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Juristen bederven bergingsmarkt

Iedereen weet dat je in de Verenigde 
Staten misschien wel een miljoen dollar 
kan claimen als je een teen stoot aan 
een losse tegel. Als je maar een goede 
'lawyer' hebt. Een reder is helemaal vo
gelvrij als zijn tanker een strand veront
reinigt met olie. Onlangs kregen de ei
genaren van de tanker 'American 
Trader', nadat al miljoenen dollars wa
ren betaald voor het schoonmaken en 
herstellen van de, met olie besmeurde 
Californische stranden, nog een boete 
van ruim 18 mln dollar ter compensatie 
van strandgangers die tijdelijk geen ge
bruik konden maken van het strand, en 
wegens de schade die de olie had toe
gebracht aan micro-organismen. Die 
strahdgangers en micro-organismen 
krijgen uiteraard niets; het geld gaat 
naar de desbetreffende gemeentes die 
er leuke dingen mee kunnen doen voor 
hun burgers. Overigens worden derge
lijke hoge, door jury's opgelegde boe
tes meestal aanmerkelijk terugge
schroefd in hoger beroep.
In Europa zijn advocaten minder popu
lair. Zij slagen er nauwelijks in leuke 
schadecompensaties voor gewone bur
gers voor elkaar te krijgen. Vele bedrij
ven staan evenmin te popelen de juris
ten in Brussel in te schakelen bij 
disputen. Ik denk bijvoorbeeld dat de 
Europese verladers er wel eens spijt van 
hebben dat zij hun problemen met de 
conferences hebben voorgelegd aan 
Karei van Miert's scherpslijpers op DG 
IV, Zonder hen was er vermoedelijk al
lang een vergelijk gekomen met de lijn- 
vaartreders. Ook de Griekse reders zijn 
niet langer van plan DG IV in te schake
len bij hun problemen met de P&l 
Clubs over de maximale aansprakelijk
heid. Wegens de steeds toenemende 
schadevergoedingen wilden de Clubs 
daarvoor een plafond vaststellen van 20 
miljard dollar. De Grieken vonden dat 
veel te hoog. In Amerika is er immers 
een tendens in zo'n geval ook het maxi
maal mogelijke te vragen; je plukt van 
de rijken zoveel als er te halen is. Laat 
een reder maar failliet gaan bij zo'n ca
lamiteit, is het Griekse standpunt. In
middels is de limiet verlaagd tot 
US$4,25 miljard - nog te hoog, zeggen 
de Grieken-maar DG IV heeft naar aan
leiding van de klacht de kans waarge
nomen de P&l Clubs aan te vallen op 
vermeende kartelafspraken bij hun toe
latingsbeleid.

Problemen bij beperken milieuschade
De bergingsindustrie lijkt soms af te ste
venen op een scenario waarbij rechts
kennis voor de kapitein belangrijker is 
dan kennis van navigatie en berging. 
Ongeveer honderd jaar lang is alles 
goed gegaan onder Lloyd's Open Form 
(LOF), waarbij de berger een royale be
loning krijgt indien hij er in slaagt schip 
en lading te redden, maar niets als het 
mis gaat (no cure, no pay). Dat veran
derde met de Salvage Convention van 
1989 die sinds 1995 van kracht is, maar 
reeds in het gewijzigde LOF van 1990 
werd opgenomen (inmiddels aange
past tot LOF 95). De conventie maakt 
het mogelijk een berger extra compen
satie te geven voor pogingen milieu
schade te voorkomen of te beperken, 
zelfs indien schip en lading verloren 
gaan. Dat zou het aantrekkelijker ma
ken voor bergers een waarschijnlijk red
deloos schip toch te hulp te komen als 
er een kans is op zeeverontreiniging. 
Daarmee raakten de P&l Clubs betrok
ken bij bergingszaken. De Clubs ver
goeden namelijk de extra kosten ter 
voorkoming van milieuschade. Daar
voor waren bergingen voornamelijk 
een zaak tussen bergers en de verzeke
ringsbedrijven van schip en lading. 
Terwijl de P&l Clubs over miljarden pra
ten bij hun maximale aansprakelijkheid, 
beknibbelen zij de bergers op elke ge
claimde stuiver. Ondanks, of misschien 
juist dankzij hun juristen zijn de Clubs er 
in geslaagd van de Salvage Convention 
1989 -met name van artikel 14 over de 
extra compensatie-een uiterst vaag ge

heel te maken. Dat kwam duidelijk naar 
voren bij de zaak van de 'Nagasaki Spi
rit' waarbij het Engelse House of Lords 
bepaalde dat een 'fair' tarief voor be
perking van milieuschade geen ele
ment van winst mag bevatten. Het 
dient alleen een vergoeding voor ge
maakte kosten te zijn. Ook slagen de 
P&l Clubs er in onder de conventie uit 
te komen door geen zekerheid te stel
len voor de betaling van de extra com
pensatie. Bovendien is die alleen ver
schuldigd bij "een dreiging van 
milieuschade, waardoor substantiële, 
fysieke schade.... in kust-of binnenwate
ren of 'areas adjacent thereto'.... kan 
ontstaan". Het laat aan arbitrage of de 
rechtbank over te bepalen wanneer er 
zo'n dreiging is en of het schip wel 
dicht genoeg bij de kust was. Dat alles 
maakt de afwikkeling van bergingsza
ken steeds lastiger, meer tijdrovend en 
duurder. Het werpt ook een vreemd 
licht op ons milieubewustzijn. Als er
100.000 ton olie in de oceaan terecht
komt, is er geen vuiltje in de lucht, maar 
pas op als er 100 ton vrijkomt dicht bij 
een populair strand!

Salvage 2000 moet oplossing brengen
Als gevolg van dergelijke problemen 
proberen de belanghebbenden een 
nieuw contract, 'Salvage 2000', over
een te komen. Ondertussen heeft Smit 
Internationale in een pamflet uiteenge
zet hoe zij bergingen wil aanpakken na 
de uitspraak over de 'Nagasaki Spirit'. 
Smit wil onder artikel 14 van de con
ventie wel tegen vaste vergoedingen
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per scheepstype werken, vooraf over
een te komen met de P&l Clubs. Die 
willen dat ook wel, maar op basis van 
een index, gebaseerd op motorvermo
gen. In dat geval zou een berger het 
beste uit zijn door de oudste en goed
koopste schepen in te zetten, zelfs als 
hij weet dat de operatie daardoor min
der kansrijk zal zijn. Dat de Clubs nog 
niet erg tegemoetkomend zijn, blijkt 
ook uit hun wens een redersvertegen- 
woordiger te willen aanstellen bij ber
gingen. Op het eerste gezicht lijkt dat 
een open deur intrappen want op elk 
schip is er toch een gezagvoerder na
mens de reder. De Clubs willen de ver
tegenwoordiger evenwel kiezen uit een 
groep van experts, waarbij de verzeke
raars gezamenlijk de groep samenstel
len. De reder en de berger hebben 
daarbij niets in te brengen! De bergers 
hebben wel begrip voor de wens van 
de Clubs bij een berging vertegen
woordigd te zijn, maar dan moet er wel 
een akkoord komen over hun plaats 
daarbij. Een berging moet doorgaan, 
zelfs als de verzekeringsexpert er nog 
niet is.

Het is te hopen dat reders en verzeke
raars er uit komen. Anders dreigt ber
ging door experts te verzanden in ber
ging door een commissie, bestaande 
uit een enkele bergingsexpert, maar 
vooral uit juristen, autoriteiten, publici- 
teitsexperts en milieubewakers. Op dat 
gevaar wees de Engelse MAIB (Mariti- 
me Accident Investigation Board) reeds 
bij het onderzoek van de ramp met de 
'Sea Empress' in 1996, waarbij de ber
gers voortdurend moesten overleggen 
met de autoriteiten aan de wal. Onder
tussen veroudert de bergingsvloot. 
Voor de bergers is het niet langer lo
nend nieuwe schepen te bestellen. Niet 
alleen wegens de steeds schraler wor
dende beloning bij een berging, maar 
vooral ook door de afname van het 
aantal ongevallen. Weliswaar lees je

voortdurend hoe onveilig en milieuver
vuilend de scheepvaart zou zijn, maar 
de statistieken spreken een geheel an
dere taal. Wat wel verandert, is ons vei- 
ligheids-en milieubewustzijn. Accep
teerden we vroeger scheepsrampen als 
een 'peril of the sea' of een 'act of God', 
nu willen we de reder en de kapitein 
van een rampschip het liefst in de ge
vangenis werpen. Friends of the Earth 
wil zelfs criminele aansprakelijkheid in
voeren voor de berger die een fout 
maakt. Maar, ook dat is een tijdsbeeld. 
De burger die een gewapende dief of 
zelfs een aanrander wat te hardhandig 
aanpakt, gaat ook de gevangenis in!
Als er geen oplossing komt, kan ber
ging steeds meer een zaak voor overhe
den worden. Reeds liggen er bergings- 
vaartuigen op station in Nederland, 
Frankrijk en Engeland op een contract 
met hun regeringen om zo over vol

doende capaciteit te kunnen beschik
ken. Voor de reders is het immers aan
trekkelijker hun krachtige slepers te 
gebruiken om een dok of booreiland 
naar het andere einde van de wereld te 
brengen dan die in de Noordzee op 
station te houden. Via de havengelden 
kan bij overheidsberging elke reder een 
bijdrage betalen aan de overheidspot

voor bergingsacties en wrakopruiming. 
Of berging dan efficiënter en goedko
per zal worden, valt evenwel te betwij
felen. In deze tijd van privatisering zijn 
vele overheden bovendien niet erg 
happig er extra taken bij te nemen. 
Voor Engeland, Frankrijk en Nederland 
met hun lange kustlijn is er bovendien 
het probleem hoe de schepen te laten 
meebetalen die hun kusten alleen maar 
passeren op weg naar Duitsland, Scan
dinavië, enz. Tenslotte blijven bij over
heidsberging de oceanen en de kusten 
van vele ontwikkelingslanden verstoken 
van bergingshulp. Dus maar blijven ho
pen dat verzekeraars zullen inzien dat 
'penny wise, but pound foolish' geen 
verstandige strategie is. Gelukkig is er 
een gerede kans dat partijen er inder
daad in zullen slagen tot overeenstem
ming te komen over 'Salvage 2000'.

Van de nood een deugd maken
Bergingsbedrijven als Smit en Wijsmul
ler behalen desondanks gunstige resul
taten. Dat komt ten dele door hun an
dere activiteiten, zoals marine 
contracting, sleepreizen, zware-lading- 
transport en havensleepdiensten. Die 
laatste dragen in Rotterdam weliswaar 
niet bij aan de winst van Smit, maar wel 
elders in de wereld. Bovendien slagen 
de bergers er in van de nood een 
deugd te maken. Steeds meer gebrui
ken zij lokaal ingehuurde gelegenheids- 
slepers bij bergingen, vaak op grond 
van eerder gemaakte afspraken. De in
breng van Smit en Wijsmuller bestaat in 
die gevallen allereerst uit de know-how 
van hun experts. Daarnaast beschikken 
zij over een groot arsenaal van hulp
middelen, noodzakelijk bij een berging,

zoals compressoren, pompen, duikuit- 
rusting (uiteraard tevens de ervaren 
duikers), onderwaterapparatuur, an
kers, enz. Het zou wel eens kunnen zijn 
dat, zelfs als berging weer een aantrek
kelijke zaak wordt, er nauwelijks nieuwe 
bestellingen van grote en krachtige ber- 
gingsslepers zullen komen. Daarvoor is 
de scheepvaart te veilig geworden.
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p d r a c h t e n

YVC boekt Noorse opdracht

Simon Makster Rederi A/S (n Stavan- 
ger heeft aan YVC Ysselwerf opdracht 
gegeven voor de bouw van twee Mul- 
ti Purpose Field Supply & Pipe Carriers, 
ook aangeduid als PSV's (platform 
supply vessels). De schepen, bouw- 
nummers 273 en 274, worden vol
gens het MT 6000 ontwerp van Marin 
Teknikk gebouwd en krijgen als afme
tingen:
Lengte o.a. 83,70 m.
Lengte l.l. 76,20 m.
Breedte mal 19,70m.
Holte 7,45 m.
Diepgang 6,10 m.
Draagvermogen 4.200 t.
De schepen krijgen dieselelektrische 
voortstuwing, elk 2 x 2200 kW en zul
len door Det Norske Veritas worden 
geklasseerd. De oplevering is gepland 
voor februari resp. juli 1999. Omdat 
tegelijk met het eerste schip ook een 
grote fabriekstrawler moet worden ge
bouwd (SWZ 9-97, blz. 5), zal het eer
ste schip voor Noorwegen in nauwe 
samenwerking met Wilton Fijenoord 
en Verolme Scheepswerf Heusden 
worden gebouwd.

Weer twee M’borgen besteld

Wagenborg Shipping heeft bij 
Scheepswerf Bijlsma in Wartena/Lem- 
mer opnieuw twee 9000 tdw multi- 
purpose container carriers van het ty
pe Bijlsma Trader 9000 besteld, bouw- 
nummers 684 en 685. Het worden 
zusterschepen van de Markborg (SWZ 
3-97, blz. 40) en het aantal M’borgen 
komt hiermee op acht. De oplevering 
moet volgend jaar plaats vinden.

Vervolgonder voor De Schelde

Cen.Chart uit Rotterdam heeft bij 
Schelde Scheepsnieuwbouw een vier
de multipurpose tweendecker van 
16,000 tdw en 966 TEU besteld. Ge
gevens van de eerder bestelde sche
pen staan vermeld in SWZ 1-97, blz. 
5. Het nu bestelde schip krijgt de 
naam Margaretha Green en moet me
dio 1999 worden opgeleverd. De op
levering van de Makiri Green (SWZ 1- 
98, blz. 50), welk schip door de rederij 
van de werf wordt geleast, schuift hier
door op naar eind 1999.

Nog vier loodstenders voor 
Engelaer

Het Loodswezen heeft bij Engelaer 
Scheepsbouw in Beneden-Leeuwen 
voor oplevering in 1999 vier loodsten
ders besteld. Het aantal tenders van 
hetzelfde type komt hiermee op tien, 
de in 1993 gebouwde en iets kleinere
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Fig. I . Zijaanzicht van de PSV's die YVC voor Noorwegen gaat bouwen.

Voyager niet meegerekend. Voor 
technische gegevens van deze ten
ders, zie SWZ 12-96, blz. 12.

Padmos bouwt drie 
meetvaartuigen

Het Ministerie van Verkeer en Water
staat, directie Zeeland te Middelburg, 
heeft Machinefabriek Padmos in Stel
lendam opdracht gegeven voor de 
bouw van drie meetvaartuigen.
Deze krijgen de volgende afmetingen: 
Lx BxH  = 16,30x4,60x2,35 m.
De schepen (bouwnummers 152,153 
en 154) zijn bestemd voor India en 
zullen gaan varen uit Mumbay, Kandia 
en Vizakhapatnam. Het eerste schip 
moet omstreeks het midden van dit 
jaar worden opgeleverd, de twee an
dere volgen met tussenpozen van cir
ca twee maanden.

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

Enterprise

Bij Engelaer Scheepsbouw in Bene
den-Leeuwen is op 16 januari de 
loodstender Enterprise gedoopt en te 
water gelaten. Het is de vijfde van tien 
tenders die het Loodswezen bij de 
werf bestelde (zie ook het bericht hier
boven, onder Opdrachten).

Schouwenbank

Bodewes Scheepswerf 'Volharding' 
Foxhol heeft op 24 januari de 'Combi 
Trader' Schouwenbank, bouwnum- 
mer 338, te water gelaten. Het schip 
wordt gebouwd voor N.V. Shipping 
Company Boeran te Willemstad, Cu- 
ra$ao en zal gaan varen voor Pot 
Scheepvaart. Het is het zeventiende 
schip uit een serie van 24 van dit type. 
Het eerste schip was de Geulborg, 
SWZ 6-94, blz. 267. De oplevering 
van de Schouwenbank was gepland 
voor eind februari en zal dus inmiddels 
hebben plaatsgevonden.

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

Sara Maatje XII

Op 12 december vond de oplevering 
plaats van het bevoorradingsschip Sa
ra Maatje XII, door Machinefabriek 
Padmos in Stellendam onder bouw- 
numer 151 gebouwd voor Van Stee 
Survey & Supply in Harlingen. Het cas
co werd door Scheepswerf Metz op 
Urk gebouwd.
Het schip, een zusterschip van de in 
1994 door Padmos gebouwde Sara

Maatje IX, heeft als afmetingen:
Lengte o.a. 33,75 m.
Lengte l.l. 32,25 m.
Breedte mal 9,00 m.
Holte 2,40 m.
Diepgang 1,20 m.
In verband met de geringe diepgang 
heeft het schip drie schroeven, die via 
Reintjes WAF 340 keerkoppelingen 
worden aangedreven door Mitsubishi 
dieselmotoren, type S6A3-MPTK, van 
elk 353 kW bij 1840 tpm. De vierbladi- 
ge Van Voorden schroeven hebben 
een diameter van 1100 mm en draai-

Fig. 3. De Sara Maatje XII (foto: Hein van den Oever).

Fig. 2. Bodewes Volharding liet de Schouwenbank te water (foto: Groot Obbink b.v.).
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en in straalbuizen. De proeftochtsnel
heid vrijvarend is circa 10 kn en de 
paaltrek 171.
De twee hulpsets bestaan elk uit een 
Mitsubishi motor, type 6D22, en een 
Bakker Sliedrecht generator van 125 
kVA bij 1500 tpm. De koeling van de 
generatorsets gebeurt door radiatoren 
bovendeks, zodat ook als het schip op 
een ondiepte droogvalt, de continuï
teit van de elektriciteitsvoorziening is 
gewaarborgd.
Het schip is uitgerust met een sleep- 
lier, een duwsteven en een anker/kop- 
pellier. De lieren zijn van eigen (Pad
mos) ontwerp en fabrikaat en beide 
hebben hydraulische aandrijving. De 
verdere uitrusting omvat o.a. een 
eveneens hydraulisch aangedreven 
Effer dekkraan en een elektrisch aan- 
gedreven dwarsschroef (88 kW).
Het schip is door Germanischer Lloyd 
geklasseerd, met de notatie 100 A5 KE 
Tug.

Padmos voltooide verder de verbou
wing van de Antarctica van Noord- 
hoek Diving, waarin nieuwe motoren 
(Mitsubishi S6A3-MPTK, 400 kW) wer
den ingebouwd (zie SWZ 9-97, blz. 5)

Ook de sleepboot Nr. 84 van het Ha
venbedrijf in Antwerpen werd van 
nieuwe motoren voorzien: 2 x Wartsila 
NSD 6 FHD 240, elk 809 kW bij 1000 
tpm. Tevens werd een geheel nieuwe 
CSI-alarmering geïnstalleerd.

Tïrador

Op 18 december heeft Scheepswerf 
Harlingen het vrachtschip Tirador op
geleverd, dat zowel voor droge lading 
als voor vloeibare lading geschikt is. 
Opdrachtgever was de Duitse rederij 
M.S. Tirador Eldor Hase KG. In een vol
gend nummer hopen wij een beschrij
ving van het schip te kunnen publice
ren. Voor de belangrijkste gegevens, 
zie SWZ 12-96, blz. 8.

Bunkerstation

Eind december heeft Scheepswerf De 
Kaap in Meppel het casco van een sta
tionair bunkerstation te water gelaten 
en overgedragen aan Oliehandel Ter- 
louw. De ponton, die 65 x 10 x 2,6 m 
meet, is in verband met mogelijke 
aanvaringsschade aan drie zijden 
dubbelwandig uitgevoerd. Er zijn in to
taal 14 ladingtanks in ondergebracht: 
zeven voor brandstof (845 m3), vijf voor 
smeerolie (58 m3), een voor afvalolie 
(18 m3) en een voor drinkwater (9 m3). 
Bij volle belading is het laadvermogen 
circa 1297 t op een diepgang van
2,00 m. De lege diepgang is ongeveer 
0,48 m.
Op het bovendek is een dekhuis van 
55 x 7,6 x 2,5 m geplaatst. Daarin be
vinden zich een kantoor, verkoop
ruimte voor scheepsbenodigdheden, 
magazijn, kantine, was- en douche
ruimte en de opgang naar de woning 
op het dekhuis.

Regain

Delta Shipyard Sliedrecht heeft op 19 
december de sleepboot Regain, 
bouwnummer 965, opgeleverd aan 
de Engelse rederij Cory Environmental 
Ltd.
De boot is speciaal ontworpen voor 
het slepen van (maximaal zes) bakken 
met gecontaineriseerd afval over de 
Thames, van bovenstrooms Londen 
tot Mucking in Essex. Het traject kent 
wisselende waterstanden en in Lon
den moeten diverse bruggen worden 
gepasseerd; daarom zijn zowel de 
diepgang als de strijkhoogte beperkt. 
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 26,50 m.
Lengte II. 23,30 m.
Breedte mal 9,40 m.
Holte 3,29 m.
Diepgang 2,30 m.
Waterverplaatsing circa 200 t. 
Strijkhoogte 4,30 m.
De dubbelschroefboot wordt voortge
stuwd door twee Caterpillar 3508 mo
toren, elk 600 kW bij 1300 tpm, die 
via Reintjes tandwielkasten (reductie 
4,45:1) vaste, vierbladige schroeven in 
straalbuizen aandrijven. De paaltrek is 
15 t, de vrijvarende snelheid 12 kn.

ArklowSand

Barkmeijer Stroobos heeft op 9 januari 
het vrachtschip Arklow Sand, bouw
nummer 281, opgeleverd aan de Ierse 
rederij Arklow Shipping. Het is eenzelf
de schip als de Arklow Spirit (SWZ 7/8-
95, blz. 6), de Arklow Spray en de nog 
in aanbouw zijn Arklow Sea, alle 3200 
tonners volgens een standaard ont
werp van de werf.

Koningsborg

Als derde van vier 9000 tonners is op 
28 januari de multi purpose container 
carrier Koningsborg, bouwnummer 
315, door Ferus Smit overgedragen 
aan Wagenborg Shipping. Het eerste 
schip was de Kroonborg, zie SWZ 2-
96, blz. 12. Het vierde schip, de Kas- 
teelborg, is momenteel in aanbouw.

Emma plein

Damen Shipyards Bergum heeft op 30 
januari het multipurpose vrachtschip 
Emmaplein, bouwnummer 8310, 
overgedragen aan C.V. Emmapiein, 
waarvan het management door Ar- 
mawa Shipping & Trading in Haren 
wordt gevoerd.
Het schip is van het type Damen Com
bi Feighter 3100 en heeft als afmetin
gen:
Lengte o.a. 89,40 m.
Lengte l.l. 84,99 m.
Breedte mal 12,50 m.
Holte 6,50 m.
Diepgang 4,75 m.
Draagvermogen 3.145 t
Het boxvormige laadruim, meteen in- 
houd van 3965 m3 (140.000 cu.ft.), 
wordt door hydraulisch bediende

Fig 4.De sleepboot Regain (foto: Piet Mes).

vouwluiken afgedekt. De containerca- 
paciteit is 154 TEU, waarvan 78 Teu in 
het ruim.
Een Deutz/MWM hoofdmotor, type 
6M628, van 1235 kW bij 1000 tpm, 
geeft het schip een proeftochtsnelheid 
van 11,9 kn.
In Bergum wordt nog een zusterschip 
van de Emmaplein gebouwd.

Ghazi

Damen Shipyards leverde in januari de 
sleepboot Ghazi, bouwnumer 4720, 
op aan Gulf Services Office in Abu 
Dhabi. De boot, van het type Stan Tug 
3709, is uitgerust voor ankerbehande- 
ling, brandblussen en andere taken.
De afmetingen zijn: L o.a. x B o.a. x H 
= 37,50 x 9,25 x 4,75 m; de diepgang 
achter is 3,90 m.
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 
twee Caterpillar motoren, 3606 TA, 
van elk 1880 kW bij 940 tpm, Reintjes 
tandwielkasten en driebladige, vaste 
schroeven, diameter 2650 mm, in 
straalbuizen. Hiermee werden een 
proeftochtsnelheid van 12,9 kn en een 
paaltrek van 68,81 bereikt. 
Hulpvermogen wordt geleverd door 
twee Caterpillar sets van elk 106 kVA. 
De uitrusting omvat: een A-frame voor 
maximaal 45 t op het achterschip, be
reik 1 m en hoogte boven dek 4 m;

een brandblusinstallatie met twee Nij- 
huis pompen, direct aangedreven 
door Caterpillar motoren, en Ajax de 
Boer monitoren; een sleeplier van 30 t 
bij 10 m/min of 45 t bij 6 m/min; een 
sleephaak, SWL 1000 kN en een Effer 
dekkraan van 4,61 op 2,9 m.
De accommodatie is ingericht voor 15 
personen.
Lloyd's Register klasseerde de boot 
voor onbeperkt vaargebied en met
o.a. de notatie 'Fire Fighting Ship 1 
(2400 m3/h) with water spray'.

Hans

Op 6 februari heeft Damen Shipyards 
Hardinxveld de Stan Tug 1906 Hans, 
bouwnummer 6132, overgedragen 
aan rederij Hans Schramm, te 
Brunsbüttel in Duitsland. De boot is 
voorzien van twee Caterpillar moto
ren, type 3412 DI-TA, van elk 500 kW, 
Zij leveren een paaltrek van 20 t.
De Hans is door Germanischer Lloyd 
geklasseerd.

Fig. 5 Stan Tug 3709 Ghazi (foto: Flying Focus)
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IMO and the safety of bulk carriers
Bulk cargo carriers are often described as the 'workhorses' o f the w orld merchant fleet. There are about 5,500 
of them operating In the world today, form ing about 33%  of the world fleet in tonnage terms. They include 
some of the world's biggest ships (only some crude oil carriers are bigger) and without them world trade and 
industry would be paralysed-

The 152,065 dwt 
bulk earner "Poly
carp", operated by 
Ras/nussen Manage
ment A/5.

Yet, for all their importance to modern 
life, bulk carriers are among the most 
anonymous of ships. They usually ope
rate between terminals situated well 
away from cities and traditional port 
areas and are rarely noticed by the ge
neral public. When they are seen they 
are often mistaken for oil tankers, with 
which they share some similarities in 
appearance-And when they sink - 
which they have done all too often in 
recent years - they usually do so unno
ticed by the world at large, far away fr
om the television cameras and leaving 
little unsightly pollution to worry the 
environmentalists.
From 1990 to mid-May 1997, a total 
99 bulk carriers were lost, with the de
ath of 654 people.
In May 1997, the IMO's Maritime Safe
ty Committee approved important new 
regulations designed to prevent bulk 
carriers sinking after an accident. These 
regulations are set to become manda
tory following a special conference in 
November 1997.
This paper examines the development 
of bulk carriers, their contribution to the 
world economy and the safety pro
blems they face.

The development of bulk carriers
The bulk carrier was first developed to 
carry dry cargoes which are shipped in 
large quantities and do not need to be 
carried in packaged form. The principle 
bulk cargoes consists of grains, such as 
wheat, coal, iron ore, bauxite, phosp
hate and nitrate.
The advantage of carrying such cargoes 
in bulk is that packaging costs can be 
greatly reduced and loading and unloa
ding operations can be speeded up. Be
fore the Second World War, however, 
there was no real demand for special 
bulk carriers. Seaborne trade of all mi
neral ores only amounted to 25 million 
tons in 1937 and this could be carried 
in conventional tramp ships (freight 
vessels). By the 1950's, however, move
ments of bulk cargoes were increasing. 
Very often ores and other commodities 
were found far away from where they 
were needed and the most convenient 
and cheapest way of shifting them was 
by sea. Companies in the United States, 
Europe and increasingly in Japan, be
gan to build ships designed exclusively 
for the carriage of cargoes in bulk.
As demand increased and shipbuilding 
technology advanced so these ships

tended to become bigger in size and 
carrying capacity. This afforded the sa
me economies of scale that were to ma- 
ke-e the Very Large Crude Carrier 
(VLCC) so attractive to oil tanker opera
tors in the 1970's. Doubling the 
amount of steel used in constructing a 
ship enabled the amount of carrying 
capacity to be cubed, yet the size of the 
crew required did not increase greatly 
and other costs, such as fuel, also rose 
relatively slowly, especially since speed 
was not vital to bulk transport.
The modern bulk carrier has evolved 
gradually but since the 1960's the stan
dard design has been a single hull ship 
with a double bottom, large cargo 
holds with hopper tanks and topside 
tanks covered by hatches, As with cru
de oil tankers the engine room, naviga
ting bridge and accommodation areas 
are nearly always located at the stem of 
the ship.
By the 1970's bulk carriers of more than
200.000 dwt were operating and rival
led VLCC's as the largest ships afloat. 
There are several other similarities be
tween bulk carriers and tankers, which 
help to explain the frequency with 
which they are mistaken for each other. 
The simplest way of telling a bulk earner 
from an oil tanker is that the holds of 
the bulk carrier are covered by hatches 
raised above the deck level, while the 
deck of the tanker is covered by fuel pi
pes. A bulk carrier of 36,000 dwt may 
have five cargo holds while one of
250.000 dwt may have as many as ni
ne.
By the 1970's ships were being built 
which could carry oil, ore or other types 
of dry bulk cargoes. This was done to 
increase operational flexibility. One of 
the problems with the bulk trades (as 
with oil transportation) is that ships nor
mally carry cargo one way but return in 
ballast because there is nothing to take 
back. However, oil/bulk/ore (OBO) 
ships have never become as popular as 
dedicated bulk or oil carriers, partly be
cause their complexity increases buil
ding and operating costs.
Today bulk earners transport a high 
percentage of world trade - and in 
most cases they do so safely. According
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The 147,400 dwt 
bulk carrier "Iron 
Newcastle", one of 
three Very Large Bulk 
Carriers (VLBCs) or
dered by Australia's 
largest private com
pany, Broken Hill 
Proprietary Co Ltd.

to the International Association of Dry 
Cargo Shipowners (Intercargo), in 
1990-1994 99.90% of dry bulk cargoes 
were delivered safely. In the case of iron 
ore the figure was 99.71% and for both 
grain and coal reliability was 99.97%. 
The amount of cargo carried is enor
mous. In 1996, according to Intercar
go, 1,092 million tonnes of iron ore, co
al, grain, bauxite and phosphates were 
carried by sea-A further 703 million ton
nes of products such as steel, cement, 
pig iron, fertilizer and sugar were also 
carried by bulk earners.

THE WORK OF IMO
Because shipping is such an interna
tional industry, it is generally accepted 
that safety and other issues have to be 
dealt with at an international level. This 
is true of bulk carriers as well as other 
ship types and since it came into exis
tence in 1959 the organization chiefly 
responsible for their safety has been the 
International Maritime Organization, 
the United Nations specialized agency 
concerned with shipping safety and the

prevention of pollution from ships.
IMO is a highly technical organization 
whose main tasks are summed up in 
the phrase "safer shipping and cleaner
oceans".
The most important of all the Conven
tions adopted by IMO is the Interna
tional Convention for the Safety of Life 
at Sea (SOLAS). The first SOLAS Con
vention was adopted in 1914 (as a di
rect result of the Titanic disaster) and re
vised versions were adopted in 1929 
and 1948. One of IMO's first tasks was 
to update the treaty again and the new 
version was adopted in 1960.

Although specialised bulk carriers were 
then still in the early stages of their de
velopment, the carriage of cargoes in 
bulk had been going on for many deca
des and one of IMO's many responsibi
lities was to improve the way it was do
ne. It concentrated on two main areas - 
the safety of the cargo and of the struc
ture of the ship itself

IMPROVING CARGO SAFETY
As we have seen, many different pro
ducts are carried on ships in bulk. 
Grains, such as wheat, maize, millet 
and rye have been transported by sea 
for centuries - the wheat trade between 
north Africa and Italy was a major eco
nomic feature of the Roman Empire, for 
example. Since the last century, the 
grain trade has grown'm importance 
and much of it is carried by sea, often 
on tong trans-Atlantic or trans-Pacific 
voyages.
Originally grain was transported in 
sacks, but by the middle of the present 
century the normal procedure was to 
carry it in bulk. It could be stored, lo

aded and unloaded easily and the time 
taken to deliver it from producer to cu
stomer was greatly reduced, as were 
the costs involved. However, there we
re problems.
Grain has a tendency to settle during 
the course of a voyage, as air is forced 
out when the individual grains sink 
('sinkage'). This leads to a gap develo
ping between the top of the cargo and 
the hatch cover. This in turn enables 
the cargo to move from side to side as 
the ship rolls and pitches. This move
ment can cause the ship to list and, alt
hough initially the ships movement will

tend to right this, eventually the fist can 
become more severe. In the worst ca
ses, the ship can capsize.
This problem was well known and the 
1960 SOLAS Convention devoted an 
entire chapter (Chapter VI) to measures 
designed to prevent it from occurring. 
These regulations were more advanta
geous from an economic point of view 
than those adopted in SOLAS 1948 
(which required a more extensive use 
of increasingly expensive temporary fit
tings and/or bagged grain) and many 
countries quickly put them into effect 
even though the Convention itself did 
not enter into force until 1965. 
Experience soon showed, however, 
that the new regulations still had some 
deficiencies as far as safety was concer
ned, and during a period of four years, 
six ships loaded under the 1960 SOLAS 
rules were lost at sea.
IMO began looking at this problem ear
ly in 1963 and asked masters of ships to 
contribute information to a broad stu
dy. Further studies and tests showed 
that some of the principles on which 

the 1960 regula
tions were based 
were invalid —in 
particular, it was 
shown that the 
1960 Convention 
had underestimated 
the amount of 'sink
age' which occurs in 
grain cargoes lo
aded in bulk. This 
made the basic re
quirements of the 
Convention unattai
nable.
As a result, the IMO 
Assembly in 1969 
adopted new grain 
regulations (resolu
tion A. 184), which 
became generally 
known as the 1969 
Equivalent Grain Re
gulations.
Governments were 
invited to use the 
new regulations im

mediately instead of following the re
quirements concerning grain contained 
in SOLAS 1960.
Voyage experience over a three-year 
period showed that the 1969 Grain 
Equivalents were not only safer but we
re also more practical and economical 
than the 1960 regulations and, with 
slight amendments, based upon opera
tional experience, they were used as 
the basis of new international require
ments which were subsequently incor
porated into chapter VI of the 1974 SO
LAS Convention.
Although grain was the only bulk cargo
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P&O's 188,000 dwt 
bulk carrieer 
"Ormond".

to be given a special chapter in the 
1960 SOLAS Convention, the 1960 
conference recommended that IMO 
draw up an international Code of Safe 
Practice for Solid Bulk Cargoes (BC 
Code), which was adopted in 1965. 
The BC Code was amended on several 
occasions, but in 1991 IMO decided to 
amend Chapter VI of SOLAS and in the 
process completely re-write it. The 
main change made in the amend
ments, which entered into force on 1 
lanuary 1994, was to extend the chap
ter to cover other cargoes, including 
bulk cargoes. The new Chapter VI was 
retitled Carriage of Cargoes. It is a great 
deal shorter than the existing text, but 
its provisions are backed by a number 
of codes. The advantage of including 
requirements in a code rather than the 
convention itself is that codes can be 
amended much more easily.
The codes that are most relevant to the 
safety of bulk carriers are the revised BC 
Code and a new mandatory Interna
tional Code for the Safe Carriage of 
Crain in Bulk (International Crain Co
de).
Like the original grain rules, the Code is 
designed to prevent the particular 
qualities of grain threatening the stabili
ty of ships when it is carried in bulk. It 
applies to all ships - including existing 
ships and those of less than 500 tgt 
(tons gross tonnage) - which carry 
grain in bulk. Part A contains special re
quirements and gives guidance on the 
stowage of grain and the use of grain

fittings. Part B deals with the calculation 
of heeling moments and general as
sumptions.

Code of Safe Practice for Solid Bulk 
Cargoes (BC Code)
The revised BC Code deals with three 
basic types of cargo: those which may 
liquefy; materials which possess chemi
cal hazards; and materials which fall in
to neither of these categories but may 
nevertheless pose other 
dangers.
The Code highlights the dangers asso
ciated with the shipment of certain ty
pes of bulk cargoes; gives guidance on 
various procedures which should be 
adopted; lists typical products which 
are shipped in bulk; gives advice on 
their properties and how they should 
be handled; and describes various test 
procedures which should be employed 
to determine the characteristic cargo 
properties.
The Code contains a number of general 
precautions and says it is of fundamen
tal importance that bulk cargoes be 
properly distributed throughout the 
ship so that the structure is not over
stressed and the ship has an adequate 
standard of stability.
Loaded conditions vary according to 
the density of the cargo carried. The ra
tio of cubic capacity to deadweight ca
pacity of a normal ship is around 1.4 to 
1.7 cubic metres per tonne and the ra
tio of volume of cargo to its mass is 
known as the stowage factor. When

high density bulk cargoes with a stowa
ge factor of about 0.56 cubic metres 
per ton or lower are carried, it is particu
larly important to pay attention to the 
distribution of weight in order to avoid 
excessive stresses on the structure of 
the ship.
All bulk cargoes when loaded tend to 
form a cone. The angle formed be
tween the slope of the cone and the 
bottom of the hold will vary according 
to the cargo and is known as the angle 
of repose. Some dense cargoes, such as 
iron ore, form a steep cone while others 
- such as grain - have a much shallower 
angle. Cargoes with a low angle of re
pose are much more prone to shift du
ring the voyage and special precautions 
have to be taken to ensure that cargo 
movement does not affect the ships 
stability. On the other hand, the sheer 
weight of dense cargoes can affect the 
structure of the ship.

After dealing with general precautions, 
the Code then goes on to deal with car
goes having an angle of repose of 35 
degrees or less and then with those 
where the angle of repose is greater 
than 35 degrees.
Cargoes with a low angle of repose are 
particularly liable to dry-surface move
ment aboard ship. To overcome this 
problem, the Code states that such car
goes should be trimmed reasonably le
vel and the spaces in which they are lo
aded should be filled as fully as is 
practicable, without resulting in exces
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sive weight on the supporting structu
re.
Special provisions should be made for 
stowing dry cargoes which flow very 
freely, by means of securing arrange
ments, such as shifting boards or bins. 
The Code says that the importance of 
trimming as a means of reducing the 
possibility of a shift of cargo can never 
be overstressed. This is particularly true 
for smaller ships of less than 100 metres 
in length.
Trimming also helps to cut oxidation by 
reducing the surface area exposed to 
the atmosphere. It also helps to elimi
nate the 'funnel' effect which in certain 
cargoes, such as direct reduced iron 
(DRI) and concentrates, can cause 
spontaneous combustion. This occurs 
when voids in the cargo enable hot ga
ses to move upwards, at the same time 
sucking in fresh air.
The Code then gives details of other 
dangers which may exist. Some car
goes, for example, are liable to oxida
tion which may result in the reduction 
of the oxygen supply, the emission of 
toxic fumes and self-heating. Others 
may emit toxic fumes without oxida
tion or when wet. The shipper should 
inform the master about any chemical 
hazards which may exist and the Code 
gives details of precautions which 
should be taken.
The Code gives details of the various 
sampling procedures and tests which 
should be used before transporting 
concentrates and similar materials and 
also contains a recommended test pro
cedure to be used by laboratories.
There are seven appendices to the Co
de, giving information about particular 
cargoes. A list of cargoes which may li
quefy is contained in appendix A to the 
Code, for example while appendix B gi
ves an extensive list of materials posses
sing chemical hazards. Some of the 
classified materials listed also appear in 
the International Maritime Dangerous 
Goods (IMDG) Code when carried in 
packaged form, but others become ha
zardous only when they are carried in 
bulk - for example, because they might 
reduce the oxygen content of a cargo 
space or are prone to self-heating. Exa
mples are woodchips, coal and direct 
reduced iron (DRI).
Appendix C deals with bulk cargoes 
which are neither liable to liquefy nor 
possess chemical hazards. More detail
ed information concerning test proce
dures, associated apparatus and stan
dards which are referred to in the Code 
are contained in appendix D. Emergen
cy Schedules for those materials listed 
in appendix B are contained in appen
dix E. Recommendations for entering 
cargo spaces, tanks, pump rooms, fuel 
tanks and similar enclosed compart

ments are shown in appendix F. Proce
dures for gas monitoring of coal car
goes are contained in appendix G.
In 1990 the MSC issued a circular 
(MSC/Circ. 531) which warned 
against the risks of shifting cargo and 
requested Member Governments to im
plement revised recommendations for 
trimming cargoes which were included 
in the 1989 edition of the Code and are 
intended to minimize sliding failures.

IMPROVING STRUCTURAL SAFETY
The actions taken by IMO undoubtedly 
helped to solve many of the problems 
associated with the carriage of bulk car
goes, such as cargo shift and the conse
quent loss of stability. The number of 
accidents involving bulk carriers drop
ped during the 1980's and it seemed to 
many observers that the general pro
blem of bulk carrier safety had been sol
ved.
Then, in 1990 the trend was dramati
cally reversed: 20 bulk carriers sank with 
94 lives lost and in 1991 24 sank with 
154 dead. This development was so 
dramatic and so unexpected that alarm 
bells began to ring throughout the 
shipping world.

It became increasingly apparent that 
many of the bulk carriers lost - often 
without trace - had suffered from seve
re structural damage. In some cases 
ships had simply broken apart like a 
snapped pencil. What had gone 
wrong? And what could be done to im
prove matters?

What went wrong
The analyses of bulk carriers that have 
been carried out during the last few ye
ars have shown that, although there 
were many different causes, certain 
conclusions could be drawn.

1. The importance of age
There is no doubt that there is a clear 
link between accidents and the age of 
bulk carriers. All but two of the ships 
lost in 1990 were over 18 years old. In 
July 1995 the classification society 
Lloyd's Register of Shipping published a 
table giving details of accidents invol
ving 88 bulk carriers between January 
1990 and December 1994. Only three 
of the ships on the list were less than 
ten years old and nearly half were over 
20 .

What makes this so worrying is that the 
average age of bulk carriers has been in
creasing steadily for the last decade and 
a half - from under nine years old in 
1980 to more than 14 today. The reas
on for this upward trend is primarily 
economic. During the 1980's there was 
a glut of shipbuilding, mainly because 
the industry greatly over-estimated the

way in which trade would develop. This 
was especially true of tankers, but it was 
true to some extent of bulk carriers as 
well and when trade increased much 
more slowly than had been forecast 
(and sometimes declined) the result 
was a fall in the demand for ships. So
me older ships were scrapped and ot
hers laid up waiting the return of more 
favourable trading conditions. But th
roughout the period there has general
ly been a surplus of unwanted ships 
and freight rates have usually remained 
low. This has discouraged the construc
tion of new tonnage and has led shi
powners and builders to explore new 
ways of cutting costs.
This trend is potentially worrying. A sur
vey of bulk carrier safety issued in July 
1995 by the classification society 
Lloyd's Register (entitled Bulk Carriers - 
an Update) says that "an historically cri
tical age group for bulk carrier casual
ties is from 14 to 18 years and that in 
three or more years' time a large pro
portion of bulk carriers in service will be 
in this age group unless the age distri
bution is changed by, for example, a 
substantial scrapping programme."
For straightforward economic reasons 
there is little sign of such a mass scrap
ping taking place. Approaching the 
millennium, we can expect the great 
majority of the world's bulk carrier fleet 
to have reached the danger point. Mo
re than half the world's bulk carrier fleet 
is already more than 15 years old and 
one third is more than 20 years old.

2. Corrosion and fatigue
The main reason why age is so relevant 
to shipping casualties is that corrosion 
and general fatigue increase as ships 
grow older. This is partly because of the 
stresses to which the ship is inevitably 
subjected by routine operations, cargo 
handling, weather and waves and part
ly to the effect of sea water on steel. Alt
hough any water tends to causes me
tals such as steel to rust, sea water is 
much more harmful than fresh water 
because it contains so much salt. The 
bulk carriers used in the Great Lakes of 
North America, for example, frequently 
survive to fifty or sixty years of age - up 
to three times as long as the average 
ocean-going ship.
There are various ways of preventing 
corrosion - or at least of preventing it fr
om becoming a problem. Tanks can be 
painted with special coatings and can 
be carefully washed out. Above all, the 
condition of the hull and other structu
res can be continually checked for signs 
of corrosion or fatigue.
This, however, is much easier said than 
done. There is, in the first place, a great 
deal of steelwork to be checked. A bulk 
carrier of 254,000 deadweight tons (re
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presenting roughly the amount of car
go it can carry) might be 320 metres 
long, 54 metres in breadth and 26 met
res deep. The total hull area to be exa
mined could thus be in excess of
54,000 square metres and that does 
not include the interior bulkheads, hop
per tanks, brackets and other features. 
All of this has to be surveyed and in
spected - a daunting task that requires 
the use of special staging, artificial light 
and a considerable amount of stamina 
on the part of the surveyor or surveyors 
involved.
Certainly corrosion seems to have play
ed a significant part in many of the bulk 
carrier accidents of recent years - espe
cially the most serious losses. An Inter
cargo analysis of 15 total losses in 1994 
showed that 40% were caused by plate 
failure and subsequent ingress of water. 
A further 6.7% of losses were never ex
plained because the ships involved dis
appeared. More than 70% of these los
ses occurred in heavy weather. 
Intercargo found that of 29 fatal acci
dents involving bulk carriers between 
1990 and 1994, 55% were due to plate 
failure. In terms of lives lost 81% were 
associated with sinkings and disappe
arances. In 12 cases adverse weather 
was a factor and in 67% of the cases 
iron ore was the cargo.
Not surprisingly, the Intercargo report 
states: "The inescapable conclusion fr
om this analysis is the fairly obvious one 
that it is plate failure, taking water and 
disappearance which cause the majori
ty of fatal accidents. Thus, although du
ring the whole period losses related to 
human factors account for 33% of all 
bulker and OBO losses, such accidents 
comprise only 10%  of fatal accidents 
and involve only 7% of the total fatali
ties... it is structural failure, aggravated 
by bad weather and the carriage of iron 
ore which causes the majority of the re
ally serious accidents involving loss of li
fe."
The frequent references to iron ore are 
significant because once laden bulk car
go carriers get into trouble the conse
quences can be very sudden. The ships 
are designed to withstand bad condi
tions, but not to operate with several 
holds flooded and the combination of 
iron ore and a sudden inrush of sea wa
ter can result in more weight than the 
structure can stand.
The evidence of the disastrous conse
quences of uncontrolled corrosion is 
overwhelming - but preventing it is not 
so easy as it sounds, if only because of 
the size of the ships themselves and the 
difficulties involved in assessing corro
sion and plate thickness. A report by 
Lloyd's Register in the autumn of 1991 
says that the owner of one ten-year old 
Capesize bulk carrier estimated that the

wastage rate of hold frames due to cor
rosion amounted to 0.5mm per year - 
and 1 mm in some places. Some frames 
had suffered metal wastage of 20% . 
During one voyage from South Ameri
ca to japan a bracket which was in 
good condition when the ship left be
came completely detached, leaving a 
1,4mm crack. It was not detected be
cause "the rust scale adhering to the 
surface of the hold structures presented 
a smooth and regular surface to the eye 
on visual inspection, making it difficult 
to detect any cracking." Since the side 
plates of a bulk carrier may only be 
20mm to 29mm thick the loss of a few 
millimetres can be disastrous.

3. Operational factors
Like many of the other studies carried 
out, the Lloyd's Register report said that 
structural failures were due to a combi
nation of factors. Corrosion was impor
tant - but so was physical damage 
suffered during operations.
Bulk carriers are designed to withstand 
heavy seas. The massive structures of 
the largest ships will bend with the ac
tion of the sea. When the centre of the 
hull is higher than the bow and stern 
the action is known as 'hogging': the 
reverse is called 'sagging'.
But the design assumes that the hull is 
sound. Corrosion or other damage can 
lead to weaknesses developing that in
validate the calculations of the naval ar
chitect and imperil the whole ship. Loa
ding patterns can make the effect 
worse. Dense cargoes such as iron ore 
are often carried in alternate holds in or
der to raise the ships centre of gravity 
and moderate its roll motions. But this 
places greater stress on frames and gir
ders and, because holds carrying iron 
ore are not completely filled, there can 
be greater side frame deflection. The 
overall result is increased stress on inner 
hull components, according to Lloyd's 
Register. This might be perfectly accep
table in a new ship - but not in a ship 
that has suffered from 20 years of hard 
service and neglect.
Design features originally chosen for 
operational reasons may also have safe
ty implications. Many bulk earners are 
fitted with very large hatch openings to 
facilitate cargo loading and unloading. 
Yet these openings may represent 
points of weakness in the hull since they 
reduce the torsional resistance of the 
hull.
Cargo handling methods have also 
been criticized. These have changed 
considerably in recent years, with the 
emphasis being to load and unload the 
ship as quickly as possible so that the 
berth can be cleared for the next ship. 
In some loading terminals iron ore can 
be loaded at up to 16,000 tons an hour

by means of conveyor belts often sever
al kilometres long. Stopping the loa
ding process for some reason cannot 
be done simply by pressing a button - 
it has to be very carefully planned and 
can tak-e several minutes to carry out.
At the other end of the voyage other 
problems can be waiting. Bulk cargoes 
are removed from the hold by means of 
huge grabs which can weigh up to 36 
tons. The last tons of cargo, which may 
be caught up in frame webs and other 
parts of the hold, are often removed by 
bulldozers and hydraulic hammers fit
ted to the extending arms of tractors. 
There is always a danger that the hull - 
especially if it is suffering from corrosion 
or fatigue - may inadvertently be da
maged in the process.
Part of the problem is that modern loa
ding and unloading techniques were 
developed long after the ships they are 
intended to load were built. The need 
for speed may have compounded the 
problem in some cases. An article in the 
August 1995 edition of the BIMCO Bul
letin, the magazine of the Baltic and In
ternational Maritime Council, says: 
'There has been a growing body of evi
dence that terminals, which were often 
owned by the cargo owners or charte
rers of the ship, were putting pressure 
upon the ships to amend their loading 
plans or to load cargo to suit them, 
with little consideration about the over
all safety of the ship."

4. A question of attitude
The idea that commercial considera
tions could threaten safety has been 
noted by other sectors of the shipping 
industry. A study by Lloyd's Register dis
covered that "operational damage was 
accepted as the norm by the operators 
of bulkers and OBOS; second, there 
was little awareness as to the significan
ce of this damage and its likely conse
quences on the capability of the ship 
under adverse operating conditions." 
This might be put down to simple 
thoughtlessness, but that excuse can
not be made for shipowners who pur
posely move their vessels from one tra
de to another - to escape increasingly 
vigilant port State control inspections. 
That is what happened when Australia, 
alarmed by a number of accidents in
volving elderly bulk carriers visiting its 
ports, tightened its control procedures. 
The result was a rapid switch of tonna
ge from the Pacific to the Atlantic whe
re inspections were apparently not as ri
gorous. According to Lloyd's List: "in 
the first nine months of 1989 there we
re nine voyages with capesize vessels 
aged 20 years or more in the transatlan
tic trades. In the corresponding 1993 
period that figure had increased to 
152."
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It is difficult to avoid the conclusion that 
the owners of at least some of the ships 
concerned moved them because they 
knew that the ships were in such bad 
condition that they would not be allo
wed to operate in Australia - or even 
leave port - without being repaired. 
The owners were presumably quite 
content to allow the crews to risk their 
lives on ships which they knew were 
unseaworthy.
It is not surprising in the circumstances 
that, when Lloyd's Register of Shipping 
began to investigate bulk carrier losses 
in 1991 it found that "one of the bigge
st problems facing LR... is the general 
attitude of the industry. It is thought by 
some in the industry that cracking in 
these structures is inevitable due to the 
harsh nature of the cargoes and the ri
gorous operational procedures throug
hout their service life."

5. High tensile steel
Most of the current concern about the 
condition of bulk carriers has focused 
on old ships, especially those aged mo
re than 20 years. But young ships are 
not immune to neglect and corrosion 
and there is also evidence that changes 
in the steel used on some relatively 
young bulk carriers could present even 
more serious problems than those ex
perienced by earlier designs.
The majority of ships operating today 
are built of mild steel. But since the ear
ly 1980's increasing use has been made 
of high tensile (HT) steel, especially in 
the construction of bulk carriers. HT 
steel has been used in shipbuilding sin
ce 1907 but its recent popularity is due 
to the fact that plates can be thinner 
without losing any strength. Whereas a 
normal side plate will be 24-29mm 
thick, this can be reduced to 20mm by 
using HT steel. The weight saving - 
which might amount to several thou
sand tons - cuts building costs and also 
enables the ship to carry more cargo. 
However, for these savings a price has 
to be paid. One is the simple fact that 
HT steel corrodes just as quickly as mild 
steel. Since HT plates are thinner than 
those of mild steel, corrosion is likely to 
reach the danger point more quickly. A 
second problem is that HTS built ships 
are more prone to structural problems 
caused by the way in which load is 
transmitted through the ships' structur
al components and the inter-depend
ency of the structural response.
A paper submitted to IMO by IACS in 
1992 said that the most common exa
mple where failure had occurred on 
HTS-built bulk carriers was at side longi
tudinal connections to web frames. Ac
cording to Lloyd's Shipping Economist 
in September 1995 HTS-built ships are 
also prone to a phenomenon known as

'springing': because the ships are flexi
ble they tend to vibrate with short sea 
waves. The article says: "Classification 
society rules have always been based 
on empirical evidence from previous 
generations of ships, but the increased 
use of HTS changed the characteristics 
of vessels and therefore represented a 
step into the unknown. "
It is clear from the above that HTS ships 
need at least as much care and mainte
nance as those build of mild steel, espe
cially as they too are frequently subject 
to greater stresses in cargo loading and 
unloading than was originally envisa
ged. Many shipping experts believe 
that whereas mild steel bulk carriers 
usually begin to experience major pro
blems at the age of 20, those built of 
HTS will do so much earlier. Since most 
of those built in the early 1980's are al
ready into their teens, the danger is that 
there could be another rise in bulk car
rier casualties, unless action is taken to 
prevent it.

WHAT IMO HAS DONE
The sudden increase in bulk carrier los
ses in 1990 and 1991 caused conside
rable alarm in the shipping industry. 
Several classification societies launched 
major research programmes and the 
Secretary-General of IMO, Mr William 
A. O'Neil felt that the situation called 
for immediate action. He therefore took 
the unprecedented step of presenting 
the IMO Assembly with a draft resolu
tion on this subject in October 1991. 
The move was unusual because IMO, li
ke any other United Nations agency, is 
an inter-Govemmental organization 
and the normal procedure is for major 
policy initiatives to come from Member 
States or organizations which have 
been granted consultative status with 
IMO. But Mr O'Neil felt that the situ
ation was too serious and too urgent to 
rely on normal procedures.
Resolution A.713(17) ("Safety of Ships 
Carrying Dry Bulk Cargoes") was duly 
adopted. It contains interim measures 
designed to improve the safety of ships 
carrying solid bulk cargoes.
The preamble expressed concern at the 
continuing loss of bulk cargo carriers 
and the heavy loss of life incurred. The 
resolution noted that the nature of car
go and ballast operations can subject 
bulk carriers to severe patterns of ben
ding and sheer forces and also to signi
ficant wear. It referred to the dangers 
posed by some bulk cargoes through 
their high density and tendency to shift. 
It called on the MSC to develop as soon 
as possible requirements for the design, 
construction and operational mainte
nance and survey of ships carrying solid 
bulk cargoes and to specify appropriate 
precautionary measures. IACS was re

quested to develop survey and mainte
nance requirements for ships carrying 
solid bulk cargoes as soon as possible 
and to submit them to the MSC. In the 
meantime, governments, classification 
societies, shipowners and shipmasters 
were urged to take immediate action to 
implement the interim measures, con
tained in an annex. These measures are 
particularly concerned with the condi
tion of the ships structure and the de
tection of any corrosion.
Owners were encouraged to fit vessels 
with equipment to monitor the stresses 
on the ships structure during the voya
ge and during cargo operations. They 
were also encouraged to install equip
ment required by the Global Maritime 
Distress and Safety System (GMDSS), 
which entered into force on 1 February 
1992 but which does not become 
mandatory for most existing ships until 
1999.
The impact of this resolution and action 
initiated by major classification societies 
was immediately beneficial. The num
ber of bulk carrier losses dropped to just 
two within the next year. What is most 
significant about this improvement is 
that the resolution did not introduce 

t any new measures but simply stressed 
the importance of implementing exis
ting standards. From this it is possible to 
conclude that at least some of the casu
alties that occurred in 1990 and 1991 
were due not to defects in the regula
tions covering bulk carrier safety but to 
the ineffective way in which they were 
implemented.

Improving implementation
Poor implementation of regulations is a 
problem that concerns all forms of ship
ping and is one that IMO has in recent 
years been treating with even greater 
urgency. Successful implementation 
depends upon a number of factors, but 
to be really effective it requires everybo
dy involved to do their job efficiently 
and with the necessary commitment 
and dedication.

Those involved in implementation are:
flag States - the Governments 

which have ratified conventions and 
thereby promised to put them into for
ce

port States - which have authority 
under conventions to check that fo
reign ships visiting their ports comply 
with IMO requirements

shipowners - who own the ships 
and have the greatest responsibility - 
and opportunity - for ensuring that 
they are maintained in good condition.

seafarers - whose training and skill
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are vital to shipping safety and who 
stand to suffer most if something goes 
wrong.

Some of the actions taken by IMO re
cently to improve implementation have 
been particularly important.

The Organization has established a 
new Sub-Committee on Flag State Im
plementation which spotlights some of 
the problems Governments have in en
forcing IMO conventions and provides 
guidance in overcoming them.

IMO has encouraged the establish
ment of region port State control sys
tems. Regional systems are especially 
useful in improving port State control 
because ships normally visit more than 
one country in a particular region. Re
gional co-operation in inspecting and 
surveying ships ensures that few sub
standard ships avoid the net - and that 
ships in good condition are not inspec
ted unnecessarily.

In 1989 IMO adopted guidelines on 
management for the safe operation of 
ships and for pollution prevention.

These were replaced by an Interna
tional Safety Management Code (ISM 
Code) which will become mandatory in 
1998 through a new chapter IX of SO
LAS.

The International Convention on 
Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers (STCW) 
was completely revised in 1995 and the 
revised convention became effective in 
February 1997. Not only do the revi
sions bring the Convention up to date, 
they also introduce strict new controls 
which will enable IMO to validate the 
training and certification procedures of 
Parties to the Convention.

These actions are expected to lead to 
improvements in the safety of all ships, 
but in April 1992 the MSC instructed 
various subcommittees to develop furt
her requirements specifically for bulk 
carriers.

Enhanced inspections during surveys
Resolution A.713(17) emphasized the 
importance of regular inspections of 
bulk carriers, especially of older ships, 
and in 1993 guidelines on an enhanced 
programme of inspections during sur
veys of bulk carriers and oil tankers were 
adopted by the 18th Assembly by reso
lution A. 744(18). It was originally inten
ded that the guidelines would apply to 
tankers but because of concern about 
the loss of bulk carriers they were exten
ded to them as well.

The guidelines were regarded as so im
portant to safety that amendments to 
SOLAS to make them mandatory were 
adopted in May 1994 and entered into 
force on 1 January 1996.
The guidelines apply to existing tankers 
and bulk carriers of five years of age and 
over meaning that the vast majority of 
the world tankers and bulk carriers will 
be affected. The enhanced surveys 
must be carried out during the periodi
cal, intermediate and annual surveys 
prescribed by the SOLAS Convention. 
The enhanced survey programme is 
mandatory for oil tankers under Regula
tion 13G of Annex I to the International 
Convention for the Prevention of Pollu
tion from Ships, 1973, as modified by 
the Protocol of 1978 relating thereto 
(MARPOL 73/78).

The guidelines pay special attention to 
corrosion. Coatings and tank corrosion 
prevention systems must be thoroughly 
checked and measurements must also 
be carried out to check the thickness of 
plates. These measurements become 
more extensive as the ship ages. The 
guidelines go into considerable detail to 
explain the extra checks that should be 
carried out during enhanced surveys. 
One section deals with preparations for 
surveys and another with the docu
mentation which should be kept on 
board each ship and be readily availa
ble to surveyors. This should record full 
reports of all surveys carried out on the 
ship.

Annexes to the guidelines go into still 
more detail and are intended to assist 
implementation. They specify the struc
tural members that should be exami
ned, for example, in areas of extensive 
corrosion; outline procedures for certifi
cation of companies engaged in thick
ness measurement of hull structures; re
commend procedures for thickness 
measurements and close-up surveys; 
and give guidance on preparing the 
documentation required.
Guidance on planning the enhanced 
programme of inspections was adop
ted by the MSC in May 1994 and issu
ed by means of MSC/Circ. 655.

Cargo handling
The Sub-Committee on Containers and 
Cargoes considered ways of improving 
the safety of loading and unloading 
operations. One aim was to amend 
Chapter VI of SOLAS so that ship mas
ters would be provided with sufficient 
information on cargoes to be able to as
sess stress limitations. At the 32nd ses
sion in 1994 a questionnaire was deve
loped and later sent out as 
MSC/Circ.61 1. It deals with the loa
ding and unloading of bulk cargoes

and was based on a model plan prepa
red by the Nautical Institute and the In
ternational Federation of Shipmasters' 
Associations (IFSMA).
Three other circulars were sent out by 
the MSC in December 1994 which we
re also based on work carried out by 
these two organizations. MSC/Circ. 
665 is concerned with the duties of 
Chief Mate and Officer of the Watch at 
bulk cargo loading and discharge ports. 
It contains checklists which are de
signed to ensure that loading and unlo
ading is carried out safely. The circular 
was superseded in June 1995 by 
MSC/Circ. 690 which contains an im
proved model ship/shore safety chec
klist.

MSC/Circ. 666 contains a cargo opera
tion form which is intended to ensure 
proper planning and calculation prior 
to the commencement of cargo opera
tions. MSC/Circ. 667 contains general 
advice on bulk carrier safety. It stresses, 
for example, the importance of redu
cing corrosion within holds and ballast 
tanks by maintaining paint coatings 
and gives guidance on where corrosion 
is most likely to occur.

Keeping up the pressure
In May 1994 the MSC reviewed the 
work carried out so far in improving 
bulk carrier safety. It concurred with the 
Secretary-General's appraisal that the 
measures taken so far had resulted in a 
comprehensive set of standards. Howe
ver, during 1994 the number of casual
ties to bulk carriers again increased in
curring considerable loss of life. The 
Committee agreed in MSC/Circ. 646 
that these accidents "suggested that it 
is not the lack of standards that leads to 
such tragedies but rather their inade
quate implementation and enforce
ment."

The circular invited flag States to imple
ment all bulk carrier safety measures 
adopted by IMO and to use port State 
control to ensure compliance of foreign 
ships calling at their ports. IMO Mem
ber Governments were also invited to 
draw the attention of shipowners and 
operators, shipmasters, classification so
cieties, loading and unloading terminal 
operators and other parties concerned 
to the need for increased safety in bulk 
carrier operations.
When the MSC met for its 64th session 
in December 1994 it was in the know
ledge that no matier how much had 
been done in recent years to make the 
carriage of bulk cargoes safer, a great 
deal more remained to be accomplis
hed. The Committee established a cor
respondence group co-ordinated by 
Australia which would consider the
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whole issue of bulk carrier safety, con
centrating on six key areas:

• survivability standards (led by Italy)

• design and construction standards 
(IACS)

• operational standards (Canada)

• survey requirements (United States)

• ship/shore interface (International 
Chamber of Shipping) and

• management and training (Norway).

The correspondence group's report to 
the MSC's 65th session in May 1995 
made a number of proposals for impro
ving the chances of a bulk carrier survi
ving in the open seas. Their importance 
was emphasized by the group's state
ment that, over the period 1990-1994, 
77 bulk carriers were lost with a total of 
532 lives. Ships of 15 years of age and 
over represented most of the losses 
while 44% were lost or had the poten
tial to be lost through structural dama
ge and/or heavy weather.
As a result the MSC made a number of 
decisions:

The International Organization for 
Standardization (ISO) was requested to 
prepare quality standards for use by re
pair workers, surveyors and superinten
dents and to develop international 
shipbuilding quality standards on such 
matters as building techniques, quality 
control and qualifications and compe
tency.

To improve safe operations at termi
nals the Committee agreed that SOLAS 
Chapter VI needed to be amended by 
adding a footnote referring to the Code 
of Safe Practice for the Safe Loading 
and Unloading of Dry Bulk Cargoes, 
then under development by the Sub- 
Committee on Dangerous Goods, Solid 
Cargoes and Containers (DSC).

It was recognized that there was a 
need for a bulk carrier endorsement to 
certificates of competency, similar to 
the one required for tankers, to reflect 
the special expertise required for bulk 
carrier operations.

A new Assembly resolution on bulk 
carrier safety was drafted and subse
quently adopted by the 19th Assembly 
in November 1995 as resolution A-797 
(19). It urged Governments, classifica
tion societies, shipowners, ship opera
tors, shipmasters and terminal opera
tors to implement measures contained 
in an annex which gave practical gui

dance to port States, flag States, shi
powners and classification societies on 
improving the way regulations are im
plemented.

Special consideration was given to 
the safety of single hull bulk carriers car
rying high density cargoes, such as iron 
ore. A number of ships of this type have 
suffered progressive flooding in some 
cases involving the collapse of transver
se bulk heads between holds. The 
Committee agreed that draft amend
ments to SOLAS should be developed.

The correspondence group was as
ked to prepare draft amendments 
which would bar bulk carriers of 20,000 
dwt and above from carrying high den
sity solid bulk cargoes such as ore unless 
they complied with certain conditions.

These included being able to meet 
at least a one-compartment standard of 
subdivision for any cargo and in all rele
vant loading conditions; being able to 
establish that the transverse bulkheads 
have sufficient strength to withstand 
flooding of any single cargo hold; ships 
of ten years of age and above should 
have successfully undergone surveys of 
all holds to the minimum extent speci
fied for the five yearly periodical survey 
according to the Enhanced Survey Pro
gramme; and the Safety Construction 
Certificate should be endorsed to show 
that this had been done.

SOLAS should be amended to requi
re the installation of loading instru
ments on ships of over 150 metres in 
length.

A number of proposals were made for 
existing ships, including a reduction in 
cargo carrying capacity, raising stan
dards of subdivision and damage stabi
lity and preventing progressive flooding 
through collapsing bulkheads. A new 
correspondence group was formed, 
again coordinated by Australia, to deve
lop draft regulations.
In May 1996 the Committee met for its 
66th session and once again bulk car
rier safety was an important item on the 
agenda, particularly since some of the 
proposals made by the correspondence 
group had important technical and fi
nancial implications for the shipping in
dustry. These proposals were based on 
a three part approach to defining the 
conditions under which bulk carriers of 
ten years of age and over would be per
mitted to carry high density cargoes. Its 
purpose was:

to ensure that the ship could survive 
flooding of one hold without sinking 
and thus provide a second line of def
ence against accidents

to ensure that the hold structure is 
adequate to withstand such flooding in 
a loaded condition, and

to provide for enhanced survey of 
the hold structure.

The correspondence group was also di
rected to develop a regulation to make- 
e mandatory the fitting of loading ins
truments to enable ships' officers to 
control and monitor loading and unloa
ding.
The correspondence group prepared 
draft amendments which were further 
considered by a working group during 
the MSC's 66th session. They dealt with 
flooding, surveys and enhanced struc
tural requirements for new bulk carriers 
which were readily agreed in principle. 
However, there was less agreement on 
implementing changes for existing 
ships, which would have serious finan
cial and technical implications.
All cargo ships (including bulk carriers) 
built since 1992 have been required by 
SOLAS to be able to withstand floo
ding. But while investigating the practi
cability of the correspondence group's 
three-part approach 10 bulk carrier saf
ety, the International Association of 
Classification Societies (IACS) found — 
as the U.S. study had done earlier — 
that even where a ship has been de
signed to withstand flooding it may not 
be able to survive the head of water 
that results, especially if the ship is lo
aded and the seawater creates dynamic 
pressures in the flooded hold. The bulk
head between the flooded hold arid 
the next one might collapse under this 
pressure, followed by progressive floo
ding and the rapid sinking of the ship. 
However, the IACS representative told 
the MSC that further work was needed 
before IACS could advise IMO on the 
extent of the problem and on possible 
measures to overcome them. As a re
sult, many delegations were reluctant 
to endorse proposals concerning the 
structural strength of existing ships until 
IACS had completed its work. A num
ber of countries also suggested that the 
effectiveness of other solutions, such as 
enhanced surveys and the application 
of the International Safety Manage
ment (ISM) Code, should be assessed 
before requiring extensive modifica
tions to be made to existing ships.
In December 1996, the MSC once 
again had bulk carrier safety high on its 
agenda, but the IACS study was still not 
complete. However, a report submitted 
to IMO by IACS showed that in certain 
circumstances non-homogeneously lo
aded cargoes with a density lower than 
1.78 tonnes per square metre can, if 
the hold is flooded, produce higher 
stresses in certain locations in the corru
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gated transverse watertight bulkheads- 
IACS promised that a further report, 
known as the IACS Ramification Study, 
would be ready for consideration by 
the MSC at its 68th session in May 
1997.
During the 67th MSC session in De
cember 1996, the bulk carrier safety 
Working Group met but could not ag
ree on a number of key points, inclu
ding the need for strengthening intern
al structures, the compulsory 
introduction of homogeneous loading 
and whether there should be a reduc
tion in the amount of cargo which can 
be carried on certain ships.
When the MSC met again in May 1997 
for its 68th session, IACS had comple
ted its Ramification Study. The study 
confirmed what the earlier studies had 
indicated —that older ships were 
most vulnerable to damage and that 
the crucial point was the bulkhead be
tween numbers one and two holds, sin
ce 40 percent of ship casualties invol
ved water ingress into number one 
hold. If the hold was strengthened the 
likelihood of that bulkhead collapsing 
under pressure —and the ship sinking 
as subsequent bulkheads followed suit 
—could be reduced.
Even before any agreement at IMO, the 
IACS Council had in December 1996 
ratified a decision to require, as a condi
tion of classification, that the transverse 
bulkhead between numbers one and 
two holds and the double bottom 
structure in the way of number one 
hold must meet new IACS standards. 
These standards would apply to all 
single-skin bulk carriers over 1 SO metres 
in length.
When the MSC met in May 1997 to 
discuss these findings, it was against the 
background of two major bulk carrier 
losses earlier in the year - the "Albion 
Two" with 25 crew and the bulk carrier 
"Leros Strength'' with the loss of 20 li
ves. Both ships had undergone a special 
survey not long before sinking, so it was 
dear that existing standards needed to 
be revised.
After an eight-day session, the MSC 
therefore agreed draft regulations to 
improve the safety of bulk carriers. De
legations agreed that a new Chapter XII 
to SOLAS should be written, dedicated 
to the safety of bulk carriers and contai
ning the draft regulations. The new 
Chapter XII will be put forward for ad
option at a special bulk carrier safety 
conference to be held at IMO head
quarters in November 1997.

Structural requirements
The draft regulations bring in structural 
requirements for bulk carriers and will 
apply to new ships and to existing 
ships. Any existing ships which do not

comply with the requirements will have 
to be reinforced —or else comply with 
restrictions on the cargo to be carried. 
This could mean limiting the cargoes 
they carry to 'light' cargoes such as 
grain, oil or timber, or altering the way 
cargoes are loaded, which could imply 
carrying less cargo.
The draft regulations state that all new 
bulk carriers 150 metres or more in 
length (built after a date to be decided 
by the November Conference) carrying 
cargoes with a density of 1.0 tonnes per 
cubic metre and above should have suf
ficient strength to withstand flooding of 
any one cargo hold, taking into ac
count dynamic effects resulting from 
the presence of water in the hold. For 
ships built before that date, carrying 
bulk cargoes with a density of 1.78 to
mes per cubic metre and above, the 
transverse watertight bulkhead be
tween the two foremost cargo holds 
and the double bottom of the foremost 
cargo hold should have sufficient 
strength to withstand flooding of the 
foremost cargo hold, taking into ac
count the dynamic effects of water in 
the hold.
Cargoes with a density of 1.78 tonnes 
per cubic metre and above (heavy car
goes) include iron ore, pig iron, steel, 
bauxite and cement. Lighter cargoes 
with a density of more than 1.0 tonnes 
per cubic metre include grains such as 
wheat and rice, and timber.
The draft regulations include the for
mulae used to calculate whether the 
ship currently meets the standards, for 
example in terms of the thickness of the 
metal in the relevant areas, establish 
how to assess whether reinforcement is 
necessary and lay down how such rein
forcements should be earned out.
The draft regulations allow for survey
ors to take into account restrictions on 
the cargo carried in considering the 
need for, and the extent of, strengthe
ning of the transverse watertight bulk
head or double bottom. When restric
tions are imposed —such as prohibiting 
the carriage of high density cargoes — 
the bulk carrier should be permanently 
marked with a solid triangle on its hull. 
The MSC meeting in May 1997 also ag
reed proposed amendments to the 
Guidelines on the Enhanced Program
me of inspections during Surveys of 
Bulk Carriers and Oil Tankers (Resolu
tion A.744(18), making the Guidelines 
more comprehensive. In addition, the 
amendments add a new section cove
ring Prompt and Thorough Repairs of 
Bulk Carriers Relative to Damages and 
Wastage in Cargo Holds. The new sec
tion states that any damage or excessi
ve wastage beyond allowable limits "is 
to be promptly and thoroughly repai
red".

Draft Code of Practice for the Safe Lo- 
ading and Unloading of Dry Bulk Car
riers
The MSC at its 68th session also appro
ved the Code of Practice for the Safe 
Loading and Unloading of Bulk Car
riers, for submission to the 20th session 
of the Assembly in November 1997. 
The Code is important because it ad
dresses the important issue of safety in 
port other measures tak-en by IMO ha
ve primarily been concerned with the 
safety of bulk carriers while at sea. it co
vers all solid bulk cargoes except grain 
and reflects current issues, best practi
ces and legislative requirements. The 
Code contains a number of sections 
dealing with such matters as the suita
bility of ships; procedures between ship 
and shore; loading and unloading car
go; and ballast handling.

Hie future
During the last few years IMO has been 
involved in a major effort to improve 
the safety of ships that have suffered 
hundreds of casualties - many of them 
fatal - over the years and yet have at
tracted little interest or aroused much 
concern outside the industry. The an
nual casualty returns have sometimes 
indicated that these measures have 
been effective - and sometimes that 
more needs to be done. The proposed 
new Chapter XII to SOLAS on the safety 
of bulk carriers is the culmination of a 
lengthy process which has involved 
governments, shipowners and class so
cieties in looking at all aspects of bulk 
carriers, from operational issues to their 
design and structure.
The action currently being taken by 
IMO to improve bulk carrier safety is 
based on the premise that all possible 
aspects should be considered. It is re
cognized that the cost factor cannot be 
ignored, but the expense of changes to 
existing requirements should not be 
used as a rationale for delaying or not 
proceeding with the implementation of 
any necessary measures. Strengthening 
an existing bulk carrier to comply with 
the new proposed requirements may 
cost a shipowner as much as 
U.S.$300,000. But with a crew of 30 se
afarers, this amounts to just $10,000 
per potential life, saved —without con
sidering the costs of cargoes and the 
value of the ship itself.
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SWZ 98-03-01
N um erical sim ulation  o f  tra n s 
ient flo w s induced b y  a b e rth in g  
ship
Chen, H.C.; Chen, M .; Davis, D.A. 
International journal of Offshore and 
Polar Engineering (001310), 199712, 
7/4, pg-277, nrpg-8, gr-1, dr-11, ENC 
A chimera Reynolds-Averaged Navier- 
Stokes (RANS) method has been deve
loped for time-domain simulation of 
transient flow induced by a ship ap
proaching a berthing structure. The 
method solves the mean flow and tur
bulence quantities on embedded, 
overlapped of matched grids. The un
steady RANS equations were formula
ted in an earth-fixed reference frame 
and transformed into general curvili
near, moving coordinate systems. A 
chimera domain decomposition tech
nique has been employed to accom
modate the relative motion between 
different grid blocks. Kinematic and 
dynamic free surface boundary condi
tions were applied on the exact free 
surface to ensure accurate prediction 
of the water cushion between the ship 
and the berthing structure. 0150520

SWZ 98-03-02
A n  a lte rna tive  m e th o d o lo g y  fo r  
calculating ship  m a n o e u vring  
coefficients at th e  design stage
Biancardi, C.C.
International Shipbuilding Progress 
(001320), 199712, 44/440, pg-273, 
nrpg-25, gr-2, ta-7, dr-3, ENC 
The main objectives of this paper two
fold: to calculate the hydrodynamic 
coefficients of surface ships by ap
plying adjusted formulae obtained 
previously for submerged bodies; to 
devise a method for approximating 
ship like forms. By coupling the propro
sed calculation method for the hydro- 
dynamic coefficients with a new geo
metric modelling method for varying 
the hull form, it is possible to investiga
te inherent ship manoeuvrability of 
ship designs by the use of computer 
techniques. 0150510; 0150431

SWZ 98-03-03
S m artB ridge  -  n a vig a tion  safety
Spotts, T.E.; Castellano, C.
Sea Technology (002920), 199711, 
38/11, pg-58, nrpg-5, dr-1, ph-2, 
ENC
The SmartBridge Consortium working 
in concert with the Maritime Adminis
tration (MARAD) of the Department of 
Transportation on a Maritech Program 
Initiative combines industry, gover
nment, and academia to improve ma
ritime safety by leveraging recent ad
vances in defense technology. Lock
heed Martin Ocean, Radar and Sensor 
Systems (OR&SS), Lockheed Martin 
Electronics & Missiles (E&M), Lock

heed Martin Advanced Technology 
Laboratory (ATL), Rensselaer Polytech
nic Institute, Norcontrol, the National 
Oceanic & Atmospheric Administra
tion (NOAA), and Chevron Shipping 
Co. have joined together to develop 
an improved bridge navigation sys
tem. 0210346

SWZ 98-03-04
M ultiphase f lo w  m eters and a p 
p lication  trends
Hatton, G.j.
Offshore Technology Conference, 
OTC (076450), 199705, 4/8547, pg- 
509, nrpg-8, gr-4, ta-1, ENG 
Multiphase flow meters are being utili
zed to provide well test data in a gro
wing number of oil production appli
cations. These include subsea applica
tions that eliminate the need for costly 
well test lines, topside applications 
that minimize platform space and load 
requirements for well testing, and ap
plications in remote or unmanned lo
cations. This paper reviews key tech
nologies used in the commercial me
ters being deployed in the field in sig
nificant numbers, and trends in mul
tiphase flow meter applications. 
0630900; 0630300

SWZ 98-03-05
C o n cu rre n t e n gineering  in  ship 
design
Elvekrok, D R.
journal of Ship Production (001492), 
199711, 13/4, pg-258, nrpg-12, gr-2, 
dr-17, ENG
Concurrent engineering is a systema
tic approach for integration and con
current design of products. The syste
matic approach intends to consider all 
elements influencing the products and 
their related processes during the pro
duct life-cyde, such as manufacturing, 
support, costs, quality, user require
ments etc. Especially the engineering 
design phase should be considered for 
improvements. This paper presents so
me of the major and most acknowled
ged concepts, ideas and principles of 
concurrent engineering. 0320200

SWZ 98-03-06
Sim ultaneous th ree -edg e  p re 
w e ld  cleaning
Blomquist, P.A.
journal of Ship Production (001492), 
199711, 13/4, pg-242, nrpg-16, ta-2, 
dr-2, ph-9, ENG
Equipment and technologies which 
could be used to clean three adjacent 
surfaces of shipbuilding steels simulta
neously in a single pass prior to wel
ding operations have been surveyed. 
Seven methods were evaluated: do- 
sed-circuit grit blasting, laser beam 
stripping, high pressure water blas
ting, high velocity oxy-fuel flame strip

ping, multiple-head wire brushing, va
cuum-shrouded needle-gunning, and 
carbon dioxide bead blasting. A com
mercially available vacuum-recovery 
recirculating grit-blast unit was evalu
ated in a shipyard trial. Results of the 
survey are presented in a comparison 
table and discussed in detail. 0320410

SWZ 98-03-07
A pplications o f im pulse rad a r 
techno logy
Daniels, D.
Radar 97 (076824), 199710, pg-667, 
nrpg-6, gr-1, dr-3, ph-2, ENG 
This paper describes the technology of 
impulse radar and provides examples 
of how this class of radar system is fin
ding use in a wide variety of civil and 
military applications. With the reduc
tion in the defence budgets of many 
governments there has been a shift in 
the emphasis on radar development 
to dual-use technology systems that 
can offer improved performance, in 
terms of range resolution, imaging 
and target identification. Impulse ra
dar technology offers a special capabi
lity and in terms of the ideal radar am
biguity function the impulse radar can 
exhibit a near optimum resjaonse. 
0210534; 1211705

SWZ 98-03-08
Th eoretica l Investigation  o f h y 
d ro d yn a m ic  in te raction  In d o u 
b le -b lade  ru d d e r located in  p ro 
pe ller slipstream
Tabaczek, T.; Kulczyk, /.
Marine Technology (075010), 
199705, pg-531, nrpg-8, gr-6, ta-1, 
dr-3, ENG
The paper is devoted to theoretical in
vestigation of hydrodynamic interac
tion in a system of two spade rudders 
located in propeller slipstream. The 
authors applied the common vortex 
lattice model of crew propeller to cal
culate velocity distribution in propeller 
slipstream at the position of a rudder, 
and the surface vorticity distribution 
for rudder blade to determine forces 
and moments. This way actual geo
metry of rudder blade as well as non- 
uniform inflow conditions can be ta
ken into consideration. Sample results 
presented in this paper reveal strong 
influence of propeller slipstream on 
performance of rudders. 0150121; 
0150110

SWZ 98-03-09
Th e  app lication  o f  a d a p tive  c o n 
tro l system s fo r  im p ro ve d  d y n a 
m ic p erfo rm an ce
Morvillo, R.A.
Ship Control Systems Symposium 
(077800), 199704, 2, pg-551, nrpg- 
15, gr-8, dr-5, ENG
This paper suggests exploiting the
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computational power of microproces
sors through the application of non-li- 
near and adaptive control techniques 
to increase the dynamic propulsion 
system performance while maintai
ning a robust and stable control sys
tem. The ultimate objective is to maxi
mize engine response and hence, 
available thrust under all conditions. 
Control systems are designed for these 
applications using adaptive non-linear 
techniques. Simulations and tests of 
the dynamic response are presented 
using MATLAB/SIMULINK an compa
red to the existing conventional linear 
control systems. 0160600

SWZ 98-03-10
Sea tria ls w ith  reg a rd  to  design 
and  o pera tion a l lim its o f  fast p i
lo t vessel MS "V o y a g e r"
Pinkster, /.; journee, M.f.
RINA conference(076875),
199705/12, pg-1, nrpg-16, gr-18, 
ta-2, dr-2, ENG
The fast, 28 knots, seagoing 18 metres 
pilot vessel MS Voyager is a new type 
of tender, which is propelled by two 
waterjets, with a hull being construc
ted from aluminium and a deckhouse 
constructed from specially developed 
composite materials. In order to assess 
the actual quality of the design, the 
vessel was extensively tested in 1994 
during normal operating conditions 
with regard to vibrational conduct, 
vessel motions and manoeuvring 
characteristics, as well as actual hull 
mechanical stress levels. In this paper a 
description is given regarding these 
full scale tests and the resulting data 
and analysis thereof. 0150400
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S C H E E P S W E R K T U I G K U N D E d o o r  J . W .  S c h u t t e

Krachten op sjorrings, 
een vergelijkend onderzoek ideei 21
De heer Schutte is oud-docent Hogeschool Zeeland, 
lid Examencommissies Zeevaartdiploma's

4.0 VOORBEELDEN.

4.0.1 Algemene Inleiding.
Het schip waarvoor de berekeningen 
worden uitgevoerd is het ms. "Ned- 
lloyd Bahrain" een G.P-schip dat eens 
tot de Nedlloyd Groep behoorde.
De relevante gegevens van dit schip 
staan in figuur 1.

Te vervoeren collo.
Afmetingen: l*b*h=10m*5m*4m, 
massa 200.000 kg, g = 9,81 m/sec2 
Het collo zal worden geplaatst in het 
vlak van K/S op luikhoofd 4; Kg collo =
16,00 + 01,55 + 02,00 = 19,55 m.
Xg collo = 48,50 m.

Beschikbare materialen.

Voorbereidende berekeningen:
Tn, =2.C.B./VG'M0.
C = 0,373 + 0,023(27,1/9,49)-
Tm = 2.0,36...27,1 /V/2,01
Tnst =2.14,058/3
"̂ nst
T , = 2.VT (= 9,49)

V ,
'Y

g(max)

= X/(Cg + vcosB)
= 14,058../15,355..
= HA *180°

V a g(max) bii eni9e demping zie fig. 6
<Po
Vo = f(ag(mar.y ®R(I)

Toepassing van Laplace geeft: 
ip (J.p2 + N.p + A.GM0) = A.GMp.a 
of
ip (p-’/oy'u + 2|3'.p/co0 +1) = a.

0,043 (165/100) = 0,3677297..
= 14,058..sec.
= 09,37...sec.
= 07,028..sec.
= 06,161 ..sec.
= 05,500..sec.
= 15,355..sec.
= 00,915..
= 09,00°
= 03,3...
= 29,7..°
= 05,0

Hierin betekenen de symbolen: 
<p = slingerhoek, 
p = j.Ci) (j2 = -1), 
cd0 = cirkelhoeksnelheid, 
ß' - dempingsfactor.

Stuwhout voor gelijkmatige verdeling krachten op luikhoofd; wrijvingscoefficient 
(zie tabel II), f = f, = p = 0.3
Sluitingen 1'//', MSL-waarde (zie hiervoor) = 115 kN, breeksterkte 230 kN, 
Spanschroeven 1 xh ", MSL-waarde = 095 kN, breeksterkte 190 kN,
Staaldraad 6* 18+7, MSL-waarde = 075 kN, breeksterkte 100 kN,
Draadklemmen, MSL-waarde = 015 kN, breeksterkte 030 kN.
NB! De sjorogen aan dek mogen per oog 120 kN opnemen, breeksterkte 240 kN.

4.0.2 Krachtenberekening volgens me
thode 1.
Uitgegaan wordt van de onderstaande 
vooronderstellingen (dit om ongeveer 
een slingerhoek te verkrijgen van 30° 
die bij methode 2 standaard is).
* De golf is een zgn. standaardgolf 
waarvan de lengte overeenkomt met 
de lengte van het schip = 165 m,

* De hoogte van de golf is 5% van de 
lengte; H = 8,25 m,

* Het schip vaart in zodanige richting 
dat 8 = 125°, zie figuur 4,

*Voor de stampperiode worden de 
waarden 2Tns/3 en het gemiddelde 
van 2Tra/3 en T J l  genomen,

* Voor de dompperiode wordt ook ge
nomen 5,5 sec

Met behulp van een Bode-diagram (zie 
figuur 2 op pagina 20) - en met dem
pingsfactor 0,1 kan de versterking wor
den gevonden. De versterkingsfactor is 
11, dus wordt de versterking 10n/2°  = 
3,54813. Hieruit volgt dat de maximale 
slingerhoek, bij toepassing van deze 
methode, gelijk is aan 9 * 3,54813 = 
31,9...°.

Krachten:
T'collo =19,55-8,97
"I" collo = V[80,36 - 48,50p + [19,55 - 8,97]2

= 10,58 m.
= 33,57 ...m.

Z  ß = 0 (zie beginvoorwaarden) en Z  8 = 71,629..° (zie fig. 4).

= m."l" ip0.47c2A 2„  = 200. * 10,58 * 29,7/57,3 * 4n2/14,0582 = - 0219 kNw«d)
tan©
tan©
tan©

= m."l".y0.47t2/T2ret =200 * 33,57 * 5/57,3 * 4^/09,372
,cos5
3151^ = 7,028

= m.L/804it2/T2[> 
v**»cos<Po 
W ^ O
« d o )a is T nd =  5 ' 5

= - 83 kN en F^sinö

= ~ 200 * 165/80 * 4ït2/6,1 612 
= - 372 kN en F^ s in ^
= - 427 kN en F^ s in ^

= -0263 kN. 
= -0250 kN. 
= - 0468 kN

= 0429 kN.
= 0213 kN.
= 0037 kN.

Voorbereidende berekeningen:
(ZIE RECHTSBOVEN)

Alternatieve manier om de maximale 
slingerhoek te bepalen.
De bewegingsvergelijking van een 
schip luidt:
|.d2ip/dt2 + N.dip/dt + A.GM0.ip = 
A.GMp.cx.

G =200*9,81 = -1962 kN.
Gcosip0 = -1704 kN en Gsinip0 = - 0972 kN.
Gco\ps0 = - 1954 kN en Gsin\p0 = - 0171 kN.

= 0,0771.9,81 (10*4).cos29.7° 
= 0,0771.9,81 ,(5‘4).cos5°

1 kN/m2.(l*h/2).cosip0 = 1 ,(10*2).cos29,7°
= 1 kN/M2.(b*h/2).cosip0 = 1 ,(5*2).cos5°

F*w)(d)=Pwl*h-cos<Po
Fwïnd© = Pw b*h.COS\|/0 

FwCK>

= -26 kN 
= -15 kN. 
= -17 kN 
= -10 kN.
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“Nedlloyd Bahrain”

K j cargo

[llüjjii'i'I heavy oil

diesel oil 

freshwater

^ - ' - ' I  water ballast

L .C .B . CXg) FROM A .p .p .
C .a .G . CXg] FROM A .p .p . 
L .C .F . i;XA ] FROM A .p .p . 
TONNES/cm = 35.53
MOM/cm TRIM = 316.75
DRAUGHT MEAN 
ORAUGHT AFT AT P .P . 
DRAUGHT FtfD. AT P .P .

= 83.39 m 
= 83 .16 m 
= 80 .36 m 

tonnes/cm 
tonnes.m 
= 9.49 m
= 9.60 m = ON MARKS AFT 
= 9.38 m = ON MARKS RVD.

= 11 .04 m 
9.97 m 
2.07 m 
0 .06 m 

G'M = 2.01 m

= 9 .59 m 
= 9.38 m

KM
KG t, =

TOTAL TRIM = 0.22 m GM =
TRIM AFT = 0.11 m G'G =
TRIM FWO. =0.11 m

Algemene gegevens. 
Lengte0.a. = 173,020m
Breedtemax. =027,146m
HolteUd =016,000m
Holte1sttd = 012,000m
Holte2ndtd = 007,450m
Diepgang ( zomer, zeewater), onderkant kiel 
Deplacement ( zomer, zeewater)
Deplacement ledig uitgerust schip 
Waterlijncoefficient ( zomerdiepgang, zeewater) 
Blokcoefficient ( zomerdiepgang, zeewater)

Lengte,,
Breedtema,

165,0000m
027,1000m

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

L.C.B. ( X B ) van ALL
C.O.G. (X G ) van ALL
L.C.F. ( X A ) van ALL
KMo
KG
GG’
MOM/cm TRIM

= 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 1
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5 id» ormoeringsoenod»
r,=de natuurlijke slingerperiode van het schip

Figuur 2

Sjorrings.
De sjorrings worden alle aan de boven
zijde van het collo bevestigd.
De dwarsscheepse sjorrings staan alle 
onder dezelfde hoek a = 50°; de langs- 
scheepse sjorrings staan eveneens on
der dezelfde hoek 7 =55°.

Berekening en
Bij deze berekeningen wordt uitgegaan 
van de ongunstigste toestand zoals de 
formules (7) en (8) aangeven.

= 171 - 0,3.1954 + 
83 + 0,3.250 + 0,3.427 - 
37 + 15 + 10/(0,57.. + 
0,3.0,819..). 
Flfl)=-141kM.

Dit is niet mogelijk en be
tekent dat de maximale 
wrijvingskracht niet 
wordt bereikt ook niet bij 
de aangenomen ongun
stigste conditie. Er is dus 
evenwicht zonder dat er 
sjorrings in langsrichting 
behoeven te worden ge
plaatst.
Men schrijft in dit geval: 
Gsimi;0 + Fun(|)coso + 
Fw indro^o + Fw<ocosVo =

W i n V o  — F w r ijv ing

171 +83+ 15 + 10 = 37 = Fw rijv in g

F = 242 kN,

Voor de zekerheid kan men voor en 
achter één sjorring zetten!!, of de 
dwarsscheepse sjorrings die aan de 
voor-resp. achterkant zijn gezet enige 
sprei geven.
Gaat men uit van de hiervoor opge
schreven alternatieve waarden voor Tnst 
en Tnd dan blijkt er 1 sjorring nodig te 
zijn!!!

20 = - 1155 kN.
F2 = m az =
200.5,0[{'/4*(0,76-0,82)}+0,82]
= - 0805 kN.

De "CS"-waarde van alle sjorrings is 
MSL/1,5 = 075/1,5 = 50 kN.

Voor dwarsscheeps glijden geldt dus. 
(zie formule tabel II):
Fy = 1155 < 0,3.200.9,81 + n.50.0,87 
(= f = cosa + psina), waarbij "n" is het 
aantal sjorrings.
"n" 213 sjorrings.

Voor langsscheeps glijden (zie formule 
tabel II):
Fx = 641 < 0,3 (200.9,81 - 805) + 
n.50.0,815 (=f-cosy+psinY).
"n" > 7 sjorrings.

Kantelen/dwarsscheeps.
Fy * h/2 < m.g.b/2 + n.CS.c (zie her- 
voor berekening waarde, hiervoor), 
1155 * 2 < 200.9.81.2,5 + 13.50.C 
Het collo zal ook zonder sjorrings niet 
kantelen.

Formule (7):
FKd) =  [{G (sinip0 -  f.cos(p0)) +  Flan(d) (cosji 
+ f.sinjl) +  f . F ^  co<ps0 +  f.FUn(I) sin5 -  

Fvdo sin‘Po +  Fyrindtd) costp0 + F ^ c o s p J  /  
(cosa +  f.s ina) (7).
Frfd) = 972 - 0,3.1704 + 219 + 0,3.372 
+ 0,3.250 - 213 + 26 + 17/(0,64.. + 
0,3.0,76..).

De totale 'Calculated Strength' voor de 
ongunstigste conditie is 800 kN; de 
"CS" per draad MSL/1,5 = 075 / 1,5 = 
50 kN.
Er moeten in dit geval - alle draden 
staan onder dezelfde hoek - 800/50 = 
16 sjorrings aan elke zijde van het collo 
worden gezet die aan resp. boven-en 
onderzijde moeten worden vastgezet 
met ten minste 5 draadklemmen. 
Sluitingen en spanschroeven hebben 
grotere MSL-waarden; elke sjorring 
vastzetten met één spanschroef en 
twee sluitingen (resp. onder en boven 
één). Stilzwijgend wordt aangenomen 
dat de ogen aan het collo voldoende 
sterk zijn.
Zet men dubbele draden waarvan de 
"CS" 1,5 x die van een enkele draad is 
dan behoeft men 11 sjorrings maar 
moeten zwaardere spanschroeven wor
den ingeschoren.
Formule (8):
F*o = KG (sinVo - fj.cosVg)} + Ftan(l) (cosö 
+ f,.sinÖ) + f,.Fvck) cosv|/0 + f,.FUn(d) sinp - 
Fvdo sinV0 + F^ co svo  + F^cosvig / 
(cosy + frsinY)(8).

Kantelen,
Beschouwd wordt de toestand van het 
collo zonder dat sjorrings zijn gezet en 
p = "f" = 0.
Fn(d) = Gcos<Po - F̂ do) coscp0 - Fun(d) sinf) 
- Flan(l) sin8, dit is de ongunstigste toe
stand.
Fn(d) = 1704 - 372 - 0 - 250 -1082 kN.
Fv = G sinip0 + Ftan(d) cosp - Fvdo sinip0 +
Fwind(d) COS(Po + Fw(d)COS(Po
Fy = 972 + 219 - 213 + 26 + 17 = 1027
kN.
Fy *h/2<Fn(d)*b/2ofFy *2<1082 *
2,5 of Fy < 1082 * 2,5/2 < 1352,5.
Fy is kleiner dan de toegelaten waarde; 
het collo zal dus - ook zonder dwars
scheepse sjorrings - niet kantelen.

4.0.3 Berekeningen volgens methode 
2.
Gebruik de tabellen I en II.
F, = m a x + Fvv(x) + Fs(>) =
200.3,8.[{V»*(0,76-0,82)}+0,82] + 20 
+ 10 = -0641 kN.
Fy = m.a.y+Fw(y) + Fs(y) =
200.6,8[{'/4*(0,76-0,82)}+0,82] + 40 +

4.0.4 Vaststelling aantal sjorrings met 
een ’'Vuistregel” .
Gebruikt wordt 'die' regel die bij de ne- 
derlandse koopvaardij meestal wordt 
gebruikt. Er wordt een tweevoudige ze
kerheid toegepast. Het staaldraad heeft 
een breeksterkte van 100 kN, gerekend 
wordt dus met een "CS''-waarde van 
50 kN.
Het gewicht van het collo = 200 * 9,81 
= 1962 kN.
Aan elke zijde - tegen dwarsscheeps 
wegglijden - dienen dan te worden ge
zet: 1962/50 d.z. ten minste 40 sjor
rings.
Langsscheepse sjorrings zijn niet oppor
tuun want door een aantal dwars
scheepse sjorrings voldoende sprei te 
geven voorkomt men glijden naar vo
ren/achteren.

5.0 BETROUWBAARHEID VAN DE BE
REKENINGEN EN VERGQUKEND ON
DERZOEK.

(zie tabel)

Van de drie onder de loep gehouden 
methoden is de derde de minst bewer
kelijke (hij wordt niet voor niets "Rule of 
the Thumb" genoemd); toepassing van

Uitkomsten van het onderzoek

Methode MSL Aantal dwars Aantal langs
scheepse Sjorrings scheepse Sjorrings

1 50 kN 16 0 (1)
2 50 kN 13 7
3 50 kN 40 —
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de tweede methode leidt ook vrij snel 
tot resultaten, dit in tegenstelling tot de 
eerste methode, die - voordat men tot 
beantwoording van het gevraagde 
komt - veel voorbereidend rekenwerk 
vereist dat tijd kost en de kans op foute 
uitkomsten vergroot.
De eerste zowel als de tweede reken
methode lenen zich uitstekend voor het 
opzetten van computerprogramma's 
waardoor in elk geval de 'tijds'-nadelen 
van methode 1 vervallen,

De wijze(n) waarop de basisgegevens - 
nodig om de berekeningen overeen
komstig methode 1 te kunnen uitvoe
ren - zijn verkregen bepalen de be
trouwbaarheid van de uitkomsten. De 
waarden van o.m. slinger-, stamp- en 
dompperioden bepalen de grootten 
van W  F*nro en U r  De betrouw
baarheid - beter kan gesproken wor
den van de veiligheid - van de metho
de neemt toe naarmate bedoelde 
waarden exacter zijn vast te stellen. 
Methode 2 gaat uit van zekere rand
voorwaarden en vooronderstellingen. 
Bovendien is nog een extra veiligheids- 
factor ingevoerd. Blijft men binnen die 
randvoorwaarden en vooronderstellin
gen dan zijn de uitkomsten van metho
de 2 (zeer) betrouwbaar.
Methode 3 is de simpelste, eenvoudig
ste, gemakkelijkste en veiligste; er is 
niets aan het toeval overgelaten. Het 
aantal sjorrings dat volgens deze me
thode gezet moet worden is zeer groot 
waardoor de overheadkosten sterk toe
nemen.

Het verschil in het aantal te zetten sjor
rings bij de behandelde methoden 
wordt veroorzaakt doordat met ver
schillende versnellingen wordt 'gere
kend'. De wind en de vrije watermassa 
spelen bij het vaststellen van het aantal 
te zetten sjorrings nauwelijks een rol.

Bij de eerste methode is de naar 'rechts' 
werkende kracht Fy in dit geval te schrij
ven als:
Fy = Csin<p0 + F,an(d)cosp + Fwrtd(d)cos<p0 + 
Fw(d)COS(Po
Fy = 972 + 219 + 26+17 = 1234 kN.
De tegenwerkende (maximale wrijving) 
kracht - geen sjorrings - is:
F.y = f [Ccos<p0 - F^costp,, - Ftan(l)sin8] +
W in%
F y = 0,3 (1704 - 372 - 250] + 213 = 
-538 kN.
De resulterende kracht naar 'rechts' is 
- 696 kN
De totale kracht in de sjorrings wordt: 
696 / (cos 50° + 0,3 * sin 50° = - 798 
kN.
Langsscheeps glijden vindt niet plaats. 
F* - CsinVo + Ft>n(1)cos5 + F ^ c o s ^  + 
F^cosvo
Fx = 171 + 83 + 15 + 10 = - 279 kN.

F * ^ ™ ,) = f IGcosVo - F^cosvo - 
Funfl)sin53-
F ^ ng(m„) = <U [1954 -427 -250] =
- 383 kN.
F.«= F^dojSin  ̂+ (Fvvnfdng?) = 38 + (?) 
Fwrtiwg = 242kN.
Er is evenwicht; er zijn geen sjorrings 
nodig.
Neemt men enigszins andere waarden 
voor Tnst en Tnd (zie voorbereidende be
rekeningen) dan toont de uitkomst dat 
" 1 " langsscheepse sjorring moet wor
den gezet.

Bij de tweede methode is kracht Fy te 
schrijven als:
Fy = 1155 kN.
De tegenwerkende kracht - geen sjor
rings - is:
F = p.m.g = 0,3.200.9,81 = - 589 kN. 
De resulterende kracht naar 'rechts' is
- 566 kN.
De totale kracht in de sjorrings wordt: 
566/0,87 =-650 kN.
Voor langsscheeps glijden 
Fx = 641 kN.
F x = p(m.g - F,) = 0,3 (200.9,81 - 805) 
= ~ 347 kN.
De resulterende kracht naar 'achteren' 
is-294 kN.
De totale kracht in de sjorrings wordt: 
294/0,815=-360 kN.

De derde methode houdt 'nergens(?)' 
rekening mee. De wrijvingskracht, de 
hoek waaronder sjorrings worden gezet 
noch de horizontale ontbondenen van 
de tangentiele krachten worden in re
kening gebracht. De vertikale krachten 
tengevolge van dompen en de verticaal 
ontbondenen van de langs-en dwars
scheepse tangentiele krachten worden 
evenmin ingecalculeerd. Men gaat uit 
van een versnelling van - 1 g; in dit ge
val wordt de kracht die door de sjor
rings moet worden opgenomen 1962 
kN.

Het verschil in het aantal te plaatsen 
sjorrings wordt - zoals hierboven is aan
getoond veroorzaakt door de verschil
len in totale kracht die de sjorrings op 
moeten nemen.
Die verschillen ontstaan voornamelijk 
doordat:
Bij methode 1 gewerkt wordt vanuit 
gemeten, berekende en/of door La
bos/de praktijk aangereikte waarden 
van de - voor de berekeningen - nood
zakelijke grootheden zoals Tm, 
dempingwaarde en de grootten van 
resp. slinger-en stamphoek en inzinking 
/ uittreding bij dompen 
Methode 2 uitgaat van zekere stan
daardwaarden die voor afwijkende 
waarden van "l", "vs" en verhouding 
"B/GM0" dienen te worden gecorri
geerd.
Methode 3 uitgaat van het gewicht van

het collo; dat alleen en uitsluitend 
maatgevend is voor het aantal te zetten 
sjorrings.

Het hiervoor opgemerkte leidt tot on
derstaande conclusies.
* Methode 2 (= Annex 13 methode) 

kan als (zeer) betrouwbaar worden 
aangemerkt mits men zich houdt 
aan de randvoorwaarden die hier
voor - onder hoofd 2.2 - zijn ge
noemd,

* De rekenmethode van Annex 13 
met de daarbij behorende tables 2 
t/m 5 en formules (zie tabellen I en 
II) kunnen gemakkelijk verwerkt 
worden in een computerprogram
ma waardoor het vaststellen van het 
aantal benodigde sjorrings geen en
kele moeite meer kost.

* Methode 1 is in 'zeker opzicht' de 
meest exacte en zou de betrouw
baarste uitkomsten moeten opleve
ren, ware het niet dat zekere waar
den - zoals Tnst, Tnd en de 
stamphoek - soms, door gebrek aan 
voldoende data niet met voldoende 
nauwkeurigheid kunnen worden 
vastgesteld, waardoor afwijkingen in 
positieve dan wel negatieve zin in de 
uitkomsten kunnen optreden,

* Wil men methode 1 toepassen om 
het aantal te zetten sjorrings uit te 
rekenen dan moet men beschikken 
over voldoende en vooral betrouw
bare data,

* Formules etc. van methode 1 kun
nen heel goed in een computerpro
gramma worden verwerkt, waar
door het zelf rekenen vervalt en de 
uitkomsten binnen enkele minuten 
zijn verkregen en afgedrukt.

* Het is aan te bevelen beide metho
den (1 en 2) te gebruiken als men la
dingen moet sjorren. De uitkomsten 
moeten worden vergeleken en men 
kiest - vanuit goede zeemanschap - 
voor die uitkomst die het grootste 
aantal sjorrings oplevert.

* Het is niet ondenkbaar, dat het wer
ken met computerprogramma's het 
inzicht in de krachten en versnellin
gen die ontstaan als gevolg van de 
bewegingen van een schip in zee
gang en het kritisch beschouwen 
daarvan nadelig beïnvloedt.

* Methode 3 kan - vooral nu Annex 
13 op de markt is - in de toekomst 
buiten beschouwing blijven mede 
doordat hij uitkomsten geeft die niet 
meer als reëel zijn aan te merken.
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P & l  W E T E N S W A A R D I G H E D E N

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

Uit de Nieuwsbrief van 
R & l .
Services B.V. van januari 
1997 nummer 19 en 
april 1997 
nummer 20.

"Prima Facie" 
bewijs connossementen

Sinds in het Verenigd Koninkrijk in 
1992 de Carriage of Goods by Sea Act 
werd ingevoerd, wordt in de recht
spraak, net als in Nederland, de wer
king van artikel 111, lid 4 van de Ha
gue- en de Hague Visby Rules beperkt. 
Artikel III lid 3 bepaalt "...the carrier 
shall issue a bill of lading showing the 
number of packages...", terwijl artikel 
III lid 4 bepaalt "...such bill of lading 
shall be prima facie evidence of the 
number.... of the goods shipped”. La- 
dingbelanghebbenden wilden dit 
graag uitleggen als dat de vervoerder 
dus voor het aantal moet instaan. In 
Nederland zag de rechtspraak dat an
ders en bleef een beroep op "quantity 
unknown" toegestaan. In een uitspraak 
van 15 februari 1996 'THE ATLAS" doet 
de Commercial Court een vergelijkbare 
uitspraak. De ATLAS laadde 1380 bun
dels staal met een gewicht van 12.038 
ton. In de loshaven werd een tekort 
van 32 bundels met een gewicht van 
1.281 ton gevorderd. Behalve de ge
bruikelijke "in apparent good order and 
condition" had het connossement in 
de gedrukte tekst "all particulars 
(weight, measure, marks, numbers, 
quantity, contents, value....) thereof as 
stated by Merchant but unknown to 
the Carrier". Daar de gegevens inder
daad door de aflader waren verstrekt 
was de rechtbank van mening dat arti
kel 111 lid 4 niet toepasselijk was. La- 
dingbelanghebbenden moeten bewijs 
leveren dat het genoemde aantal en 
gewicht inderdaad geladen werd.

Notice of Readiness

Over de geldigheidsvraag van een 
"notice" is de laatste jaren in Engeland 
erg veel geprocedeerd. Dat is ook niet 
zo vreemd omdat de gevolgen van 
een ongeldige notice groot kunnen 
zijn. Om die reden leek het ons een 
aardig idee om bepaalde uitspraken 
kort te bespreken.

Over het algemeen kan men stellen 
dat de (laad/los)tijd pas gaat tellen als 
aan de volgende voorwaarden is vol
daan:

1. Het schip moet een zogenaamd "ar- 
rived ship” zijn. Dat wil zeggen zij zal 
op de overeengekomen locatie (ha
ven, laad/losplaats enz.) moeten zijn 
aangekomen. Deze voorwaarde om
vat de problematiek van bijvoorbeeld 
"berth/port charters", "WIBON/ W1P- 
PON" enz;
2. Het schip moet laad/losgereed zijn. 
Deze voorwaarde vindt men vaak te
rug in populaire clausules zoals: "to the 
Charterers and/or Shippers surveyors' 
satisfaction";
3. De bevrachter zal een verklaring van 
de bovengenoemde voorwaarden 
moeten hebben ontvangen (de "noti- 
ce of readiness").
Traditioneel behoeft een "notice" al
leen in de eerste laadhaven te worden 
afgegeven terwijl er feitelijk geen 
vormvereiste geldt. In de praktijk wor
den er in charterpartijen wel voor
waarden gesteld. Zo zal de "notice 
dause" ook vaak van toepassing wor
den verklaard op de lossing.
De voorwaarden in "notice clauses" 
gaan vaak nog veel verder en dat 
maakt die clausules juist zo gevaarlijk. 
Immers als er geen geldige notice 
wordt afgegeven dan kan het zijn dat 
de laad/lostijd helemaal niet start. Die 
situatie deed zich voor in de "Mexico 
1" [1990] 1 LLR, 507 (Court of Appe- 
al). In die zaak kon er feitelijk geen gel
dige notice worden gegeven omdat 
de desbetreffende deellading onder in 
het schip lag en pas kon worden ge
lost nadat de andere deelladingen 
werden gelost. De Court of Appeal be
sliste hier dan ook dat nu er geen nieu
we notice was afgegeven de lostijd pas 
begon ten tijde van de actuele lossing 
van de desbetreffende deellading.
De "Mexico 1" lijkt wellicht onschuldig 
maar dat is zij zeer beslist niet. Immers 
indien een ongeldige notice wordt af
gegeven en de bevrachter zou het 
schip bijvoorbeeld 20 dagen laten lig
gen dan telt die tijd dus niet als 
laad/lostijd. De reder heeft dus geen 
recht op overliggeld en de laad/lostijd 
zal dus pas haar aanvang nemen bij 
lossing. Bij twijfel over de geldigheid 
van de notice is het dus zeer raadzaam 
om nieuwe notices af te (blijven) ge
ven. In dat geval raden wij wel aan om 
de nieuwe notice te clausuleren. Dat 
zou men als volgt kunnen doen "with
out prejudice to the validity of earlier 
notice(s)". Mocht een eerdere notice 
immers wel geldig zijn, dan geeft men 
met een nieuwe notice geen rechten 
weg! Twijfel over de geldigheid van de 
notice zou in de volgende gevallen 
reëel kunnen zijn: overstuwde lading, 
een nog niet helemaal schoon schip of

bepaalde tijdelijke gebreken aan het 
schip. Overigens doet zich ook twijfel 
voor indien de notice werd afgeven 
voor de ligdagen of buiten kantooru
ren terwijl de "notice clause" bepaalt 
dat de notice niet voor de ligdagen en 
binnen kantooruren moet worden af
gegeven. Voor wat betreft het af geven 
van de notice buiten kantooruren is er 
recent door de Commercial Court in 
Londen beslist dat de "Mexico 1 straf' 
wel heel ver zou gaan ("The Petr Sch- 
midt" [1977, 1 LR 3]). In die zaak had
den arbiters in eerste instantie geoor
deeld dat de notice, alhoewel niet bin
nen kantooruren afgegeven, daarmee 
niet zonder effect was. De notice werd 
dan ook effectief om 6 uur 's morgens 
op de volgende werkdag. Nu er "6 
hours notice time” gold, ging de tijd in 
op 12 uur diezelfde dag. Die uitspraak 
werd dus door de Engelse rechter be
vestigd. Het is overigens nog niet ze
ker of dezelfde redenering zal worden 
gevolgd indien de notice voor de lig
dagen wordt afgegeven terwijl de "no
tice clause" bepaalt dat dit niet mag.
De kapitein doet er derhalve verstan
dig aan om de notice pas af te geven 
op het moment dat het kan èn mag 
en dat advies geldt uiteraard ook voor 
andere voorwaarden die in de "notice 
clause" mochten staan.

FALCA

In onze eerste nieuwsbrief van 1997 
(nummer 19) informeerden wij U over 
'The Arbitration Act 1996” en beloof
den wij U ook wat te vertellen over de 
Fast And Low Cost Arbitration (FALCA) 
die de London Maritime Arbitration 
Association (LMAA) heeft opgesteld.
De LMAA heeft de FALCA rules opge
steld om een snellere en goedkopere 
oplossing voor de "middle range” dis
puten aan te moedigen. Hiermee wor
den bedoeld disputen die noch erg 
grote noch erg kleine disputen (bedra
gen) betreft. De FALCA procedures 
zijn opgesteld met de hulp van diverse 
Clubs. De Clubs hebben er namelijk, 
samen met verzekerde, belang bij dat 
de kosten van een arbitrage zo veel 
mogelijk beperkt blijven.
Wat de FALCA Rules "fast" maakt is dat 
het dispuut door een enkele arbiter 
wordt bekeken die zich zal houden 
aan een strak omlijnd tijdschema dat is 
opgezet om binnen acht maanden na 
zijn benoeming tot een uitspraak te 
komen. Er is geen mogelijkheid meer 
om in beroep te gaan.
De benoeming van slechts één arbiter 
en, behalve in uitzonderlijke gevallen, 
geen hoorzittingen, maakt dat de kos
ten van deze arbitrage aanmerkelijk la
ger kunnen zijn dan een reguliere arbi
trage. Indien partijen het niet eens 
kunnen worden over welke arbiter zal 
worden benoemd zal de President van

de LMAA een arbiter aanstellen. De ar
biters zoals die door de President van 
de LMAA zijn benoemd zullen worden 
gekozen met inachtneming van hun 
kwaliteiten om over het specifieke ge
schil binnen het gestelde tijdschema 
te oordelen.

Indien de LMAA FALCA Arbitration 
Clause in het charter wordt opgeno
men kunnen partijen zeff overeenko
men bij welke omvang de FALCA Ru
les van toepassing zullen zijn. Indien 
echter geen afspraken zijn gemaakt 
dan gaat men ervan uit dat de Rules 
toepasselijk zijn op claims tot 
US$250,000.
Claims onder de US$50,000 zullen 
worden bekeken naar de regels onder 
de LMAA Small Claims Procedure.
De LMAA raadt aan, indien U voor de 
FALCA procedure kiest, de onderstaan
de clausule in het charter op te nemen: 
"This contract is governed by English 
law and all disputes arising under or in 
connection with it shall be referred to 
arbitration in London. The arbitration 
shall be conducted in accordance with 
one of the following LMAA procedures:

(i) where the amount claimed by the 
claimants is less than USS............ [No
te: where no figure is inserted, parties 
shall be deemed to have agreed a limit 
of US$250,000, excluding interest,] 
the reference shall be to a sole arbitra
tor and the arbitration shall be conduc
ted in accordance with the LMAA FAL
CA Rules;
(ii) where the amount claimed by the 
claimants is less than US$50,000, ex
cluding interest, (or such other sums as 
the parties may agree) the reference 
shall be to a sole arbitrator and the arbi
tration shall be conducted in accordan
ce with the LMAA Small Claims Proce
dure;
(iii) in any case where the LMAA proce
dures referred to above do not apply 
the reference shall be to three arbitra
tors (one to be appointed by each of 
the parties and the third by the arbitra
tors so chosen) in accordance with the 
LMAA Terms in force at the relevant ti
me.
Niettegenstaande het feit dat de Clubs 
het gebruik van de FALCA procedure 
zullen aanmoedigen, wordt deze pro
cedure in de praktijk nog niet vaak toe
gepast. Dit gezien de vele alternatieven 
die contracterende partijen voorhan
den hebben. Als beide partijen in Ne
derland zijn gevestigd is arbitrage in 
Rotterdam wellicht geen slecht alterna
tief. De kosten van een arbitrage proce
dure in Rotterdam zullen over het alge
meen niet meer bedragen dan een ver
gelijkbare procedure in London en 
daarenboven heeft men het voordeel 
van een voortvarende afhandeling van 
de zaak "dicht bij huis".
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Verleg bij Sigma Coatings B.V. 
uw grenzen als assistent manager 
Field Technical Services.

sen van inspectiekosten.

UW KWALITEITEN

U heeft een opleiding op 
HBO-niveau afgerond (liefst 
technische/chemische kant).
U heeft ervaring in de scheep- 
vaartwereld en kennis van verf, 
inspectie en applicatie.
De Engelse taal is geen enkel 
probleem, zowel in woord 
als geschrift. U heeft leiding
gevende kwaliteiten, bent 
stressbestendig en bereid veel
vuldig te reizen.
Affiniteit met automatiserings
systemen is een pré.

ONS AANBOD

Zoals u van een concern 
als Sigma Coatings mag ver
wachten, bieden wij een 
zelfstandige functie in een 
dynamische organisatie met 
(internationale) doorgroei
mogelijkheden en een prima 
arbeidsvoorwaardenpakket.

Sigma Coatings B.V. ontwik
kelt, produceert en levert 
verven, lakken en coatings 
voor oppervlaktebescherming 
en verfraaiing die mens en 
milieu zo weinig mogelijk 
belasten. Door onze klant
en servicegerichtheid en inno
vatief beleid hebben wij in vele 
landen een vooraanstaande 
marktpositie in de segmenten 
Trade, Do-It-Yourself, Marine 
& Protective Coatings en 
Industry.

De Business Unit Marine 
houdt zich bezig met de 
scheepvaartmarkt. Binnen 
deze B.IJ. werken circa 300 
medewerkers wereldwijd. 
Een onderdeel van de R.U 
Marine is field Technical 
Services (ITS). FTS is

verantwoordelijk voor de be
geleiding en inspectie van 
applicatie van scheepsverven 
over de gehele wereld.

UW TAKEN

Uw belangrijkste taak is het 
instrueren en managen van 
onze inspecteurs (al dan niet 
in het buitenland) vanuit 
onze hoofdvestiging in 
Uithoorn. Andere taken zijn 
onder andere: het checken van 
de inspectierapporten, het 
doen van on-site audits bij 
(internationale) projecten, het 
adviseren bij applicatie- en 
technische problemen, het 
voorbereiden, organiseren en 
houden van lezingen voor de 
Sigma-organisatie, scheeps
werven en scheepseigenaren 
en het controleren en beheer-

BELANGSTELLING?

Richt dan uw schriftelijke 
reactie binnen 14 dagen 
aan de heer J.G. Blom.
Sigma Coatings B.V., afdeling 
Personeel & Organisatie, 
Postbus 42,1420 AA Uithoorn.

Bescherming van de toekomst COATINGS
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Stichting Nederland 
Maritiem Land van start

N E D E R L A N D  M A R I T I E M  L A N D
I D U T C H  M A R I T I M E  N E T W O R K

Op initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werd onlangs de Stichting Nederland Maritiem 
Land opgericht. Deze stichting heeft als belangrijkste taak het succesvolle nieuwe zeescheepvaartbeleid te 
verdiepen en te verbreden tot de gehele maritieme cluster, dus inclusief de scheepsbouw, offshore, binnen
vaart, bagger, havens en dienstverlening.

De Stichting is geen lobby-organisatie 
maar een netwerk-organisatie, die teza
men met de brancheorganisaties het 
gestelde doel wil bereiken.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 
elf gezaghebbende vertegenwoordi
gers van de diverse maritieme sectoren, 
die op persoonlijke titel hierin zitting 
genomen hebben onder voorzitter
schap van prof.dr.ir. N. Wijnolst. Tot di
recteur van het bureau van de Stichting 
werd drs.ir. H.P.L.M. Janssens be
noemd. Het kantoor is gevestigd in het 
Beürs-World Trade Center gebouw te 
Rotterdam.

Activiteiten van Nederland Maritiem 
Land
De activiteiten van de Stichting zullen 
zich op een viertal aandachtsgebieden 
concentreren.
Ten eerste zullen er een aantal econo
mische impact studies gemaakt wor
den van de sectoren scheepsbouw, off
shore, binnenvaart en bagger, terwijl 
de voorbereidingen voor de sector ha
vens worden getroffen. Later zal hier 
wellicht nog maritieme dienstverlening 
aan worden toegevoegd.

De rationale achter deze studies is om 
eenzelfde niveau van inzicht en beleids
analyse te ontwikkelen als in de zee
scheepvaart is geschied, hetgeen de 
basis was voor het zeer succesvolle 
nieuwe zeescheepvaartbeleid. De stu
dies zullen worden uitgevoerd door het 
adviesbureau van prof.dr. C. Peeters, 
Policy Research Corporation N.V. Het 
vooronderzoek is thans als boek ver
schenen.

Naast beleidsanalyse van de maritieme 
cluster richten de activiteiten van de 
Stichting zich ook op verbetering van 
het imago van de maritieme sector. Het 
doel is om de aantrekkelijke kanten van 
een maritieme carrière uit te dragen en 
de vele beroepskansen met name bij de 
jeugd onder de aandacht te brengen. 
Hiermee verweven is ook een wervings

campagne, die acuut begint te worden, 
gezien het geprojecteerde tekort aan 
maritiem geschoolden van vele hon
derden mensen per jaar.
"De maritieme cluster is wereldwijd bij 
uitstek een groei-sector, waarin uitda
gende en goedbetaalde banen voor 
het oprapen liggen. De schooljeugd en 
hun ouders zouden dan ook de open 
dagen van de maritieme opleidingen, 
die overal in het land plaatsvinden, 
moeten bezoeken", aldus Wijnolst.

Tenslotte wil de Stichting de internatio
nale maritieme centrumfunctie van Ne
derland versterken. Nederland beschikt 
over een van de meest complete mari
tieme clusters in de wereld, met een 
professionele infrastructuur die een be
langrijke vestigingsplaatsfactor vormt 
voor internationale bedrijven.

De Stichting zal zich inspannen om het 
Nederlandse maritieme netwerk nog 
beter in beeld te brengen, bijvoorbeeld 
via een eigen internet web site, om zo 
internationale bedrijven, instellingen en 
activiteiten naar Nederland te halen.

Wijnolst: "Nederland moet zijn unieke 
kracht op maritiem gebied nog beter 
gaan uitnutten. Het buitenland ko
pieert ons beleid al op grote schaal, met 
name in de zeescheepvaart, vandaar 
dat wij de lat voor onszelf steeds weer 
hoger moeten leggen, om een groter 
deel van de toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid in ons land te hou
den."

Komende activiteiten
Een studie naar de Maritieme Arbeids
markt is op 18 december vorig jaar ver
schenen (zie SWZ 2/98, blz...).
De opzet van de web site Dutch Mariti- 
me Network, waar alle maritieme be
drijven vrijwel gratis een eigen site kun
nen krijgen, zal in januari worden 
aangekondigd.

Bestuursleden
Het Bestuur van de Stichting Nederland 
Maritiem Land bestaat uit:

Prof.dr.lr. N. Wijnolst - Voorzitter

C.W . Bos - Vice Voorzitter 
President-Directeur Spliethoff's 
Bevrachtingskantoor

Ir. Tti.M. Oostlnjen
Penningmeester 
Algemeen Directeur MARIN

ing. K. Damen
President-Directeur Damen Shipyards 
Group

Ing. R. van Gelder BA
Voorzitter Raad van Bestuur Boskalis

M. Harms
Directeur Maritiem Instituut 
'Willem Barentsz'

Ir. W. de Jong
Group Regional Manager for Europe 
Uoyds Register ofShipping (London)

Ir. G.J. Kramer
President-Directeur Fugro

Vlce-Admiraal L. Kroon
Koninklijke Marine

mr. W.K. Scholten
Algemeen Directeur Gemeentelijk Haven
bedrijf Rotterdam

Prof.drs. H.W.H. Welters
Directeur Havenondernemersvereniging 
SVZ

Directie:
drs.ir. H.P.L.M. Janssens

Voor informatie:
Drs.ir, H.P.L.M. janssens.
Tel: 010.2052720, fax: 010.2055307.
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Compact autopilot

Whether operating a large commer
cial vessel or a 6 meter runabout, a re
liable autopilot is crucial if a skipper 
wants to take a worry-free break from 
the helm. A dependable new autopi
lot, designed for ail sizes and types of 
vessels features easy-to-use controls in 
a waterproof housing. The 1101 auto
pilot, from ComNav, is a handy first 
mate that combines the latest preci
sion circuitry and reliable software. A 
compact control head, measuring
18.0 cm long x 9.3 cm wide x.27 cm 
high, is wired to the boat’s battery, 
compass and rudder. Weighing 1.48 
kg, the unit consumes only 0.18 amps 
and operates on 12 or 24 volts DC. 
Using knobs and simple push buttons 
instead of complicated menus, the 
operator can program the boat for 
standby, power steering, pilot and na
vigation modes. A large LCD display, 
backlit for nighttime viewing, displays 
messages such as compass direction 
using plain English and simple icons 
instead of arcane abbreviations. A lay
person can set up and operate the unit 
in minutes, without constantly refer
ring to a manual.
For precise navigation, the unit has a 
course setting resolution of 1.0 degree 
and a heading resolution of plus or mi
nus 0.25 degrees.
The autopilot also Includes automatic 
compensation, which corrects devia
tions In the fluxgate compass. Special 
software calibrates the autopilot, mo

ving the rudder position automatically 
to accommodate changing wind di
rection or other weather conditions. 
This ensures that the boat travels on 
the most direct, efficient course.
The software also continuously moni
tors all components of the system, dis
playing an LCD message if there is a 
breakdown or malfunction.
An optional heading output puts 
heading information on the radar 
screen, enabling the operator to chart 
his course.
The 1101 Autopilot is housed in high- 
impact plastic. Unlike traditional con
trols, the waterproof unit is designed

to work indoors or out. With a bracket 
or surface mount, it installs on a flying 
bridge, fishing tower or other open-air 
locations. Up to four control heads can 
be installed on one boat.
The unit requires no adjustments dur
ing setup. It comes with a distribution 
box and compass sensor, each contai
ning 3 meters of cable. Also included 
is a rudder-control mechanism with 
15 meters of cable and an operations 
manual for handy reference. 
Informatie:
Electro Nautic BV, Wibautstraat 212, 
1090 GK Amsterdam.
Tel: 020.6652714, fax: 020.6685733.

New bilge pillow helps the water 
environment

Small amounts of oil and fuel can ac
cumulate in a boat's bilge, which can 
contaminate the bilge water and ille
gally pollute rivers, lakes and oceans if 
pumped overboard. A new bilge pil
low provides a tough line of defense 
against bilge water contamination, 
and can be left in the bilge for months 
at a time. The 3M Marine Oil and Fuel 
Sorbent Bilge Pillow uses the same 
technology and materials found in 3M 
Marine's high-volume petroleum sor
bent booms, which are relied upon to 
confine and clean up oil spills. Light
weight, highly-sorbent materials in 
this 17.5 cm X 37.5 cm pillow can 
hold up to 1.9 liters of fuel or oil from 
boat bilges, engines and drip trays.

The bilge pillow's water-repellent pro
perties allow it to float on water and 
continuously absorb oil and fuel. It will 
not deteriorate or disintegrate, even if 
left in the bilge for months at a time. 
Special lanyard openings in the bilge 
pillow allow the boater to tether it 
making it extremely easy to retrieve 
and check. It should be inspected re
gularly to ensure the saturation point 
is not reached. The included reclosa- 
ble bag can be used to hold a satura
ted pillow until it can be disposed of 
properly.
Informatie:
Don Nieuwport or Roelof Huysse 3M

Nederland B.V., Postbus 193 2300 AD 
Leiden, Industrieweg 24, Zoeterwou- 
de, Tel: 071-5450 624/367/369, Fax: 
31-71-5450-597/368

Sulzer ZA50S medium-speed die
sel engines completed

The first two engines of the new Sul
zer ZA50S medium-speed design have 
been tested at the works of Grandi 
Motori Trieste SpA in Italy. They were 
built there under licence, and have 
been tested in a joint collaboration be
tween GMT and the engine designer 
Wartsila NSD Switzerland Ltd of Win
terthur.
They are the first of a series of nine-cy
linder ZA50S engines for three 8700 
tdw twin-screw Ro-Ro vessels building 
in Italy for Tor Line. Each vessel will ha
ve two 9ZA50S engines with a combi
ned output of 21.600 kW (29.340 
bhp)at450 rev/min.
The 500mm-bore Sulzer ZA50S is a 
larger-bore companion to the well es
tablished Sulzer ZA40S. It has a cylin
der power output of 1200 kW (1 630 
bhp) at 450 rev/min compared with 
720 kW (980 bhp) at 510 rev/min 
from the ZA40S, Thus, with six, eight 
or nine cylinders in-line, it covers a po
wer range of 7200-10.800 kW (9780- 
14670 bhp) at 450 rev/min.
W th its higher cylinder output, the 
ZA50S allows ship machinery installa
tions to be built with fewer cylinders. 
Yet the Sulzer ZA40S remains fully in 
the programme because there are ma
ny ship applications for which its po
wer output and physical size are stili 
very appropriate.
The ZA50S is a very compact engine 
to suit shipboard installation. Yet spe
cial attention has been given to provi
de maximum operational reliability, 
low operating costs, low exhaust emis

sions and ease of maintenance. It has 
the distinctive features from the 
ZA40S of the rotating piston, inner lu
brication of the liner, the fully bore- 
cooled combustion chamber, high 
stroke/bore ratio, cylinder head wit
hout valve cages, and load-adaptable 
turbocharging with single-pipe ex
haust system.
A new feature in the ZA50S, however, 
is the use of hydraulic actuation for the 
gas exchange valves. Although this 
has been standard for many years for 
the valves of low-speed two-stroke 
engines, this is the first time that the 
concept has been applied to medium- 
speed four-stroke diesel engines. In 
the ZA50S, it is used with pneumati
cally-controlled load-dependent ti
ming to provide variable inlet closing 
(VIC). This timing flexibility delivers 
low exhaust emissions and improved 
fuel economy with a very flat fuel con
sumption characteristic across the 
whole load range of the engine.

The environmentolly-fhendty engine 
The ZA50S is an environmentally- 

friendly engine. The standard engine 
will meet the limits for nitrogen oxides 
set by the IMO for implementation in 
the year 2000. This is aided by the 
high compression ratio and the varia
ble inlet valve closing system (VIC).
As has already been noted above, va
riable inlet valve closing results in a 
considerable reduction in smoke emis
sions during part-load running of the 
engine.

Testing the ZA50S 
The prototype six-cylinder ZA50S 

engine installed in the Diesel Techno
logy Center in Winterthur has been 
subjected to a comprehensive test 
programme since the summer 1996. 
Further tests have also been carried
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Principal parameters for Sulzer ZA medium-speed marine diesel engines

Engine type ZA50S ZA40S
Bore mm 500 400
Stroke mm 660 560
Stroke/bore ratio - 1.32 1.40
Power, MCR kW/cylinder 1200 720

bhp/cylinder 1630 980
Speed rev/min 450 510
also for 60 Hz operation 450 514
BMEP bar 24.7 24.1
Mean piston speed m/s 9.9 9.5
Numbers of cylinders in line 6 ,8 ,9 6,8,9

vee-form - 12-18
Power range kW 7200-10 800 4320-12 960

bhp 9780-14670 5880-17640

Fuel consumption, BSFC at full-load MCR:
g/kWh 181 185/183

g/bhph 133 136/135

main components clearly showed the 
ample safety margins. Surface tempe
ratures of the components around the 
combustion chamber were found to 
be appropriate for long intervals be
tween overhauls and for long compo
nent lifetimes. Particularly helpful in 
this respect is the jet-shaker cooling of 
the piston crown.
Although the hydraulic valve drive was 
thoroughly tested on a full-size rig, it 
still required fine tuning on the 
6ZA50S prototype. Measurements ta-

ken with the valve drive on engine ful
ly confirmed the calculations and test 
rig results. In the prototype and in the 
9ZA50S production engines, the hy
draulic drive is proving to be simple, 
insensitive and fully reliable.

Service experience with the ZAAOS 
Confidence in the new ZA50S engine

sold for marine and electricity genera
tion applications. Of these, 568 are in 
service with the longest running 
engines already exceeding 50.000 
hours' operation.

Informatie:
David Brown, Wärtsila NSD Switzer
land Ltd, Winterthur 
Tel:+41.52.2624941, fax: 
+41.52.2620720

Explosieveilig en corrosievast 
ISO-ventiel

KV Pneu malies BV introduceert een 
pneumatisch ventiel volgens ISO 5599 
met een intrinsiek veilige spoel Met 
deze corrosievaste component toont 
het bedrijf aan op innovatieve wijze 
problemen op te kunnen lossen met

ventiel goedkoperen lichter.
Het aluminium huis heeft een speciaal 
hardgeanodiseerd oppervlak met een 
ruwheid van 25 micrometer. Door na
bewerking in een dichromaat-oplos- 
sing ontstaat een oppervlak, dat het 
product maximaal beschermt in cor
rosieve milieus. KV Pneumatic5 durft 
zelfs te stellen, dat het ventiel bij uit-

out since October 1997 on the first 
two nine-cylinder production engines 
at Crandi Motori Trieste.
The results have ail confirmed expec
tations. Stress measurements in all the

is supported by the successful service 
experience with the ZA40S which was 
introduced in 1985. A total of 729 
ZA40S engines, aggregating 6550 
MW (8.91 million bhp), have been

hedendaagse producten.
Het nieuwe ventiel voldoet aan de ba
sismaten die zijn vastgelegd in ISO 
5599, de norm die onderlinge uitwis
selbaarheid van pneumatische ventie
len garandeert. Tegelijkertijd heeft de 
nieuwe component enkele bijzondere 
eigenschappen die gewoonlijk niet 
worden geassocieerd met ISO-ventie- 
len.
Het ventiel is voorzien van een intrin
siek veilige piloot en, mits voorzien 
van een geschikte veiligheidsconnec- 
tor, geschikt voor gebruik in explosie- 
veilige gebieden zone 0. De lichtge
wicht spoel zorgt bovendien voor een 
snelle respons van het ventiel. In ver
gelijking met roestvast stalen ventielen 
met dezelfde corrosievastheid is dit

stek geschikt is voor off-shore toepas
sing. Inwendig zijn de afdichtingen 
vervaardigd uit één enkel type polyu- 
rethaan zonder vulstoffen, dat goed 
bestand is tegen de zware bedrijfsom
standigheden. De kleppen zijn toepas
baar tot temperaturen van -10°C. 
Tijdens assemblage worden de ventie
len behandeld met Molykote 33M, 
een smeermiddel dat in hoge mate 
bestand is tegen oxidatie en uitwassen 
door water en daardoor bijdraagt aan 
de betrouwbaarheid van de compo
nent. Bestendigheid tegen corrosie is 
verder bereikt door het gebruik van 
roestvast stalen bouten en bevesti
gingsmiddelen voor de eindkappen. 
Hoewel het kwalitatief hoogwaardige 
ventiel speciaal voor corrosieve en ex-

plosieveilige gebieden is ontwikkeld, is 
de prijs alleszins redelijk. KV Pneuma
tics mikt met het ventiel zowel op fa
brikanten van machines en installaties 
(OEM’s) als op eindgebruikers in de 
chemie, petrochemie en offshore.
KV Pneumatics BV te Helmond is de 
Nederlandse vestiging van KV Auto
mation Systems in Milton Keynes, En
geland, een groep met meer dan 200 
medewerkers. De onderneming is on
derdeel van de Instruments & Move
ments groep, waartoe ook een fijnme- 
chanisch bedrijf, een fabrikant van me
dische apparatuur en een gespeciali
seerde elektronica-onderneming deel 
uitmaken.

Informatie: Kamiel Oosterwaal, Sales 
manager KV Pneumatics BV, Postbus 
347, 5700 AH Helmond 
Tel: 0492 522188, fax 0492 522692.
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H A V E N S d o o r  W i m  v a n  H o r t t e n

Fig. 1. Voor het visu
aliseren van termi- 
nalconcepten en 
iaad-en losprocessen 
gebniikt Nelcon 3D 
computerapplicaties.

Nelcon maakt maatwerk voor 
Containerterminals
In de wereld van de confalnervaart zijn het de grote rederijen die de toon zetten van de technische ontwikke
ling. De terminals moeten zich aanpassen aan de schepen die deze rederijen in de vaart brengen. En de bou
wers van termlnalkranen, zoals Nelcon In Rotterdam, moeten maken waar de terminals om vragen. Deze 
'kleinste onder de grote kraanbouwers' maakt vooral maatwerk voor Containerterminals in Nederland, België 
en Duitsland.

"De wapens voor de vijand staan klaar" 
kopte het Rotterdams Dagblad eerver- 
leden jaar toen Nelcon bij haar fabriek 
twee 70 meter hoge kranen geschikt 
voor 18 containers brede schepen voor 
de Schelde Container terminal in Ant
werpen klaar had staan. Veel Rotter
dammers moeten die 'wapens' ook 
hebben gezien, want het bedrijfsterrein 
van Nelcon ligt dicht bij het centrum, 
aan de Doklaan naast de noordelijke in
gang van de Maastunnel.

Nelcon is in 1980 ontstaan door sa
menvoeging van drie kraanbouwers: 
Nellen Kraanbouw, Conrad Stork en 
Stork Hensen Kranen. Nelcon bouwt 
railgebonden container kadekranen, 
container Stapelkranen, railgebonden 
havenkranen, container portaalhefwa- 
gens (straddle carriers) en mobiele ha
venkranen (op luchtbanden). Zusterbe
drijf Groot Hensen, eveneens gevestigd 
aan de Rotterdamse Doklaan, is gespe
cialiseerd in de reparatie en revisie van 
kranen. Samen tellen ze zo'n 300 werk
nemers.

Verschillen in visie
De aanhoudende groei van het contai
nervervoer over zee dwingt de Contai
nerterminals tot een voortdurende ver-

groting van hun capaciteit. De wijze 
waarop die wordt gerealiseerd verschilt 
per haven. "Elke haven heeft een eigen 
visie op de capaciteitsvergroting van de 
terminals", zegt adjunct-directeur Wil
lem van Seters, die de commerciële be
langen van Nelcon behartigt. "De visie 
van Rotterdam op dit probleem is an
ders dan die van Antwerpen en ook 
dan die van Hamburg. Zelfs in Amster
dam wordt er anders over gedacht." 
Daardoor stellen die havens allemaal 
verschillende eisen aan hun materieel.

Nelcon past zich daar volledig aan. Van 
Seters: "De grote kraanbouw is een 
vechtmarkt. De marges zijn klein en de 
condities zijn moordend. Er is geen 
ruimte voor ontwikkelingen die de 
markt misschien niet neemt."
"Hoewel we meestal niet met nieuwe 
terminal concepten komen, proberen 
we wel technisch voorop te lopen", 
zegt adjunct-directeur René Kleiss, die 
bij Nelcon verantwoordelijk is voor de 
techniek. "Wij worden geconfronteerd 
met de al of niet uitgebreide technische 
specificaties van de terminals. Om hun 
vraagstellingen op te lossen is wel veel 
innovatie nodig. Maar die zit in de 
werktuigen."
Naast de grote havenkranen, die sterk 
worden bepaald door de specificaties

van de klant, zijn locatie en zijn smaak, 
bouwt Nelcon ook meer seriematige 
werktuigen: mobiele havenkranen en 
straddle carriers. Kleiss: "Het ontwerp 
van de carriers is standaard en ze wor
den in serie geproduceerd, maar ze 
worden wel aangepast aan de wensen 
van de klant, het zijn dus zuivere 'custo- 
mized' producten.

Langer, hoger en smaller
"Van een afstand zien de kranen er alle
maal vrijwel hetzelfde uit", zegt Willem 
van Seters. "Maar dat is bedrieglijk, 
want technisch zijn ze vaak heel ver
schillend." René Kleiss geeft als voor
beeld de terminals van ECT op de 
Maasvlakte. De 23 grote kadekranen 
die daar staan, vertegenwoordigen een 
ontwikkeling van zo'n vijftien jaar. In de 
details zijn grote verschillen, onder an
dere wat betreft afmetingen, snelheid, 
aandrijftechniek en materiaalsoorten. 
Door de groei van de containerschepen 
zijn de containerkranen in de loop der 
jaren hoger en langer geworden. De 
eerste post-Panamax kranen die in Nel
con in 1984 bouwde, kon schepen met 
vijftien rijen containers naast elkaar los
sen en laden. Met de komst van de K- 
klasse schepen van Maersk moeten de 
kranen al achttien rijen containers aan
kunnen. En dat kan binnen enkele jaren 
wel twintig worden.
Behalve langer en hoger hebben de 
containerkranen ook de tendens steeds 
smaller te worden. Dat is volgens René 
Kleiss een gevolg van de wens van de 
terminal operators om zoveel mogelijk 
kranen per schip in te kunnen zetten, 
soms wel vijf of zes.
In januari van dit jaar was Nelcon kra
nen aan het bouwen voor terminals in 
Rotterdam (ECT Home Terminal), Ant
werpen (Hessenatie en Noordnatie), 
Hamburg (Eurokai) en Utrecht (Contai
ner Terminal Utrecht). 'Toch zitten we 
niet vol", zegt Willem van Seters. "Dat 
is een gevolg van de korte levertijden, 
waardoor we delen van het werk moe-
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het interne transport zouden de walkra- 
nen verder kunnen worden geautoma
tiseerd. "Wat we nu op de kadekranen 
hebben geautomatiseerd, was zo'n vijf 
jaar geleden ondenkbaar", zegt Kleiss. 
"Een probleem is dat er bij de interactie 
tussen kraan en schip veel variabelen 
zijn. Maar ik denk dat men in de toe
komst voor de walkranen over zou kun
nen gaan op bediening op afstand."

tig. 4. Nelcon kade
kranen behandelen 
een Maersk schip op 
de Delta Multi User 
terminal van ECT.

tig. 2. De evolutie van kadekranen (1984, 1987 en 1998)

ten uitbesteden." De bouw van een 
grote kadekraan duurt 14 a 15 maan
den, maar het kan binnen één jaar. 
"Die snelle levertijd is een economische 
noodzaak", legt Van Seters uit. "Onze 
klanten investeren pas in werktuigen als 
er een contract is met een rederij, en 
dan willen ze zo snel mogelijk aan de 
slag."
"De staalconstructies maken we zelf", 
vertelt Kleiss. "De tandwielkasten en de 
elektrische aandrijving worden ge
kocht. Ook laten we de cabines bou
wen volgens onze specificaties."

"Nelcon is de kleinste van de grote kra
nenbouwers", zegt Willem van Seters. 
"We zijn een regionale kranenbouwer, 
hoewel we ook wel deelleveringen heb
ben gedaan aan terminals in Spanje en 
Italië. Maar dat is een uitzondering. Van 
de kranen die wij maken is 80% voor 
containeroverslag. We maken ook kra
nen voor bulkoverslag en drijvende kra
nen, maar daar is niet zoveel vraag 
naar. De meeste traditionele havenkra

nen die in Engelse en Ier
se havens staan, zijn 
daar door Nelcon neer
gezet. Door verschui
ving naar de containero
verslag zijn daar nu 
kranen over."

Verdere automatisering
Hoewel men bij Nelcon 
geen geheel ander over
slagsysteem ziet aanko
men, verwacht men 
toch nog wel verdere 
ontwikkeling binnen het 
huidige overslagcon- 
cept. Kleiss: "Er is roep 
om een sterkere auto
matisering van het laad- 
en losproces." Nelcon 
heeft voor de nieuwste 
terminals van ECT op de Maasvlakte au
tomatische Stapelkranen (ASC's) ge
bouwd. Het transport tussen walkranen 
en stack geschiedt er met onbemande 
wagens (AGV's). Na de Stapelkranen en

tig. 3. Straddle carriers worden meer in serie 
gemaakt, maar wel aangepast aan de wensen 
van de klant. De afbeelding toont de Nelcon 
HS Straddlle Carrier.

Hoeveel per uur?

In de afgelopen m aanden li de snel- 
held van de containeroverslag In R ot
te rdam  nogal eens vergeleken m et die 
In A n tw erpen  die veel hoger zou  zi|n.

Volgens René Kleiss van Nelcon spelen de 
kranen hierbij maar een beperkte rol. "De 
snelheid van de kranen Is nooit een pro
bleem. Die kunnen tot 80 containers per uur 
verplaatsen. Hogere snelheden hebben vaak 
geen zin, doordat de overslagsnelheid uitein
delijk wordt bepaald door de capaciteit van 
de terminal, door de wijze van beladen van 
het schip en de omstandigheden." En verder 
is het maar de vraag hoe er geteld wordt. 
Want dat kan op vele manieren.
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H A V E N S d o o r  F r a n k  v a n  d e r  P l a s

Mr. Frank van der 
Plas Is beleldsadvl- 
seur bij de afdeling 
Public Affairs van 
het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Rot
terdam

Transeuropese Netwerken
Geen vrijbrief voor subsidies aan zeehavens

De Europese Unie wil de transportlnfrastructuur In Europa verbeteren door Trans Europese Netwerken (TEN) 
te realiseren. Een goede Europese transportinfrastructuur is immers van economisch belang. Heden is In dis
cussie welke plaats zeehavens en andere knooppunten in het geheel van TEN moeten krijgen. In deze discussie 
speelt eventuele subsidiëring van zeehavens vla het TEN-programma een prominente rol.

Inleiding
Op 23 juli 1996 hebben de Raad van 
Ministers en het Europees Parlement de 
communautaire richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van TEN vastgesteld. Hier
in is opgenomen dat het trans Europees 
vervoersnet voor het jaar 2010 geleide
lijk tot stand wordt gebracht door be
staande en nieuwe infrastructuurnetten 
voor vervoer over land, over zee en 
door de lucht tot één geheel te vereni
gen. Dit overeenkomstig de in de TEN- 
richtsnoeren opgenomen netwerkkaar
ten voor weg, spoor, binnenvaart, 
gecombineerd vervoer en luchthavens 
(zie fig.1: voorbeeld spoorwegnet
werk).
De bedoeling is een TEN-netwerk te re
aliseren dat een duurzame mobiliteit 
van personen en goederen garandeert, 
gebruikers een hoogwaardige infrast
ructuur aanbiedt tegen aanvaardbare 
economische voorwaarden, interopera- 
bel is binnen de vervoerstakken, inter
modaliteit tussen de vervoerstakken be
vordert en zich uitstrekt over het gehele 
EU-grondgebied.

Er zijn 14 nieuwe projecten aangewe
zen die absoluut gerealiseerd moeten 
worden, de zogenaamde lijst met prio
ritaire projecten. Voor Nederland staan 
hier de Betuwelijn en de Hoge Snel
heids Lijn op (zie kader: compleet over
zicht van de lijst met prioritaire projec
ten).

Financiering van de TEN-projecten 
moet voor het grootste deel worden 
opgebracht door de lidstaten zelf. 
Slechts een klein deel wordt door de 
Europese Unie gefinancierd. In 1997 
was slechts ongeveer 350 miljoen ECU 
aan TEN-gelden beschikbaar (TEN-bud- 
get). Nederland ontving hiervan onge
veer 30 miljoen ECU. Verreweg het 
grootste deel van de TEN-gelden gaat 
naar de prioritaire projecten (ongeveer 
75%); de rest wordt besteed aan ver- 
keersmanagementprojecten (ongeveer

15%) en aan overige projecten (onge
veer 10%).

Lucht-en zeehavens
Luchthavens zijn in de TEN-richtsnoe- 
ren opgenomen in de netwerkkaarten 
en geclassificeerd naar verkeersvolume 
en naar regionaal, communautair en in
ternationaal verkeer. Zeehavens daar
entegen hebben geen duidelijke plaats 
in de TEN-richtsnoeren gekregen. Zij 
zijn slechts globaal gedefinieerd en zijn 
niet opgenomen in de netwerkkaarten. 
Ook is er geen onderscheid gemaakt 
tussen verschillende types van zeeha
vens en is er geen classificering aange
bracht. Reden voor deze onduidelijke 
plek is dat Europese zeehavens, meer 
dan bij luchthavens het geval is, in con
currentie met elkaar staan. Om deze re
den zijn bepaalde EU-lidstaten van me
ning zijn dat het duidelijk positioneren 
van zeehavens in TEN en eventueel 
zelfs classificeren en rangschikken van 
zeehavens zou kunnen leiden tot be
voordeling van de ene zeehaven boven 
de andere.

Wel zijn er onlangs, dus na de TEN- 
richtsnoeren, door de Europese Com
missie criteria voor zeehavens aangege
ven om op de TEN-kaart te komen. De 
criteria zijn: 'open access' voor com
mercieel verkeer, meer dan één miljoen 
ton overslag per jaar, meer dan
200.000 passagiers per jaar of aanslui
ting op minimaal twee TEN-landverbin- 
dingen. Dit betekent dat er ongeveer 
300 havens op de TEN-kaart komen.

Natuurlijk horen zeehavens in het alge
meen en mainports in het bijzonder 
een duidelijke plek in TEN te hebben. 
Zeehavens zijn immers knooppunten in 
het transport. Het opnemen van 300 
havens in TEN betekent dat er geen on
derscheid wordt gemaakt tussen ha
vens, terwijl een haven als Rotterdam 
toch niet vergeleken kan worden met 
een kleine haven met een paar miljoen

ton overslag. In ieder geval is belangrijk 
dat voorop blijft staan dat zeehavens 
gebaat zijn bij zoveel mogelijk vrije 
marktwerking. De markt bepaalt hoe 
goederenstromen lopen. Voorkomen 
moet dan ook worden dat steunverle
ning aan zeehavens via het TEN-pro
gramma leidt tot concurrentieversto
ring. Uitbreiding van het thans kleine 
(studie)budget voor TEN-havens kan 
eventueel leiden tot concurrentiever
storingen. Bij het beschikbaar stellen 
van middelen, dienen die beperkt te 
zijn tot achterlandverbindingen en 
eventueel tot 'missing links' tussen zee
havens en overige TEN's.

Achtergebleven gebieden
In EU-verband is afgesproken dat ach
tergebleven gebieden in Europa gesti
muleerd moeten worden. Hierdoor krij
gen de Zuidelijke lidstaten ook op 
havengebied extra financiële middelen 
vanuit de EU om hun zeehavens op te 
bouwen dan wel verder uit te breiden 
(via de structuur-en cohesiefondsen). 
Gioia Tauro in Zuid-ltalië heeft bijvoor
beeld veel geprofiteerd van EU-gelden.

Hierin past de discussie over de zoge
naamde 'imbalance' die in het kader 
van TEN wordt gevoerd. In Europa is er 
een controverse tussen de Mediterrane 
lidstaten en de lidstaten in Noordwest- 
Europa. De Mediterrane lidstaten zijn 
van mening dat er sprake is van een 
'imbalance', een onevenwichtige la- 
dingverdeling tussen Noord en Zuid. 
Zij stellen dat de belangrijkste contai
nerhavens in de Hamburg/Le Havre- 
range vier keer zoveel containers over
slaan als de havens in de range 
Barcelona-Livomo en dat op basis van 
sociaal-economische factoren deze ver
houding niet 4:1 maar 2:1 zou moeten 
zijn.

De Mediterrane lidstaten menen dat 
deze imbalance moet worden opgehe
ven ten gunste van henzelf. Zij willen
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hiermee bereiken dat (far-east) lading, 
die nu nog via de Noordelijke lidstaten 
loopt, via de Zuidelijke lidstaten gaat lo
pen en dat er derhalve nog meer £U- 
subsidies voor havenontwikkelingen in 
Zuid-Europa noodzakelijk zijn.

De wijze waarop de Mediterrane lidsta
ten tot de verhouding 4:1 komen, is 
aanvechtbaar. Uit eigen cijfermateriaal 
blijkt, dat er nauwelijks sprake is van 
een imbalance; voor maritiem contai
nervervoer (met aansluitend vervoer 
over land) is de verhouding niet 4:1 
maar 1,5:1 (overslag). De Noordwest- 
Europese havens hebben derhalve wel 
een groter aandeel dan de Middelland
se zeehavens in de overslag van contai
ners, maar de verhouding is nauwelijks 
scheef te noemen.

Bezien vanuit het oogpunt van eerlijke 
mededinging is het gesubsidieerd op
bouwen van zeehavens met EU-midde- 
len ongewenst. Gesubsidieerd (nieuwe) 
zeehavens opbouwen in achtergeble
ven gebieden is vanuit het oogpunt van 
goederentransport onnodig en werkt 
concurrentievervalsend. Ten aanzien 
van de 'imbalance' kan gezegd worden 
dat het Mediterrane gebied wel de am
bitie mag hebben om meer lading via 
het Mediterrane gebied te verschepen, 
maar niet gesteld mag worden dat dit 
ten koste moet gaan van de Noordelij
ke lidstaten. Bovendien is het de markt 
die bepaalt hoe goederen lopen.

Binnenhavens en intermodale 
terminals
Het is de bedoeling dat niet alleen zee
havens, maar ook binnenhavens en in
termodale terminals worden geïnte
greerd in TEN. Het huidige TEN-net- 
werk omvat nog geen kaarten met en 
specifieke criteria voor 'interconnecting 
points', met uitzondering van luchtha
vens. Het netwerk is derhalve niet alleen 
wat betreft zeehavens, maar wat betreft 
alle knooppunten incompleet. De be
doeling is dat er één integraal intermo- 
daal/multimodaal netwerk ontstaat. 
Niet alleen zeehavens, maar ook bin
nenhavens en intermodale terminals, 
zijn ais knooppunten onmisbaar in een 
Europees transportinfrastructuumet. 
Ook hierbij geldt dat concurrentiever
storing niet mag optreden. Aangezien 
in zeehavens veel intermodale voorzie
ningen zijn, moet ervoor worden ge
waakt dat intermodale havenprojecten, 
die niet in TEN-havens passen, gemak
kelijk onder TEN-intermodale terminals 
kunnen worden geschoven en op deze 
manier alsnog gefinancierd worden.

De haven van Rotterdam is overigens 
een mainport geworden mede door 
haar havennetwerk met achterland-

knooppunten. Achteriandknooppun- 
ten zijn een draaischijf in en naar het 
achterland, hebben een schakelfunctie 
tussen water, weg en spoor, moeten 
langs meerdere hoofdtransportassen 
liggen en moeten voldoende talrijk zijn 
om een goede gebiedsdekking te heb
ben (dichtbij de klant). De Mainport 
Rotterdam bestaat dan ook uit de ha
ven van Rotterdam én de daarmee 
functioneel verbonden locaties, waarbij 
Rotterdam de motor van het havennet
werk is en waarbij achterlandknoop- 
punten een belangrijk onderdeel zijn 
van het havennetwerk.

Tot slot
De EU kiest ervoor dat alle havens in Eu
ropa even belangrijk zijn (300 in TEN). 
Beter is dat de EU erkent dat er een be

perkt aantal mainports in Europa een 
bijzondere positie hebben. Zij zijn im
mers cruciaal voor een goed Europees 
goederentransport. Het gesubsidieerd 
opbouwen van (nieuwe) zeehavens is 
vanuit het oogpunt van goederentrans
port onnodig en betekent concurren
tievervalsing. De markt zelf moet bepa
len welke zeehavens kunnen worden 
opgebouwd dan wel verder uitgebreid 
en hoe goederenstromen lopen. Er 
mag geen marktverdeling tussen Euro
pese havens gecreëerd worden. Steun
verlening aan havens en andere knoop
punten via het TEN-programma is dan 
ook ongewenst. TEN mag geen vrijbrief 
voor subsidiëring worden!

Lijst van de 14 prioritaire projecten die de 
Europese Raad heeft aangewezen 
(in Essen op 9 en 10 december 1994)

01. Hogesnelheidstrein:
Gecombineerd vervoer Noord-Zuid Neurenberg-Erfurt-Halle/leipzig-Berlijn 
Brenner-as: Verona-München.

02. Hogesnelheidstrein: (Parijs)-Brussel-Keulen-Amsterdam-Londen,
België: grens F/B-Brussel-Luik-grens B/D;
Brussel: grens B/NL;
VK: Londen-toegang Kanaaltunnel;
Nederland: grens B/NL-Rotterdam-Amsterdam;
Duitsland: (Aken) G27 Keulen-Rijn/Maingebied.

03. Hogesnelheidstrein Zuid:
Madrid-Barceiona-Perpignan-Montpellier; Madrid-Vïtoria-Dax.

04. Hogesnelheidstrein Oost:
Parijs-Metz-Straatsburg-Appenweier-(Karlsnjhe) met zijtakken 
Metz-Saarbrücken-Mannheim en Metz-Luxemburg,

05. Conventioneel spoor/Cecombineerd vervoer:
Betuwelijn Rotterdam-grens NI/D-(Rijn/Roer gebied).

06. Hogesnelheidstrein/Gecombineerd vervoer Frankrijk-ltalië: 
Lyon-Turijn/Turijn-Milaan-Venetië-Triëst.

07. Autowegen Griekenland:
Pathe-snelweg, Rio/Antirro, Patras-Athene-Thessaloniki-Prohamon
(grens Griekenland/Bulgarije) en Via Egnatia: Igoumenitsa-Thessaloniki-Alexandrou-
polis-Ormenio (grens Griekenland/Bulgarije)-Kipi (grens Griekenland/T urkije).

08. Autoweg Lissabon-Valladolid.

09. Conventionele spoorverbinding: Cork-Dublin-Belfast-Lame-Stranraer.

10. Vliegveld Malpensa (Milaan).

11. Vaste spoor-en wegverbinding tussen Denemarken en Zweden (vaste verbinding 
Oresund) inclusief de toegangsroutes voor het weg-, spoor-en luchtvervoer.

12. Noordse driehoek (spoor/wegen).

13. Wegverbinding Ierland/Verenigd Koninkrijk/Benelux.

14. Hoofdverbinding westkust (spoor).
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F. DE VO O G T
INTERNATIONAL SHIP DESIGN AND ENGINEERING BV 
is een in te rn a tio n a a l voo raa n s ta a n d  ingen ieursbureau , 
gespec ia liseerd  in het on tw erpen  van luxe, custom b u ilt 
m otorjach ten  to t ongeveer 7 0  meter. A lles w a t het bu reau  
o n tw e rp t en de ta illee rt is m a a tw e rk  en bestem d vo o r een ze e r 
exclusieve exportm ark t. H et ka n to o r is gevestigd  in A e rdenhou t.
Er z ijn  ru im  3 0  m edew erkers w e rkza am , ve rdee ld  o ve r de  
d iscip lines on tw erp , s ta a l/a lu m in iu m  constructie, in s ta lla tie s / 
w e rk tu ig b o u w  en interieur.

In verband met de sterke groei van de activiteiten is het bureau op zoek naar versterking in een 
aantal van de genoemde disciplines. Daarom zouden wij graag in contact komen met:

Constructeur/tekenaar(s)
die op basis van bestekgegevens, werf- en opdrachtgeverinformatie zelfstandig staal- en/of 
aluminiumcontructies uitrekenen, ontwerpen en detailleren. Kandidaten beschikken over een 
relevante scheepsbouwtechnische achtergrond en zijn bekend met het werken met AutoCad.

Installatie ontwerper/tekenaar(s)
die op basis van bestekgegevens, werf- en opdrachtgeverinformatie zelfstandig leidingsyste
men en machinekamerinstallaties ontwerpen en tekenen. Kandidaten beschikken over een 
relevante technische achtergrond en zijn bekend met het werken met AutoCad.

Interieurtekenaar(s)
die op basis van bestekgegevens en informatie van werf, opdrachtgever en interieurarchitecten 
zelfstandig scheepsinterieurs tekenen. Kandidaten beschikken over een relevante technische 
achtergrond en zijn bekend met het werken met AutoCad.

Voor alle functies geldt dat ervaring in een soortgelijke functie tot aanbeveling strekt.
Nadere informatie omtrent deze functies is verkrijgbaar bij dhr. H. van Wieringen op 
onderstaand telefoonnummer.
Indien u geïnteresseerd bent in een van bovenstaande functies dan wordt u verzocht uw 
sollicitatiebrief met Curriculum Vitae binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie 
te zenden aan:

F. DE VOOGT,
INTERNATIONAL SCHIP DESIGN AN D  EN G IN EER IN G  BV 
T.a.v. Mevr. M. van der Horst 
Postbus 70
2110 AB Aerdenhout 
tel. 023-5247000



a t a  s h e e t

Tyr
Pattje Shipyards droeg op 7 november 
het containerfeederschip Tyr, bouw- 
nummer 397, over aan Mermaid Ma- 
ritime Ltd. uit Limassol op Cyprus, een 
werkmaatschappij van Tecmarine Li
nes Inc. uit Miami, U.S.A. Het is het 
tweede van vier schepen die door Tec
marine werden besteld. Ten opzichte 
van het eerste schip, de Lengai (SWZ 
6-97, blz. 5), zijn de Tyr en de nog vol
gende schepen met 7,30 m verlengd.

Bij het ontwerp van de schepen is veel 
aandacht besteed aan het luikensys- 
teem. Dit is ontwikkeld in samenwer
king met rederij en Rodenstaal, de la 
kenfabrikant, en maakt economisch 
en flexibel werken mogelijk, ook wan
neer in veel havens geladen/gelost 
moet worden.
Het luikensysteem bestaat uit een 
combinatie van drie paar hydraulische 
vouwluiken en twee paar 'linked pa
nels', Een paar 'linked panels' kan aan 
een stel vouwluiken zijn gekoppeld en 
wordt dan bij het openen van de 
vouwluiken meegetrokken; in losge
koppelde toestand kunnen zij blijven 
liggen of met een walkraan worden 
verwijderd. Op deze manier kunnen 
willekeurige 40-voets baaien worden 
opengelegd, met allerlei combinatie
mogelijkheden (zie schema),

Het schema toont enkele van de vele moge
lijkheden van het luikensysteem.

De langsscheepse indeling is:
- Voorpiek voor waterballast.
- Dwarsschroefcompartiment, 

met erboven de kettingbakken.
- Dieptank voor waterballast.
- Laadruim, met onder het voorste 

gedeelte een halfhoge dieptank voor 
waterballast; daarachter een dubbe
le bodem met een pijpentunnel op 
hart schip en 4 x 2 tanks, alle voor 
waterballast. De zijtanks zijn in 3 x 2 
tanks onderverdeeld, waarvan de 
achterste voor dieselolie zijn be
stemd, de overige voor waterballast. 
Dubbele bodem en zijtanks lopen 
vier spantafstanden door in het vol
gende compartiment:

- Machinekamer, met tegen het 
voorschot o.a. de drinkwatertanks.

- Achterpiek voor waterballast.

A lg e m e n e  gegevens

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

98,25 m. 
92,10 m. 
15,40 m. 
7,35 m. 
5,65 m. 

4650 t. 
3600

Snelheid:
Proeftochtsnelheid 15,0 kn op volle 
diepgang en bij 85% MCR, asgene
rator niet in gebruik.

Klasse:
LR: *1Q0A1, Dry Cargo Vessel with 
containers in cargo holds and on 
hatches, *LMC, UMS.

Tankinhouden:
Dieselolie 420 m3.
Gasolie 10 m3.
Smeerolie 22 m3.
Hydraulische olie 2 m3.
Vuile olie 5 m3.
Sludge 16 m3.
Drinkwater 55 m3.
Vuil water 6 m3.
Waterballast 1910 m3.

Lad ingsystem en

Laadruim:
Lengte 
Breedte 
Vrije hoogte 
Coaminghoogte 
Inhoud

64,50 m. 
12,85 m. 
8,73 m. 
2,55 m. 

6796 m3.

Luikhoofden (vrije opening):
Luikl 39,00x12,85/7,50 m.
Luik 2 25,50x12,85 m.

Luiken:
Stalen luiken, fabrikaat Rodenstaal; 
voor arrangement, zie schema; lui
ken berekend op 1,75 t/m2 en sta- 
pelgewichten van 40 t (TEU) resp. 
661 (FEU).

Containercapaciteit:
Totaal in ruim
(alleen 8 'breed) 137 TEU.
Totaal aan dek
(ook 2,50 m breed) 186 TEU. 

Totaal generaal 323 TEU.
Homogeen 141 220 TEU.
Reefer plugs 60 st.

Tanktop:
Berekend op stapelgewichten van 
75 t (TEU) resp. 1201 (FEU),

M achlnekam ersystem en
(geïnstalleerd door Recon, elektrische 
installatie door Eekels)

Hoofdmotor:
MaK, 8M32, 3520 kW MCR, 600 
tpm.

Koppeling:
Spiroflex superelastisch. 

Tandwielkast:
Lohmann & Stolterfoht, Navilus 
GCS 710, reductie 3,75:1.

Schroef:
Ups, verstelbaar, vier bladen, diame
ter 3600 m.

Asgenerator:
Stamford, 560 EkW, 1800 tpm, 440 
V, 60 Hz.

Generatorsets:
2 x Caterpillar motor 3406C DI-TA, 

320 kW, 1800 tpm, met Stam
ford generator, 300 EkW.

Nood set:
1 x DeutzmotorF6L912,57 kW,

1800 tpm, met Stamford 
generator.

Pompen:
2 x Hamworthy brandstoftrim-

pomp, 11,5 m3/h bij 4 bar.
1 x Hamworthy zeekoelwaterpomp

voor hoofdmotor/tandwielkast, 
200 mVh bij 2,3 bar.

2 x Hamworthy zeekoelwaterpomp
voor hulpmotoren, 40 m3/h bij 
2 bar.

1 x Hamworthy H.T. zoetkoelwa 
terpomp, 70 m3/h bij 3 bar.

Zie verder na algemeen plan.
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1 x Hamworthy L.T. zoetkoelwater-
pomp, 80 m’/h bij 3 bar.

2 x Hamworthy lens-, ballast- en
brandbluspomp, 150/60 mVh 
bij 3,6/4,9 bar.

1 x Hamworthy sludgepomp,
10 mJ/h bij 2 bar.

Verdere werktuigen:
2 x Sperre startluchtcompressor,

35 mVh, 30 bar.
2 x Startluchtvat, 250 liter.
1 x Alfa Laval dieselolieseparator, 

MMPX 303, 1700 l/h.
1 x Alfa Laval smeerolieseparator, 

HMPX 304, 2900 l/h.
1 x Facet lenswaterreiniger,

1,0 m3/h.
1 x Hamworthy sewage installatie.

Alarmsysteem: 
fabrikaat IPH; 100 aansluitingen.

U itru stin g

Stuurgerei;
Roer: Bot vrijhangend balansroer. 
Stuurmachine: Tenfjord, SR 642, 
draaivleugeltype, 2 x 60“ tot 6 kn, 
daarboven automatisch beperkt tot 
2 x 36”.
Dwarsschroef: jastram, BU 60 F, vier 
vaste bladen, diameter 1250 mm, 
575 tpm, stuwkracht 5,25 t, 400 kW 
Indar elektromotor.

Anker-en meergerei:
Voorschip: 2 x 1980 kg HHP Pool- 
TW anker met in totaal 467,5 m ket
ting van 40 mm; behandeld door 
een Ten Horn elektrohydraulische 
lier met twee verhaalkoppen. 
Achterschip: Ten Hom elektrisch 
aangedreven kaapstander, 3 t trek
kracht.

Brandbestrijding:
Nittan detectie- en alarmsysteem in 
machinekamer en accommodatie, 
werkend met rookdetectors. 
C02-systeem in machinekamer en 
laadruim. C 02-kamer op bovendek 
achter luik 2.

Reddingmiddelen:
1 x Fassmer vrije val reddingboot,

19 personen, met Davit Inter
national kraan.

1 x Fassmer rescue boot onder
Davitlntemational davit.

2 x opblaasbaar vlot, elk 16
personen,

Navigatie-en communicatie-appara- 
tuur:

(Radio Holland, Hollywood, USA) 
als gebruikelijk op dit type schip.

A ccom m odatie

Brugdek: stuurhuis.
Officierendek: 

suite kapitein (SB), hut l e stuurman 
(BB) en hut 2e stuurman.

Sloependek: 
suite HWTK (SB), hut 2e WTK en 
eigenaarshut (BB).

Kampanjedek: 
drie hutten voor gezellen, daarach
ter kantoor (SB) en noodgenerator- 
kamer en deckstore (BB).

Hoofddek: 
in het front drie hutten voor gezellen 
en wasserij, mess bemanning en 
mess officieren; daarachter aan SB 
AC-ruimte, schakelbordruimte en 
werkplaats, aan BB kombuis en pro- 
viandbergplaatsen; stuurmachineka- 
mer op hart schip.

Shipboard Familiarization and 
STCW95
A new safety package consisting of a 
practical workbook and educational 
video has been launched by Videotel 
to address the important Chapter VI, 
Section A-VI/1 "Familiarization Trai
ning" requirements of the new STCW 
Code (see attached list).
This shipboard safety initiative is the 
result of on-going co-operation be
tween Videotel Marine, the interna
tional provider of safety training vi
deos, and the West of England P & I 
Club. They both identified a need for a 
simple but comprehensive way for 
shipowners to familiarize personnel 
joining vessels, on. safety matters and 
safe practices, together with a way of 
proving that this training had been 
carried out satisfactorily.
As a result the new 20-minute packa
ge, which was shot on board vessels of 
West of England members, guides the 
viewer through many elementary safe
ty routines, signs and alarm signals, 
using a mix of action film, clear graph
ics and instructive commentary. The 
accompanying work book poses 
questions for the trainee to answer af
ter watching the. video to ensure full 
understanding. A sample "Verification 
Form", is also included to provide the 
trainer and the shipowner with proof 
of satisfactory familiarization before 
the trainee is assigned shipboard du
ties.
Speaking about the safety package, 
Capt. Roger Cubbage, of Safman, 
whose company co-operated in the 
production of the video, comments, 
"This video package goes just that one 
stage further than simple training and 
familiarization, in that it also tests the 
persons employed or engaged on a 
sea-going vessel and gives a perma
nent record to show that owners and 
on board trainers have completed

with international regulations. It will 
be a great help to all shipowners and 
operators."

Management for Seafarers 
That ships need good managers 
ashore and at sea has been formally 
recognised by tlhe International Mariti
me Organisation (1M0) in the recent 
revisions to its STCW (Standards of 
Training, (Certification and Watchkee- 
ping) Convention. With this increasing 
emphasis on management, Videotel 
Marine, the international provider of 
safety and technical training packages, 
is today launching a news series of 
training packages that tackle all as
pects of management as they affect 
seafarers ashore and at sea.
Produced in association with P & 0 
Nedlloyd, The Steamship Mutual Un
derwriting Association (Bermuda) Ltd 
and Wallem Ship Management to
gether with the Nautical Institute and 
several other bodies, the series has 
been created to:
• Allow seafarers to improve, their skills 

in planning, organising and manag
ing people and resources on board,

• Improve understanding between 
ship and shore-based managers

• Help implement the IMO ISM Code
• Help meet the requirements of the 

STCW Convention.

For further details, please contact |ohn 
Barnes, AdEra Compass Ltd Northum
berland House, 230 High Street, 
Bromley, Kent BRI IPQ, UK.
Tel/fax: +44.181.4667838; 
e-mail: jontybar@aol.com.

North Sea Ferries chartert twee 
nieuwe schepen

P&O North Sea Ferries heeft een over- 
eenkomst gesloten met de Finse rede- 
rij Rettîg Ab, Bore voor de charter van

twee nieuw te bouwen ro-ro schepen, 
die zullen worden ingezet op de pop
ulaire Teesport - Zeebrugge route. 
Deze schepen worden gebouwd door 
Aker Finnyards Rauma, befaamd we
gens de hoge kwaliteit ro-ro schepen 
die zij produceert.
De charter van de nieuwe schepen be
tekent een aanzienlijke capaciteitsuit
breiding van 35 %  op de Zeebrugge - 
Teesport route. Als gevolg daarvan 
zullen de huidige schepen Norking en 
Norqueen de Teesport - Rotterdam 
(Europoort) route gaan bedienen. Dit 
houdt een capaciteitsuitbreiding van 
meer dan 50% in.
P&O North Sea Ferries heeft deze 
overeenkomst gesloten om te voldoen 
aan de grote vraag naar dagelijkse 
diensten van en naar het noordoosten 
van Engeland en Schotland. De ver
wachting is dat het eerste schip afgele
verd wordt in het derde kwartaal van 
1999 en het tweede in het vierde 
kwartaal van 1999.
Allan Huil, Freight Director: "De eerste 
bouw van twee nieuwe schepen voor 
de Teesport - Zeebrugge route valt 
toevallig net samen met de 10e ver
jaardag van onze Teesport-dienst, die 
gestadig gegroeid is sinds haar intro
ductie in mei 1988. Deze schepen zul
len de grootste vrachtcapaciteit heb
ben van alle schepen die tussen Groot 
Brittannië en het Continent diensten 
onderhouden. Het zal onze leidende 
positie als vrachtvervoerder op de 
Noordzee beslist verstevigen. "
De schepen krijgen een capaciteit van 
2600 running meters (210 trailers), 
verdeeld over drie dekken, die met el
kaar in verbinding staan door middel 
van vaste opritten. Daarnaast krijgt het 
hoofddek een vrije hoogte van 7 me
ter, wat inhoud dat 80 extra twee
hoog gestapelde 12 meter containers 
vervoerd kunnen worden. Verder krij
gen de schepen een deadweight ca-

paciteit van 11.000 ton, een snelheid 
van 20 knopen en komen er hutten 
voor 12 chauffeurs.
Deze capaciteitsuitbreiding is mogelijk 
door een serie verbeteringen die op de 
Teesport Ferry Terminal in gang zijn 
gezet door de eigenaars Tees and 
Hartlepool Port Authority (THPA). De 
verbeteringen houden de bouw van 
een geheel nieuwe, zeven banen bre
de vrachtingang in, een uitbreiding 
van het terminalterrein met 2,5 hecta
re, een verdere uitbreiding van de hef- 
capaciteit van vier tot zes reachstac- 
kers en zes nieuwe extra tugmasters 
die zowel op de schepen als op het 
terrein te gebruiken zijn.
P&O North Sea Ferries is sinds eind 
1996 een volle dochteronderneming 
van The Peninsular & Oriental Steam 
Navigation Company in Londen en 
onderdeel van haar veerdienstdivisie, 
P&O Ferries.
P&O North Sea Ferries exploiteert een 
vloot van 17 schepen, die vrachtroutes 
bedienen tussen Rotterdam (Euro
poort) en Felixstowe, Hull en Teesport 
en vanuit Zeebrugge voor die Engelse 
havens. Daarnaast worden passagiers- 
routes onderhouden tussen Rotter
dam (Europoort) en Zeebrugge ener
zijds en Huil anderzijds.

Informatie: Allan Hull, freigt Director, 
Hull, UK
Tel:+44 1482 708 217, 
fax:+44 1482 790 689

P&O North Sea Ferries BV, Luxem- 
burgweg 2, Beneluxhaven, 
Havennummer 5805, Rotterdam/ 
Europoort, Holland 
Telephone 0181-255500 
Facsimile 0)81-255215 
PO Box 11 23, 3180 AC, Rozenburg, 
Holland
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PARTNERS IN DETAIL

PATTJE SHIPYARDS Waterhuizen
Over 200 years of experience in building 

Specialized in designing 
and building vessels for

• offshore oil and gas industry
• anchor handling and supply vessels
• multipurpose container/bulk vessels
• handy size container vessels

Maximum size of vessels up to 15.90 m breadth 
and 10.000 dwt

PATTJE ASSEMBLY YARD Eemshaven
Assembly of hulls 
and conversions

• outfitting of complete hulls up to 20.000 dwt 
> midlife conversions, LPG cargo systems
• IMO upgrading
• plant modifications

Maximum size of vessels up to 160 m length 
and 26 m in breadth

DEALING WITH US IS DEALING WITH QUALITY

Roden Staal; the best in hatchcover systems
□  LLOYD'S REGISTER ISO 9001 CERTIFIED
□  HYDRAULIC FOLDING HATCHCOVERS
□  TWEENDECK HATCHCOVERS
□  PONTOON HATCHCOVERS

□  HYDRAULIC PUMPUNITS
□  HYDRAULIC CYLINDERS
□  CONSTRUCTION WORKS
□  MACHINE WORKS

R O D E N  S T A A L  BV
PO ST BU S 4, 9300 AA  RODEN, NED ERLAN D  
E-MAIL : SC H EEPSLU IK EN @ R O D EN STA A L .N L

T ELEFO O N  +31 (0) 50-501 58 55* 
T ELEFA X  +31 (0) 50-501 67 25

Specials Schip & Werf de Zee 1998
J h

nr.1 1 RotterdcHM aritim e
J

Bel voor meer informatie en/of het reserveren van 
advertentieruimte Buro Jet BV 070-3990000

PATTJE SHIPYARDS 
Waterhuizen 7 
9609 PA Waterhuizen.
The Netherlands 
Tel.: +31 050 - 404 1 5 41 
Fax: +31 050 - 404 24 34

PATTJE ASSEM BIY YARD 
Borkumweg 25 
9979 X J Eemshaven,
The Netherlands 
Tel.: +31 050-404 25 41 
Fax:+31 050-404 24 31

mailto:SCHEEPSLUIKEN@RODENSTAAL.NL


C O M M U N I C A T I E d o o r  W . J .  S c h w e r t m a n n

De WRC 1997: de Final Acts
Precies drie weken duurde het om alle maritieme onderwerpen die op de agenda van de 4 weken durende 
Wereld Radiocommunicatie Conferentie 1997 (WRC'97) stonden, af te ronden. In het vooriiggend artikel 
worden de belangrijkste maritieme uitkomsten van de WRC'97 besproken. De uitkomsten van de conferentie 
zijn vastgelegd in de zgn. Final Acts, zij worden van kracht per 1 januari 1999 tenzij expliciet anders vastge
legd In dezelfde Final Acts.

De heer Schwert 
mann is werkzaam 
als plaatsvervan
gend hoofd van de 
afdeling Frequentie- 
management van 
de Rijksdienst voor 
Radiocommunicatie 
te Groningen. Als 
zodanig tevens 
voorzitter van een 
aantal Europese 
werkgroepen op het 
gebied van (m ari
tieme) radiocom
municatie. Dit arti
kel is een vervolg op 
de In het oktober
nummer van Schip 
ft Werf de Zee be 
sproken agenda 
van de WRC.

De volledige tekst van de Final Acts kon wor
den besteld bij de ITU in Genève (zie ook In 
ternet: http://www.itu.ch).

CEPT voorstellen
Zoals in het oktobernummer is aange
geven stond op de WRC '97-agenda 
een heel scala van maritieme onderwer
pen. Door de CEPT (Conference Eu
ropéenne des Postes et des Telecom
munications) waren voor nagenoeg alle 
onderwerpen voorstellen ingediend. 
Kortheidshalve verwijs ik voor een toe
lichting daarvan naar het eerderge
noemde oktobernummer.

Resultaten
Veel van de agendapunten bleken nau
welijks controversieel zodat het meren
deel van de Europese voorstellen zon
der veel discussie werd aangenomen. 
Voor de Verenigde Staten bleken de 
meeste onderwerpen evenwel ook niet 
zo belangrijk, zij hadden slechts één 
doel voor ogen: WRC'97 moest de weg 
openen naar de introductie van een
12.5 kHz raster voor VHF (Radio Regle
ment App.18). Voor verschillende lan
den was verder de overgang naar het 
GMDSS van belang. Tenslotte volgden

de maritieme vertegenwoordigers op 
de conferentie de ontwikkelingen rond 
'generic allocation' met argusogen. 
Hiermee zijn voor de maritieme ge
meenschap de belangrijkste onderwer
pen aangeduid: Appendix 18, over
gang naar het GMDSS en generic 
allocation. Voordat ik daarop meer ge
detailleerd inga volgt hier een korte op
somming van de andere resultaten.

• in hoofdstuk IX van het Radio Regle
ment (hoofdstuk IX bevat de radiovoor- 
schriften voor het conventionele nood-, 
spoed-en veiligheids-systeem) zijn de 
verplichtingen rond de luisterwacht 
vervangen door de 'should solution' 
("should maintain watch" ipv "shali 
maintain watch";

• de verplichte luisterwacht op 500 
kHz vervalt per 1 februari 1999;

• de guardband rond 500 kHz wordt 
per 1 februari 1999 gereduceerd van 
20 naar 10 kHz zodat 10 kHz vrij komt 
voor andere toepassingen;

• per 1 februari 1999 mag op 2182 
kHz alleen nog uitzendklasse J3E wor

den toegepast (het Europees voorstel 
voor een geleidelijke uitfasering van de 
bestaande uitzendklasse H3E werd nau
welijks gesteund);

• het voorstel de bepaling m.b.t. het 
gebruik van kanaal 13 (RR Art. 3080) 
conform het voorstel van IMO's 2e 
COMSAR te wijzigen is niet overgeno
men;

• de 6 maritieme UHF-frequenties 
voor on-board-communication mogen 
worden gehalveerd van 25 kHz naar
12.5 kHz raster zodat meer kanalen 
kunnen worden gebruikt;

• voor non - SOLAS schepen zijn twee 
nieuwe bedieningscertificaten opgeno
men in het RadioReglement: het 'Short 
Range Certificate' (voor vaargebied A l) 
en het 'Long Range certificate' (voor A2 
tot en met A4);

• het Amerikaans voorstel om het 'Re- 
stricted Operators Certificate' uit het RR 
te schrappen werd verworpen;

• het aantal categorieën radioverkeer 
in RR Art. 61 (voorrangsregels) is terug
gebracht van 10 naar 4 (distress, urgen- 
cy, safety en other Communications);

• adoptie van een voorstel voor ver
dergaande studie naar mogelijkheden 
om aan distress communicatie door 
search en rescue autoriteiten aan de 
wal te allen tijde voorrang te verienen 
boven ander verkeer;

• adoptie van een resolutie voor het 
opzetten en instandhouden van data
bases door administraties en de ITU ten 
behoeve van search en rescue doelein
den (Res. Com4-1 :Need for additional 
search and rescue information in data
bases);

• het gebruik van de frequentieband 
285-325 kHz voor de uitzending van 
DGPS (differential corrections for satelli-

42 SCHIPftY/ERFdeZEE MAART 1998

http://www.itu.ch


te radionavigation systems) via radioba
kens is nu ook toegestaan zonder de 
bijkomende verplichting om ook de ei
genlijke bakenfunctie aan te bieden;

• adoptie van operationele procedu
res voor het annulereren van valse alar
men in het GMDSS veroorzaakt door 
DSC, INMARSAT of EPIRB's.

Appendix 18: marifoonkanalen
Het in het oktobernummer beschreven 
voorstel tot vereenvoudiging van Ap
pendix 18 met het oog op een meer 
flexibele frequentietoewijzing door ad
ministraties werd bijna helemaal over
genomen. Evenwel niet zonder slag of 
stoot. De VS waren bereid alles op alles 
te zetten teneinde hun enig doel te be
reiken, nl. de mogelijkheid tot invoering 
van het 12.5 kHz raster; voor de CEPT 
was dat eigenlijk niet aanvaardbaar en 
wanneer dat wel zou gebeuren dan 
slechts onder voorwaarden. Vanaf de 
eerste discussie was het evenwel al min 
of meer duidelijk dat -gelet ook op de 
steun die de VS kregen voor hun voor- 
stel-een vorm van introductie van het
12.5 kHz raster onafwendbaar was. 
Voor wat betreft de argumenten van de 
CEPT verwijs ik nog maar eens naar het 
oktobernummer. Voor de VS waren de
ze argumenten evenwel niet relevant. 
Er bleef voor de CEPT dan ook niet veel 
anders over dan er voor te zorgen de 
schade zo veel mogelijk te beperken, 
wetende dat ook zonder aanpassing 
van Appendix 18 de VS over zullen 
gaan naar 12.5 kHz.

Footnoteq
Amerika heeft vooral een grote behoef
te aan meer kanalen, niet aan frequen
tie ruimte of extra bandbreedte voor 
bijvoorbeeld nieuwe diensten. Voorals
nog blijft de discussie over mogelijke 
nieuwe maritieme communicatiedien

sten die meer bandbreedte behoeven 
beperkt tot Europa. Binnen de beperkte 
frequentieruimte van Appendix 18 kun
nen alleen maar extra kanalen worden 
gecreëerd door het raster te halveren 
tot 12.5 kHz of zelfs tot 6 1 /4 of 5 kHz. 
Met moderne geavanceerde VHF-appa- 
ratuur zou dat ook -zonder al te grote 
risico's voor interferentie tussen kanalen 
onderling-mogelijk moeten zijn. De 
nadelen van een overgang zijn uitge
breid beschreven in oktober.

Reeds enige tijd bestaat Recommanda
tie ITU-R Ml 084-2 (Interim Solutions 
for Improved Efficiency in the Use of the 
Band 156-174 MHz by Stations in the 
Maritime Mobile Service). Daarin staat 
beschreven op welke wijze administra
ties, die dat willen, over kunnen gaan 
naar een 12.5 kHz raster. Het bestaan 
van deze recommandatie verleent de 
facto aan administraties reeds de toe
stemming een ander raster toe te pas
sen dan die van Appendix 18 aldus de 
VS. Argumenten dat een afwijkend ras
ter niet binnen App. 18 zou passen kon 
door de VS dan ook simpel worden 
ontzenuwd. De discussie concentreer
de zich derhalve volledig op "footnote 
q"(in de Final Acts uiteindelijk voetnoot 
e)).
Footnote e) bevat de Europese voor
waarden waaronder een administratie 
naar een 12.5 kHz raster zouden kun
nen overgaan. Deze voetnoot luidt als 
volgt:

Administrations having an urgent need to 
reduce local congestion may apply 12.5 
kHz channel interleaving on a non-inter
ference basis to 25 kHz channels, provi
ded:

I) recommendation ITU-R M. 1084-2 
shall be taken into account when chan
ging to 12.5 kHz channels;

2) it shall not affect the 25 kHz channels 
of Appendix S I8 maritime distress and 
safety frequencies, especially the 
channels 6, 13, 15, 16, 17 and 70, nor 
the technical characteristics mentioned in 
Recommandation ITU-R M.489-
-2 for these channels;

3) implementation of 12.5 Khz channel 
interleaving and consequential national 
requirements shall be subject to prior
agreement between the implementing 

administrations and administrations 
whose ship stations or services may be 
affected.

Kort gezegd betekent deze voetnoot 
dat administraties alleen naar een ander 
raster mogen overgaan:
- onder bijzondere omstandigheden 
("urgent need to reduce local conge
stion"),
- wanneer ze daarbij rekening hou
den met de afspraken gemaakt in Re
commandation ITU-R M.1084-2,
- dat communicatie tussen 12.5 kHz 
en 25 kHz raster schepen onderling en 
met walstations
op de internationale veiligheidskanalen 
te allen tijde gewaarborgd moet zijn en
- dat eenzijdige invoering niet is ge
oorloofd.

Het Europees voorstel om 3) zodanig te 
redigeren dat aan "visiting vessels" 
nooit dezelfde frequentie-raster-eisen 
mogen worden gesteld als aan eigen 
schepen was voor de VS "for legal reas
ons" niet bespreekbaar. De Amerikaan
se vertegenwoordigers verzekerden de 
WRC er evenwel van dat er geen plan
nen bestaan om van buitenlandse sche
pen te eisen dat ze 12.5 Khz apparatuur 
aan boord moeten hebben wanneer ze 
de VS aandoen.

Automatic Ship Identification
Door de CEPT was voorgesteld de hoge 
kant van de kanalen 87 en 88 te be
stemmen voor AIS teneinde tegemoet 
te komen aan de wens van IMO om 
twee wereldwijde, geharmoniseerde 
frequenties beschikbaar te stellen. De 
Duitse vertegenwoordiger voor dit on
derwerp tijdens de conferentie voorzag 
dat met de Europese keuze bepaalde 
AlS-systemen bij voorbaat uitgesloten 
waren. Amerika had om andere rede
nen problemen met de gekozen kana
len. Kanaal 88 blijkt in de VS niet be
schikbaar omdat deze in gebruik is voor 
landmobiele toepassingen en ontstem
ming van het gebruik niet realiseerbaar 
is. Amerika werd hierin gesteund door 
nog een aantal landen. Omdat elke an
der frequentie binnen Appendix 18 tot 
weer andere problemen zou leiden en 
frequenties buiten Appendix 18 niet
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gevonden kunnen worden moest de 
volgende voetnoot oplossing bieden:

These channels (AIS 1 and AIS2) will be 
used tor an automatic ship Identification 
and surveillance system capable of provi- 
ding world wide operation on high seas, 
unless other frequencies are designated 
on a regional basis for this purpose.

Geen twee volledig geharmoniseerde 
AIS frequenties dus, IMO kon echter 
met een dergelijk compromis leven. De 
daadwerkelijke implementatie en ex
ploitatie van het AIS zal moeten uitwij
zen of twee kanalen nodig blijken of dat 
wellicht kan worden volstaan met één 
wereldwijde frequentie.

De nieuwe Appendix 18 is slechts een 
tussenoplossing. Appendix 18 staat in
middels weer op de agenda van de 
WRC'99. Die conferentie zal op basis 
van inmiddels in gang gezette studies 
gaan bekijken welke communicatie
diensten door de maritieme gemeen
schap worden gevraagd, hoeveel fre- 
quentieruimte daarvoor nodig is en 
welke technologie daarvoor het meest 
geschikt is. Niet alleen voor VHF maar 
ook voor MF en HF.

Overgang naar het GMDSS
Kern van de discussie was de vraag of 
na 1 februari 1999 bestaande uitluister- 
verplichtingen en de bepalingen rond 
de conventionele aanroepfrequenties 
moeten worden gehandhaafd voor die 
schepen die de overstap naar het 
GMDSS niet zullen maken. Ter discussie 
stonden een aantal documenten (o.a. 
van Griekenland, Argentinië en de VS) 
om in het GMDSS-hoofdstuk toch weer 
voorzieningen voor non-GMDSS sche
pen op te nemen. De CEPT heeft zoals 
bekend vanaf de voorbereiding van de 
WRC het standpunt ingenomen dat 
voorkomen moet worden dat non- 
GMDSS elementen toch weer het 
GMDSS binnensluipen. Dat zou im
mers een succesvolle en snelle imple
mentatie van het GMDSS kunnen frus
treren. De CEPT heeft zich dan ook 
tegen deze voorstellen uitgesproken. 
Gelijktijdig werd erkend dat een funda
mentele discussie over de problematiek 
rond communicatie tussen GMDSS en 
non-GMDSS schepen zal moeten 
plaatsvinden op het moment dat volle
dige opheffing van het non-GMDSS 
hoofdstuk (Appendix SI 3) uit het Radio 
Reglement aan de orde is, namelijk in 
2001. Er kon een compromis worden 
bereikt door in Resolutie 331 (Transi- 
tion to the GMDSS and continuation of 
the distress and safetyprovisions in Ap
pendix SI 3) op te nemen dat "until 
such time as voice calling has become 
obsolete, VHF channel 16 and the fre-

quency 2182 may be used as voice-cal
ling channels","to include the review of 
this Resolution, Appendix S13 and 
Chapter SVII on the agenda of the 2001 
WRC" en tenslotte "to review the ope
rational and procedural incompatibilli- 
ties between the old and new systems 
with a view to presenting the informa
tion to WRC-01", Daarmee is de finale 
discussie verschoven naar 2001 en blijft 
tot dat moment de feitelijke situatie ge
handhaafd.

Generic allocations
Verschillende satelliet operators, ge
steund door veel administraties, drin
gen reeds jaren aan om de historische, 
maritieme en aëronautische rechten 
binnen de bekende 1.5/1.6 GHz band 
op te heffen en de band beschikbaar te 
stellen voor alle satellietdiensten, e.e.a. 
om doelmatig frequentiegebruik te ver
groten. Het is niet verwonderlijk dat 
met name vanuit de IMO, de ICAO (In
ternational Civil Aviation Organization) 
en de aeronautische vertegenwoordi
gers van de administraties grote bezwa
ren werden geuit tegen de voorstellen 
de 1.5/1.6 GHz band 'generic' te ma
ken. Het is immers niet te voorzien op 
welke wijze het openstellen van de 
band voor commerciële dienstaanbie
ders het nood-, spoed-en veiligheids- 
verkeer zal beïnvloeden. IMO en ICAO 
en ook de VS willen wat dat betreft 
geen enkel risico nemen en drongen 
aan op verdergaande studies vooraf
gaand aan de wijziging van de bestaan
de allocatie. Voorstanders van "generic 
allocation" menen dat er geen redenen 
meer zijn nog langer onderscheid te 
maken tussen zee, lucht en land. De 
conferentie leverde het volgende com
promis op:

de 1.5/1.6 GHz frequentieband is alge
meen (generic) gemaakt (door "mariti- 
me-mobile-satellite" te wijzigen in 
"mobile-satellite) maar een voetnoot 
moet voldoende bescherming bieden 
aan het nood-, spoed-en veiligheidsver- 
keer. Verder zullen studies moeten uit
wijzen in hoeverre commerciële dien
sten in deze band kunnen 
"samenleven" met of zelfs een risico 
vormen voor het nood-, spoed en vei- 
ligheidsverkeer. De overeengekomen 
voetnoot S5.353A:

"In applying the procedures ofNo.S9.1 IA 
to the mobile-satellite service in the bands 
I 530 - 1 544 MHz and 1 626.5 - I
645.5 MHz, priority shall be given to ac
commodating the spectmm requirements 
for distress, urgency and safety communi
cations of the CMDSS. Maritime mobile- 
satellite distress, urgency and safety com
munications shall have priority access and 
immediate availability over all other mo-

bile satellite Communications operating 
within a network. Mobile satellite Systems 
shall not cause unacceptable interference 
to, or claim protection from, distress, ur- 
gency and safety Communications of the 
CMDSS. Account shall be taken of the pri- 
ority of safety-related communicatbns in 
the other mobile-satellite services (See re- 
solution COM5-24)"

Een acceptabel compromis lijkt mij. Het 
veelgehoorde argument dat de scheep
vaart recht heeft op exclusieve frequen
ties omdat op zee eenvoudigweg geen 
alternatieve communicatienetwerken 
beschikbaar zijn (zoals bijvoorbeeld een 
vrachtwagenchauffeur wel kan kiezen 
uit verschillende landmobiele commu
nicatiesystemen) snijdt steeds minder 
hout nu in de nabije toekomst ook de 
maritieme en aeronautische gemeen
schap in toenemende mate zal kunnen 
profiteren van allerlei nieuwe wereldwij
de satellietdiensten.

Maritieme workshop
De wandelgangen en de recepties rond 
WRC'97 werden vooral gedomineerd 
door nieuwe satellietoperators en nieu
we satellietsystemen waarvoor frequen- 
tiebanden moeten worden geallo- 
ceerd. De stormachtige ontwikkelingen 
rond satellietcommunicatie zijn niet te 
veronachtzamen en de gevolgen zullen 
ook merkbaar worden voor de scheep
vaart. Op zeer korte termijn zullen Little 
LEO's, MEO's, Big LEO's, Quasi LEO's, 
S-PCS, Iridium, Global Star etc. geen 
onbekende begrippen en namen meer 
zijn, althans niet voor hen die te maken 
hebben met radiocommunicatie.

Binnen de CEPT is het laatste jaar veel 
gespeculeerd en gediscussieerd over de 
mogelijke impact van dit soort syste
men (de impact die GSM heeft is in
middels bij de Kustwacht genoegzaam 
bekend) op het conventionele maritie
me radioverkeer (waarbij het GMDSS 
gemakshalve nu ook maar tot de con
ventionele systemen wordt gerekend). 
Discussies daarover zijn ook gevoerd 
met ambtelijke vertegenwoordigers 
van de Europese Commissie binnen de 
CEPT en langzamerhand is het besef 
gegroeid dat tijdens de komende 
WRC's, die van 1999 en die van 2001, 
definitieve beslissingen moeten worden 
genomen voor het maritieme radiover
keer (zee-èn binnenvaart) voor de ko
mende twee decennia. Cruciaal daarbij 
is voldoende zicht te hebben op de 
vraag (toekomstige maritieme commu- 
nicatiewensen) enerzijds en op het aan
bod (mogelijkheden en beperkingen 
van de verschillende systemen en fre
quenties) anderzijds. CEPT en EC zijn 
daarom -op voorstel van Nederland-ge- 
start met het verkennen van de moge-
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lijkheid tot het opzetten van een twee
daagse workshop. Doel van deze 
workshop is om samen met de maritie
me industrie, operators, gebruikers en 
maritieme administraties te discussiëren 
over de toekomst van het maritieme ra
dioverkeer. De uitkomst van deze 
workshop vormt tevens het startpunt 
voor de Europese voorbereiding van de 
komende WRC's. Daarmee is tevens 
het belang aangegeven dat in elk geval 
door de CEPT en de EC wordt gehecht 
aan intensievere samenwerking met de 
industrie en gebruikers bij de voorberei
ding van WRC's.

Tot zover het verslag van de WRC'97 
en korte vooruitblik op de komende 
WRC's. De termen Little LEO's, MEO's, 
Big LEO's, Quasi LEO's, S-PCS etc. heb 
ik bewust niet nader verklaard. In één 
van de volgende nummers van Schip &

Werf de Zee zal de Rijksdienst voor Ra
diocommunicatie verslag doen van de 
ontwikkelingen op satellietgebied en 
zullen we proberen een beeld te schet
sen van de mogelijke gevolgen voor de 
scheepvaart.

Nationale implementatie van de ‘Final 
Acts’
Tenslotte de vraag wat de gevolgen zijn 
voor de Nederlandse scheepvaart van 
de WRC'97. Op dit moment wordt 
door de Rijksdienst voor Radiocommu
nicatie de implementatie van de 
WRC'97 uitkomsten voorbereid. De 
RDR zal dat doen in goed overleg met 
vertegenwoordigers van zee-, binnen- 
en pleziervaart samen met de meest 
betrokken administraties. Het is op dit 
moment te vroeg om aan te geven wel
ke veranderingen er zullen plaatsvin
den. Beslissingen moeten mogelijk wor

den genomen ten aanzien van:
• noodzaak en wenselijkheid over te 

gaan tot 12.5 kHz raster voor de 6 
bestaande UHF-kanalen;

• gebruik van "vrijgekomen" 
VHF-kanalen;

• gebruik van 10 kHz voormalige 
beschermband rond 500 kHz;

• gevolgen van introductie van de 
'Long Range' en de 'Short Range' 
certificaten;

• het beheer van de database voor het 
CMDSS;

• voorlichting aan gebruikers, onder
wijs en anderszins betrokkenen.

Tegelijkertijd start de RDR weer met de 
voorbereiding van de komende WRC. 
Gegeven het eerder geschetste belang 
van die WRC is de inbreng van de Ne
derlands maritieme vertegenwoordi
gers meer dan ooit gewenst.

Dieselnieuws
New factory first
The first engine from MAN B&W's new 
1,500m2 two-stroke facility has finished 
its pre-delivery tests. Engines up to 
12,650 kW equating to a 8S5 0MC-C - 
can be produced in the new facility at 
the Alpha Diesel plant in Frederiks- 
havn, Denmark. (See SWZ 02/98)
This has made it possible for MAN 
B&W to add two-stroke options to its 
range of propulsion packages. First off 
the new production line was a 
10S35MC unit which produces 
7,OOOkW (9,500 bhp) at 170 rev/min 
and is destined for a 12,500 dwt con
tainer vessel being built in Turkey.
MAN B&W  has produced a multi-me
dia presentation of its LI 6/24 on CD- 
rom which includes a computerised 
version of the project guide. In the ge
neral description category an outline 
of the engine allows the operator to 
click on any part for which details are 
required. Main particulars, dimensions 
and hard copies of outline drawings 
(at 1:100 scale) can all be obtained fr
om the CD.

Sulzer T engines get Power Boost 
Wartsila NSD has announced a 7%  in
crease in power for the RTA48,58 and 
68T engines. Designated the B ver
sion, the BMEP has been increased fr
om 18.2 to 19 bar and the running 
speed has also been raised. B versions 
will run alongside the A version for so
me time, both have 5-8 cylinder op
tions and are equal in terms of specific 
fuel consumption. Weights and di
mensions are not significantly chan
ged while TBO's remain unchanged. 
The company says that while the

uprating involves only minor enginee
ring changes, it is not possible to upra- 
te existing engines.
Currently there are a total of 110 
RTA48T and 58T engines on order, 
although none have been received as 
yet for the 68T. The first B versions will 
be of the RTA48T and will be built du
ring the year by Diesel United.

MaK's M20 on the move 
Production of MaK's M20 is being 
moved to Caterpillar's plants in Lafay
ette, Indiana which produces the 
3500 and 3600 engines. Pilot produc
tion has started and the first two M20s 
built in the USA have been delivered 
to a Dutch customer. Behind the mo
ve is the different production philos
ophies of the two plants, says John 
Phipps, mediumspeed product ma
nager for Caterpillar in the USA. Kiel is 
set up to build larger engines, while 
Lafayette has its production technolo
gy geared for engines in the 17 - 28 
cm ibore range, he says. Engineers fr
om Kiel are working in the USA, and 
Mr Phipps says there is no predetermi
ned time for the transfer to be com
pleted. "It will have to fit in with com
mitments for both plants and for the 
customers", he says. Removing M20 
production from Kiel allows space to 
increase production of the MaK M32 
engine in line with Caterpillar's stated 
aim. It will also allow room to manu
facture the new M43 due out later this 
year (The Motor Ship, July 1997).

Major investment in vessels.
Dutch-based Smit International has 
purchased two 17,394 gt LASH-car- 
riers, the Danube Shuttle and the Da

nube Express. This major acquisition 
by Smit underlines the Group's eager
ness to further strengthen its already 
significant position in the offshore in
stallation market and stay a front-run
ner in the heavy transport sector.
The sale of Smit's Offshore Supply fleet 
to Seacor in late 1996 and the new 
shareholding through the Amsterdam 
Stockexchange has created the oppor
tunity for the Group to strengthen its 
position on a worldwide baas in mari
time contracting, salvage and ocean 
towage and harbour towage. In the 
latter area Smit announced the acqui
sition of four versatile coastal/harbour 
tugs (60 tonnes bollard pull) on De
cember 12.
The Danube Shuttle will be converted 
into a very large multi-purpose offsho
re installation vessel. She will be equip
ped to undertake heavy moorings, 
flexible risers and towlines projects. 
The vessel will have outstanding work 
capabilities in remote and deepwater 
areas.
Smit already enjoys a strong position 
in the market for mooring installation, 
pretensioning and hook-up activities 
for FPSOs and other mobile produc
tion and storage systems. This vessel 
will be capable of installing a 12-leg 
mooring system in one trip, ensuring 
technical and economical competiti
veness. The vessel will also be suitable

for ROV support, flexlay and cable- 
laying tasks. The areas of operation will 
include the North Sea, West Africa, 
Brazil and Gulf of Mexico.
The Danube Shuttle, built in 1984, has 
a length overall of 157.78 m and a 
breadth of 29 m. The aim is to have 
the vessel ready for the 1999 offshore 
North Sea season. When ready, it will 
have a dynamic positioning system, 
moon-pools, a large helideck and a 
150 tonnes revolving crane. The maxi
mum payload of the deck, in this role, 
will be 6,500 tonnes.
The Danube Express - built in the sa
me year - is an identical sister of the 
Danube Shuttle. This vessel will be in
troduced by Smit in the heavy trans
port market during early 1998. The 
vessel can carry 8,000 tonnes and is 
ideal for float-in cargo, due to its capa
city to submerge. With this vessel, 
Smit is adding a selfpropelled heavy 
transport vessel to the Group's recent
ly fully upgraded fleet of non-self-pro- 
pelled heavy semi-submersible trans
port vessels. This new mix will enable 
the Group to respond even more flexi
bly to the demand of clients in today's 
heavy transport market.

Informatie: Mrs E.P. Lastdrager, Smit, 
The Netherlands Tel:
+31.10.4549911.

Engine RTA48T RTA58T RTA68T
Version A B A B A B
BMEP (bar) 18.2 19.0 18.3 19.0 18.2 19.0
kW/Cyl 1,360 1,455 2,000 2,150 2,750 2,940
Speed (rev/min) 99-124 102-127 82-103 84-105 74-92 75-94
Piston speed (m/s) 8.27 8.5 8.29 8.5 8.34 8.5
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J.G. SCHOO & CO.
Consulting Engineers & Marine Surveyors

J.G . SCHOO &  CO. is een reeds meer dan 50 jaar bestaand expertise- en adviesbureau op maritiem en 
technisch gebied met een uitstekende internationale reputatie. Ter versterking van het team wordt gezocht 
naar een werktuig- en scheepsbouwkundig

EXPERT
Deze zal na een inwcrkperiode worden ingeschakeld bij het verrichten van expertisen op maritiem en 
industrieel gebied zowel in binnen- als buitenland.

Voor deze zelfstandige en afwisselende functie wordt een kandidaat gezocht vanaf ongeveer 30 jaar die bekend 
is met de technisch/nautische aspecten van de scheepvaart en die op basis van kennis en commerciële 
vaardigheden met mensen kan omgaan en onderhandelen.

De gedachten gaan uit naar een scheepswerktuigkundige ’C ’-niveau dan wel HTS-werktuigbouw met 
voldoende ervaring. Kandidaten met ervaring op het vakgebied genieten de voorkeur.

Eigenhandig geschreven brief met uitvoerige gegevens te sturen aan:

J.G . SCHOO &  CO., Coolhaven 104c, 3024 AJ Rotterdam.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor verdere informatie omtrent het vakgebied kimt U de website bezoeken op (
http://www.mediaport.org/~schooco   ̂̂ -------

Kahn Scheepvaart een dynamisch Rotterdams bedrijf met 
60 medewerkers, treedt op als algemeen agent voor Jumbo Shipping Company 
S.A., een toonaangevende rederij gespecialiseerd in zware lading en 
projectlading, met 10 eigen schepen met een hefcapaciteit tot 1000 ton. Jumbo navigation n.v.

In verband met uitbreiding van de vloot en toename van de werkzaamheden zoeken 
wij een

scheepsbouwkundig 
medewerker m/v

voor het voorbereiden en uitwerken van laad/los operaties voor bijzondere zeetransporten; 
het maken van stabiliteits- en sterkteberekeningen; projectbegeleiding en tekenwerk (AutoCad).

Opleiding: HTS-Scheepsbouwkunde; leeftijd tot ongeveer 30-35 jaar. Goede kennis van de Engelse 
taal in woord en geschrift. De juiste kandidaat is collegiaal, moet goed kunnen werken in teamver
band en is bereid om te reizen.

Sollicitaties voorzien van een curriculum vitae kunt U richten aan:
Kahn Scheepvaart B.V. Haringvliet 100 - 3011 TH Rotterdam t.a.v. dhr. C.P.B. Smit

http://www.mediaport.org/~schooco


A F S T U E E R S C R I P T I E S d o o r  M a r c u s  v a n  V e e n

Een proeve van bekwaamheid
Een samenvatting van een afstudeerscriptie die is gemaakt door Marcus Veen voor zi|n afstuderen aan de 
Technische Hogeschool voor Olie-& Gastechnologie "Noorderhaaks” te Den Helder in juni 1997.

In het laatste jaar van mijn studie Pro
ductie Technologie aan de Technische 
Hogeschool voor Olie-& Gastechnolo
gie "Noorderhaaks" te Den Helder heb 
ik mijn afstudeerscriptie geschreven bij 
het bedrijf STORK (Comprimo) Engi- 
neers & Contractors (SE&C) te Amster
dam.

Tijdens mijn stage bij AMOCO Nether- 
iands B.V. te 's-Gravenhage ben ik voor 
het eerst in contact gekomen met dit 
ingenieurs bureau, omdat de piek gas 
installatie in Alkmaar van AMOCO o.a. 
door SE&C is ontwikkeld.
Bij SE&C is mij toen de mogelijkheid 
gegeven om op de afdeling Gas Tre- 
ating and Sulphur Technology mijn af
studeerscriptie te schrijven. Omdat er 
nogal wat verschillende zwavelwin- 
ningsprocessen worden toegepast met 
verschillend energie verbruik en rende
ment was het interessant om eens op 
een rijtje te zetten hoe de thermodyna
mica zich verhield tussen de vier meest 
toegepaste zwa velwi n n i ngs processe n.

Deze vier zwavelwinningsprocessen zijn 
het:
- Claus-proces;
-SUPERClAUS-proces;
- SCOT-proces (

Shell Claus Offgas Treating);
- CBA (Cold Bed Adsorption) proces.

Bij dit onderzoek heb ik als hulpmiddel 
gebruik gemaakt van een Exergie-ana- 
lyse. Het begrip Exergie zal waarschijn
lijk niet bij ieder even bekend klinken 
zodat het om een kleine uitleg vraagt. 
Exergie zet eigenlijk het mes in het be
grip Energie door het te verdelen in 
Exergie en Anergie. Exergie is dan het 
gedeelte van de Energie waar daadwer
kelijk arbeid mee kan worden verricht, 
terwijl Anergie geen arbeid kan verrich
ten. Samen zijn Exergie en Anergie al
tijd gelijk aan de Energie. De eerste 
hoofdwet in de thermodynamica zegt 
dat energie niet verloren kan gaan, maar 
de hoeveelheid arbeid (dus Exergie) die 
kan worden geleverd kan wel verloren 
gaan. Een Exergie-analyse moet dan ook 
altijd samen met een kloppende ener
giebalans worden uitgevoerd.

Bij de onderzochte zwavelwinningspro
cessen wordt feitelijk bij allemaal ele
mentair zwavel gewonnen door het 
zuur gas (H2S) wat op elke raffinaderij 
wel vrij komt, te verbranden over een 
katalysator. Door de verbranding komt 
echter enorm veel energie vrij welke zo 
veel mogelijk in de vorm van stoom 
moet worden teruggewonnen om het 
energie verlies te beperken. De onder
zochte zwavelwinningsinstallaties heb
ben nogal een verschillend thermisch 
rendement en het doel van mijn scrip
tie was om eens op een rijtje te zetten 
hoe nu de zwavelwinning en het ener
gieverbruik zich verhouden.

Om tot een goede vergelijking te ko
men moeten de installaties wel een zelf
de hoeveelheid H2S omzetten zodat ge
keken kan worden hoe het met de 
energiebalans zit. Daarom zijn deze 
processen met behulp van computer 
programma's gesimuleerd en van een 
zelfde hoeveelheid zuur gas voorzien. 
Vervolgens is van de processen een 
kloppende energiebalans gemaakt en 
daarna is als hulpmiddel nog een Exer
gie-analyse uitgevoerd.

Uit de resultaten bleek heel duidelijk dat 
hoe meer zwavel er gewonnen wordt 
hoe meer energie er verloren gaat. Dat 
komt omdat de installaties steeds uitge- 
breider worden om de laatste twee a 
drie procent H2S nog om te zetten in 
elementair zwavel. Hierbij is het ook 
technisch noodzakelijk om de tempera
turen in het proces te verlagen.

De energie die dan vrijkomt, wordt te
ruggewonnen door (bruikbare) stoom 
te ontwikkelen en omdat de tempera
tuur van de stoom dan zo laag werd 
was het praktisch niet meer bruikbaar 
om in een andere installatie nog iets 
mee te verwarmen. Zo was het ver
band te verklaren tussen een hogere 
zwavelwinning en een lager thermisch 
rendement.
Wat betreft de Exergie-analyse viel het 
op dat de verschillen tussen de onder
zochte processen niet zo groot waren. 
Van de ingaande potentiële arbeid 
(Exergie) werd eigenlijk maar rond de

tien procent terug gewonnen in de 
vorm van stoomproductie. Dat was bij 
alle processen ongeveer in die orde. De 
verklaring is te vinden in de hoge zwa
velwinning (bij alle onderzochte pro
cessen tussen de 97 en 99,9 %). De 
meeste ingaande Exergie wordt feitelijk 
terug gewonnen met de zwavel. De to
tale Exergie wat in een proces gaat be
staat grotendeels uit de verbrandings- 
warmte van H2S. Het gevormde 
elementaire zwavel heeft ook nog 
steeds een behoorlijk grote verbran- 
dingswarmte wat een groot deel van 
de totale uitgaande Exergie beslaat. Het 
is daarom niet verwonderlijk dat maar 
zo weinig Exergie daadwerkelijk wordt 
teruggewonnen met het stoom. Het 
probleem hierbij is dat de gevormde 
elementaire zwavel feitelijk een soort af
valproduct is waar hooguit nog kunst
mest van wordt gemaakt, of in de che
mische industrie verder als grondstof 
wordt gebruikt voor het een of ander 
zuur. Maar de Exergie is in het proces 
verder niet meer te gebruiken.

Een Exergie-analyse zou een goed hulp
middel zijn als in de toekomst een in
stallatie wordt verbeterd wat betreft zijn 
thermodynamica. Deze methode geeft 
een wat andere kijk op de thermodyna
mica omdat het de kwaliteit weergeeft 
van een energieomzetting wat eigenlijk 
heel erg logisch klinkt.

Mijn afstudeerperiode bij SE&C op de 
afdeling Gas Treating and Sulphur 
Technology is mij zo goed bevallen dat 
ik heb gesolliciteerd en met succes zo
dat het niet eens nodig was om mijn 
bureau op te ruimen.
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Maritime Search
Nieuwe Informatierubriek in 
Schip en Werf de Zee Maritime Sea

Schip en Werf de Zee is al meer dan 75 jaar het toonaangevende vakblad voor technische professionals 
in de scheepvaart. Dit maritieme vakblad bereikt iedere maand meer dan 4500 betalende abonnees, 
waaronder vele 'beslissers' in de scheepvaartsector zoals de leden van de Nederlandse Vereniging 
van Technici op Scheepvaartgebied - NVTS.

De nieuwe rubriek Maritime Search is dan ook de manier om deze professionals over uw product of 
specialisme te informeren. Maritime Search geeft maandelijks een overzicht van het aanbod, onder 
door u zelf gekozen trefwoorden. Zo maakt u, voor maar ƒ  50,- per uitgave, de search naar uw bedrijf 
een stuk eenvoudiger!

Maritime Search biedt u de mogelijkheid uw bedrijf en specialismen te vermelden in Schip en Werf 
de Zee. Graag ontvangen wij uw opgave middels dit formulier. U kunt uw hoofdactiviteit als rubriek 
toevoegen aan de bestaande rubrieken.

Ondergetekende

Firma

Adres

Plaats

Contactpersoon

Telefoon

Fax

E-mail

Postcode

Verzoekt te plaatsen per: ....../ ......../1998,

maximaal 6 regels per plaatsing gedurende 11 opeenvolgende uitgaven.

U  vermelding in Maritime Search: f50,- per rubrieksvermelding, per uitgave 
□ inclusief logo: f100,- (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)



V E R E N I G I N G S N I E U W S

100 JAAR JONG

NEDERLANDSE 
VERENIGING  

VAN TECHNICI 
OP SCHEEPVAART 

GEBIED
Nethertands 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 'laat- 
ste-kans-kaart' in het decembernum
mer. Het feest zal plaats vinden op za
terdagavond 16 mei 1996. De gele
genheid voor opgeven sluit op 1 april.

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 worden alle le
den en begunstigers van de NVTS uit
genodigd. Zie de uitnodiging in dit 
nummer.

Wacht niet langer met opgeven! Doe 
het nu!

I n  M e m o r i a m

W A  de Römph

Op 5 januari 1998 is te Vlaardingen 
overleden de heer W A  de Römph, 
oud-expert. De heer Römph was 78 
jaar en ruim 47 jaar lid van de NVTS.

A. Goedhart

Te Steenbergen is op 7 december 
1997 overleden de heer A. Goedhart, 
oud-dokmeester CSM/Shell te Willem
stad (Curaïao). De heer Goedhart was 
84 jaar en ruim 34 jaar lid van de 
NVTS.

B a l l o t a g e

Voorgesteld voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

R.|. van Leeuwen
Projectleider Tille Shipyards, Kootster- 
tille
Burg. Brouwersstraat 15, 9893 PE 
Gamwerd
Voorgesteld door A.D. de Jonge 
Afdeling Noord

Ing. I van der Linden 
Gepensioneerd
Pauwenstein 2, 2289 RT Rijswijk 
Voorgesteld door M. Heynsbroek 
Afdeling Rotterdam

D. Moerbeek
Oud-Werktuigkundige Holland-Ameri
ka Lijn
De Walestraat 28, 4371 CD Koudeker- 
ke
Voorgesteld door P. Mast 
Afdeling Zeeland

H. Moorlag
Hoofd Calc./inkoop Recon Technische 
Installaties, Groningen 
W. Bergstraat 19,9611 ER Sappemeer 
Voorgesteld door H.P.j. Thiecke 
Afdeling Noord

Ing. J.C.A. Philipsen 
Scheeps-en werktuigkundig Expert, 
Expertise-en taxatiebureau Bosdijk
B.V., Poortugaal
Cantharel 28, 2925 Dj Krimpen aan 
de Ijssel
Voorgesteld door J.W. Luteijn 
Afdeling Rotterdam

S. van der Veen
Bedrijfsleider Tille Scheepsbouw, Koot- 
stertille
Sye Hesterstraat 27, 9287 LH Twyze- 
lerheide
Voorgesteld door A.D. de Jonge 
Afdeling Noord

R. Vellinga
Gezagvoerder Vaarwegmarkerings- 
dienst, Scheveningen 
Zeevaartschoolstraat 5, 8881 AN Ter- 
schelling-West
Voorgesteld door W.G. Gerrits 
Afdeling Noord

F.T.A. Voesenek
Docent Scheepvaart-en Transportcol
lege, Rotterdam
Acaciadreef 21,4851 BL, Ulvenhout 
Voorgesteld door H. Hollander 
Afdeling Rotterdam

Voorgestekl voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP

AH.W. de Bock

Student Marof Maritiem Instituut "De 
Ruyter", Vlissingen 
Goudhaver 42, 3892 BL Zeewolde 
Voorgesteld door A. de Groot 
Afdeling Zeeland

D.J. van der Zwaard
Student Marof Maritiem Instituut "De
Ruyter", Vlissingen
Paardenweide 227,1689 MN Zwaag 
Voorgesteld door A, de Groot

Gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

G. Hoekman 
Ing. W.|. Krijnsen 
J.C.M. van Riel 
Ing. A.J. Rooks 
K.C. Wijnen 
Ir. J.D. Wilgenhof

k

Gepasseerd voor het 
BELANGSTELLEND LIDMAAT
SCHAP

A  Boerma 
J.C.P. Dijckmans 
M. Visser 
P.G.C.deWoH

Gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP

S. Ahmetovi 
Mevr. C. Bruinooge
C.D. Ernst
D.P. Fehrenbach 
H.G.D. de Jonker
E.J. Lunenborg
H.J. Oost 
B.G.J.M. Peeters 
B.B. Prins
B.J. Scheeffer 
M.J.P. Thijssen 
L.T.G. Verheijen 
J. Verspuy
F.C. Weijers 
B Wouters

PARTNERS IN
R E L IA B IL 1 T T
D.B.R. Is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf / DfiR 1

en is gespecialiseerd in het vervaardigen en / . v^ ^ ê G M E N te a i 
leveren van alle soorten aggregraten zoals / (binnon V‘ an  
generatorsets, pompsets, compressorsets / en g , o ,0 

en hulpsets, geheel volgens de wensen van / 
de klant en overeenkomstig de eisen van I  • gfl[jshc,,,i 

alle classificatiebureaux tot een electrisch / * w eg ' l ' n ^ IB" w
vermogen van ruim 1000 kW. Van el onze ------^ rb o u jJ

producten heeft D.B.R. een uitzonderlijk grote 
onderdelenvoorraad. D.B.R. beschikt over een eigen werkplaats 
met servicedienst e G EN W 0 0 R D |GH*6 ‘

IM PO RT

nubbeiwand'9®
^fpu'tleid'ngen

H y d ra o '^

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

ONRI organisatie van ingenieurs
bureaus
De afsluiting van het lustrumjaar 1997 
betekent voor de ONRI tevens een 
nieuw begin. Per 1 januari 1998 is de 
overgang van beroepsorganisatie naar 
brancheorganisatie geformaliseerd. 
Leden van de ONRI zijn niet langer in
dividuele raadgevende ingenieurs 
maar raadgevende ingenieursbureaus. 
In de naam van de ONRI is dat tot uit
drukking gebracht door "Orde van 
Nederlandse Raadgevende Ingeni
eurs" te wijzigen in "Organisatie van 
Nederlandse Raadgevende Ingeni
eursbureaus".
De ledenvergadering van de ONRI 
stelde in juni een ingrijpende statuten
wijziging vast, die deze omvorming 
mogelijk maakt, In de nieuwe situatie 
worden de bureaus toegelaten tot één 
of meer vakafdelingen of -gebieden. 
Dat gebeurt op advies van de nieuwe 
Commissie van Toelating. Deze inde
ling is van belang omdat de bureaus 
per vakgebied aangeven aan welke 
medewerk(st)ers het predikaat "Raad
gevend Ingenieur ONRI" dient te wor
den toegekend. De bureaus bepalen 
zelf wie zij voor toekenning van het 
predikaat in aanmerking willen laten 
komen.
Om in aanmerking te komen voor dit 
predikaat moet men een gekwalifi
ceerde opleiding hebben en een zoda
nige ervaring als adviseur bezitten dal 
men "zelfstandig en met vrucht" 
werkzaam kan zijn. Het bestuur van de 
ONRI beslist over de toekenning van 
het predikaat, De huidige persoonlijke 
leden krijgen automatisch het predi
kaat voor het vakgebied waarop zij tot 
nu toe persoonlijk lid waren.

De ONRI is de brancheorganisatie 
van raadgevende ingenieursbureaus. 
Bij de ONRI zijn ongeveer 280 bureaus 
aangesloten met in totaal 25.000 me
dewerkers, waarvan de helft academi
ci èn mensen op HBO-niveau, en
8.000 andere technici. De omzet van 
de bij de ONRI aangesloten ingeni
eursbureaus bedraagt ongeveer 3,5 
miljard gulden.

Informatie: drs. M.A.|. Donckers, 
ONRI-secretariaal.
Tel: 070.3630756; fax: 070.3600661

Directiewisseling bij Kroon

Bij Kroon b.v., groothandel voor de 
bouw, scheepsbouw, industrie en bos- 
& tuinbouw, heeft per 9 januari jl. een 
directiewisseling plaats gevonden. De 
huidige algemeen directeur en eige
naar, de heer L.C.J. Kroon, droeg zijn 
functie over aan ing. K. Boskers, die 
sinds 1 juni 1996 als adjunct-directeur 
aan de groothandel is verbonden. Ei
genaar Kroon zal vooralsnog als mee
werkend commissaris binnen het be
drijf actief blijven, waarbij hij zich zal

richten op een aantal specifieke pro
jecten. Op deze wijze blijft het bedrijf 
gebruik maken van zijn ervaring, op
gedaan gedurende een lange staat 
van dienst. De heer Kroon kwam, als 
vertegenwoordiger van de derde ge
neratie, in 1954 in dienst van het fami
liebedrijf. Zijn opvolger, de 36-jarige 
Klaas Boskers, is na zijn opleiding HTS- 
bouwkunde, werkzaam geweest als 
buitendienst-medewerker en verkoop
leider in aanverwante branches en was 
voorlaatst verbonden als vestigingslei- 
der bij een staalgroothandel.
Kroon kent naast de hoofdvestiging in 
Hoogezand nevenvestigingen in Gro
ningen, Winschoten en Veendam. Het 
bedrijf onderging in de laatste jaren 
een spectaculaire groei. De basis voor 
het bedrijf werd in 1908 gelegd door 
Mattheus Kroon, jarenlang was de on
derneming gevestigd aan de Hoofd
straat in Hoogezand-Sappemeer. Als 
gevolg van een gestage expansie ont
stonden daar ruimteproblemen. In 
1992 betrok Kroon om die reden een 
nieuw pand aan de Zwedenweg, op 
het Hoogezandse industrieterrein 
"Martenshoek". Vanaf dat moment 
ontwikkelde Kroon zich voortvarend. 
In 1994 werd de Groninger groothan
del Knaap overgenomen en in 1996 
werden de in respectievelijk Winscho
ten en Veendam gevestigde ijzerhan
del Bosker b.v. en ijzerhandel Carel 
Windt b.v. aan het bedrijf toege
voegd. In vier jaar tijd groeide hel per
soneelsbestand uit van 45 naar thans 
110 medewerkers.
Naast een gezonde positie die het be
drijf in de noordelijke markt in neemt, 
is Kroon nationaal en internationaal 
actief als toeleverancier voor de 
scheepsbouw. Daarnaast maakt d in 
Groningen gevestigde design shop 
voor hang-en sluitwerk "Klinkklaar' 
deel uit van het bedrijf.

Informatie:
Kroon, Zwedenweg 2, Postbus 59, 
9600 AB Hoogezand,
Tel: 0598.394899, fax: 0598399611.

MARITIME 
SEARCH

De nieuwe 
rubriek om de 'beslisser1 
in de scheepvaartsector 

over uw product of 
specialisme te 
informeren.

VUL NU DE BON 
OP PAG. 48 IN!

j) U K D n a r O n

* Ostermann know-how en documentatie vanaf 1946
*  Praktijkgerichte ontwerpen en adviezen *  Uiterst geavan
ceerde Computer Aided Design * Produktie uit een nieuwe 
uiterst moderne gieterij *  Gemotiveerd team ontwerpers 
en konstrukteurs * Optimale prijs/kwaliteitverhouding

*  Uitgebreid Servicenet

Antwerpse Motorenwerke B.V. I Elzasweg 12 / B-2030 Antwerpen 
Telefoon (00-32) 35 41 92 33/Telefax (00-32) 35 4102 12 

24 uur te bereiken via voice-mail 0032 (0) 3 541 92 33

Ostermann gebruikers 
doen nu zaken met...

GEA Ecoflex Nederland 
Postbus 41 ■ 6566 ZG Millingen aan de Rijn 
Tel.: (0481) 43 48 20 • Fax: (0481) 43 47 13 
E-mail: ecoflexOtip.nl

The Heat Exchanger. 
The Knowledge.
The Products.

/ ?  r~ A  GEA Ecoflex
V J  L -  /  \  Nederland
Leading Technologies. Individual Solutions.

GEA Ecoflex is het synoniem voor 
platenwarmtewisselaars.
GEA Ecoflex heeft niet alleen een 
breed aanbod topproducten, maar 
heeft ook de specialistische kennis 
en erv aring in huis om u optimaal 
te adviseren en te begeleiden bij 
de implementatie van de platen- 
warmtewisselaars.
Daarnaast kan Ecoflex, als dochter 
van GEA, te allen tijde maximaal 
profiteren van alle aanwezige 
know-how binnen het concern.

Als u voortaan aan platenwarmte
wisselaars denkt, denkt u dus aan 
GEA Ecoflex: The Heat Exchanger!

GEA Ecoflex:
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N a t i o n a a l

Scheepvaart en Transport 
College

Hier starten in de komende maanden 
de volgende cursussen:

Cursus V loe ibare  Lading, T a n 
kopslag, Tankm eten en Bereke
nen
Data: Tijdstippen, startdatum en in- 
houd van de cursus kunnen flexibel 
worden ingevuld, rekening houdende 
met de wensen van de opdrachtgever 
Doel: Het vermeerderen van de vak
kennis van mensen die betrokken zijn 
bij het laden en lossen van tanksche
pen
Duur: 6 dagdelen, start bij voldoende 
deelname (16 personen)
Werkvorm: Theoretische inleidingen 
door een vakdocent (70%) en oefe
ningen in de praktijk (30%)
Verklaring: Indien een deelnemer de 
eindtoets met positief resultaat heeft 
afgelegd, wordt hem/haar een verkla
ring uitgereikt 
Kosten: ƒ  1.500,- 
Inhoud:
• Handelskennis, oliehandel, 

ladingpa pieren;
• Berekeningen, A.S.T.M. tabellen, 

tankta bellen;
• Taak van de Nederlands Meetinsti

tuut, afd. Ijkwezen;
• Meet-en monstermateriaal;
• Maken van berekeningen en bin- 

nenmaatrapporten van tanksche
pen;

• Monstemame vloeibare producten;
• Controleaspecten van het laden en 

lossen van tankschepen.

Informatie: Scheepvaart en Transport 
College, Rotterdam, Cursussen, be
drijfsopleidingen en trainingen, Soer- 
weg 31, 3088 CR Rotterdam,
Tel: 010-429 81 77, 
fax:010-49515 08

Expositie Nautisch Antiek
19 maart-26 april Schreierstoren, Am
sterdam
De torenkamer van Nautische boeken 
en zeekaartenhandel L.J. Harri in de 
Schreierstoren zal het passende decor 
vormen voor een bijzondere verkoop
tentoonstelling van Nautisch antiek en 
Maritieme oudheden.
De expositie is gratis toegankelijk via 
de winkelingang aan de Gelderseka- 
de. Openingstijden: 19 maart tot en 
met 26 april, elke dag tussen 10.00 en 
18.00. Tel: 020.6248052.

W E M T conference 1998
12-14 April 1998
Conference of the Netheriands Society 
for Maritime Technology Rotterdam,

The Netheriands
Contact: Netheriands Society for Mari
time Technology, Secretary J. M. Velt- 
man.
Tel:+31.10.2410094, 
fax: +31.10.2410095

Jubileum congres V H TO
26 maart 1998
De Stichting Vrouwen en Hoger Tech
nisch Onderwijs presenteert op haar 
jubileumcongres in de "Eenhoorn" te 
Amersfoort de resultaten van een on
derzoek over loopbaanstrategieën en 
carrièrepaden van vrouwelijke en 
mannelijke hto-ingenieurs.
Voor informatie:
VHTO, Europa boulevard 23, 1079 PC 
Amsterdam.
Tel: 020.5469155, fax: 020.5469112, 
E-mail:vh to@vhto.nl.

Expositie "D e geschiedenis van 
de O ple id ing to t Scheepswerk- 
tu ig kun d ige"
18 april t/m 17 mei 1998
In het Open Haven Museum, KNSM- 
laan 311 te Amsterdam, wordt een ex
positie georganiseerd betreffende de 
Eerste Middelbaar Technische School 
van Nederland, tevens Kweekschool 
voor Machinisten.
Deze expositie wordt georganiseerd 
door de Vereniging Oud-studenten 
Technisch Maritiem onderwijs "Am
sterdam".
Bij het opheffen van de school werd 
het omvangrijke archief van 120 jaar 
technisch maritiem onderwijs overge
daan aan de vereniging van oud-stu- 
denten.
De openingstijden van het museum 
zijn:
Woensdag t/m zondag van 13.00 tot
17.00 uur.
Informatie:
Tel: 075.6401440, of 0226.351776.

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

Met dank aan het Maritiem Informatie 
Centrum

April 1998

Datum onbekend, Portsmouth, UK 
Th e  M odern Yacht, International 
conference
Contact: RINA, 10 Upper Belgrave 
Street, LONDON SW1, UK.
Fax:+44.171.2595912

14-17 Shanghai, China
China Fast fe rry  and Com m ercial
craft show
Contact: Proshow, Simon Connolly 
Tel:+44.171.3767777, 
fax:+44.171.3520818,
E-mail: prospace@,compuserve.com

15-17 HMS Sultan
INEC 98, 4 th  International Naval 
engineering Conference
Contact: IMarE, Anna Evripidou 
Tel: +44.171.4882084. 
fax:+44.171.4881854,
E-mail: ae@tmare.org.uk

21-23 Brighton, UK
SASMEX International 1998, 11th 
Safety at sea m arine electronics 
Exhibition and conference
Contact: Gillian jones, DMG Business 
Media Ltd
Tel:+44.1737.768611,
Fax:+44.1737.760564,
E-mail: sas@dmg.co.uk
22-23 London, UK

Subsea Controls and Data acqui
sition, cost effective "challen 
ges" fo r  a geographically expan 
d ing  Industry, International con
ference
Contact: Society for Underwater Tech
nology, Innovation Centre, Explora-

tion Drive, Offshore Technology Park, 
Bridge of Don, Aberdeen AB23 8GX, 
UK.
Tel:+44.1224.823637, 
fax: +44.1224.820236

May 1998

4-7 Houston, USA
30th O ffshore  Technology C on 
ference
Contact: OTC, telex 75083-3836 
U.S.A.

4-7 Perth, Australia
LNC 12, 12th International confe
rence & exhibition on liquefied 
natural gas
Contact: LNC 12 NOC Secretariat, 
C/-The Australian Gas Association, 
GPO box 323, Canberra ACT 2601, 
Australia.
Tel:+61.6.2473955, fax: 
+61.6.2471554, E-mail: 
canberra@ausgas.afn.au
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Maritime Sea:
• BEDRIJVEN IN DE MARITIEME SECTOR •

■ Lifeboots/Reddingsboten

' i f e '
Polyrep B.V.
Postbus 2045 
2930 AA Krimpen a/d Lek 
Tel. 0180 -513050 
Fax 0180-519429 
E-mail: matracon@glo.be

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

■ Dekwerktuigen en 
startluchtcompressoren
Van Eijle 
Postbus 129 
31 30 AC Vlaardingen 
Tel. 010 - 2485630

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

Novenco b.v.
HI-PRES Marine Department 
Bergweg-Zuid 115 
2661 CS Bergschenhoek 
Tel. 010-5214144 
Fax 010-521 3586

■ Inspectie Reparatie

Polyrep B.V.
Postbus 2045 
2930 AA Krimpen a/d Lek 
Tel. 0180-513050 
Fax 0180 -519429 
E-mail: matracon@glo.be

■ Polyester Reparatie

Polyrep B.V,
Postbus 2045 
2930 AA Krimpen a/d Lek 
Tel. 0180-51 3050 
Fax 0180-519429 
E-mail: matracon@glo.be

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

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

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

■  Verta a lb u re a u '}
Uitgeverij SRT 
Postbus 8203 
3301 CE Dordrecht 
Tel. 078-6179117 
Fax 078-6186802

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

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

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

D.G.S.M.
Postbus 581 7 
Bordewijkstraat 4 
2280 HV Rijswijk 
Tel. 070-3955555 
Fax 070-3996274

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

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

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

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

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

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

Kustwachtcentrum Ijmuiden 
Postbus 303 
1970 AH Ijmuiden 
Alarmnummer Kustwachtcentrum: 
0900-0111
Faxnummer Operationele Centrum: 
0255-546599

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

Maritiem Research Instituut 
Postbus 28
6700 AA Wageningen 
Tel. 0317 - 493911 
Fax 0317-493245

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

NVKK, Nederlandse Vereniging van 
Kapiteins ter Koopvaardij 
Delftsestraat 9c,
3013 AB Rotterdam 
Tel. 010-2400592 
Fax 010-2400596

NVTS, Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied 
Mathenesserlaan 185, Rotterdam 
Tel. 010-2410094 
Fax 010-2410095

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

Rotterdam Municipal 
Port Management 
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

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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E Délavai Stork
Demag
Délavai Turbomachinery

Field Service Engineer
Delaval Stork V.o.f. is een 
joint-venture van Mannesmann 
Demag AG en Stork N.V. Deze 
combinatie van bedrijven zorgt 
voor de verkoop, fabricage en 
service van stoomturbines en 
centrifugaal compressoren, 
zowel bestemd voor de 
internationale olie & gas, 
chemische en petro
chemische industrieën als 
voor energiebedrijven.

Binnen onze organisatie is 
momenteel een vacature vrij, 
waarvoor wij een geschikte 
kandidaat (MA/) zoeken voor 
de functie van Field Service 
Engineer.

Functie inhoud:
I Vertegenwoordigt Delaval Stork 

en adviseert onze afnemers in 
binnen- en buitenland bij het op
en inbedrijfstellen van 
compressoren, turbines en 
ketelvoedingpompen, on & 
off-shore.

I Is verantwoordelijk voor de 
overdracht van de geïnstalleerde 
machines aan onze klanten.

I Instrueert het bedienend 
personeel op het gebied van 
bedrijfsvoering en onderhoud.

I Treedt op als trouble shooter en 
technisch adviseur tijdens 
storingen en bij revisies.

Functie-eisen:
I Een grondige kennis van de 

werking van roterende machines. 
Aanvullende specialistische 
kennis van onze producten zal 
gedurende een inwerkperiode in 
ons bedrijf kunnen worden 
verkregen.

I Een grote mate van zelfstandig
heid en geschiktheid voor het 
dragen van verantwoordelijkheid.

I Goede beheersing van de Engelse 
en Duitse taal in woord en 
geschrift.
Schriftelijke rapportage is voor 
deze functie zeer belangrijk.

I Affiniteit met PC en meet- & 
regeltechniek. Kennis van PLC's is 
een pré.

I Ruime ervaring in een dergelijke 
functie.

I Bereidheid tot veelvuldig reizen.
I Opleiding: HBO-wtb of IHTO of 

gelijkwaardig.

Wij bieden:
I Een aantrekkelijke werk

omgeving met een 
concurrerend salaris, 
afgestemd op de zwaarte van 
de functie. Internationale 
contacten zijn een dagelijks 
onderdeel van uw functie.
Een carrière binnen de 
Mannesmann en/of de Stork 
organisatie behoort tot de 
mogelijkheden.
Wij verwachten van onze 
medewerkers klantgerichtheid, 
kwaliteitsbewustzijn en een 
pro actieve houding. Een 
project-matige manier van 
werken kenmerkt onze 
organisatie en u bent in staat 
hierin te participeren.

Sollicitatie:
Indien bovenstaande 
informatie uw interesse heeft 
gewekt, kunt u uw schriftelijke 
sollicitatie richten aan de 
Afdeling Personeelszaken, 
Delaval Stork V.o.f., postbus 
329, 7550 AH Hengelo.
Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met 
de heer J. van der A,
Hoofd Personeelszaken, 
telefoon: 074-2402010.

I
engineering

mannesmann
Demag Delaval
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Verschijnt nu op alle schepen. Overal

“Mobil Rood" is de enige kleur die u nodig 
j  heeft voor al uw vettoepassingen aan 

boord. Dit synthetische smeervet, met uitstekend 
prestatievermogen, heeft tot vele enthousiaste reacties 
geleid in verband met zijn bescherming tegen zeewater, 
roest en corrosie. Onze wetenschappers hebben 
Mobilith SHC 460 zodanig ontwikkeld dat het in al uw 
dek- en machinekamerwerktuigen toegepast kan

worden. Van de noordpool tot de evenaar zullen uw 
machines beter presteren en een langere levensduur 
hebben. U hoeft zich niet langer zorgen te maken als u 
“rood” ziet. Een snelle blik en u weet dat uw werktuigen 
beschermd zijn. Overtuig uzelf waarom wij “Mobil rood” 
in de schijnwerpers zetten. Als u uw “Mobil rood” 
vetmonster nog niet ontvangen heeft, neem dan contact 
op met Mobil Marine Sales op +31 (0) 10 2818400.

Mobil The energy
to make a difference.


