, mevr. M. van den Corput
Postbus 701 • 3000 A S Rotterdam

Weena-Zuid 170 • 3012 NC • Rotterdam
Postbus 701 • 3000 A S • Rotterdam
Tel. 010-414 50 88 • Fax 010-411 51 05

Een psychotechnisch onderzoek kan deel
uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Maritieme Wegwijzers

Stuur d eze bon naar:
I
l
I

Dirkzwager’s Guide 1998 K V S A G u id e 1998
I
I

I )o bekende engelstaltge havengidsen voor scheepvaart,
handel en bedrijf
Dirkzwager’s Guide is de gids voor N ieuw e Waterweg,
Rotterdam, Europoort, Maasvlakte, Dordrecht, Schiedam,
Vlaardingen, Maassluis, Moerdijk en Rotterdam Airport.
K VSA ( iuide is de gids voor het Noordzeekanaal, Amsterdam, !
IJmuiden, Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Schiphol Airport.

W YT Uitgcelgroep
Antwoordnummer 20173
3020 VB Rotterdam
faxen kan ook: 010 - 478 09 04

bestel/faxbon
—I Hierbij bestel ik .... ex. D irkzw ager’s Guide 1998 a ƒ46,50

I
I

Bedrijfsinfo en up-to-date havenkaarten
I
I

Beide gidsen bevatten een overzicht van nautische en
technische bedrijven, dienstverlenende instanties en
consulaten. De tuil colour havenkaarten worden jaarlijks
herzien.

I
II

Actueel en uitgebreid
I

Havenverordeningen en navigatie gegevens, beschrijvingen
van havens en havenfaciliteiten, beloodsmg. radio com m unicatie, weersinformatie, nautische informatie, kustwacht- en
reddingsbootstations en juridische informatie.

.... ex. KVSA Guide 1998 a ƒ46,50
(n e l. B T W .

exd verzendkosten)

F irm a n a a m :

........... .................. .................................................

T.a.v.: ...............................................................................................

I

i

A dres:................................................................................................
Postcode:.......................................P la a ts :....................................
Handtekening: .............................D a tu m :...................................

52

SCHtPtVVERFtftZEE FEB R U A R 1 1994

V E R E N I G I N G S N I E U W S
J.C.P. Dijckmans
Algemeen directeur Newell-Allard
N.V., Turnhout, België
Klaveren, 2300 Turnhout, België
Voorgestetd door D. Carpentier
Afdeling België

t

100 JAAR JONG

P.G.C. de Wolf
Ontwerper Schelde Scheepsnieuwbouw, Vlissingen
Kapelwijk 27 ,9 25 0 Waasmunster, Bel
gië
Voorgesteld door D.W. Tieges
Afdeling België

NEDERLANDSE
VERENIGING
VAN TECHNICI
OP SCHEEPVAART
GEBIED
Netherlands Society
of Maritime
Technology

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

Jubileumviering
Wij vragen wederom uw bijzondere
aandacht voor uw opgave voor de di
verse onderdelen van de jubileumvie
ring mei aanstaande. Speciaal de tijdi
ge aanmelding voor het congres en
de feestavond is van belang. Als u zich
nog niet voor het feest heeft opgege
ven, moet u dat nu doen met de 'laatste-kans-kaart' in het decembernum
mer. Het feest zal plaats vinden op za
terdagavond 16 mei 1996.
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 uitgeno
digd. Voor de officiële viering en de re
ceptie op donderdagmiddag 14 mei
kunt u zich binnenkort via SWZ opge
ven.
Wacht niet langer met opgeven! Doe
het nu!

Maritiem en Jong
Het is inmiddels ruim een jaar geleden
dat op initiatief van vier enthousiaste
scheepsbouwers Maritiem en |ong op
gericht werd.
Maritiem en jong, de afdeling van de
NVTS voor de 'jongere' leden, houdt
maandelijks op de eerste woensdag
een bijeenkomst in het sfeervolle Hotel
New York aan de Kop van Zuid in Rot
terdam. Hier kan men op informele
wijze onder het genot van een borrel
en een hapje eten andere leden uit de
maritieme wereld ontmoeten. Na een
jaar van bijeenkomsten, kunnen we
gerust concluderen dat het initiatief
een succes is gebleken. Gezien de op
komst voorziet Maritiem en Jong in
een duidelijke behoefte.
FEBRU ARI 1998 SCHIPiV/ERFdeZEE

Na een evaluatie van het afgelopen
jaar, is met het bestuur van de NVTS
besloten dat Maritiem en Jong profes
sioneler georganiseerd gaat worden
om de continuïteit te waarborgen.
Zo is er afgesproken dat we voor 1998
kunnen rekenen op een vaste zaal in
Hotel New York, dat met ondersteu
ning van een headhunter de vacature
bank geprofessionaliseerd gaat wor
den, dat de e-mail service wordt uitge
breid en dat er een internet site opge
zet zal worden voor de aankondigin
gen en de laatste informatie.
Ook zullen er verspreid over het jaar
weer enkele avonden in het kader van
een thema staan. Voor 1998 staan er
in ieder geval al een whisky-proefavond en een mini-training onderhan
delingsvaardigheden op het program-

Bent u nog nooit geweest? Kom dan
zeker eens langs of bel voor meer in
formatie met het secretariaat van de
NVTS (010.2410094) of met één van
onderstaande personen.
Geert Schouten
Marcel Komst
Ad Winckers
Mark Vermeulen

In

0165.570223
0182.613546
015.2623033
015.2622724.

Voorgesteld doorG.C.W . Speld
Afdeling Noord

Voorgestetd voor het

G. Hoekman
Monteur/port engineer Caltax Marine
Diesel B.V., Kruiningen
De Ommegank 26, 4413 AM Oostdijk
Voorgesteld door P. Mast
Afdeling Zeeland

S. Ahmetovi
Student Algemene Operationele Tech
niek, Hogeschool van Amsterdam

JUNIOR LIDMAATSCHAP

Ing. W.J. Krijnsen
Monteur Scheepsdieselmotoren Cal
tax Marine Diesel B.V., Kruiningen
Havenstraat 10,4414 AZ Waarde
Voorgesteld door P. Mast
Afdeling Zeeland
J.C.M. van Riel
Directeur Aalborg Sunrod Rotterdam
B.V.
Deldenstraat 5044 GG Tilburg
Voorgesteld door R.R. Strijland
Afdeling Rotterdam
Ing, A.J, Rooks
Werkvoorbreider/Calculator

Op 8 december 1997 is te Rotterdam
overleden de heer H.W. Slee, oud-procuratiehouder bij Inham B.V. te Dor
drecht. De heer Slee was 77 jaar en
ruim 43 jaar lid van de NVTS.

Ballotage
Voorgesteld voor het
GEWOON LIDMAATSCHAP
A. Boerma
Maritiem journalist
M.K. Gandhiplein 45, 9728 TG Gro
ningen

M. Visser
Directeur Absorbit B.V., Amsterdam
Strandwal 4, 2033 CZ Haarlem
Voorgesteld door J.P. Burger
Afdeling Amsterdam
K.C. Wijnen
Superintendent Rederij Flinter, Gro
ningen
Lisdodde 7,96 79 MC Scheemda
Voorgesteld door B. Aning
Afdeling Noord
Ir. J.D. Wilgenhof
Werktuigkundig ingenieur Nevesbu
B.V., Den Haag
Waghenaerdreef 68, 2661 RB Berg
sehenhoek
Voorgesteld door O. van Lent
Afdeling Rotterdam

BELANGSTELLEND
LIDMAATSCHAP

school Haarlem
Gerard Doustraat 2, 1971 XM l|muiden
Voorgesteld door J.P. Stuifbergen
Afdeling Amsterdam
C.D . Ernst
Student Maritiem Officier, Hogeschool
van Amsterdam
Prins Hendrikkade 189, 1011 TD Am
sterdam

Marine

Service Noord, Foxhol
Sumatralaan 21a, 9715 GA Groningen
Voorgesteld door R. Broekhof
Afdeling Noord

VoorgestekJ voor het

Mevr. C. Bruinooge
Studente Scheepsbouwkunde Hoge

Voorgesteld door J.P. Stuifbergen
Afdeling Amsterdam

M e m o r i a m

H.W. Slee

Vinkenstraat 53°, 1013 JL Amsterdam
Voorgesteld door J.P. Stuifbergen
Afdeling Amsterdam

D.P. Fehrenbach
Student Hydrografie, Hogeschool van
Amsterdam
Crijnssenstraat 61 hs, 1058 XV Am
sterdam
Voorgesteld door J.P. Stuifbergen
H.G.D. de Jonker
Student Maritiem Officier Hogeschool
van Amsterdam
(ongeveer 14,1608 EJ Wijdenes
Voorgesteld door |.P. Stuifbergen
Afdeling Amsterdam
E.J. Lunenborg
Student Maritiem Officier, Hogeschool
van Amsterdam
Prins Hendrikkade 189, 1011 TD Am
sterdam
Voorgesteld door|.P. Stuifbergen
Afdeling Amsterdam
H.J. Oost
Student Maritiem Officier, Hogeschool
Amsterdam
Prins Hendrikkade 189, 1011 TD Am
sterdam
Voorgesteld door J.P. Stuifbergen
Afdeling Amsterdam
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B.G.J.M. Peeters
Student Maritiem Officier, Hogeschool
van Amsterdam
Prins Hendrikkade 189, 1011 TD Am 
sterdam

Gepasseerd voor het

Voorgesteld door |.P. Stuifbergen

Met dank aan het Maritiem Informatie

13 London, UK

Centrum

Institute of M arine Engineers,
Dinner

March 1998

Contact:lmarE, Fleur Heapy.
Tel:+44.171.4818493,
fa x :+44.171.4881854.

Afdeling Amsterdam

LJ.J Breedvelt BSc
Ing. E.J. Drost
Ir. B.M .G.M . Feron
C. van der Graaf
E.J. de |ong
Ir. J.C. Mouiijn
R. van 't Oever
A. van der Padt
D. Reedijk MSc

B.j. Scheeffer

B.S. Skrzetuszevvski
S.E.F. Staal

Student Hydrografie, Hogeschool van
Amsterdam

Ir. P.). Steinbusch
Ing. M .M . Stuyts

Contact: Cargo Systems and Pacific
Shipper, Wendy Cooper.
T e l:+44.1 71.6364525,

Bonaireplein 1058 XA Amsterdam
Voorgesteld door J.P. Stuifbergen
Afdeling Amsterdam

Gepasseerd voor het

3-4 London, UK

BELANGSTELLEND

M anaging p ort risk
Contact: IBC UK conferences Ltd,
Mary Mavrogheni.

Afdeling Amsterdam
B.B. Prins
Student Algemene Operationele Tech
niek, Hogeschool van Amsterdam
Weesperstraat 13-06, 1018 DN Am 
sterdam
Voorgesteld doo r|.P. Stuifbergen

M .|.P, Thijssen
Student Algemene Operationele Tech
niek, Hogeschool van Amsterdam
Grote Bickersstraat 21', 1013 KN Am 
sterdam
Voorgesteld door ).P. Stuifbergen

Ing. A, van Andel
Y.S. Boomstra

LIDMAATSCHAP

3-4 San Francisco, USA
Asia-Pacific refrigerated trade 98
conference

fax: +44.171.9310516.

Prof.ir. E.K. de Boer

T e l:+44.171.4532076,
f a x :+44.171.45 32117,

Gepasseerd voor het

e-mail:
mary.mavrogheni@ibcuk.co.uk.

JUNIOR LIDMAATSCHAP

Afdeling Amsterdam

Mevr. H.N.W . van Ampting
C.H.A. Blankestijn

L.T.G. Verheijen
Student Scheepsbouwkunde TU-Delft
Willem van Oranjelaan 30B, 4837 AK

M, Bontenbal
Mevr. K.E. van den Brink

Breda
Voorgesteld do o r). Pinkster
Afdeling Rotterdam

N

GEWOON LIDMAATSCHAP

T.F.A. Buijs
Mevr. N.A. Dijkshoorn
J.A.C. Ebbelaar

8-11 Long Beach, CA, USA
Ports '98, "Ports - tra n sp o rta
tion link to global trade"

19-21 Glasgow, UK
Fishing 98
Contact: Sue Hill, Emap Heighway.
Tel:+ 44.171.4706340,
fax:+44.171.8312509.
23-24 Yokohama, Japan
Seatrade T an ke r Industry con
vention
Contact: Seatrade, Maureen Standing.
Tel:+ 44.1206.545121,
fax:+44.1206.545190.

9-12 Victoria, BC, Canada:
CHC 98, Canadian Hydrographic
Conference
Contact: Canadian
Hydrographic

Contact: Port of Singapore Authority.
Tel:+ 65.321.2103,

Service.
T e l:+1.250.3636346,
fax: +1.250.3636323,

25 London, UK
Small ships sem inar

|. Verspuy
Student Scheepsbouwkunde TU-Delft
Korvezecstraat 469, 2628 DW Delft
Voorgesteld door). Pinkster
Afdeling Rotterdam

L.J.M. Franken
P.). Fridrichs
B.P.T. van der Garden
W ,|. den Heeten
E.F.f. van Leeuwen
P.H.C. de Man
H.N. van den Oever

F.C. Weijers
Student Algemene Operationele Tech
niek, Hogeschool van Amsterdam

].W. Oosterhuis
Mevr. M. Poelman
R.L. Postma

Van Speykstraat 198, 2161 VR Usse
Voorgesteld door |.P. Stuifbergen

S.D. Schölten
Ing. M. Schouwenaar

10-13 Brighton, UK
Oceanology International 98,
The Clobal Ocean

Afdeling Amsterdam

G.L.M . Schram
M . Spilker

Contact: Spearhead Exhibitions, Ltd.,
Bob Munton.

B. Wouters
Student Algemene Operationele Tech
niek, Hogeschool van Amsterdam

I.A . Stigter
J. van der Velde
Ing. |.R. Voormolen

T e l:+44.181.9499222,
fax: +44.181.9498186,

Nieuwendammerdijk 391, 1023 BL
Amsterdam

O.). Waals
G.H.R. van l|serloo
B.H.P, Zijlmans

Contact: Institution of Civil Engineers,
Tara Cam.
Tel:+ 44.71.6652236,
fax: +44.171.1325.

Contact: ASCE.
Tel: +1.800.5482723,
fax: +1.703.2956144,
internet: www.asce.org.

A.W. van Essen

Voorgesteld door |.P. Stuifbergen
Afdeling Amsterdam

19-20 London, UK
Coastlines, structures and b reak
w aters, conference

e-mail: chc98@ios.bc.ca.

e-mail: bob@spearhead.co.uk.
11-13 Yokohama, japan
Sea Japan 98
Contact: Seatrade, Maureen Standing.
Tel: +44.1206.545121,
fax: +44.1206.545190.
12 London, UK
The Institute of M arine Eng i
neers annual general m eeting
Contact: IMarE, Mr. P. Buckton.

24-27 Singapore
SingaPort 98, International M ari
tim e conference and exhibition

fax:+65-274.0721.

Contact: IMarE, Laura Crane.
Tel:+ 44.171.4818493,
f a x :+44.171.4881854,
e-mail: ic@imare,org.uk.
28 Manchester, UK
RIN 98
Contact: RIN, 1 Kensington Gore,
London SW7 2AT, UK.
Tel:+ 44.171.5193130,
fax:+44-171.5193131,
e-mail: rindir@atlas.co.uk.
31 Mar-2 april Perth, Australia
Offshore W estern Australia '98,
conference and exhibition
Contact: Pennwell Petroleum confe
rences St exhibitions, Marilyn Hanovich.
Tel:+ 1.713.9636255,
fax:+1-713.9636284,
e-mail: marilyn@pennwell.com.

Tel: +44.171.4818493,
fa x :+44.171.4881854.

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

RIJDAM BV
54

Energiew eg 6 - 2404 HE Alphen aan den Rijn.
Telefoon 0172 - 43.16.21, fax: 0172 - 44.29.54.
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Lloyd’s Register is een Internationaal opererende organisatie met een wereldwi)de reputatie op hel gebied van classificatie
en certificatie van producten, diensten, systemen, processen en complete installaties in de mantieme. de offshore en de
landindustrie. Lloyd's Register is geheel onafhankelijk van overheden en andere organisaties. Met 260 kantoren in meer dan
100 landen kan Lloyd’s Register haar klanten wereldwijd van dienst zijn.
In Nederland vemcht Lloyd's Register vanuit Rotterdam. Amsterdam. Groningen en Vlissingen technische inspecties, clas
sificatie en certificatie activiteiten.
Wij zoeken voor ons kantoor in Rotterdam

Offshore certificatie

Ship Surveyors
voor de binnendienst

m/v

Wij zijn op zoek naar kandidaten met het diploma HTS Scheepsbouwkunde of het universitair diploma Scheepsbouwkunde. Kandidaten dienen deskundig te zijn in het beoordelen van scheepsbouwkundige ontwerpen en scheepsbouwkundige
rekenmodellen Ruime relevante werkervaring, specifieke kennis van en ervaring met scheepsnieuwbouw en scheepsreparatie s noodzakelijk, ü heeft een goede mondelinge en schrittelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse
taal en u bent bereid zonodig dienst te doen bij één van onze vestigingen binnen of buiten Nederland
Na een gedegen, aanvullende opleiding en een uigebreide inwerkperiode wordt u verantwoordelijk voor
het zelfstandig beoordelen van scheepsbouwkundige ontwerpen.
Het salaris dat Lloyd's Register u kan bieden is afhankelijk van uw opleiding en ervaring. U kunt rekenen op goede
secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor deze zelfstandige en specialistische functie binnen een team van specialisten ver
zoeken wij u schriftelijk uw
sollicitatie met een uitgebreid CV. vergezeld
van een recente pasfoto, binnen 14 dagen te
zenden aan:

Industriële inspectie

Lloyd’s Register, afd. personeelszaken.
t,a.v. mevr. M. van den Corput
Postbus 701 • 3000 AS Rotterdam
Een psychotechnisch onderzoek kan deel
uitmaken van de sollicitatieprocedure.
W eena-Zuid 170 • 3012 NC • Rotterdam
Postbus 701 • 3000 A S • Rotterdam
Tel. 010-41450 8 8 *F a x 010-411 51 05
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Scheepswerf Peters b.v., gevestigd te Kampen (Overijssel) streeft ernaar om met behulp van moderne en veilige technieken en met de
grootste zorg voor kwaliteit, toon-aangevend te zijn in de Europese
markt voor nieuwbouw en reparatie van transport-vaartuigen in de
binnen-en kustvaart. Scheepswerf Peters beschikt over een uiterst
moderne productiefaciliteit en heeft circa 130 mensen in dienst.

Wegens uitbreiding van de activiteiten is een vacature ontstaan voor de functie van:

C O Ö R D IN A TO R SC H EEPSB O U W (1 0 0 %)
Deze afdeling houdt zich bezig met de ontwikkeling, het ontwerp en de coördinatie van scheepsbouwkundige processen van nieuwbouw- en grote reparatieprojecfen.
Functiennhoud:
1.

maken van scheepsbouwkundige tekeningen, berekeningen en teken planning ;

2.

bewaken en controleren van de voortgang en de kwaliteit van het scheepsbouwkundig tekenwerk (ook van derden);

3.

afstemmen van de scheepsbouwkundige werkzaamheden met de coördinator werktuigbouw;

4.

vraagbaak voor scheepsbouwkundig tekenaars.

Functie-eisen:
5.

opleiding HTS scheepsbouw;

6.

minimaal 4 jaar ervaring als scheepsbouwkundig tekenaar/constructeur;

7.

kennis van CAD tekensystemen, PIAS, spreadsheets en tekstverwerking;

8.

kennis van productietechnieken, bouwmaterialen, voorschriften en normen in de scheepsbouw;

9.

goede communicatieve vaardigheden;

10.

goede beheersing van de engelse en duitse taal, zowel mondeling en schriftelijk;

11.

servicegerichtheid gecombineerd met commercieel inzicht;

12.

ervaring in een leidinggevende functie in het vakgebied is een pre.

Scheepswerf Peters biedt een afwisselende functie, met primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden welke in overeenstemming zijn met de zwaarte van de functies.

Indien u interesse heeft in de bovenstaande functies, dan kunt u voor 6 maart 1998 een schriftelijke reactie zenden aan: Scheepswerf Peters b.v.,
t.a.v. de heer P. van Veen, hoofd afdeling personeelszaken,
Postbus 291, 8260 AG Kampen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. van Veen, 038-3315023.
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D.G.S.M.
Postbus 5817
Bordewijkstraat 4
2280 HV Rijswijk
Tel. 070-3955555
Fax 070-3996274
EVO, Ondernemersorganisatie voor
Logistiek en Transport
Kadelaan 6, Zoetermeer
Tel. 079 - 3414641

■ Schroefaskokerafdichtingen

■ Communicatie & Navigatie
apparatuur

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

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

ABB Turbocharger B.V.
Marten Meesweg 5,
3068 AV Rotterdam
Tel. 010-4078885
Fax 010-4212007

■ Dekwerktuigen en
startluchtcompressoren

Van Eijle
Postbus 129
3130 AC Vlaardingen
Tel. 010-2485630

■ Vertaalbureau's
■ Engineerlngbureau

Uitgeverij SRT
Postbus 8203
3301 CE Dordrecht
Tel. 078 - 61 79117
Fax 078-6186802

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

■ Waardevolle adressen

Amsterdam Port Association
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 020-6273706
Novenco b.v.
HI-PRES Marine Department
Bergweg-Zuld 115
2661 CS Bergschenhoek
Tel. 010-5214144
Fax 010-5213586

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

■ Scheepsreparatie

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

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

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
Association
Weena 695, Groothandelsgebouw
B-3, Rotterdam
Tel. 010 - 4146411
KNRM, Koninklijke Nederlandse
Reddingmaatschappij
Haringkade 2, Ijmuiden
Tel. 0255 - 520501
Kustwachtcentrum Ijmuiden
Postbus 303
1970 AH Ijmuiden
Alarmnummer Kustwachtcentrum:
0900 - 0111
Faxnummer Operationele Centrum:
0255-546599

Maritiem Research Instituut
Postbus 28
6700 AA Wageningen
Tel. 0317 -493911
Fax 0317-493245
NESEC Scheepsfinancieringen
Nassaukade 1, kantoorgebouw
Hoornbrug
2281 XA Rijswijk
Tel. 070 - 3194747
Fax 070-3070214
NVKK, Nederlandse Vereniging van
Kapiteins ter Koopvaardij
Delftsestraat 9c,
301 3 AB Rotterdam
Tel. 010-2400592
Fax 010-2400596
NVTS, Nederlandse Vereniging van
Technici op Scheepvaartgebied
Mathenesserlaan 185, Rotterdam
Tel. 010-2410094
Fax 010-2410095
Port Management of Amsterdam
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 020-5238600
Rotterdam Municipal
Port Management
Galvanistraat 15, Rotterdam
Tel. 010-4896911
Rotterdam Port Promotion Council
Marconistraat 16, Rotterdam
Tel. 010-4779144
Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting
Wijnhaven 65b
3011 WJ Rotterdam
Tel. 010 -4146191
VNSI, Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer
Tel. 079- 3531165

KVNR, Koninklijke Vereniging
Nederlandse Reders
Wijnhaven 65b, Rotterdam
Tel. 010-4146001

ADVERTEREN IN MARITIME SEARCH?
BEL VOOR MEER INFORMATIE EN /OF RESERVERINGEN:

BURO JET B.V. tel 070 - 399 00 00
Of zie de advertentie op pagina 51 van dit nummer.
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Werken aan de veiligheid
^
van schepen vraagt om een
zelfstandig elektrotechnisch expert
Werken aan de veiligheid van
schepen, dat is een van de kern
taken van het m inisterie van

Taken
(O p te ke n in g ) co ntro leren van
elektrische installaties m et a a n v e r

r in g , m a x im a a l ƒ 6 .3 7 3 ,- b ruto
p er m aan d (s c h a a l 10 B B R A '8 4 ),
e x c lu s ie f 8 % v a k a n tie g e ld .

Verkeer en Waterstaat. De

w an te e lektro tech n isch e inrichting en

Scheepvaartinspectie is een

van b inn envaart- en zeeschepen

onderdeel van het Directoraat-

(o .a . de elektrische o p w ekking sin-

Ceneraal Goederenvervoer van

richting , stu u rm ach in es, ho o fd m o to 

v e rs tre k t d o o r de h e e r

het m inisterie van Verkeer en

ren en de autom atiserin g van de

P .D . L a n g e b a e rd , h o o fd a fd e lin g

Waterstaat. De Scheepvaart

m ach inekam ers) • verrich ten van

B & A , te le fo o n (0 1 0 ) 2 6 6 8 6 0 9 .
U w s c h rifte lijk e s o llic ita tie k u n t u,

B ela n g ste llin g ?
N ad e re in lic h tin g e n w o rd e n

inspectie controleert de naleving

w erkzaam h ed en als verzam elen en

van de voorschriften die betrek

ve rw e rk e n van vak te ch n isch e in fo r

b in n e n tw e e w e k e n en v o o rzie n

king hebben op de nautische en

m atie om trent nieuw e te ch nieken.

v a n een c u rric u lu m v ita e , rich te n

technische veiligheid en m ilieu
vrien delijkheid van schepen.
Daarnaast inspecteert z ij de
arbeids- en leefom standigheden

a an de S c h e e p v a a rtin s p e c tie ,
Eisen
H T S E le k tro te c h n ie k • ru im e

a fd e lin g P & O , p o stb u s 8 6 3 4 ,
3 0 0 9 A P R o tte rd a m , o n d e r v e r 

e le k tro te c h n is c h e b e d rijfs e rv a rin g

m e ld in g v a n v a c a tu re n u m m e r
9 8 / 0 0 1 /S W

van de bemanning. Het h o o fd 

(b ij v o o rk e u r in de s c h e e p v a a rt

kantoor van de Scheepvaart

s e c to r), w a a rv a n e n ig e ja re n in de

inspectie is gevestigd in Rotterdam.

te k e n k a m e r • k e n n is v a n e le k tr o 

Het m inisterie van Verkeer en

De afdeling Beleidsondersteuning

nica stre k t to t a a n b e v e lin g

Waterstaat streeft naar een repre

& A dvies (B& A) houdt zich onder

• b e la n g s te llin g v o o r re g e lg e v in g

sentatieve afspiegeling van de

andere bezig met het keuren van

• g o e d e u itd ru k k in g s v a a rd ig h e id

beroepsbevolking in zijn p erso 

tekeningen en het maken van

in het N e d e rla n d s en in één o f

neelsbestand. Daarom worden

stabiliteitsberekeningen. Voor

m e e r m o d ern e ta le n (in c lu s ie f

vrouwen, gehandicapten en

deze afdeling zoeken w ij een

E n g e ls o f D u its ) • fle x ib e le in s te l

allochtonen nadrukkelijk uitgeno

elektrotechnisch expert m /v in

ling en in te re sse v o o r asp e c te n

digd te solliciteren. Er zijn m oge

de binnendienst. Iem and die een

b u ite n h e t e ig e n v a k g e b ie d .

lijkheden voor kinderopvang.

zelfstandige functie op een
interessant w erkgebied cachet kan
geven.
Uw standplaats is Rotterdam.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal G oederenvervoer

S a la ris
U w sa la ris b e d ra a g t, a f h a n k e 
lijk van le e ftijd , o p le id in g en e r v a 

A cquisitie naar aanleiding van
deze advertentie wordt niet op
p rijs gesteld.

The Raytheon A n schu tz gyro
com pass Stan d ard 20 is th e first

A reas of ap p licatio n :

gyro com pass w hich has been

fast ships

type approved for ships n av ig a t

ships using

ing at up to 70 knots.

-ARPA equ ip m ent

U ltim ate head in g accuracy under

-ARPA/ECDIS o verlay

co nd itio ns of high speed and

-track control system s (DNV-W1)

fast m ano euvers is achieved by

-fre q u e n t ch an g e of m anoeuvers

the dynam ic speed e rro r
correction.
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Stena Line

Raytheon Electronics
Rivium Oostlaan 23
2909 LL Capelle a/d IJssel
The Netherlands
Tel. 010 - 44 71 222 Fax 010
e-mail: navylle@euronet.nl

44 70 760

Raytheon Anschutz Gm bH
Postfach 1166
D -24100 Kiel
Germany
Tel +49-4 31-30 19-0
Fax +49-4 31-30 19-291
e-mail: ReceptionDE@raykiel com
http://www.raytheon.com

