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Bij dit nummer
Een voorwoord van de Voorzitter van 
het Hoofdbestuur van de NVTS.

Ter gelegenheid van de jubileumviering heeft het meinummer van SWZ 
een speciale inhoud gekregen. Tussen de gebruikelijke artikelen zijn 
stukjes gevoegd die enkele bijzondere feiten uit het verleden van de 
NVTS belichten.
De redactie heeft mij gevraagd om een inleiding te schrijven in dit num
m er ter gelegenheid van onze herdenking. Ik wil het echter niet over 
het verleden hebben maar met het oog op de toekomst enkele plannen 
en mogelijkheden aan de orde stellen.

Z o a ls  de leus van de jubileumviering al 
aangeeft: "NVTS Honderd jaar jong", 
blijft de Vereniging onder leiding van 
het Hoofdbestuur streven naar continue 
aanpassing aan de actuele omstandig
heden. En hoe kan dat beter dan luiste
ren naar de leden en dan natuurlijk ook 
naar de jongere leden!
De speciale bijeenkomsten van de jon
gere leden in Rotterdam: "Maritiem en 
jong" in hotel New York elke maand be
tekenen een krachtige impuls voor dit 
streven.

Het is dan ook bijzonder gewenst dat er 
nieuwe bestuursleden uit deze leeftijds
categorie worden geworven, want in al 
de geledingen van de NVTS moeten we 
een goede mix van leeftijden hebben.
Dit wil niet zeggen dat we minder aan 
de ouderen hebben. De ervaring die in 
onze oudere leden ligt opgeslagen is 
een kostbaar goed en omdat het een 
van de doelstellingen van onze vereni
ging is om kennis te verbreiden, kunnen 
we deze belangrijke bron niet missen.

Om steeds voldoende instroming van 
onder af te krijgen, blijft een actieve le
denwerving van groot belang. Dit is niet 
alleen een taak van de besturen en het 
secretariaat maar voor alle leden. Naast 
deze actieve ledenwerving blijft van be
lang het zorgen van goede bekendheid 
van de Vereniging naar buiten die ga
rant staat voor een passieve ledenwer
ving. Met betrekking tot dit punt zijn er 
plannen om, naast de tweejaarlijkse pre
sentatie op de Europort-beurs in Amster
dam nu ook elke twee jaar een stand te 
bemannen op de beurs in Ahoy. Onder
zocht wordt om gedurende beide beur
zen een Ontmoetingsdag Maritieme 
Techniek te organiseren. Hier kunnen 
dan tevens elk jaar weer afstudeerprijzen 
worden uitgereikt.

De organisatie van het jaarlijkse lezin
genprogramma blijft natuurlijk een niet

!
weg te denken taak voor de Vereniging. 
Alle leden worden bij deze uitgenodigd 
om actief mee te doen met het genere
ren van ideeën en onderwerpen van le
zingen.
Om als Vereniging niet achter te blijven, 
willen we de lezingenprogramma's op 
het Internet zetten. Momenteel wordt 
onderzocht of we mee kunnen doen 
met onze uitgever Wyt. Deze is bezig 
met een eigen 'site'. Samen met gege
vens over de maandelijkse inhoud van 
"Schip en Werf de Zee", kunnen we elke 
maand de lezingenprogramma's van al
le afdelingen en andere aankondigingen 
zo vroeg mogelijk op deze manier be- 
kendstellen.

Een hoogtepunt van ons verenigingsjaar 
blijft natuurlijk onze aanstaande jubi
leumviering; ik roep hierbij u allen nog
maals op in grote getale daaraan deel te 
nemen.

Het wordt groots!

Tot in Rotterdam.

Ir. M.|. van der Wal 
Voorzitter Hoofdbestuur.
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J U B I L E U M d o o r  A l g e m e e n  s e c r e t a r i s

NVTS Honderd Jaar Jong
Een Vereniging die honderd jaar bestaat, heeft een zodanige eerbiedwaardigheid bereikt dat de viering daar
van op uitgebreide, doch gepaste wijze moet plaats vinden. Dit zal ook zeker gebeuren.
Het vakblad dat aan deze Vereniging verbonden is, moet tevens aandacht besteden aan deze gebeurtenis.
De inhoud van deze uitgave zal de normale rubrieken bevatten, maar daarnaast aandacht besteden aan de 
geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied.

H e t  door de NVTS uit te geven Jubi
leumboek bevat, op enkele passages 
na, geen geschiedschrijving van de Ver
eniging. Dit boek richt zich meer op de 
ontwikkeling van de maritieme tech
niek gedurende het bestaan van de 
NVTS. De geschiedenis van de NVTS is, 
als geheel gezien, trouwens niet bijster 
interessant.
Wel zijn er hoogtepunten {en diepte
punten) aan te geven.

Uit de nog beschikbare bronnen zijn 
deze saillante gebeurtenissen opge
diept en in dit nummer gepubliceerd in 
de vorm van gedeelten uit notulen en 
verslagen en waar mogelijk voorzien 
van passende illustraties.

Wij beginnen met de publicatie van een 
gedeelte van het verslag van de ge
beurtenissen die plaats vonden in de 
lente van het jaar 1898 en die hebben 
geleid tot de oprichting.

Het volgende is afkomstig uit het eerste 
halfjaarlijkse verslag van de "Vereniging 
van Werktuigkundigen ter Koopvaar
dij" van juli 1898 tot januari f 899.

AD. F, tV. Lichtenbelt, eerste voorzitter

... "Mijne Heren

De aanleiding tot de oprichting van 
deze vereeniging, waarvan het verslag, 
over het eerste halve jaar voor U ligt, is 
wel te zoeken in een gevoel van onvol
daanheid bij de tot voor korten tijd zoo 
op zichzelf staande vakgenooten.

Men kwam tot het besef, dat aan
sluiting wenschelijk was, om daardoor 
ontwikkeling, en goede verstandhou
ding, te bevorderen en middelen te be
ramen om zoo mogelijk elkander in te
genspoed en ramp te steunen.

Op een bijeenkomst van belang
stellenden werd dan ook besloten po
gingen te doen om het gevoelen van 
andere vakgenooten in dit opzicht te 
leeren kennen.

De hier volgende circulaire werd 
opgesteld en aan ± 160 personen ver
zonden:

ROTTERDAM, Februari 1898.

Mijnheer,

Herhaalde malen is reeds door vele 
vakgenooten gesproken over en gewe
zen op het gemis aan eene goed geor
ganiseerde, degelijke Vereeniging voor 
Zeevarende Machinisten.

De drang om hierin verandering te 
brengen, is eindelijk zoo groot gewor
den, dat ondergeteekenden, gesteund 
door vele collega's, het voornemen 
hebben opgevat, de eerste stappen te 
doen tot oprichting van eene als boven 
bedoelde vereeniging, zoowel voor Ne
derland als voor de Koloniën. Volgens 
veler verlangen vragen zij hiertoe de 
medewerking voorloopig van Hoofd
machinisten (gediplomeerd of niet en 
van 2de Machinisten in het bezit van 
diploma B of C, doch allen Nederlander 
zijnde en varende of gevaren hebbende 
op Koopvaardijschepen.

Zulk eene vereeniging zou zeer ze
ker de onderlinge kennismaking en 
waardering kunnen bevorderen en ook 
in staat zijn zedelijken, des gewenscht 
stoffelijken steun te verieenen bij studie,

tegenspoed, ziekte, enz. Zij zou ook tot 
verdere ontwikkeling van den machi
nist moeten strekken, zoowel in moree- 
len zin als wat kennis betreft, dat te ver
krijgen zou zijn door het houden van 
vergaderingen en bijeenkomsten, waar 
gelegenheid is tot het bijwonen van le
zingen over verschillende onderwer
pen, of tot bespreken van vakaangele
genheden. Zoo ook door de vorming 
van eene bibliotheek, de aanschaffing 
van tijdschriften, het rondzenden van 
belangrijke geschriften, enz.

Wanneer zij verder wijzen op het 
noodzakelijke van goede opleidings
scholen, en lettende op het huidige 
streven tot verkrijging van een verplicht 
diploma voor de bemanning van sche
pen varende onder Nederlandsche 
vlag, dan gelooven zij, vooral met het 
goede voorbeeld van de oprichting van 
de vereeniging voor de Zeevaart voor 
oogen, dat het behoorlik is, dat ook de 
Machinisten zich vereenigen.

Zij zijn overtuigd dat hunne denk
beelden bij velen weerklank zullen vin
den en verzoeken U, zoo gij er mede in
stemt, om achterstaand biljet door U 
onderteekend, vóór 31 Maart a.s. te 
zenden aan het adres van den laatst on- 
dergeteekende, van Brakelstraat 11.

Met achting zijn zij,

j. C. TER BRUGGEN, Hoofdmachinist.
HERMAN B.L. MOSS, 

j.j. DE PUY,
W. SAUER,

C.C. OTTO,

Er kwamen 88 ingevulde biljetten te
rug, welke dus als even zoovele bewijzen 
van sympathie te beschouwen waren.

Daar bovendien de termijn van 2 
maanden wel wat kort was om van alle 
geadresseerden een antwoord te kun
nen verwachten, was de uitslag van het 
onderzoek zeer bevredigend te noe
men.

De onderteekenaars van genoem
de circulaire vonden hierin aanleiding 
om verder te gaan en verzonden aan al
len die de 1ae circulaire beantwoord
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hadden, een 2* circulaire van den vol
genden inhoud:

ROTTERDAM, Mei 1898.

Mijnheer!

Naar aanleiding van de vele en zelfs 
warme betuigingen van sympathie, 
welke ons ten deel gevallen zijn bij de 
pogingen om eene vereeniging op te 
richten, welke ten doel heeft de belan
gen van den machinist te behartigen, 
nemen wij de vrijheid U uit te noodigen 
tot het bijwonen van eene Algemeene 
Vergadering op 14 Mei a.s., des avonds 
ten 7 ure, in een der bovenzalen van 
het "Zuid-Hollandsch koffiehuis", Korte 
Hoogstraat, alhier.

Het doel dezer vergadering zal o.a. 
zijn, besluiten te nemen tot:
a. het al of niet oprichten van eene ver

eeniging, in hoofdzaak als door ons 
bedoeld wordt. (Zie circulaire in Fe- 
br. j.l. verzonden.);

b. welken naam aan de vereeniging te 
geven;

c. het omschrijven van het doel der 
vereeniging,

d. het benoemen van een bestuur;
e. de contributie.

Zoo U door dringende omstandig
heden onverhoopt mocht verhinderd 
zijn deze gewichtige vergadering bij te 
wonen, dan verzoeken wij U met aan
drang den laatst ondergeteekende een 
schrijven te zenden, waarin gij instem
ming betuigt met de besluiten door de 
vergadering te nemen, welk schrijven 
dan tevens wel de verzekering zal be
vatten dat gij U als lid laat inschrijven.

Met achting zijn wij,

J.C. TER BRUGGEN.
HERMAN B. L. Moss.

W. SAUER.
C.C. OTTO. 

j.j. DE PUY, (Mauritsstraat 21)

Met het oog op de laatste zinsnede 
in deze circulaire werden vele antwoor
den ontvangen, waaronder 15 met de 
mededeeling, dat de stellers bij eventu- 
eele oprichting eener vereeniging als lid 
wenschten ingeschreven te worden. De 
overige kwamen hierop neer dat men 
wel lid wenschte te worden, doch eerst, 
zooals men het noemt, de kat eens uit 
den boom wilde kijken.

Op den in de circulaire vastgestel- 
den datum had de vergadering plaats, 
alwaar volgens de presentielijst aanwe
zig, waren de heeren:

F.H. Blom, P. Bourguignon,). Bras, 
J.C. ter Bruggen, F.J. Cherpion, F.R.K. 
Erfmann, D. Geuzenbroek, J.P. Hendrik-

se, C.A. Kuipers, B.J. Lichtenbelt,
A.D.F.W. Lichtenbelt, G. van Loon, A. 
Merkelbach, H.B.L. Moss, |.J. de Puy, W. 
Sauer, P. Siegers, A.J. Struyk en H.G. 
v.d. Toom, tezamen 19 personen.

De heer A. D. F. W. Lichtenbelt, 
Hoofd van den Cursus voor Machinis
ten te Rotterdam, die dus door zijn po
sitie in nauw verband met de stoom
vaart staat, was door de vijf 
onderteekenaars aangezocht om deze 
vergadering te openen, aan welk ver
zoek voldaan werd met ongeveer de 
volgende woorden:

Mijne Heeren.

U allen roep ik op dit gewichtig 
oogenblik een hartelijk welkom toe. Gij 
zijt hier bijeen gekomen om blijk te ge
ven dat aansluiting gewenscht is, hier
toe gedreven door de zucht om den 
staat van isolement waarin een elk zich 
tot nu toe plaatste, te doen ophouden. 
Ik wensch u toe dat het doel dezer bij
eenkomst n.l. de oprichting van eene 
vereeniging van en vóór zeevarende 
machinisten mag bereikt worden, zoo 
het kan nog heden  avond.

Waarschijnlijk zal het menigeen 
vreemd voorkomen dat een niet-ma- 
chinist U op dit oogenblik toespreekt, 
maar geheel vreemd is dit niet, want 
juist een der groote moeielijkheden aan 
de oprichting van eene vereeniging 
verbonden, is het regelen der voorbe
reidende werkzaamheden en wat hier
mede samengaat.

De personen die zich hiermede wel 
wilden belasten, konden het onmoge
lijk doen, doordat zij telkens als door 
den wind verstrooid uit elkander moes
ten. Zij, n.l. de onderteekenaars der bei
de circulaires hebben zich tot den heer 
Cherpion en tot mij gewend met het 
verzoek om hen te helpen.

Wij hebben gemeend ons hieraan 
niet te kunnen of te mogen onttrekken.

Daarom open ik dan ook thans de
ze vergadering en wensch U allen suc
ces met uw streven, dat zeker met goe
den uitslag zal bekroond worden.

Nu echter trek ik mij terug en verzoek 
de heeren voor dezen avond iemand te 
kiezen die de vergadering zal leiden.

Ik heb gezegd.

De Heer J.J. de Puy verzocht daarop 
den heer Lichtenbelt, om, al was het 
voorioopig gedurende dezen avond, 
de leiding te blijven waarnemen. Daar 
alle aanwezigen met dit verzoek in
stemming betuigden voldeed de heer 
Lichtenbelt na eenige aarzeling aan dit 
verzoek en bracht hierop onmiddellijk 
punt I der agenda ter sprake n.l.:

Zijn de ingekomen antwoorden 
voor de aanwezigen bemoedigend ge

noeg, om eene vereeniging als in circu
laire bedoeld op te richten ja dan neen?

Naar aanleiding hiervan verzochten 
enkele aanwezigen nog eenige toelich
ting omtrent het doel, dat met de oprich
ting van deze vereeniging beoogd werd.

Na toelichting door den Voorzitter 
met verwijzing naar de omschrijving van 
het doel in de eerste eerste circulaire 
werd punt I in rondvraag gebracht en al
gemeen toestemmend beantwoord.

Door den Voorzitter werd nu de 
volgende vraag ingeleid n.l.:

Zal de vereeniging er eene zijn voor 
Nederland en Koloniën of voor Rotter
dam alleen?

De heer D. Geuzenbroek en ande
ren bepleitten het eerste, met het ge
volg, dat na eenige besprekingen beslo
ten werd eene vereeniging op te 
richten voor Nederland en Koloniën, 
met afdeelingen op die plaatsen, waar 
een voldoend aantal leden aanwezig is. 
Zoolang er nog geene afdeelingen zijn, 
zouden zoo noodig de vergaderingen 
beurtelings te Rotterdam en te Amster
dam gehouden kunnen worden.

Nu kwam punt II ter sprake namelijk: 
Welke naam zal de vereeniging voeren?

Over deze vraag was nog al veel ver
schil van meening. Naar aanleiding hier
van deelde de voorzitter mede, dat het 
hem bekend was, dat door personen, 
hoewel slechts machine-drijvers zijnde 
maar door de groote menigte met den 
naam van machinist bestempeld wor
dende, een Stokers-en Machinisten- 
bond was opgericht, welke vrijwel op 
één lijn geplaatst kan worden met de 
bestaande bootwerkers-vereenigingen.

Maar er is meer. Het publiek kent 
onder den naam van machinist bijna 
niets anders dan een mensch wiens 
handen, gelaat en werkpak de duidelij
ke sporen dragen van het omgaan met 
steenkool, olie, roet enz. Denk zelf maar 
eens aan het machine-personeel op lo
comotieven, stoomschepen voor de 
binnenvaart, baggermolens, locomo
bielen heistellingen enz. enz. Deze 
menschen, die nooit zelf te repareeren 
hebben, behalve kleine ongevallen en 
dan hierbij dikwijls nog geholpen wor
den door werklieden van de fabriek, die 
weinig kennis meer behoeven te heb
ben dan noodig is om een stoomwerk
tuig dikwijls zoo klein als een hulpwerk- 
tuig aan boord, te drijven, die in de 
meeste gevallen niet meer ontwikkeling 
hebben dan de lagere school en de 
werkplaats geven, die eigenen zich de 
naam toe van machinist.

Zij zijn oorzaak, dat het machine- 
personeel aan boord van onze koop
vaardijschepen meteen zelfde oog aan
gezien, in veler meening niet beter is. 
Toch vergist men zich. Hoewel men 
moet toegeven dat niet alle machinis-

MEt 1998 SCHIPiWERFdeZEE 5



ten besef van hun positie hebben, en 
begrijpen dat zij hooger staan dan de 
machinedrijvers. Bij velen is of wordt dit 
anders, vooral na de invoering van het 
staatsexamen; de goede uitwerking 
hiervan is duidelijk waarneembaar.

We weten dat de machinisten op 
de tegenwoordige koopvaardijsche
pen, zoowel theoretisch als practisch 
goed ontwikkeld moeten zijn, dus een 
uitgebreide kennis moeten hebben van 
stoomwerktuigkunde en teekenen, van 
vervaardiging, samenstelling en herstel 
van werktuigen en ketels, van natuur- 
en werktuigkunde met de aanverwante 
en ondergeschikte schoolkennis, dat zij 
op de hoogte moeten zijn van de wer
king en inrichting niet alleen van het 
hoofdwerktuig, maar ook van tallooze 
hulp- en bijwerktuigen, denk slechts 
aan de zoo verschillende stoompom
pen, stuur- en ankermachines, stoom- 
en hydraulische hijschwerktuigen, elec- 
trische machines met hunne talrijke 
toepassingen, afkoelingswerktuigen, 
lensinrichtingen, ventilatie enz. Verder 
hebben zij een zekeren stand en waar
digheid op te houden, dat vooral op 
passagiersschepen op den voorgrond 
treedt, terwijl zij in het staatsdiploma 
langzamerhand een waarborg krijgen, 
dat ontwikkeling noodig of juister on
ontbeerlijk is.

Er bestaat verschil tusschen den 
zich noemenden "machinist" aan eene 
heimachine en den gediplomeerden 
machinist aan boord van koopvaardij
schepen. Wanneer dit meer erkend 
werd, zouden vele jongelui die een sie
raad van uwen stand konden zijn, zich

hieraan niet onttrekken om liever kan
toorbediende of iets dergelijks te wor
den. Om al deze redenen is het duide
lijk, dat de naam machinist niet langer 
de positie aangeeft van hen die aan 
boord voor snelheid en tijdige aan
komst, verlichting, verwarming enz. 
zorgdragen, waarom ik voorstel aan de 
met B of C gediplomeerde machinisten 
den naam van Werktuigkundige ter 
Koopvaardij te geven, als ook aan de nu 
nog niet geexamineerde hoofdmachi
nisten, waardoor de naam der Vereeni- 
ging zou worden, Vereeniging van 
Werktuigkundigen ter Koopvaardij.

Dit voorstel werd in stemming ge
bracht, waaruit bleek dat 13 stemmen 
voor werktuigkundige, 2 stemmen 
voor machinist en 4 voor werktuigkun
dig machinist waren. Het gevolg hier
van was, dat besloten werd den naam 
"Vereeniging van Werktuigkundigen 
ter Koopvaardij" aan te nemen.

De Voorzitter nam hierop het 
woord om de aanwezigen zoowel met 
de oprichting als met den naam van de 
vereeniging geluk te wenschen, en 
wees er met nadruk op, dat alle nu ook 
verplicht waren, deze jonge plant te be
schutten en op te kweeken, en tot 
zoodanige wasdom te brengen, dat het 
voor de andere vakgenooten later eene 
eer zou zijn, lid te kunen worden. De le
den hebben zorg te dragen dat deze 
vereeniging steeds het karakter drage 
van degelijkheid en netheid, hierdoor 
zal het aanzien der leden zoo voor zich 
zelve als voor hunne betrekking zeer 
gebaat zijn.

Alle aanwezigen lieten zich als lid

inschrijven zoodat met bijvoeging van 
de 15 schriftelijke volmachten, het to
taal aantal ingeschreven leden al dade
lijk 34 bedroeg.

Hoewel nu punt, III n.l. "het om
schrijven van het doel der vereeniging" 
aan de orde was, stelde de Voorzitter 
voor, met het oog op het vergevorder
de uur dit tot nader uit te stellen en lie
ver van de aanwezigheid van dit aantal 
leden gebruik te maken om een voor- 
loopig bestuur te kiezen.

Er werd overeengekomen dat dit 
voorloopig zou bestaan uit 1 voorzitter, 
1 onder-voorzitter, 1 secretaris, 1 pen
ningmeester, 3 commissarissen.

Bij stemming werden gekozen tot: 
voorzitter de heer A.D.F.W. Lichtenbelt, 
onder-voorzitter de heer D, Geuzen
broek, secretaris de heer F.R.K. Erfmann, 
penningmeester de heer F.J. Cherpion, 
commissaris de heer A.J. Struijk. De ont
brekende commissarissen zouden voor 
iedere vergadering uit de hier te lande 
aanwezige eerste werktuigkundigen, le
den der vereeniging gekozen worden.

Alle namen hunne benoeming aan.

Thans werd eene korte pauze ge
houden.

Op voorstel van den Vooritter werd 
n.l. als vaste regel aangenomen gedu
rende de vergaderingen niets te gebrui
ken, doch door het houden van eene 
pauze den leden gelegenheid te geven 
zich te verkwikken.

Na de pauze werd punt IV bespro
ken, n.l.: "de contributie", en kwam 
men tot het besluit, deze bij een leden
tal tot 100 voorloopig ƒ  10,- per jaar te 
stellen...."

Uitbreiding Alphaline dealers
Alphatron Marine heeft het bestaande 
dealer/service netwerk uitgebreid met 
een tweetal verkooppunten. In Wer
kendam is dat de firma Dacom B.V. en 
in Maasbracht de firma Vissers & Van 
Dijk v.o.f. De huidige geografisch 
spreiding van de totale groep Alpha
line dealers is zodanig gekozen dat wij 
onze cliënten nog beter van dienst 
kunnen zijn. Visser & Van Dijk v.o.f. is 
een jong en enthousiast bedrijf dat 
met kwaliteit en duurzaamheid hun 
klanten adviseert en ondersteunt. De 
Alphaline is een weloverwogen aan
vulling van het totaal pakket. Dacom 
B.V. is al een begrip in de binnenvaart 
op het gebied van telecommunicatie 
en automatisering. Dacom B.V. kan u 
met de Alphaline nog uitgebneider van 
dienst zijn. U kunt bij Dacom B.V. te
recht voor bijvoorbeeld een intem 
communicatie systeem maar ook voor 
een perfect werkende automatische

Alphapilot. Gezamenlijk met onze 
dealers kunnen wij u service, kwaliteit 
en flexibiliteit bieden. Neem eens con
tact op met een van de Alphaline 
dealers zij kunnen u helpen en advise
ren. Met gepaste trots kunnen wij u 
onze dealers aanbevelen.

Informatie en dealeriijst: (ohn Tournier 
Tel.: 010.4520600.

Workshop Nederiand Maritiem 
Land

Nederland beschikt over een vooruit
strevende en complete maritieme 
cluster die bestaat uit de sectoren zee
scheepvaart binnenvaart scheeps
bouw, offshore, waterbouw (bagge- 
rij), havens en dienstverlening. Ruim 
130 vertegenwoordigers van bedrij
ven en organisaties uit deze cluster na
men onlangs deel aan een workshop. 
Het belangrijkste onderwerp ging over

de economische impact studies die 
voor de verschillende maritieme secto
ren uitgevoerd zullen worden. Er wer
den drie inleidingen gehouden en 
daarna vond een discussie plaats.
Ir. B. Westerduin, Directeur Generaal 
Goederenvervoer van Verkeer & Wa
terstaat benadrukte de waarde die de 
overheid hecht aan een sterke Neder
landse maritieme cluster. Als voor
beeld noemde hij het succesvolle zee- 
scheepvaartbeleid. "De overheid 
daagt nu de gehele maritieme cluster 
uit om dat succes te kopiëren. Want 
een clustergewijze aanpak biedt grote 
voordelen: in een cluster kan het ken
nisniveau op een hoger peil gebracht 
worden en er ontstaan netwerken die 
kwaliteit en innovatie stimuleren."
"Er wordt al veel samengewerkt", al
dus prof. dr. ir. N. Wijnolst, voorzitter 
van Nederland Maritiem Land. "Maar 
dat kan nog veel beter en intensiever. 
En dat is ook ieders eigen belang. Voor

het uitvoeren van de economische im
pact studies is medewerking van de in
dividuele bedrijven en organisaties een 
voorwaarde."
Prof. dr. C. Peeters van Policy Research 
Corporation N.V. legde uit hoe de 
economische impact studies voor de 
sectoren binnenvaart, waterbouw, 
scheepsbouw en offshore uitgevoerd 
zullen worden. "Verschillende beleids
alternatieven worden bekeken op hun 
gevolgen voor de werkgelegenheid en 
toegevoegde waarde in een sector en 
in de gehele cluster.
Deze studie is geen studie in de klassieke 
betekenis van het woord; het is een in
teractief proces. Er vinden interviews 
met 'key players' plaats in de eerste veld- 
werkfase, maar ook in volgende fasen 
nemen betrokkenen deel in de vorm 
van vervolginterviews en workshops." 
Voor meer informatie: R. van Doom 
(PR-adviseur)
Tel.: 010.4369066.
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I m t e c h  M a r i n e  & I n d u s t r y
f e l i c i t e e r t  de  N V T S

Op 14 mei bestaat de NVTS 100 jaar èn het WE'MT wordt georganiseerd in 
Nederland. Als dat geen redenen voor felicitaties zijn. Maar Van Rietschoten 
& Houwens heeft ook zelf een feestelijke mededeling. Sinds dit jaar namelijk, 
is onze nieuwe clustering in marktsegmenten operationeel. De scheepstoe- 
tuiger en takelaar’ van Rietschoten, sinds 1860 gevestigd in de Rotterdamse 
havens, is inmiddels uitgegroeid tot een internationale onderneming op 
maritiem en industrieel gebied. De nieuwe naam om te onthouden is 
Imtech Marine & Industry. Bij deze nodigen wij alle WEMT-bezoekers uit voor 
een nadere kennismaking. W ij verwelkomen u graag in onze stand.

Marine 
& Industry

I Van Rietschoten &Houwens !
Electrotechnische Maatschappij

|  ROTTERDAM -  RU16EPLAATWE6 1 ►
j§  maakt ELECTR1SCHE INSTALLATIES

aan boord van schepen ^

sinds meer dan 40 Jaar v
i  a
I
i  
<
i4
I  
I
I  
i  
i 
iI

Electrische L ieren, Kranen, K aap sia rtls  j>
ELECTRISCHE STUUR MAC HIN ES

I m t e c h  M a r i n e  & I n d u s t r y  b i e d t  u e e n  g r o t e  
v e r s c h e i d e n h e i d  a a n  p r o d u c t e n ,  s y s t e m e n  e n  
e l e c t r o - t e c h n i s c h e  i n s t a l l a t i e s  v o o r  z o w e l  
c i v i e l e  s c h e p e n  a l s  d e f e n s i e s c h e p e n .

P r o d u c t  R a n g e

■ Adaptive Rudder Roll 

Stabilization Systems
■ Electronic Charts (ECDIS) and Survey 

Systems

■ Generators up to 8 MVA

■ Power Management Systems
■ Distribution Panels, Desks, etc.

■ Special Control- and Automation Systems 

for Offshore and Submersible Equipment

■ Switchboards (up to 6000 Amps) 

and MCC’s
■ Variable Speed Drives up to 6 MVA

■ Propulsion Control Systems

■ Sub-marine Steering Control Systems

■ Damage Control Systems

■ Fire Detection Systems

■ Battery Monitoring Systems

■ Degaussing Systems

■ Advanced Auto-pilot Systems

■ Dynamic Positioning Systems

Catamaran Ferry ' Captain George".

K e y  A c t i v i t i e s

■ Consultancy and Engineering

■ Manufacturing and Installation 

of Electrical Systems
■ Integration and Commissioning

■ Repair and Overhaul

■ After-sales Support

■ 24 hours Customer Service

■ EMC Consultancy and Test 

facilities
■ Experienced Turn-key Project 

Management

■ Logistic Support

■ Training

<
i

Electrom otoren en D ynam o's
volgens Lloyd’s  Voorschriften..

Electrische Kombuisinrichtingen
LUIDSPREKENDE TELEFONEN VOOR SCHEPEN 

„LARYNGAPHONES”

Postbus 5054 
3008 AB Rotterdam  
Tel. (010) 487 19 11 
Fax (010) 447 72 10

II»''?

S y s t e m  i n t e g r a t i o n

m Integrated Monitoring, Control, 

and Management Systems

■ Integrated Bridge Systems

■ Integrated Power Supply Systems
Advertentie van 
Van Rietschoten 8 Houwens 
uit 19S9, eerste uitgave 

1 ‘ Het Schip"

Amfibisch Transportschip “Hr. Ms. Rotterdam"

I m t e c h  M a r i n e  & I n d u s t r
e e n  n i e u w e  n a a m  o m

*yi e  o n t h o u d e n



J U B I L E U M

Rotterdam 100 jaar geleden
Denkt u zich eens in, een stad zonder auto's, met weinig fietsen, m aar vol met paard en wagens, handkarren, 
al dan niet voorzien van een trekhond. Daar was de paardentram, er waren heren te paard en dames in koets
jes, alles kris kras door elkaar want verkeersregels waren er niet en als ze er al waren, hield de Rotterdammer 
zich er niet aan.

Telefoon was nog een noviteit. Fa
brieken werkten op stoom, de verlich
ting op straat was gaslicht. Ook elektri
citeit moest nog op gang komen. Er 
waren in die tijd in Rotterdam ongeveer 
3.000 werkpaarden, naast de 400 
exemplaren van de welgestelde parti
culieren.
Het was nog steeds de 19e eeuw, een 
periode van grote armoede. Hierdoor 
ontstond een voedingsbodem voor de 
opkomst van het socialisme, het was de 
tijd van Troelstra (SDAP), Aletta Jacobs 
en Domela Nieuwenhuis. Maar ook van 
Herman Schaepman (KVP) en Abraham 
Kuyper (AR).
Het vermaak van de gewone man wa
ren kermis en café, met als negatief ge
volg overmatig drankgebruik zodat er 
nog minder van het karige loon over
bleef voor thuis. In deze tijd ontstond 
dan ook de Volksbond tegen Drankmis
bruik.

Het eerste kwart: 1897-1922
In 1897 was Koningin-moeder Emma 
was nog Regentes. In 1898 werd Ko
ningin Wilhelmina ingehuldigd.
Het Witte Huis, dat toen gold als het 
hoogste gebouw dat in Rotterdam ge
bouwd kon worden, was nog niet klaar.

1898 - Nederland telt 4,5 miljoen in
woners.
Slechts 0,7% van hen reed op een fiets. 
Toch was het duidelijk dat er snelle 
technische ontwikkelingen op komst 
waren.
De Automobiel Club wordt opgericht 
en organiseert een race Parijs - Amster
dam - Parijs.

1900 - De eerste RAI vindt plaats in het 
Paleis van Volksvlijt.
Getoond wordt onder andere "De Spij
ker", een luchtgekoelde 2 cilinder mo
tor met accu-ontsteking en een vermo
gen van 5 pk. Het automobiel kostte 
voor die tijd een klein vermogen.
Ook het tramnet ontkwam niet aan 
modernisering. Amsterdam gaat als 
eerste stad over op de elektrificatie van 
het tramnet. Eén traject van de paard

entram is al vervangen door een elektri
sche tram.

1904 - De verkoop van sterke drank 
wordt aan banden gelegd. De nieuwe 
Drankwet is vooral gericht tegen de 
clandestiene verkoop van sterke drank. 
Het drankmisbruik van Jan Modaal, in 
deze tijd nog aangeduid als 'de werken
de klasse' was een groot probleem dat 
opgelost diende te worden. "Drinken
de arbeiders denken niet en denkende 
arbeiders drinken niet", is het motto.

1905 - Ook in de Maasstad doet de 
elektrische tram zijn intrede. Het is lijn 1 
die loopt tussen de Honingerdijk en het 
Park. Duizenden mensen stonden langs 
de route en juichten bij het zien van dit 
wonder op wielen.
Anderzijds verliep het proces van voor
uitgang en vernieuwing niet overal zo 
soepel in Rotterdam. Havenwerkgevers 
zien af van het gebruik van gemechani
seerde graanelevatoren. Havenarbei
ders hadden namelijk 14 dagen ge
staakt uit protest tegen gebruik van 
deze machines omdat zij bang waren 
dat dit zou leiden tot een vermindering 
van het aantal arbeidsplaatsen. Onder
tussen groeit de Rotterdamse haven 
wel als kool.
Hetzelfde geldt voor de Rotterdamse 
bevolking. Met 400.000 inwoners is het 
een stad van formaat aan het worden.
In 1906 gaat de gemeenteraad van 
Rotterdam akkoord met het plan tot 
aanleg van de Waalhaven. Ook de Park
haven, Sint jobshaven, de Schiehaven 
en de Maashaven inden hun oorsprong 
in deze tijd.

1907 - De Maatschappij Algemeen 
Vervoer (M.A.V.) koopt een aantal 
tweedehands autobussen in Engeland. 
Deze dingen zijn echter zo vaak defect 
dat ze in de volksmond, naar aanleiding 
van de letters M.A.V. een nieuwe naam 
krijgen: Morgen Avond Verder. Toch 
reiken de aspiraties en dromen op het 
gebied van vervoer en mobiliteit heel 
ver. juist in 1907 wordt ook de Neder
landse Vereeniging voor Luchtvaart op
gericht.

1908 - Het eerste spoortraject met 
elektrische tractie tussen Rotterdam en 
Scheveningen wordt in gebruik geno
men.
Ook de vliegtechniek staat niet stil. Op 
het pas geopende vliegveld Soester- 
berg worden vliegwedstrijden gehou
den. Ook in Rotterdam, vanaf het ter
rein Woudestein bij Kralingen, geeft de 
Belgische vliegenier jan Olieslagers, di
verse vliegdemonstraties. De 's-Graven- 
weg stond propvol, de mensen ston
den op de daken om maar niets te 
missen van dit spektakel.

1912 - De gemeenteraad besluit voor 
afbraak van de zogenaamde polder, 
gelegen langs de Coolvest en de Zand
straat met omliggende straten, voor de 
bouw van het nieuwe Raadhuis aan de 
Coolsingel. Voor de bewoners was dit 
besluit een regelrechte ramp. Het was 
een pretbuurt, die bij de autoriteiten 
niet zo bijster goed stond aangeschre
ven.

1914 - De Westerschelde wordt afge
sloten in verband met de Duitse inval in 
België. Er komen veel Belgische vluchte
lingen naar ons land, maar Nederland 
blijft neutraal.

1919 - Ondanks de oorlog grijpen de 
ontwikkelingen om zich heen. Fokker 
sticht in Hamburg een eigen vliegtuig
fabriek. De KLM wordt opgericht en 
vliegt met een eerste type De Havilland, 
de bekende DH 9.
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W erf GUSTO
F irm a  A . F. S M U LD E R S

S C H I E D A M
T e le g r a m -a d r e s : A S M U L D E R S

Scheepswerven, Machinefabriek, Constructiewerkplaatsen, Bagger- 
malerieel, Drijvende Kranen, Kolentransporteurs en -elevateurs

200 Tons Kraan „Mam m oth” , behulpzaam bii het monteeren van een 
IdndioQsbruy to Liverpool

Zeewaardige bagqerrnoicn „Ado lpho )osé D e lvecch io ", geleverd aan een 
Pransche Aannemers-Mnatschappii voor havenwerken te Pernambuco. 

Emmerinhoud 600 L ite r; baggerdiepte 15 Meter.

1938 1998

IHC GUSTO ENGINEERING BV, ontstaan 
uit de Werf Gusto, ontwerpt nu D.R boor- 
schepen, hefeilanden, grote offshore kra
nen, kraanschepen en andere speciale 
werkschepen, alsmede mechanische con
structies voor de offshore industrie en de ci
viele aannemerij.

Zie hieronder ons laatste product, waarvan 
al 4 schepen in aanbouw zijn.

de nieuwe generatie diepwater boorschepen
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Een leeszaal
In de ledenvergadering van 24 november 1900 komt het huren van een leeszaal aan de orde.

Gebouwr de V ereen ig ing  (Leeszaa l), Sch iekad e  W . Z . 181, R o tte rd am .

Voorzitter - Wij zijn op dit oogen- 
blik in het Gebouw de Vereeniging ver
gaderd, en wel in de speelzaal. Het is 
echter niet de bedoeling van het Be
stuur om voor te stellen deze zaal voor 
leeszaal te huren, daar er wel goed licht 
is maar geen verwarming. Er is hier ech
ter nog een andere zaal. Toen voor het 
houden van de vorige Vergadering de 
zaal van het Nut niet beschikbaar en 
reeds verhuurd was, kwamen we op 
het idee hier naar de Vereeniging te 
gaan. Wij kwamen op een goed oogen- 
blik; het Bestuur had juist besloten, de 
beide kleine bovenzalen te verhuren. 
Daarop heeft de Penningmeester met 
den Directeur van dit Gebouw bespro
ken onder welke conditiën de leeszaal, 
n.l. het zaaltje aan de straat. Zaterdags
avonds voor de Leden van de Vereeni
ging van Werktuigkundigen, disponibel 
zou kunnen worden gesteld.

Hebben wij dit zaaltje nu beschikbaar 
voor één avond in de week, dan is er 
een begin; de tijdschriften kunnen daar 
worden neergelegd en wij kunnen een 
aanvang maken met de samenstelling 
van een bibliotheek. Laten we hopen, 
dat dit alles, zij het ook langzaam, maar 
dan zeker tot stand zal komen.
Bedoelde zaal zal wel de goedkeuring 
van de Leden wegdragen. Zij is netjes 
en degelijk gemeubileerd en voorzien 
van centrale verwarming; in den hoek is 
een uitbouw, toegang gevende tot een 
balcon, enz. De prijs is ƒ  150.-per jaar. 
Ik noodig de aanwezige Leden uit straks 
de zaal in oogenscbouw te nemen, en 
verzoek nu den Penningmeester de 
voorwaarden mede te deelen, die wij 
hebben kunnen bedingen.

De Penningmeester. Deze voorwaarden 
zijn nog niet geschreven.
De Voorzitter. Dan verzoek ik u blijk te 
geven van uw stalen geheugen,
De Penningmeester. De bedoelde voor
waarden dan zijn:

1e. Dat de tijdschriften behalve Zater
dagavond, in de benedenzaal ver
krijgbaar zullen zijn, zoodat de Le
den ten allen tijde daarover zullen 
kunnen beschikken.

2e. Dat de leeszaal reeds om half zeven 
's avonds in gebruik kan worden ge
nomen tot één uur of later.

3C. Dat een boekenkast ter beschikking 
wordt gesteld voor berging van 
boeken en tijdschriften.

4e. Dat de Secretaris of diens gemach
tigde, ten allen tijde toegang heeft 
om de tijdschriften te controleeren 
en na te zien.

5'. Dat ook de Bestuursvergaderingen 
daar kunnen worden gehouden, 
mits de zaal vooraf besproken 
wordt.

Ook de gewone Vergaderingen kunnen 
wij daar houden, mits tegen afzonderlij

ke betaling. Doch daar is de zaal wel 
wat klein voor. Houden wij echter een 
Vergadering in de zaal, waarin wij nu 
bijeen zijn, dan is in de pauze de lees
zaal tot onze beschikking.
Verder is afgesproken, dat wanneer on
ze Vereeniging besluit de leeszaal voor 
een jaar te huren, dat jaar in zal gaan 
den eersten Januari 1901.
De Voorzitter. De Heeren hebben nu het 
zakelijk betoog van den Penningmees
ter gehoord. Het Bestuur stelt hierom 
voor de zaal op proef voor een jaar, in
gaande den l en Januari 1901, te huren

voor ƒ  150. Ik verzoek den Penning
meester mede te deelen of de kas dit 
kan dragen.
De Penningmeester. Ja, Mijnheer de 
Voorzitter, de kas kan dit zeer goed dra
gen. Ik zou zelfs wenschen, dat men 
ook in Amsterdam iets dergelijks in het 
leven kon roepen.

De Voorzitter. Kunnen de Heeren zich 
met het voorstel vereenigen?
Het Bestuursvoorstel wordt bij acclama
tie aangenomen.
De Voorzitter. Ik wensch onze Vereeni
ging geluk met het nemen van dit be
sluit. Het is een stap in de goede rich
ting, en waar ik zooeven de Leden uit 
Amsterdam verzocht voor een goede 
opkomst op de volgende Vergadering 
te zorgen, druk ik hen nu op het hart 
daar eens naar een goede gelegenheid 
voor een leeszaal uit te zien, tegen niet 
te hoogen prijs. Zulk een leeszaal toch is 
tevens te beschouwen als een middel
punt van gezelligheid, dat de Leden 
zullen bezoeken, wetende daar steeds 
vakgenooten te zullen vinden. 
Zoodoende kan zulk een zaaltje veel bij
dragen om de onderlinge goede ver
standhouding van de Leden der Veree
niging te bevorderen. Ik hoop daarom, 
dat men er spoedig in mag slagen in 
Amsterdam een dergelijk zaaltje als dit 
hier, te vinden.
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Een nieuwe naam... 
en een clubgebouw?
in 1915 begon de discussie over het openstellen van het lidmaatschap voor meer disciplines met daaraan gekoppeld het ver
werven van een eigen gebouw. Het volgende is een greep uit de notulen van die periode.

14 juli 1915 - "...Ook kwam ter sprake 
het meer opgewekt vereenigingsleven 
dat op de bijeenkomsten viel waar te ne
men en werd het denkbeeld van het 
stichten van een clubgebouw bespro
ken...."

8 September 1915 - ".. .Het viel echter te 
overwegen of het ook voor onze Vereni
ging mogelijk zal zijn een clubgebouw te 
stichten. Eenstemmig was men van me
ning dat onze Vereniging, zoals zij nu is, 
financieel niet sterk genoeg is om een 
dergelijke grote onderneming op touw te 
zetten en te exploiteren. Om toch tot dit 
doel te geraken, werd overwogen of het 
wenschelijk zal zijn den naam en de statu
ten zoodanig te veranderen dat het mo
gelijk wordt, dat ook de vervaardigers van 
het schip en zijne machineriën, gelegen
heid wordt gegeven als lid toe te treden. 
Op deze wijze zou men misschien een 
krachtige vereniging kunnen krijgen...."

19 November 1915 - "...Daartoe uitge- 
noodigd, was op deze vergadering aan
wezig de rechtsgeleerde Mr. P. H. LAM- 
MERS. Door den Voorzitter van een en 
ander op de hoogte gebracht, werd den 
heer LAMMERS gevraagd of het mogelijk 
was door statutenwijziging de Vereeni- 
ging om te zetten zooals in de vorige ver
gadering was besproken. Mr. LAMMERS 
was van oordeel dat een statutenwijzi
ging daarvoor voldoende was, en was 
overtuigd dat daarop de Koninklijke 
goedkeuring wel zou zijn te verkrijgen.,."

24 November 1915 - "...Verder doet spr. 
mededeeling van het op 8 juni IJ. inko
men der Koninklijke bewilliging op de 
Gewijzigde Statuten, waardoor de Veree- 
niging dus nu onder haar nieuwen naam 
kon bijeenkomen. Hiennede is dus de po
ging aangewend om den statuairen 
grondslag der Vereeniging te wijzigen, 
goedgekeurd. Spr. gelooft, dat er alle 
aanleiding is de Vereeniging en den leden 
hiermede geluk te wenschen, en hoopt 
dat het zal blijken, dat de verandering in 
het werkelijk belang der Vereeniging is. 
Indien er nu een groote aanwas van le
den zal komen, kan worden bereikt, wat 
men reeds 18 jaar geleden had willen be

reiken, doch nog niet tot uitvoering kon 
komen. Spr, heeft toen wel voorzien, dat 
er langzamerhand een voldoende aantal 
leden betrekkingen aan den wal zouden 
verkrijgen om een bestuur te kunnen vor
men, maar niet dat de geregelde toetre
ding van nieuwe lieden zoo gering zou 
worden, dat de bloei der Vereeniging 
daardoor langzamerhand zou worden 
ondermijnd. Het bestuur stond dus voor 
de kwestie om of de Vereeniging den 
dood door uitputting te laten sterven of 
te trachten haar in nieuwe banen te lei
den. Het koos het laatste en de Statuten
wijziging is hiervan de eerste poging.
Spr. wenscht nu de nieuwe Vereeniging 
van Technici op Scheepvaartgebied alle 
goeds toe, veel voorspoed in de toe
komst en het slagen in alles, dat kan strek
ken tot bevordering van den bloei der 
Vereeniging en het welzijn van de leden. 
Men moet nu verder niet naar het verle
den kijken, maar naar hetgeen voor den 
boeg staat, en den bloei der Vereeniging 
krachtig pogen te bevorderen..."

"...Hierop stelt de Voorzitter aan de orde 
punt 4 der Agenda, besprekingen van de 
middelen om de Vereeniging meer be
kendheid te geven. Nu het voorloopig 
Bestuur van de Vereeniging van Technici 
op Scheepvaartgebied is geconstitueerd 
rust óp dit Bestuur de taak te zorgen, dat 
de nieuwe Vereeniging bekend wordt. 
Spr. meent, dat een der eerste middelen 
in deze moet zijn het doen drukken van 
een circulaire, waarin medegedeeld 
wordt wat de Vereeniging van Werktuig
kundigen is geweest, wat zij nu gewor
den is, enz. Spr. heeft reeds een schema 
opgemaakt, dat hij aan de vergadering 
voorleest,
De Heer SAVENYE zou in ieder geval in de 
circulaire willen opgenomen zien de ver- 
eischten voor het lidmaatschap. Verder 
zou hij willen vermelden, dat bereids 
stappen zijn gedaan om te komen tot 
een voorloopig Vereenigingsgebouw. Hij 
zou dan ook een Commissie benoemd 
willen zien, die tot taak zou hebben te on
derzoeken waar en op welke voorwaar
den zulk een gebouw kan worden ge
huurd.
Gaat het de financieele krachten der Ver

eeniging te boven, dan moet men trach
ten een garantiefonds te krijgen, getee- 
kend door een aantal vooraanstaande 
mannen van Rotterdam. Spr. meent, dat 
wanneer de mogelijkheid op het spoedig 
verkrijgen van een eigen Vereenigingsge
bouw in uitzicht wordt gesteld, die van 
gunstigen invloed zal zijn op den toeloop 
van nieuwe leden. Weet men dan hoe
veel exploitatiekosten het gebouw ver- 
eischt en ook hoeveel nieuwe leden zich 
hebben aangemeld, dan kan men een 
berekening maken betreffende de moge
lijkheid der exploitatie. Blijkt de exploitatie 
dan boven de financieele krachten der 
Vereeniging te gaan, dan moet getracht 
worden een steunfonds te verkrijgen.
De Voorzitter zegt dat het voorloopig Be
stuur zich liever nog niet met zulke ge
wichtige zaken inlaat. Vooreerst toch 
moet er voor gezorgd worden, dat de 
Vereeniging bij velen bekend wordt. Po
gingen moeten worden aangewend om 
zooveel mogelijk nieuwe leden te verkrij
gen en eerst dan kan een definitief be
stuur overwegen of het raadzaam is plan
nen voor het stichten van een eigen 
Vereenigingsgebouw te beramen. Men 
moet ook hiermede rekening houden, 
dat als men aan degenen, tot wien men 
de aanvragen richt om lid te worden, al te 
veel voorspiegelt, deze juist de kat uit den 
boom zullen kijken. Eerst moet men een 
groot aantal leden hebben, en dan kan er 
een vennootschap gevormd worden, 
buiten de Vereeniging staande, die met 
behulp van den steun, waarvan de Heer 
SAVENYE gesproken heeft, het plan van 
een eigen Vereenigingsgebouw tracht te 
verwezenlijken. Alles moet echter nu 
voorloopig in het werk worden gesteld 
om een groot aantal nieuwe leden te krij
gen. Daarvoor roept Spr. de hulp van alle 
leden in. Zij dienen zooveel mogelijk het 
Bestuur bij te staan in het verzamelen van 
de adressen van allen, die nu in de ter
men vallen voor het lidmaatschap...."

15 November 1916 - "...Spreker vraagt 
nu den Secretaris mededeelingen te wil
len doen omtrent de pogingen tot het 
verkrijgen van een clublokaal.
De Secretaris deelt mede, dat hij brieven 
geschreven heeft aan verschillende res
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taurants te Rotterdam, n.l.: Loos, De 
Kroon, Boneski, Suisse, Coomans, Fritchy, 
Zuid-Hollandsch Koffiehuis, Poolsch Kof
fiehuis, Stroomberg en Riche.
Hij had in zijn schrijven drie plannen ge
opperd. Ten eerste: het huren van eene 
zaal, waartoe men ten allen tijde toegang 
zou hebben; ten tweede: het beschikbaar 
stellen van zulk eene zaal voor enkele 
avonden in de week, of ten derde: voor 
Dinsdag, overdag en des avonds.
Er zijn slechts drie antwoorden gekomen, 
waarvan een later te niet werd gedaan.
Een antwoord is o. a. ingekomen van het 
Restaurant Stroomberg, waar een zaal 
beschikbaar zou zijn voor één avond in de 
week.
De Voorzitter meent, dat Stroomberg op 
zichzelf wel gunstig gelegen is, daar men 
in ieder geval moet trachten een lokaal te 
vinden nabij het handelscentrum van de 
stad...."

28 December 1916 - "...De Voorzitter 
stelt hierop aan de orde punt 2 der agen
da, koopen van een clubgebouw door 
eene op te richten Naamlooze Vennoot
schap genaamd "Technische Scheep- 
vaart-Club". Spreker deelt mede dat de in 
de vorige vergadering benoemde Com
missie begonnen is na te gaan, op welke 
wijze andere vereenigingen tot de oprich
ting van een clubgebouw zijn gekomen, 
waarbij is gebleken, dat de beste wijze 
om hiertoe te geraken is, dat de Vereeni
ging een Naamlooze Vennootschap op
richt. De Commissie heeft verder door 
advertenties en het rondzenden van in- 
schrijvingsbiIjetten voor het nemen van 
aandeelen van ƒ  250,-, poolshoogte ge
nomen van de mogelijkheid om eenig 
kapitaal bijeen te brengen. Het resultaat is 
boven verwachting. Na een paar verga
deringen met verschillende Heeren, die 
de Vereeniging krachtig wilden steunen, 
werd, daar een geschikt gebouw te koop 
was, besloten tot het aanvragen van een 
spoedvergadering van de "Vereeniging 
van Technici op Scheepvaartgebied" om 
een Naamlooze Vennootschap op te rich
ten voorloopig onder den naam 'Techni
sche Scheepvaartelub".
Spreker brengt dus als bestuursvoorstel 
ter tafel: de "Vereeniging van Technici op 
Scheepvaartgebied" richt op, een Naam
looze Vennootschap, genaamd 'Techni
sche Scheepvaartelub".
De verhouding van deze Naamlooze 
Vennootschap tot de Vereeniging zal een 
zoodanige zijn, dat beide in financieel op
zicht geheel los van elkander staan, doch 
dat de vennootschap toch onder contro
le staat van de Vereeniging...."

"...De heer KARREMAN verkrijgt nu het 
woord om de werkzaamheden der Com
missie meer in details mede te deelen.
De Commissie heeft verschillende verga
deringen gehouden en eenstemmig be

sloten, leden en belangstellenden door 
een rondschrijven te verzoeken, finan- 
cieelen steun te willen verleenen. Het 
groote bezwaar was hoe aan kapitaal te 
komen. Er kwamen echter vele inschrij- 
vingsbiljetten binnen en daaruit begreep 
de Commissie, dat er veel animo bestond 
voor de plannen der Vereeniging. Ook 
werd een advertentie geplaatst in de 
"Nieuwe Rotterdamsche Courant", om 
opgaaf van te koop zijnde perceelen en 
daarop kwam ook in een schrijven van 
den eigenaar van Stroomberg. De Com
missie was eenstemmig van oordeel, dat 
dit gebouw, vooral met het oog op zijn 
ligging, zeer geschikt zou zijn voor het 
beoogde doel, en daarom werd besloten 
den eigenaar op te zoeken teneinde de 
koopprijs en verdere voorwaarden te ver
nemen. Dit geschiedde op een Donder
dag, terwijl des Zaterdags daaraanvol
gende reeds een beslissing zou moeten 
vallen, omdat op dien dag besloten 
moest worden of het contract met een 
club, die het grootste gedeelte van het 
gebouw in pacht heeft, vernieuwd zou 
worden. De Commissie heeft toen verga
derd en besloten te trachten zoo spoedig 
mogelijk een garantiefonds te verkrijgen, 
om, indien men wilde overgaan tot den

koop van het gebouw, het daartoe be- 
noodigde geld op een bank disponibel te 
hebben. Des Zaterdagsmiddags was op 
een bank een voldoend garantiefonds 
gestort en besloot de Commissie het ge
bouw Stroomberg aan te koopen en wel 
op naam van de Heeren Bemoski en 
Schotel, met de bedoeling om als dit ge
bouw, zoo een door de Vereeniging op 
te richten Naamlooze Vennootschap het 
niet wilde ovememen, zelf te exploitee- 
ren.
Het risico was vrij groot, naar de gelegen
heid om zulk een gebouw met inventaris 
en vergunning te verkrijgen, zou zich an
ders wellicht nooit meer voordoen. Het 
gebouw moet worden aanvaard den 
I6den januari 1917. Het garantiefonds 
dekt den koop, maar nu moet getracht 
worden zooveel mogelijk aandeelen te 
plaatsen om weer dat garantiefonds te 
dekken. 16 januari a.s. zal de nu door de 
Vereeniging opgerichte Naamlooze Ven
nootschap 'Technische Scheepvaart- 
dub" als eigenaar van het gebouw optre
den.
De Heeren, die het garantiefonds hebben 
verschaft, wenschen hun naam onbe
kend te doen blijven...."

E L E K T R O T E C H N I E K  
OP MAAT

Ook aan boord van schepen is 
de elektrotechniek van toene
mend belang.

Vogelenzang de Jong verzorgt reeds vele ja- 
ren met sukses het engineeren, leveren, in
stalleren en onderhouden van de komplete 
elektrotechnische installaties.
Dit geldt o.a. voorde:
-  Binnenvaart
-  Visserij
-  Kustvaart
-  Sleepvaart

Voor meer informatie:

VOGELENZANG DE JONG
ELECTBOTECHNIEK BV

v.d. Giessenweg 51,2921 LP Krimpen a/d Ussel 
Telefoon 0180-514244. Telefax 0180-511871 
Internet: www.mediaport.org/-vdjelec

NIEUWBOUW - REPARATIE - PANEELBOUW - ONDERHOUD - INDUSTRIËLE AUTOMATISERING
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NVTS locaties in Rotterdam voor 1940
Van de hand van Hugo van Hoek Is In 1987 het boek "Wandelingen door Oud-Rotterdam" verschenen met als 
sub-titel: "herinneringen aan het straatbeeld van een halve eeuw geleden". Uit dit boek zijn enkele gedeelten 
overgenomen die betrekking hebben op twee plekken in Rotterdam die nauw met de geschiedenis van de 
NVTS verbonden zijn, namelijk de Korte Hoogstraat waar in het Zuidhollands Koffiehuis op 14 mei 1898 de 
oprichtingsvergadering van de Vereniging plaatsvond en het Westnieuwland waar op no. 12 van 1917 tot 14 
mei 1940 de sociëteit "De Technische Club" in het restaurant "Stroomberg" en het secretariaat van de VTS 
was gevestigd.
De heer Van Hoek heeft gedurende lange tijd het openingsartikel van Schip en Werf verzorgd.

Westnieuwland 12

U e  westzijde van de Korte Hoogstraat 
begon met het winkelpand van de HE- 
MA, tegenover C & A. Tussen de HEMA 
en de Passage vond men onder meer 
de manufacturenhandel "De Leijdsche 
Poort". Na de Passage kwam "Au Bon 
Marché" die, zoals reeds opgemerkt, 
ook in de Passage een reeks van etala
ges had. Verderop waren er Heck's lun
chroom, Sigarenmagazijn Van den 
Dungen (uit 1862 en hofleverancier), 
thans in de Karei Doormanstraat.

Naast Bollemeijer & Brans was het Zuid- 
Hollandsche Koffiehuis en op de hoek 
van de Korte Hoogstraat en Boymans- 
straat een sigarenwinkel van Weinthal 
& Co. in een prachtig hoekpand met 
een torentje. Men kreeg soms de in
druk dat in de binnenstad op de be
langrijkste straathoeken sigarenwinkels 
van Weinthal waren gevestigd. Kantoor

en fabriek waren op de Leuvehaven. De 
heren L. en A.P. Weinthal waren respec
tievelijk consul en consul-generaal van 
de Middenamerikaanse republiek Gu
atemala. Weinthal is thans uit Rotter
dam verdwenen. De laatste winkel was 
in de jaren zestig op de hoek van Nieu
we Binnenweg en Heemraadsplein.

Het Westnieuwland, dat van vanaf het 
Beursplein in de Noordelijke richting 
naar de Groote Markt liep, was een 
drukke verkeersader. Dit Westnieuw
land had slechts één huizenwand, een 
westelijke. Een oostelijke is er nimmer 
geweest, omdat daar het water van de 
Kolk was, later deels gedempt voor de 
bouw van het spoorwegviaduct. Wat er 
daarna nog van over was, is in 1940 
dichtgegooid met puin van de binnen
stad. Zodoende is ter plaatse een plein
achtige ruimte ontstaan, die gelegen is 
tussen het spoorwegviaduct aan de 
westzijde, het gebouw van de nieuwe 
Gemeentebibliotheek en een woonto
ren (in het spraakgebruik aangeduid als 
het "potlood", maar die "Blaaktoren" 
heet) aan de oostzijde en de Hoogstraat 
en Het metrostation Blaak respectieve
lijk aan de noord-en zuidzijde. Op deze 
ruimte, die aangeduid wordt als Kolk, 
wordt markt gehouden. De naam is to
pografisch juist, want het gaat hier gro
tendeels om de gedempte Kolk. De 
Blaaktoren staat dwars over het zuidelij
ke deel van de voormalige Hoofdsteeg. 
De naam Westnieuwland is in de nieu
we binnenstad teruggekeerd. De loca
tie is tot dusver echter onbebouwd ge
bleven. Verder naar achteren dan de 
vroegere huizenwand ziet men een 
deel van het Willibrordi-scholencom- 
plex, dat kadastraal echter in de Nieuw- 
straat thuishoort, ook al staat het front 
aan het Westnieuwland.

De huizenwand van het Westnieuw
land bestond uit grote, oude, soms sta
tige familiehuizen met een verscheiden
heid aan gevels. De bouwers werden

Toenmalige voorzitter D.C Endert)r.

toen kennelijk nog niet door een 
schoonheidscommissie voor de voeten 
gelopen. Het was hier overigens al niet 
anders dan elders in de binnenstad: ook 
de hier nog aanwezige huizen uit een 
ander tijdperk, grotendeels feiteiijk al 
niet meer geschikt voor bewoning, wa
ren in hoofdzaak in gebruik als kantoor- 
of magazijnruimte.

Een fraai pand was nummer 12, waar 
een aantal organisaties onderdak hadden 
gevonden die zonder uitzondering gerela
teerd waren aan twee bedrijfstakken 
waarin Nederland in de wereld altijd een 
vooraanstaande plaats heeft ingenomen, 
namelijk scheepvaart en scheepsbouw.

Zo waren in dit pand gevestigd de Cen
trale Bond van Scheepsbouwmeesters in 
Nederland, het Centraal Scheepsbouw 
Bureau, de Gezagvoerdersclub, de Tech
nische Scheepvaart Club, de Vereeniging 
van Technici op Scheepvaartgebied en de 
Vereniging voor de Zeevaart. Het is een 
vraag apart hoe deze zes organisaties er
in zijn geslaagd juist in dit pand een ge
meenschappelijk tehuis te vinden.
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Het verenigingsleven van voor de oorlog
Een bijdrage van een van onze oudere leden, die zijn herinnering op schrift heeft gesteld. Ing. D. de Haan uit 
Rijswijk is oud-Chef Afdeling Navigatie van de voormalige Verenigde Nederlandse Scheepvaart Maatschappij 
N.V. te Den Haag en hij komt, als de gezondheid het hem toestaat, nog op onze lezingen.

R flijn  eerste schreden naar onze Ver
eniging voerden mij naar het gebouw 
"Stroomberg" op het Westnieuwland 
te Rotterdam, alwaar in die tijd, ik heb 
het over 1937, de zetel der V.T.S. was 
gevestigd.
Als pas aangetreden lid volgde ik met 
belangstelling de vergaderingen en 
voordrachten die daar gehouden wer
den.

"Stroomberg" was een monumentaal 
gebouw. Het interieur was min of meer 
fin-de-siècle: trappenhuizen met bete
gelde wanden; parketvloeren, houten 
lambriseringen en versierde plafonds in 
de zalen. Helaas is bij het bombarde
ment op 14 mei 1940 ons gebouw ge
heel verloren gegaan.

Onder voorzitterschap van Ir. L.W. Bast 
werden aan het Westnieuwland interes
sante lezingen gehouden, en wel tech- 
nisch-wetenschappelijk goed onder
bouwde voordrachten de scheeps
bouw en scheepsmachinebouw be
treffende, e.e.a. toegelicht met licht
beelden.

Deze lezingen werden gepresenteerd 
door zeer ter zake kundige mensen uit 
werf of fabriek.
Ik zie nog een van deze presentatoren 
binnenkomen: bolhoed en parapluie 
werden afgegeven. Gekleed in 3-delig 
kostuum, met stijve boord en dito man
chetten, vestzakhorloge met gouden 
ketting, puur zijden stropdas. Zo be
klom deze heer, nadat hij door de voor
zitter was aangekondligd, het spreekge
stoelte.

De onderwerpen der lezingen varieer
den. Er was bijvoorbeeld een uiteenzet
ting over de bouw, bij de R.D.M, van 
het Holland-Amerika-Lijn schip "Nieuw 
Amsterdam". Een volgende keer werd 
er gediscussieerd aan de hand van de 
dwarsdoorsnede van een nieuw type 
dieselmotor.
Het toehorend publiek bestond uiter
aard, zoals nu nog steeds, uit in ge
noemde branches werkzame lieden.
In de pauze kon men zich, al converse
rend met andere leden, in een andere 
zaal tegoed doen aan een kopje koffie 
of een sterker drankje.
Wat het sociëteitsleven betreft: zelf heb

ik daar, als niet Rotterdammer, zo goed 
als geen deel aan gehad. Er werd echter 
van de faciliteiten in het gebouw een le
vendig gebruik gemaakt. Er waren 
kaartclubjes; men kon een partijtje bil
jartspelen e.d.

In het restaurant was er gelegenheid 
een goede maaltijd te nuttigen.
En dat alles onder een dak!
Er heerste op de club een onbezorgde 
collegiale sfeer.

Nadat het bedrijfsleven de crisis van de 
beginjaren '30 weer goeddeels te bo
ven was gekomen, had men weer ver
trouwen in een betere toekomst. 
Slechts weinigen voelden iets van een 
oorlogsdreiging. Er werden zelfs voor 
Nederlandse rekening nog schepen in 
Duitsland gebouwd...

Na afloop van de bezettingstijd heeft 
het nog lang geduurd voordat we weer 
in een geschikte accommodatie kon
den samenkomen. Echter, zo "knus" als 
het was aan het Westnieuwland is het 
nooit meer geworden.
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40-jarig jubileum 
15 octaber 1938

Teloorgang van het clubgebeuren
Na enthousiasme in het begin, gepaard aan een forse ledengroei door het openstellen van het lidmaatschap 
voor niet varende beroepen in de maritieme sfeer, werd echter de exploitatie van het Clubgebouw steeds zor
gelijker.

In  1921 moest een hypotheek op het 
gebouw genomen worden ter delging 
van de schuld, veroorzaakt door de 
aankoop. Deze transactie zou echter 
ook voor de toekomst een zware last 
zijn. Men trachtte toen door bezuini
gingen en het opvoeren van de omzet 
de exploitatie sluitend te maken. In 
1923 werd een mislukte poging: ge
daan om het gebouw met uitzonde
ring van de dubzaal te verpachten. Het 
was wel duidelijk dat die grootste verlie
zen werden geleden bij het reaurantge- 
beuren. Er is toen besloten het gebouw 
niet langer als Café-restaurant te hand
haven, maar alleen te gebruiken als so
ciété ts-en vergadergebouw. Om de 
zaak financieel enigszins op orde te 
brengen, werden in 1924 allerlei trans
acties afgesloten waarbij onder andere 
een goedwillende donateur (scheeps
werf) bereid bleek een groot aantal 
aandelen over te dragen aan de Vereni
ging. Inmiddels was men er ook toe 
overgegaan om aan diverse bekende

(en kennelijk kapitaalkrachtige) leden 
bedelbrieven te sturen om de regelma
tig optredende exploitatietekorten aan 
te zuiveren.
Door de zware schuldenlast op het ge
bouw waren de aandelen vanzelfspre
kend aanzienlijk in waarde gedaald.

Vanaf 1925 trad een kleine verbetering 
in, voornamelijk doordat het aantal le
den en donateurs van de Vereniging 
behoorlijk toenam. Een periode van be
trekkelijke rust trad in, die echter gedu
rende de crisisjaren werd verstoord 
door een relatief grote daling van het 
aantal leden. In de jaren vanaf 1934 
trad weer een herstel in mede veroor
zaakt doordat het succes van het or
gaan van de Vereniging "Schip en 
Werf" ging bijdragen aan de inkom
sten.
Het geheel bleef echter een door hypo
theken en renteloze leningen zwaar be
laste organisatie, waarvoor men door 
allerlei financiële kunstgrepen een op

lossing probeerde te vinden.
De hele situatie is uitvoerig beschreven 
in een rapport, opgesteld in 1937 door 
de heer G. Zanen, adjunct secretaris
penningmeester.

14 mei 1940
Uit het jaarverslag der N.V. Technische 
Scheepvaartclub over 1940:

"...Nimmer hebben wij een jaarverslag 
onder ongunstiger omstandigheden 
uitgebracht dan dit. Immers werd door 
het internationaal gebeuren ons land 
op 10 Mei 1940 mede in den oorlog 
betrokken. Vaak hebben wij in vroegere 
jaarverslagen gehoopt, dat de econo
mische toestand zou verbeteren en in
derdaad was de exploitatie van de laat
ste jaren geconsolideerd en worden 
geen verliezen meer geleden.
De slagen, die onze Vennootschap in 
1940 kreeg zijn slechts met de uiterste 
inspanning te boven te komen. Ons ge
bouw aan het Westnieuwland r.o.12 te
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De heer G. Zonen

Rotterdam met inventaris werd door 
genoemd oorlogsgeweld op 14 mei 
1940 geheel vernietigd, jarenlange ar
beid werd met een slag verpletterd. Wij 
hebben op de puïnhoopen van

Stroomberg gestaan, vlak na de cata- 
strophe. Een ieder voele hoe het ons 
toen te moede was. De toestand leek 
zoo grauw.

Maar achter de wolken daar schijnt de
zonne....

En dit is wat ons staande houdt. Een 
onwrikbaar vast geloof in een betere 
toekomst. Wij, Hollanders, leggen in 
zware beproevingen getuigenis af van 
onze historische grootheid. Nog immer 
zijn wij een krachtig volk, dat, zoo het 
tegenspoed ondervindt, trouw blijft 
aan de leuze:

"ende despereert niet"

Wij mogen niet versagen, dit zijn wij als 
Hollanders ons voorgeslacht verplicht. 
Wij moeten vooruit; de kiezen op el
kaar; met noesten arbeid. In een diep
geworteld vurig geloof moét ons werk 
tenslotte slagen...."

"... Wij zouden thans met bovenstaan
de uiteenzettingen kunnen volstaan, 
ware het niet dat wij bij beëindiging

daarvan nog een zeer betreurenswaar
dig bericht ontvingen. Wij vernamen 
n.l. dat de Vereeniging van Technici op 
Scheepvaartgebied, onze grootste aan- 
deelhoudster per 11 Juli 1941 door de 
Duitsche overheid is ontbonden ver
klaard. Het geheele bestaan onzer Ven
nootschap hangt hiermede ten nauw
ste samen en is thans afwachten ten 
zeerste geboden. Wij kunnen aan de 
wederopbouw van een gebouw niets 
doen. Deze gang van zaken is wel dub
bel jammer, daar de V.v.T.o.S. groot 
succes had met de inzameling van gel
den tot reorganisatie onzer Vennoot
schap. Het was n.l. de bedoeling, een 
groot gedeelte van de eerste hypotheek 
met de ingezamelde gelden af te los
sen. Waar deze reorganisatie door de 
ontbinding der Vereeniging niet kan 
doorgaan, zullen de reeds ingezamelde 
gelden wel weer aan de betrokken fir
ma's moeten worden terugbetaald. Wij 
kunnen hierop natuurlijk geen invloed 
uitoefenen...."

Prompt start for Smrt’s new ves
sels
Smit Transport BV has entered the self- 
propelled sector of the heavy trans
port market. This follows Smit Interna
tional's acquisition of two former 
LASH carriers earlier this year.
The two 1980s-built sisterships, pur
chased in January, have been named 
Smit Pioneer and Smit Enterprise. 
They mad an immediate entry into the 
heavy transport market. Smit Pioneer 
was delivered to Smit on February 6 
and immediately loaded a cargo of six 
barges, for transport from the Black 
Sea to Port Hlarcourt, Nigeria. The ves
sel sailed on its first heavy transport as
signment on February 11. The Smit 
Enterprise will shortly commence a se
cond voyage, delivering a further six 
barges to Nigeria.
Smit Transport is a leading player in 
the global heavy transport business. Its 
extensive fleet of non-self-propelled 
submersible barges includes the three 
24,000 dwt vessels in the Giant class. 
Smit Pioneer and Smit Enterprise pro
vide a broader dimension to current 
activities, allowing the company to pe
netrate new sectors of the market.
Smit Pioneer will provide heavy trans
portation services until the end of this 
year, when it is scheduled to undergo 
conversion to the role of large, multi

purpose offshore installation vessel. 
However, it will retain its useful heavy 
transport capabilities. Meanwhile, 
Smit Enterprise will remain dedicated 
to heavy transport operations for the 
foreseeable future.
Smit Transport Business Unit Manager 
Dammis van Dijk says: 'The entry into 
service of these vessels provides an at
tractive new option for clients. We are 
now targeting a wide variety of heavy

cargoes requiring swift transit time. 
These cargoes include large project 
items, dredging equipment, offshore 
modules, ship sections, steel structures 
and container cranes. We are now in a 
position to offer a total package heavy 
transport service on a global basis, de
ploying a mixed fleet of self-propelled 
and non-self-propelied vessels."
Smit Pioneer and Smit Enterprise were 
built in Italy in 1984 They are dock-ty-

pe submersibles with a length of 160 m 
and a breadth of 29 m. The maximum 
deck payload is 6,500 tonnes, on a ge
nerous deck area of 2,880 sq.m. Deck 
length is 120 m and large side walls 
provide excellent shelter. Transit speed 
in the laden condition is 12 knots.

Informatie: Peter Manneke, Smit, The 
Netherlands.
Tel:+31.104549911.
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J U B I L E U M

Wederopbouw

Na de oorlog wilde iedereen vol enthousiasme aan de slag om 
de ‘Vereeniging' weer in de oude luister te herstellen. Deze 
start werd wat vertraagt doordat natuurlijk iedereen zich pri
mair inzette voor de opbouw van de Nederlandse maritieme in
dustrie. Toch lukte het om op 2 juni 1951 te komen tot de ope- 
ning van een nieuw clubgebouw met restaurant.
Dit was een noodgebouw en was gelegen tegenover het muse
um Boymans van Beuningen, aan de Jongkindstraat, waar 
thans het Nederlands Architecten Instituut is gebouwd.

Rede van de heer S. van West 
Plaatsvervangend Voorzitter van de 
Vereeniging van Technici op Scheep
vaartgebied, tevens Commissaris van 
de N.V. Technische Scheepvaartclub

"Dames en Heren,

De heerS, van West

weer opbouwen, alvorens aan een eigen 
clubgebouw te denken. Wij hebben daar
na vele panden bezichtigd maar konden 
niet spoedig slagen. Totdat wij dit pand 
met volle medewerking van de Gemeente 
Rotterdam mochten betrekken. Wel moes
ten wij beneden enige ruimten afstaan 
voor de vestiging van enige noodwinkels 
maar ook met volle medewerking van de 
betreffende winkeliers zijn wij toch tot een 
geheel gekomen, waar wij voorlopig een 
goede gelegenheid hebben elkaar te ont
moeten. Wij zijn de Gemeente dan ook 
zeer dankbaar dat zij haar medewerking 
op zo vlotte en prettige wijze verstrekte.

Deze opening vandaag is tweeledig. Voor 
de exploitatie van deze instelling hebben 
wij diverse mogelijkheden overwogen. De 
conclusie is geweest dat wij ook het Res
taurant Stroomberg, dat wij in Maart 
1917 hebben overgenomen en dat wij tot 
Mei 1940 hebben geëxploiteerd, weer in 
het leven hebben geroepen en dat dus ook 
heden, gelijktijdig met onze sociëteit wordt 
heropend. De inrichting hiervan, de betim
meringen en meubilering alsmede de keu-

keninrichting, hebben wij aan de eisen des 
tijds aangepast en wij hopen gaarne, dat 
de naam Stroomberg weer dezelfde ver
maardheid zal krijgen die zij vroeger, zo
wel nationaal als internationaal bezat.

Dames en heren, ik meen dat ik 
hiermede kan volstaan. Ik leg de exploita
tie van deze inrichting met vol vertrouwen 
in handen van onze Heer G. Zanen die 
ook op dit terrein vele jaren zijn sporen 
heeft verdiend, wens hem hierbij alle 
voorspoed toe en verklaar hiermede na
mens de beide besturen, de sociëteit van 
de Vereeniging van Technici op Scheep
vaartgebied en het Restaurant Stroom
berg van de N.V. Technische Scheep
vaartclub geopend. Gaarne hopen onze 
besturen dat de leden een veelvuldig ge
bruik zullen maken om deze sociëteit 
waarover de Heer Zanen nog een en an
der zal mededelen en dat het Restaurant, 
de keuken en alles wat hierbij behoort, bij 
het publiek in goede smaak zal vallen...."

Na de totstandkoming van het Groothan- 
delsgebouw aan het Weena in II954 werd 
voor de dubzaal op de derde verdieping 
een passende ruimte gevonden met res- 
taurant-faciliteiten vanuit Restaurant En
gels, omdat de ruimten aan de jongkind
straat moesten worden afgebroken.

De inventaris van Restaurant "Stroom
berg" is geveild; een taxatierapport is nog 
op het secretariaat aanwezig.

De definitieve afsluiting van de 'restau- 
rantperiode' van de NVTS vond plaats op 
11 oktober 1965 toen de "N.V. Techni
sche Scheepvaartdub" Maatschappij tot 
Exploitatie van Café's en Restaurants werd 
geliquideerd.
Een aantal maritieme bedrijven die inder
tijd financieel waren bijgesprongen, werd 
verzocht af te zien van alle rechten daar
omtrent, hetgeen zij welwillend deden.

Het is mij een bijzonder genoegen U allen 
hier welkom te mogen heten. Het is mij 
hierom zo'n groot genoegen dat thans 
een lang gekoesterde wens in vervulling 
gaat, n.l. deze, dat wij met ingang van 
heden, weer beschikken over een eigen 
home. Ik breng U in herinnering, dat ons 
oud en vertrouwd clubgebouw, dat voor 
het overgrote deel van de Nederlandse 
bevolking meer bekend stond onder de 
naam "Restaurant Stroomberg", op 14 
Mei 1940 bij de oodogshandelingen werd 
vernietigd. Dit was voor ons bijna een do
delijke slag, maar alsof dit nog niet ge
noeg was, werden op 11 Juli 1941 de ver
dere bezittingen door de bezettende 
macht in beslag genomen en word ons 
verboden met meer dan 3 personen bij el
kaar te komen. Hoewel wij ons aan deze 
strafbepaling natuurlijk niet hielden, 
moesten wij toch tot aan de bevrijding 
werkeloos toezien. En toen de oorlog 
voorbij was moesten wij natuurlijk eerst 
de Scheepsbouwbedrijven en de Rederijen
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Specialisten in elektrotecnrvscne 
installaties, aandrijf- en besturings
systemen t.b.v. scheepvaart, bagger-

■
industrie, visserij en offshore, maar 
ook voor industrie en waterstaats- 
werken. 
Bakker Repair is gespecialiseerd in 
onderhoud, reparatie en wikkelen van 
motoren, generatoren en trans-

. . . . . . .

Bakker Stiedrecht 
Electro Industrie B.V.

Tel. 'Fax (0184) 41 6600 41 01 44 
Engineering, Aandrijvingen, 
Autorralisering, Installatie en Service.

Bakker Repair B.V.

Tel./Fax.<0184) 41 05 55/41 18 53 
Revisie. Reparatie. Wikkelen. 
Balanceren. Diagnoses.

f f  BRKKER
W O  S L ' E S R E C H T

DE W E R E L D  VAN B A K K E R

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

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

Ingenieursbureau Passe-Partout BV
Postbus 263, 2800 AG Gouda,

Nieuwe Gouwe OZ 11b, 2801 SB Gouda, 
Tel.: 0182 - 538360 Fax: 0182 - 571228

opgedaan met het maatvoeren in de scheepsnieuwbouw en de 
scheepsreparatie. Als eerste in Nederland zetten wij uiterst 
moderne 3D-meetsystemen in zoals Sokkia MonMos en 
Leica DCA-TC.
Trefwoorden als multi-inzetbaar en nauwkeurig zijn hierop van 
toepassing. De metingen vinden plaats in dok, op de helling, op 
drijvende objecten of offshore. Wij beschikken over personeel met 
de benodigde offshore training.

S T l j R K - K U J A N T
Voltastraat 3, P.O. Box 23 
8600 AA Sneek Holland 
Phone: +3 I (0)515 413745 
Fax: +31(0)515 422478
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Van 1898 naar 2098

E lk  jaar zijn er jubilea te vieren. Het 
bedrijf bestaat 50 jaar, Pietersen is er al 
25 jaar bij, enz. Dit jaar zijn er heel wat 
van die mijlpalen. In 1648, 350 jaar te
rug, werd de Vrede van Munster geslo
ten, waarmede de Republiek der Zeven 
Verenigde Provinciën officieel erkend 
werd. Tweehonderd jaar geleden kre
gen wij onze eerste grondwet en 50 
jaar later Thorbecke's meer democrati
sche grondwet. Maritiem zijn er o.a. 
het 50-jarig bestaan van de IMO en de 
International Transport Workers Fede- 
ration, terwijl het Haarlemse sleepbe
drijf ITC de 25ste verjaardag viert. Een 
bijzonder maritiem jubileum is dit jaar 
het 100-jarig bestaan van de Neder
landse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied (NVTS), waaraan 
dit nummer ruimschoots aandacht be
steedt.
Na jaren van agrarische depressie in Eu
ropa begon eind vorige eeuw een her
nieuwde expansie die tot de eerste we
reldoorlog bleef voortduren. Het was 
de tijd dat vele emigranten vanuit Rot
terdam met de HAL naar Amerika ver
trokken, In 1898 was er immers de 
'gold-rush' naar Klondike. Er waren 
toen circa 180 stoomschepen geregis
treerd in Nederland waar er elk jaar 
zo'n tiental bijkwam. Zo kwam in 1898 
de 'Koning Willem I' van de Stoomvaart 
Mij. Nederland gereed. Dit schip van 
4450 brt met hutten voor 118 passa
giers kreeg als nieuwigheid een vrieska- 
mer, zodat het niet langer nodig was le
vend vee mee te nemen. De 
maatschappij was enkele jaren daar
voor overgeschakeld van nieuwbouw in 
Engeland naar de nationale werven 
met een eerste order aan De Schelde. 
Vanaf omstreeks 1880 vangt ook in 
Groningen de bouw van stalen sche
pen aan, zoals bij Pattje, de oudste, nog

bestaande werf. In 1898 betreft dat 
voornamelijk zee-en koftjalken, schoe
ners, sleepboten en binnenvaartsche
pen.

Op naar 2098
Honderd jaar geleden zal geen enkele 
techneut hebben gedacht aan de mo
gelijkheid dat zijn 'Schip en Werf' nog 
eens zou versmelten met 'NTT de Zee' 
van de nautici tot 'Schip en Werf de 
Zee'. En wat staat ons in de toekomst te 
wachten? Ongetwijfeld zal er binnen 
afzienbare tijd een rubriek 'Vrouw aan 
boord' komen. Gezien de kennelijke 
belangstelling voor zielige verhalen, lijkt 
ook een rubriek 'Problemen tussen wal 
en schip' absoluut nodig. Uiteraard niet 
over technische problemen, maar over 
moeilijke, menselijke relaties.
Natuurlijk zal ons tijdschrift over 100 
jaar nog bestaan. Er zijn dan nog altijd 
werven en schepen. Maar hoe zal het 
dan heten? Informatie Technologie 
heeft de toekomst, dus misschien 'Ma- 
ritime IT'? Uiteraard maritime en niet 
maritieme want Engels is dan de mari
tieme wereldtaal. Ook adviseren lijkt 
een gouden toekomst tegemoet te 
gaan getuige de 50 tot 60 miljoen gul
den die alleen al besteed moet worden 
aan studies of een grotere Maasvlakte 
haalbaar is en hoe die er dan uit moet 
zien. Om de geldkist van de NVTS te 
spekken dus als alternatief van 'Schip en 
Werf de Zee' naar 'Maritime Studies' 
met elke maand een studie waarvoor 
het tijdschrift tien miljoen euro's (in eu
ro's van 2098) ontvangt. Er zitten dan 
tien experts bij de redactie waarvan 
twee de studies maken achter hun 
computers en acht constant in de weer 
zijn nieuwe opdrachten te verkrijgen.

Geen toekomst zonder onderzoek
Met een steeds gecompliceerder we
reld is onderzoek een onmisbaar deel 
voor nieuwe ontwikkelingen gewor
den. |e kan niet meer zomaar ergens de 
spade in de grond steken om iets 
nieuws te bouwen. Eerst willen we we
ten of dat nieuwe wel nodig is en zo ja, 
of het economisch en maatschappelijk 
verantwoord is, het milieu ontzien en 
de werkgelegenheid bevordert wordt 
en of het plan wel optimaal is.
Een geheel ander onderzoek is dat naar 
nieuwe machines, ontwerpen en pro
cessen. Daarbij kan je niet volstaan met

investeren in mensen en computers. Zo 
had MARIN 100 miljoen gulden over
heidshulp nodig om de sleeptanks en 
andere faciliteiten weer van deze tijd te 
maken. Ook de motoren bouwers moe
ten veel investeren in testfaciliteiten en 
prototypes. Het kost die bedrijven veel 
moeite het geld, gestoken in onder
zoek, weer terug te verdienen. Fokker 
slaagde er bijv. nooit in voldoende 
vliegtuigen te verkopen om de ontwik
kelingskosten terug te verdienen. Hoe
veel RTA96C's moet Wärtsilä NSD (New 
Sulzer Diesel) verkopen om er winst op 
te maken? Vier van deze 12 cilinder mo
toren met een vermogen van 65.880 
kW komen in de 6674 teu schepen die 
P&O Nedlloyd in Japan bestelde en en
kele met 11 cilinders in kleinere contai
nerschepen. Het zullen er heel wat meer 
moeten worden. Inmiddels rukt diesel
elektrische voortstuwing op. Daarvoor 
heb je niet van die joekels van motoren 
nodig. Aanvankelijk zag je deze voort
stuwing alleen op ijsbrekers, onderzoek- 
schepen en andere gespecialiseerde 
vaartuigen. Inmiddels zijn er ook vele 
cruiseschepen mee uitgerust. Carnival is 
met het zevende schip van het Fantasy- 
type, de 'Elation', een stap verder ge
gaan door twee, elektrisch aangedreven 
14 MW Azipod-voortstuwers (azimut- 
hing podded drive) te laten installeren. 
Daardoor konden de schroefassen, het 
roer en de hekschroeven vervallen. Bo
vendien zou de voortstuwing ca. 8% ef
ficiënter zijn geworden, waarnaast 
manoeuvreren makkelijker gaat dan bij 
de eerste zes schepen. Ook Royal Carib- 
bean Cruises overweegt Azipod-voort
stuwers voor nieuwbouw. Dit bedrijf 
loopt bovendien warm voor gasturbi
nes. Die worden geplaatst op de drie re
cent bestelde schepen bij l'Atlantique 
en Meyer Werft, die een investering van 
bijna één miljard gulden vergen.
De besparing aan gewicht en ruimte bij 
diesel-elektrische voortstuwing heeft 
ook tankerreders hiervoor warm ge
maakt. De chemicaliëntanker 'Stolt ln- 
novation' is daar een voorbeeld van. 
Dezelfde overwegingen zouden van 
toepassing moeten zijn voor bulkers. 
De reders daarvan zien wellicht op te
gen de complexiteit, waarvoor de be
manningen van vele bulkers onvol
doende bekwaam kunnen zijn. 
Stolt-Nielsen zal daar geen probleem 
mee hebben op zijn chemicaliëntan-
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kers. Volgens het Finse adviesbureau 
Deltamarin kan een diesel-elektrisch 
schip wellicht een geheel nieuwe romp- 
vorm rechtvaardigen. Dat verklaart on
getwijfeld de belangstelling van MARIN 
voor deze vorm van voortstuwing.

Groter en groter worden
Toepassing van de nieuwste technische 
snufjes is bij globalisering niet langer 
voldoende om te blijven bestaan, je 
moet ook een belangrijke speler zijn in je 
niche op de wereldmarkt. Tot die con
clusie zijn Pakhoed en Van Ommeren, 
toch geen kleintjes bij de tankopslag, nu 
ook gekomen. De vraag is wel of straks 
Broere en Theodora bij het Zweedse 
Broström worden gevoegd. Het tech
nisch en nautisch beheer over de sche
pen zal wel in Nederland blijven, maar, 
evenals bij P&O Nedlloyd, kan het com
mercieel beheer naar het buitenland ver
dwijnen. Zo'n ontwikkeling zal geen ver
rijking van onze maritieme 'cluster' zijn. 
Bovendien, mocht ooit ons maritiem kli
maat verslechteren dan zijn de schepen 
snel verdwenen als de commercie toch 
al in het buitenland ligt. Bij Shell Tankers 
gebeurde dat al. Een geglobaliseerd be
drijf kan je dat nauwelijks verwijten; het 
moet zorgen concurrerend te blijven. 
Het is dus een kwestie van: Nederland 
let op Uw zaak.
Nu wachten we natuurlijk allemaal op 
een samengaan van Smit en Wijsmuller. 
Ze doen al het een en ander samen, 
waarom dan niet alles? Ook bij de fusies 
van de Nederlandse rederijen tot Nedl
loyd en bij die van Pakhoed en Van Om
meren ging daaraan vooraf een periode 
van samenwerken in bepaalde projec
ten.

Geen globalisering bij scheepsbouw
De scheepsbouw is bij de globalisering 
achtergebleven. Er zijn natuurlijk wel 
heel grote werven in Japan en Zuid-Ko- 
rea, maar overnames over de grenzen

heen zijn er nauwelijks. In Nederland be
gon Damen Shipyards daarmee in de ja- 
ren tachtig met werven in Ierland en En
geland, maar je krijgt niet de indruk dat 
men daar in Gorinchem nog erg blij 
mee is. Het bedrijf geeft thans kennelijk 
de voorkeur aan uitbreiding in eigen 
land, als zich daartoe een gelegenheid 
voordoet. Het Noorse Kvaerner heeft 
ook werven in een aantal landen, maar 
je ontkomt niet aan de indruk dat die 
wen/en nog steeds min of meer als los 
zand met elkaar verbonden zijn. Hoog
uit zullen er voordelen te behalen zijn bij 
een gezamenlijke acquisitie, maar ook 
dat moet beperkt zijn gezien de totaal 
verschillende markten die bijv. het En
gelse Govan en het Finse Masa bewer
ken. Bovendien zullen er enorme cul
tuurverschillen zijn tussen de 
Kvaerner-werven in Engeland, Duits
land, Finland en de Verenigde Staten. 
Wat dat betreft, lijkt de Conoship-groep 
het destijds beter bekeken te hebben. 
De aangesloten werven liggen dicht bij 
elkaar en verkopen een min of meer ge
lijk product, zodat zij kunnen samen
werken bij acquisitie en bij de techni

sche zaken die zich 
daarvoor lenen. 
Toch zou het wel 
eens kunnen zijn 
dat langzamerhand 
die samenwerking 
meer structureel 
moet worden. 
Reeds 100 jaar bou
wen de Groningers 
en Friezen schepen 
voor Duitse reders. 
Daar zijn Engelse en 
Scandinavische re
ders bijgekomen, 
maar een groter 
marktbereik zou 
nuttig kunnen zijn 
als de vraag naar 
schepen weer eens 
terugloopt. Een fi

nancieel sterke groep kan wellicht ook 
makkelijker een tegenslag als bij Frisian 
Shipyard Welgelegen verwerken. Nu 
heeft het maanden geduurd om nieuwe 
eigendomsverhoudingen te realiseren. 
Misschien had Wagenborg de drie Ro- 
Ro-schepen voor het Stora-contract in 
Harlingen geplaatst in plaats van Lü- 
beck, indien de zaak eerder was rond 
gekomen.
Gelukkig hebben de bedachtzame Gro
ningers en Friezen nog de tijd. Het or
derboek van de Nederlandse werven is 
immers in 1997 met ruim 18% gegroeid 
tot 816.000 egt en daarin hebben Frie
zen en Groningers een groot aandeel. 
Er werd voor 500.000 egt aan nieuwe 
orders geboekt met een waarde van bij
na 2,2 miljard gulden. Minder plezierig 
zal zijn dat de waarde van het order
boek 'slechts' met 12,5% toenam tot 
3,4 miljard gulden. De prijs per egt 
daalt dus nog steeds.
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M A A N D  M A R I T I E M

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

Samenwerking Bijlsma en FSW

Eind februari is tussen Scheepswerf 
Bijlsma B.V. en Frisian Shipyard Welge
legen B.V. een management overeen
komst getekend, inhoudende dat de 
leiding van FSW in handen komt van 
Bijlsma, te welen de heren A.G. Bijlsma 
en R.W.F. Kortenhorst De heer C. van 
der Schoot zal terugtreden als alge
meen directeur van FSW. Hij zal als 
commissaris namens Scheepswerf Har- 
lingen Holding worden benoemd in 
de Raad van Commissarissen van FSW. 
Hoewel er aanpassingen in de organi
satie zullen plaatsvinden, zal de nieuwe 
samenwerking tussen Bijlsma en FSW 
een positieve uitwerking hebben op de 
werkgelegenheid. De organisatie zal 
vooral worden versterkt op het gebied 
van projectmanagement, werkvoorbe
reiding, planning en 'logistic control'

Vosfa wordt Krupp Vosta

Wegens uitbreiding van de internatio
nale activiteiten heeft Vosta B.V. in 
Amsterdam besloten de naam te wijzi
gen in Krupp Vosta B.V.
Aan het bestaande productenpakket 
van Krupp Vosta (cutters, cuttertand- 
systemen, baggerpompen, boegkop- 
pelingen en kogelscharnieren) is een 
nieuw ontwikkelde range standaard 
snijkopzuigers toegevoegd. Krupp 
Vosta is voor dit nieuwe product ver
antwoordelijk voor marketing en ver
koop in de gehele wereld.
Met de naamswijziging wordt beoogd 
duidelijker te laten uitkomen dat het 
bedrijf onderdeel is van het wereldwijd 
opererende Krupp-concem. Tevens 
wordt een grotere naamsbekendheid 
nagestreefd.

p d r a c h t e n

FSW boekt car carrier
De Noorse rederij United European Car 
Carriers, waarvoor Frisian Shipyard Wel
gelegen al drie autotransportschepen 
heeft gebouwd, heeft aan de werf op
dracht voor een vierde car ca rrier gege
ven. Het schip, bouwnummer 509, 
wordt gelijk aan de voorgaande, als 
kort beschreven in SWZ 7/8-97, blz. 7, 
behoudens dat het met ijsclassificatie 
wordt gebouwd. De oplevering moet 
plaats vinden in het voorjaar van 1999.

Pattje bouwt twee Combi Traders

In Waterhuizen is bij Pattje Shipyards 
de Combi Trader Gooteborg, bouw
nummer 403, in aanbouw voor Wa

genborg Shipping in Delfzijl. Het schip 
is een uit een serie 4200 tonners van 
Bodewes 'Volharding' Foxhol, die de 
order oorspronkelijk onder bouwnum
mer 330 boekte, maar de bouw heeft 
overgedragen aan het geaffilieerde 
bedrijf in Waterhuizen.

Verder gaat Pattje nog een soortgelijk 
schip (maar zoinder ijsversterking) 
bouwen vooreen Italiaanse rederij. Dit 
schip bouwnummer 408, moet mid
den 1999 worden opgeleverd.

Vervolgorder voor Bodewes 
Hoogezand
Van de Duitse rederij Harren & Partner 
heeft Bodewes' Scheepswerven in 
Hoogezand opdracht gekregen voor 
een vierde 4200 tdw multipurpose 
container carrier. De eerste twee sche
pen, Ultramar en Transmar, zijn in
middels opgeleverd, het derde gaat 
binnenkort te water en het nu bestel
de schip, bouwnummer 585, moet 
begin 1999 worden opgeleverdl.
De schepen worden gebouwd vol
gens het Combi Trader ontwerp van 
Bodewes 'Volharding' Foxhol (zie de 
Geulborg, SWZ 6-94, blz. 267).

Chinese opdrachten voor IHC

De economische missie naar China, 
die eind februari onder leiding van mi
nister Wijers plaats vond, heeft voor 
IHC Holland geresulteerd in opdrach
ten voor een stationaire snijkopzuiger 
met een vermogen van circa 3400 kW 
(4600 pk) en voor een Beaver 3800, 
alsmede voor een sleepboot van on
geveer 750 kW en verder hulpmate- 
rieel, zoals drijvende leidingen en 
transportmaterieel.
De eerstgenoemde zuiger wordt door 
IHC zelf gebouwd.
Voor de Beaver levert IHC het ontwerp 
en de baggerinstallatie. Cascobouw en 
het installeren van de machinerie zullen 
voor dit schip in China worden uitge
voerd door de Xingang werf, een bedrijf 
waarmee IHC al eerder samenwerkte.

De Biesbosch bouwt duwboot en 
bakken voor Veerhaven
Scheepswerf en Machinefabriek De 
Biesbosch in Dordrecht heeft van 
Veerhaven B.V. in Brielle opdracht ge
kregen voor de bouw van een duw
boot en negen duwbakken.
De duwboot. Veerhaven IX Dolfijn, 
wordt een zusterschip van de Veerha
ven VIII Nijlpaard, die in SWZ 5-97, 
blz, 46 staat beschreven. Hij wordt ge
bouwd onder bouwnummer 880 en 
moet begin volgend jaar worden op
gei everd.

De negen bakken, bouwnummers 
881 t/m 889, zijn standaard Europa 
bakken met een laadvermogen van 
2835 t, waarvan de Biesbosch er al 
verscheidene heeft gebouwd. De eer
ste bak moet voor het einde van dit 
jaar worden opgeleverd.

Drie kotters besteld bij Maaskant

Van de Katwijkse Visserij Combinatie 
heeft Maaskant in Stellendam op
dracht gekregen voor de bouw van 
twee boomkorkotters. Deze hebben 
als afmetingen:
Lengte o.a. 42,35 m.
Lengte Li. 38,50 m.
Breedte mal 8,50 m.
Holte 5,15 m.
Diepgang achter circa 5,00 m. 
Het visruim krijgt een capaciteit van 
1500 kisten.

Breedte o.a. 9,20 m.
Breedte mal 8,50 m.
Holte 3,20 m.
Diepgang met 9t dw, 1,70 m.
Diepgang max. 2,20 m.
De machine-installatie omvat twee 
Caterpillar dieselmotoren, type 3412C 
Dl-T, van elk 500 kW bij 1800 tpm, die 
een snelheid van ongeveer 10 kn ge
ven en een paaltrek van 181.
De uitrusting bestaat uit een 40 t 
sleeplier en een 250 kN SWL sleep- 
haak. Eén van de schepen krijgt bo
vendien een dekkraan van 5 t op 11,5 
m en één een A-frame van 301 SWL. 
Verder zijn de schepen ingericht voor 
het transport van brandstof en drink
water en beschikken daartoe over rela
tief grote tanks.
De accommodatie zal plaats bieden 
aan vijf personen. Bureau Veritas zal de 
schepen klasseren.

Fig, 1, Zijaanzicht van de Shoalbusters voor Wagenborg,

Een Wartsïla 9L26 dieselmotor van 
1471 kW (2000 pk) bij 800 tpm levert 
een vrijvarende snelheid van 13 kn.
De oplevering is gepland voor het vier
de kwartaal van dit jaar (bouwnum
mer 522), resp. het eerste kwartaal 
van 1999 (bouwnummer 526),

Verder heeft een Engelse rederij, Colne 
Shipping uit Lowestoft, een kotter van 
dezelfde afmetingen bij Maaskant be
steld. Dit schip, bouwnummer 542, 
moet in het voorjaar van 1999 worden 
opgeleverd.

Damen Bergum krijgt opdracht 
van Wagenborg
Damen Shipyards Bergum heeft van 
Wagenborg opdracht gekregen voor 
drie schepen van het type Shoalbuster 
2509. Zij zijn bestemd voor Wagen
borg Kazachstan en moeten alle drie 
in het derde kwartaal van dit jaar wor
den opgeleverd.
De hoofdafmetingen van de bouw
nummers 9319,9320 en 9321 zijn: 
Lengte o.a. 24,80 m.
Lengte w.l. 21,10 m.

Veivolgopdracht voor Breko

De heer H, Wanders te Zwijndrecht, ei
genaar van het onlangs door Breko in 
Papendrecht opgeleverde binnenvaart- 
containerschip )owi, heeft bij dezelfde 
werf een zusterschip besteld, voor op
levering in het voorjaar van 1999.
Voor gegevens van het schip, zie de 
beschrijving van de )owi elders in dit 
nummer.

Vervolgopdracht voor Grave

Scheepswerf en machinefabriek 'Gra
ve' heeft van de V.o.F. Calypso op
dracht gekregen voor de bouw van 
een zusterschip van de onlangs ge
reed gekomen River Symphony (zie 
hierna onder Opleveringen). De lever- 
datum van dit schip, bouwnummer 
126, is 1 april 1999.

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

ArkkmSea
Barkmeijer Stroobos heeft op 14
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maart het vrachtschip Arklow Sea, 
bouwnummer 286, te water gelaten. 
Het is het 1 ff' schip uit een serie 3200 
tonners en het vierde voor deze op
drachtgever, de Ierse rederij Arklow 
Shipping. Voor gegevens zie de Ark
low Spirit in SWZ 7/8-95, blz.6.

Ka steel borg

Bij Ferus Smit te Westerbroek is op 20 
maart de multipurpose containercar- 
rier Kasteelborg, bouwnummer 316, 
te water gegaan. Het is het vierde van 
vijf 9000 tdw schepen die Wagenborg 
Shipping bij de werf bestelde. Het eer
ste schip was de Kroonborg, zie SWZ 
2-96, blz. 12.

Schekledijk

Op 20 maart is bij Tille Scheepsbouw 
Kootstertille de containerteeder Schel- 
dedijk, bouwnummer 317, te water 
gelaten. Het schip wordt gebouwd 
voor C.V. Scheepvaartonderneming 
m.s. Scheldedijk (Navigia Shipping in 
Delfzijl) en is een zusterschip van de 
voor dezelfde opdrachtgever gebouw
de Ijsseldijk, die elders in dit nummer 
staat beschreven.
De oplevering van de Scheldedijk is 
voor deze maand gepland.
Poseldon in Delfzijl zal als managers 
voor het schip optreden.

Votvox Terranova

IHC Holland in Kinderdijk heeft op 4 
april de sleephopperzuiger Volvox Ter
ranova te water gelaten. Het schip is in 
aanbouw voor Van Oord ACZ UK en is 
met een hopperinhoud van 20.000 
m3 en een lengte van 160 m de groot
ste zuiger die IHC tot dusver heeft ge
bouwd. Bij de oplevering hopen wij 
meer gegevens van het schip te kun
nen publiceren.

Ben-My-Chree
Bij Van der Giessen-de Noord is op 
4 april het passagiers/ro-ro-schip Ben- 
My-Chree, bouwnummer 971, van 
stapel gelopen. Het schip is in aan
bouw voor The Isle of Man Steam Pac- 
ket Company Ltd. De voornaamste

gegevens van het schip en een zijaan
zicht zijn gepubliceerd in SWZ 6-97, 
blz. 5.

Het was voor IHC Caland, waarvan zo
wel IHC Holland als Van der Giessen
de Noord deel uitmaken, een bijzon
dere gebeurtenis dat op één dag, 
slechts enkele uren na elkaar, twee 
grote schepen van de helling gleden.

Eurostar

Op 9 april is bij Scheepswerf Harlingen 
het casco, bouwnummer 206, te wa
ter gelaten van het binnenvaartpassa- 
giersschip Eurostar.
De bouw geschiedde in opdracht van 
Scheepswerf Peters in Kampen, die 
zelf de order voor liet schip ontving 
van de Duitse rederij Conti/Hapag 
Uoyd.
De Eurostar meet 82 x 9,5 m, biedt 
hotelaccommodatie aan 84 passagiers 
en wordt in Kampen onder bouw
nummer 461 afgebouwd. De opleve
ring wordt in juni verwacht.

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

P23
Het Korps landelijke politiediensten 
heeft op 11 maart het politievaartuig 
P23 overgenomen van Damen Ship- 
yards in Gorinchem. De P23, bouw
nummer 5628, het zesde van zeven 
vaartuigen van het type Stan Patrol 
1800 die de K.L.P.D. bij Damen bestel
de, is in Nijmegen gestationeerd.
Het eerste vaartuig, de P31, werd be
schreven in SWZ 2-97, blz. 8.

Airtoprogress

Frisian Shipyard Welgelegen heeft op 
12 maart het autotransportschip Auto-

progress, bouwnumer 507, opgele
verd. Het is het derde van vier van zul
ke schepen die de werf van de Noorse 
rederij United European Car Carriers in 
opdracht kreeg. Voor enkele gegevens 
en een foto van het eerste schip, de 
Autopremier, zie SWZ 7/8-97, blz, 7.

VLB 6

Damen Shipyards Hardinxveld leverde 
op 17 maart de tender VLB 6 op aan 
de Vlissingse Bootliedenwacht B V.
Het casco, een Multi Tender 66 van de 
Schlieker werf in Sliedrecht, is door 
Damen in Hardinxveld afgebouwd.
De hoofdafmetingen zijn: L o.a. x 
B o.a. = 20,30 x 4,50 m. De diepgang 
is ongeveer 1,80 m.
Het dubbelschroefschip wordt voort- 
gestuwd door twee DAF dieselmoto
ren, type ME 11 PT, van elk 185 kW bij 
2000 tpm, goed voor een snelheid 
van 14 kn.
De VLB 6 voldoet aan de eisen van het 
ADNR voor vaargebied 2 en mag - 
ook tijdens het laden en lossen - 
langszij schepen met gevaarlijke ladin
gen opereren.

Fig. 3. De VLB 6 (foto: Van der Kloet).

Amadeus 2
Op 21 maart heeft De Hoop Lobith 
het passagiersschip voor de binnen
vaart Amadeus 2, bouwnummer 369, 
opgeleverd! aan Danubia GmbH in 
Wenen. Het schip, dat 110 lang is, 
11,40 m breed en plaats biedt aan 
150 passagiers, is een zusterschip van 
de Amadeus die eveneens bij De Hoop 
werd gebouwd. De gegevens daarvan 
en een zijaanzicht staan in SWZ 4-96, 
blz. 4.

Nicotine 4

Damen Shipyards Hardinxveld heeft 
op 23 maart de Stan Tug 1605 Nico- 
line 4 opgeleverd aan Rederij Water-

Fig. 4. De Nicoline 4 (foto: Van der Kloet).

weg in Workum. Het is de vijfde boot 
van dit type (plus een Stan Tug 1906) 
die de werf binnen enkele jaren voor 
deze opdrachtgever bouwde: reden 
genoeg om de overdracht van de 
boot te combineren met een feest 
voor het gezamenlijke personeel van 
werf en rederij.
De Nicoline 4 is voorzien van twee Ca
terpillar dieselmotoren, type 3408 TA, 
350 kW elk bij 1800 tpm.

Sidi BouSaid

Voor het Tunesische Ministerie van 
Defensie heeft Damen Shipyards in 
Gorinchem de boeienlegger Sidi Bou 
Said (A 802), bouwnummer 3707, ge
bouwd. Het schip, dat in maart werd 
overgedragen, kan tevens worden in
gezet bij bergingsoperaties, als oliebe-

strijdingsvaartuig en als brandstof- en 
watertanker.
Het is qua rompvorm een standaard 
Stan Carrier 3910, met als afmetingen: 
L o.a. x B o.a. x H = 38,80 x 10,25 x 2,80 
m. De diepgang achter is 1,80 m. Het 
totale laadvermogen bedraagt 2501. 
Vlak en dek zijn 10 mm dik en het bo
vendek is van een hardhouten werk- 
dek voorzien, geschikt voor een belas
ting van 8 t/m2 of een zware deklast 
van 50 t. Verder is het dek voorzien 
van sjorogen, geleideblokken, ketting- 
klampen, een Kraaijeveld kaapstander 
van 5 t, contaïnerfittings en een weg- 
neembare railing aan SB en BB. 
Onderdeks is een bergplaats voor ket
ting, boeien, ankers enz.
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voor de vaart op de Rijn en de Donau 
met vooral Amerikaanse toeristen.
In een volgend nummer hopen wij 
meer details van het schip te publiceren.

Eerste LCU overgedragen aan 
Koninklijke Marine
Scheepswerf Visser in Den Helder 
heeft op 7 april het eerste van vijf lan
dingsvaartuigen, de L 9525, overge
dragen aan de Koninklijke Marine.
De landingsvaartuigen behoren tot de 
uitrusting van het ATS Rotterdam.
De L 9525 is gebouwd als prototype. 
De volgende vier schepen zullen op 
enkele punten worden aangepast naar 
aanleiding van de met het eerste schip 
opgedane ervaringen.
Meer details van deze vaartuigen den
ken wij in een later nummer van SWZ 
te kunnen geven.

Wagenborg bestelt drie schepen 
in Duitsland
Op grond van een langjarige charter- 
overeenkomst met de Zweedse Stora 
groep heeft Wagenborg Shipping drie 
ro-ro schepen van ongeveer 13.000 
tdw besteld bij de Flender Werft in Lü- 
beck.
De afmetingen worden:
Lengte o.a. 183,00 m.
Lengte l.l. 172,80 m.
Breedte mal 25,20 m.
Holte hoofddek 9,30 m.
Holte bovendek 15,30 m.
Diepgang mail 7,50 m.
De schepen krijgen een snelheid van 
18 kn, waarvoor een dieselmotor van 
11.000 kW bij 135 tpm wordt geïn
stalleerd.
De schepen gaan varen tussen Go
thenburg en Zeebrugge, met vijf af
vaarten per week in elke richting. Zij 
zijn speciaal ontworpen voor een

Voor het behandelen van boeien, an
kers en kettingen is een hydraulische 
Effer dekkraan geïnstalleerd met een 
SWL van 20 t op 10 m. Voor zwaarder 
werk is op het voorschip een 50 t A- 
frame aangebracht.
Voor oliebestrijding zijn de gebruikelij
ke middelen aan boord; er kan ruim 5 
m3 dispersant worden meegenomen. 
Verder is er tankcapaciteit voor ruim 
50 m3 brandstof en 50 m3 drinkwater 
in zijtanks naast de bovengenoemde 
bergplaats.
De verdere uitrusting omvat o.a. een 
sieephaak van 15,3 t op het achter
schip en een Mini Cat 703, met een 
30 kW motor, op het voorschip.
Voor de voortstuwing zijn twee Cater
pillar dieselmotoren geïnstalleerd, type 
3406C TA/B, elk 298 kW bij 1800 tpm. 
Twin Disc tandwielkasten, type MG 
516/4.04, en vaste schroeven met een 
diameter van 1300 mm. Hiermee werd 
op de proeftocht een snelheid van 10,4 
kn bereikt en een paaltrek van 8,01 
De twee hulpsets bestaan elk uit een 
Caterpillar dieselmotor, type 3304 
BA, en een SR4 generator van 106 
kVA, 220/380 V.
Twee verdere Caterpillar motoren, ty
pe 3306, zijn in het voorschip geïnstal
leerd voor aandrijving van het hydrau
lische systeem.
Twee visstaart roeren en een hydrau
lisch aangedreven Veth boegschroef 
van 88 kW geven het schip een uitste
kende manoeuvreerbaarheid.
De accommodatie is ingericht voor 18 
opvarenden: vier officieren in een- en 
tweepersoons hutten met eigen toilet- 
unit en 14 man in vier- en zespersoons 
hutten, met gemeenschappelijke toi- 
letfaciliteiten.
Het schip is geklasseerd door Bureau 
Veritas, met de notatie I 3/3 E *  Coas
tal Waters. MACH.

Fig. 5. De SidiBou Said (foto: Ftying Focus). 

Lamnalco Petrel
Damen Shipyards in Gorinchem heeft 
in maart de Stan Tug 3008 Lamnalco 
Petrel, bouwnummer 4750, opgele
verd aan Lamnalco lid  op Cyprus. Het 
is een zusterschip van de Lamnalco Pe- 
lican, waarvan een korte beschrijving 
en een foto zijn opgenomen in 5WZ 
4-98, b!z. 6.

SMR Manzanillo

In dezelfde maand leverde Damen in 
Gorinchem nog een Stan Tug 3008 
op, de SMR Manzanillo, bouwnum
mer 3187. De boot werd gebouwd 
voor de Servicios Mexicanos en Re- 
molcadores S A. de C.V. in Mexico en 
komt in grote lijnen overeen met de 
voorgaande boten van dit type. De 
brandbluscapaciteit is 500 m3/h, met 
een dieselgedreven pomp. Verder is 
de boot ingericht voor het opruimen 
van olieverontreinigingen.
Lloyd's klasseerde de boot voor 'unres
tricted service'.

fig. 7. De LCU L 9525 (foto: Nico de Leeuw).

River Symphony

Fig. 6. De Pêro de Teive (foto: Flying Focus).

PêrodeTerve
De Stan Tug 3509 Pêro de Teive, bouw
nummer 4714, is in april door Damen 
Shipyards Gorinchem overgedragen 
aan de junta Autónoma do Porto de 
Ponta Delgada op de Azoren. De boot 
is van hetzelfde type als de Rizwan en 
Huberta, die in SWZ 12-97, blz. 9 zijn 
besproken, maar er zijn toch verschillen.

De Pêro de Teive heeft twee dieselmo
toren van het type Caterpillar 3512B 
DI-TA/A, elk 945 kW bij 1800 tpm. Zij 
drijven via Reintjes tandwielkasten, ty
pe LAF 561, reductie 5,95:1, Berg ver
stelbare schroeven aan. Deze hebben 
een diameter van 2050 mm en draai
en in straalbuizen. Op de proeftocht 
werd een snelheid van 12,9 kn be
haald en een paaltrek van 33,8 t. In 
het voorschip is een Promac dwars- 
schroef van 120 kW geïnstalleerd.
De brandbluscapaciteit is 1200 m3/h. 
De Nijhuis bluspompen worden door 
de hoofdmotoren aangedreven. 
Lloyd's Register gaf de boot de notatie: 
*1 OOAl, Tug, Azores inter island servi
ces, FIFI-1 (with waterspray), LMC.

Op 1 april heeft Scheepswerf en ma
chinefabriek 'Grave' het hotelpassa- 
giersschip River Symphony, bouw
nummer 122, overgedragen aan de 
opdrachtgever, V.o.F. Calypso te Oss. 
Het schip meet 110 x 11,40 m en 
heeft accommodatie voor 146 passa
giers in 73 hutten. Het is bestemd

Fig. 8. Zijaanzicht van de ro-ro schepen voor Wagenborg.
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nieuw intermodaal transportsysteem 
dat door Stora is ontwikkeld,
Stora is gespecialiseerd in bosproduc
ten en heeft voor het vervoer daarvan 
een speciale container ontwikkeld, de 
Storabox, die geschikt is voor gecom
bineerd spoor- en zeetransport. Met 
de Storabox en andere aanpassingen 
in het totale transportsysteem denkt 
Stora 20% op de transportkosten te 
kunnen besparen: 300 miljoen
Zweedse kronen ofwel enkele tiental
len miljoenen guldens per jaar.
Het eerste schip moet tegen het einde 
van 1999 worden opgeleverd, het 
tweede in het voorjaar van 2000 en 
het laatste ook nog in 2000. Gezien 
deze levertijden en de grootte van de 
schepen, was het niet mogelijk de op
dracht in ons eigen land te plaatsen, 
wat in het algemeen wel het beleid 
van Wagenborg is.

Jo Sypress

H.K.H. Prinses Margriet heeft op 27 
maart de chemicaliëntanker jo Sypress 
gedoopt en te water gelaten, Het 
schip is door de Kvaerner Govan Ship- 
yard in Glasgow, Schotland, gebouwd 
voor |o Tankers in Spijkenisse. Het 
schip werd enkele dagen later al aan 
de rederij overgiedragen.
De Jo Sypress is (als veel tankers van |o 
Tankers) naar een boom genoemd: 
sypress is Noors voor cipres. Het is een 
zusterschip van de in 1993-'94 ge
bouwde |o Selje, )o Spruce en jo Ce- 
dar, De afmetingen zijn:
Lengte o.a, 182,30 m
Lengt« 1.1. 176,10 m.
Breedte mal 32,00 m.
Holte 14,Q0m.
Diepgang 10,73 m.
Draagvermogen op 10,6 m 36.7961. 
Het schip heeft 37 volledig gesegre
geerde ladingtanks van verschillende 
grootte, met een totale inhoud van 
39.250 m5. Hiervan zijn 31 tanks in 
roestvrijstaa! uitgevoerd, In de tanks kan 
een grote verscheidenheid aan stoffen 
worden veivoerdi (zo'n 800), met soor
telijke gewichten tot 2,15 t/m5.
Elke tank is van een roestvrijstalen 
deepwellpomp voorzien, De capacitei

ten daarvan variëren van 600 tot 125 
mVh. Daarnaast zijn er twee draagba
re pompen van elk 150 m3/h. De 
pompen worden hydraulisch aange
dreven; het power pack heeft een ver
mogen van 2370 kW.
De tanks zijn van verwarmingsspiralen 
voorzien: 34 x voor heet water en 3 x 
voor thermische olie.
Verder zijn vaste tankwasmachines 
aangebracht, gevoed door drie pom
pen van elk 150 m3/h bij 120 mwk. 
Voor het drogen van de ladingtanks is 
een installatie aangebracht met een 
capaciteit van 15.000 m’/h.
De inert gas installatie heeft een capa
citeit van 5000 m3/h.
Het schip heeft een geïntegreerd la- 
dingbedienings-en bewakingssysteem. 
De hoofdmotor is een MAN B&W die
selmotor, type 6L60MC, 10.415 kW 
bij 117 tpm, die een vaste, vierbladige 
schroef aandrijft en het schip een snel
heid van 16,5 kn geeft.
Elektriciteit wordt opgewekt door een 
hulpset van 1200 kW bij 720 tpm, 
twee sets van elk 950 kW bij 720 tpm 
en een noodset van 180 kW bij 1800 
tpm.
Stoom wordt geleverd door twee olie- 
gestookte ketels van elk 14.000 kg 
stoom per uur en een uitlaatgassen 
economiser van 1500 kg bij dezelfde 
druk.
In het voorschip is een dwarsschroef 
met verstelbare bladen aangebracht 
en een vermogen van 882 kW.
De accommodatie is ingericht voor 34 
personen.
Lloyd's Register heeft het schip geklas
seerd, met de notatie *1Q0A1, Tanker 
for Chemicals, Tanker for Oil, «CMC, 
UMS, IGS, IWS.
|o Tankers is onderdeel van de Noorse 
|.0. Odfjell groep en bevracht alle 34 
tankers van de groep. Daarvan varen 
er 13 onder Nederlandse vlag.
Eerder in maart stelde de groep nog 
drie schepen in dienst: een van 4900 
tdw en twee van 19.000 tdw. Deze 
varen echter niet onder Nederlandse 
vlag en zijn ook niet in ons land ge
bouwd. Met de oplevering van de |o 
Sypress is het nieuwbouwprogramma 
van de groep voltooid.

Fig. 9. Chemicaliëntanker/o Sypress (foto: Voets & van Leeuwen).

Dockwise verrichtte bijzonder 
transport

Onlangs heeft Dockwise in twee op
eenvolgende reizen met de Transshelf 
twee secties van de 'Genesis' spar van 
Pori in Finland naar Corpus Christi in 
Texas, USA, vervoerd.
De delen hadden een diameter van 
37,186 m, lengten van 114,90 resp.
99,93 mi en wogen 10.842 resp.
15.861 t.
Het bijzondere van dit transport was 
de methode van beladen. Eerst wer
den de delen dwarsscheeps op het

Fig. 10. Het beladen van de Transshelf met een van de secties van de Gensis spar (foto: 
Dockwise).

schip geplaatst door middel van sle
den ('skids'; zie foto), waarna de 
Transshelf werd afgezonken. De drij
vende delen werden vervolgens met 
behulp van sleepboten ongeveer 
langsscheeps boven het schip ge
bracht en tenslotte bij het weer opdrij
ven van het schip op dek geplaatst. 
Ongeveer langsscheeps, want om een 
optimale stabiliteit bij laden, transport 
en lossen te bereiken, werd de ene 
sectie onder een hoek van 12 ° met het 
langsscheepse vlak geplaatst en de an
dere onder een hoek van 26°. Elke reis 
werd in 24 dagen uitgevoerd.

Kantooradres:
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel.: 010-5921966 
Fax:010-5927772

Centrale Drijvende Bokken:
Boompjeskade 99 
3011 XE Rotterdam 
Tel.: 010 - 454 94 52 

454 94 60 
Fax:010 - 454 94 92

TAKMARINE BV
MARITIEME DIENSTVERLENING

*

*

Hijs-, transport- en installatiewerk met behulp van drijvende 
bokken en kraanschepen.
Bergingen op de binnenwateren.
Vissen van verloren ankers en kettingen.
Opruimen van bruggen, steigers, meerstoelen, palen, enz. 
Verhuur van duikers en duikvaartuigen.
Verhuur van pompen, slangen, lieren, takelblokken, 
compressoren, generatoren, werkvletten, enz.
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Solutions f o r
successful shipping

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

Wàrtsilâ NSD Nederland B.V.
P.O. Box 10608 
8000 GB Zwolle 
Telephone +31 38 425 32 53 
Fax (marine) +31 38 425 33 52
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S C H E E P  S B B y  S t e p h e n  M .  P a y n e

Flagship ‘grande dames’: Holland 
America’s Rotterdams -  the old and 
new
Stephen M. Payne of Carnival Corp Technical Services (London) and project manager of the new Holland Ame
rica flagship Rotterdam (VI), gives a personal account of the newly delivered Fincantieri-buiit liner and high
lights features of the classic Rotterdam (V), built in 1959, that she replaced.

Fig,1, The new Rot
terdam is seen here 
against the familiar 
backdrop of St. 
Mark's Square, Veni
ce, as she sails to
wards the sea after 
leaving Fincantieri's 
Marghera yard.

H olland America Line's 38,000gt Rot
terdam (V), built by the Rotterdam Dry- 
dock Co and delivered in September 
1959, was one of the most successful 
and outstanding passenger liners of the 
20th century. Initially designed as a du
al-purpose, two-class Transatlantic liner 
and off-season one-class cruise ship, the 
vessel remained Holland America's 
flagship for 38 years. The secret of her 
success was undoubtedly the meticu
lous planning and attention to detail at 
the time of her design, particularly with 
a view to future use if, as happened, the 
Transatlantic trade became unecono
mic.

Principal particulars 
Rotterdam (V) 1959 and Rotterdam (VI) 1997

Length,oa 
Length, bp 
Breadth
Draught,design 
Displacement 
Deadweight 
Speed,service 
Speed, maximum 
Propulsion power

Cruise passengers 
Crew

Rotterdam V 
228.0m 
198.1m 
28.7m 
9.0m 

31,530tonnes 
7800dwt 

20.5 knots 
26.0 knots 
38,000shp 

(steam turbines) 
1109 
776

Rotterdam VI 
237.0m 
202.0m 

32.2m 
7.8m 

32,25Qtonnes 
6000dwt 

22.5 knots 
25.2 knots 
37.5 MW 

(diesel-electric) 
1318 
630

The first important consideration was 
that the two classes, first and tourist, 
were comparable in quality, the diffe
rence in standard being largely defined 
by allocation of space. Therefore, the 
approximately 1000 tourist passengers 
were afforded practically the same 
amount of space as the 500 first-class 
passengers.

The public rooms of both classes were 
outfitted to comparable standards so 
that they could be used by all passen
gers when sailing under a single-class 
configuration. The two dining rooms in 
particular were identically decorated in 
order to dispel any negative feelings to
wards class distinction when cruising.

The public rooms were largely arranged 
so that each class had a full deck alloca
ted to its public spaces in horizontal

fashion, rather than the more common 
vertical orientation favoured by most 
other companies. Fine polished woods, 
ceramics, brasswork and ornate textiles 
were employed by a variety of Dutch 
interior designers to give Rotterdam a 
contemporary modem yet classical 
look, typical of the late 1950s. All pas
senger decks were served by a grand 
central staircase, which was an inge
nious double back-to-back design, with 
each class utilising one complete sec
tion. Moveable screens separated the 
two classes, giving them access only to 
their respective allocated spaces, but on 
cruises with the divisions locked away, 
all passengers had a full run of the ship. 
Almost all passenger cabins were provi
ded with private facilities and during an 
early refit the small section of non-facili
ty accommodation was rebuilt to incor
porate facilities.

Fig. 2. In association with wind tun
nel tests at the Vienna Model Ba
sin, the design of the funnel (or 
funnels) prompted much technical 
discussion. The outcome was twin 
upright types, somewhat familiar 
to those on the former Rotterdam; 
they are mounted on a small hous
ing where the exhaust pipes from 
the engines and incinerators are 
splayed out from the central cas
ing.
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Fig. 3. Each of the 
ABB 18.75MW elec
tric motors (originally 
estimated to be 
16.5MW) drives a 
5.6m diameter Ka- 
mewa cp propeller 
through a shaftline 
set in an oilfilled tube 
supported by on A- 
bracket without any 
intermediate be
arings.

rather than express speed (23 
knots) and with a high degree 
of redundancy, allowing for ti
mely overhaul and mainte
nance of equipment and sys
tems. During the early 1970s 
the ship easily switched to full 
time one-class cruising as the 
Atlantic run was abandoned. 
Many of her contemporaries, 
such as Italian Line's Leonardo

Adjustment to dimensions
A longer, finer hull, led to concerns about stability and 
so to compensate, the beam was increased from Staten- 
dam's 30.8m to a Panamax 32.2m. Since the increase 
in beam was only required at the waterline, it was decid
ed to introduce tumbtehome so that the hull assumed 
the same dimension as the previous ship at promenade 
deck level (ie, 30.8m). This also aided stability and 
deadweight by not introducing unnecessary hull top- 
weight. Where possible the extra beam width was work
ed into the hull cabin arrangements, allowing for slight
ly more spacious cabins to be provided.
Finally, in order to achieve comparable deadweight with 
Statendam, draught had to be increased from 7.5m to 
7.8m (8.0m scantling). Maintaining the same dead
weight as provided on Statendam required special con
sideration be given to the new ships higher fuel con
sumption since it was stipulated that a 17-day 
steaming range for all consumables be preserved. The 
solution was to provide sufficient fresh water generating 
capacity so that on long distance legs at high speed 
where full fuel bunkers would be required, fresh water 
tanks could be sacrificed and the shortfall made up from 
evaporators utilising waste heat from the main engines. 
In order to preserve flexibility of operation, excess tanka
ge was to be provided, for utilisation as possible within 
draught limitations. Therefore, during periods when low 
fuel bunkerage was to be carried, fresh water storage 
could be maximised at a time when sufficient waste heat 
for water production would not necessarily be readily 
available. The high performance characteristics obvious -

ly attracted a premium in building cost. This, coupled 
with the higher running costs related to the anticipated 
powedul machinery plant, forced Carnival to maximise 
the earning potential of the ship to offset these costs.
The popularity of suite accommodation on the Staten
dam class and the anticipated suite demand on the new 
ship’s extended cruises, led to the decision to have a 
complete deck of suites, where previously there had 
been a combination of suites, veranda deluxe cabins 
and inside cabins. Therefore the number of penthouse 
suites was increased from one to four and the number 
of suites increased from 28 to 36. The inside cabins on 
this deck were replaced with a new Concierge lounge, 
ideally placed to serve suite passengers.
Streamlining of the ship forward led to the loss of a con
siderable number of cabins, particularly those of the 
crew. Coincidentally, Rotterdam (V) acted as HAL’s ca
det and training ship with spare berths over and above 
the number required to operate the ship. Similar arran
gements would be required for the new ship and it was 
decided at an early stage in the detailed design to sacri
fice an area originally designated for stores in the lengt
hened section of the ship with crew accommodation.
This was done on the basis that it would not have been 
worthwhile increasing the stores volume above that of 
Statendam if deadweight/draught considerations would 
not have allowed its effective utilisation.
By lengthening the basic Statendam, a considerable 
passenger access improvement was enacted by the in
troduction of a third passenger lift/stair tower. The new 
tower was placed amidships and conveniently ascended

to the forward end of the lido restaurant. Serving lines In 
this space were modified to take advantage of the addi
tional access/entrance with a new separate salad serv- 
ery being located at the forward apex in an effort to 
case congestion.
Three other modifications were made to the design after 
contract in order to maximise her potential on world 
cruises. On the old Rotterdam, the upper deck observa
tory and adjacent open terrace, Sky Room, were utilised 
as an early morning buffet breakfast room and as the 
ships disco at night. It was decided to add a Sky Room 
to the new ship to similarly act os a buffet breakfast 
room on extended cruises, but it was also considered 
that it should act as a children's playroom when requir
ed. This new room has been added above the lido res
taurant aft, sited adjacent to the aft lift machinery hou
se on the top deck. Another feature taken from the old 
ship and incorporated on the new is an outside sit-up 
bar serving the aft pool, where previously there was only 
a service bar. Forward, the observation lounge, Crows 
Nest, is now extended to overhang the ships side to port 
and starboard, using profiled windows with careful con
sideration to observation sight lines. The Crows Nest 
and Gymnasium below were also pushed further for
ward on the new ship to increase the si/e of both spaces 
at the expense of observation deck space. Finally, full 
windscreens have been added to the open deck space 
above the Crows Nest enabling it to be used for deck 
games when the ship is travelling at speed. These 
windscreens sweep down to the deck below aft in order 
to soften and harmonise the upper works.

to the powerful machinery fitted. Most 
of these ships had ceased operation by 
the mid 1970s, leaving Rotterdam one 
of the last of her kind. Rotterdam V was 
not originally universally liked by Holland 
America Line clientele. Running along
side the art deco-styled Nieuw Amster
dam (1938), the new ship was conside
red by some to be too modem, even 
flashy. Her exterior profile topped with 
two thin side-by-side funnel uptakes aft 
and an observation platform midships 
'where the funnel should have been', 
was in stark contrast to the classic lines of 
her fleetmate. Nonetheless, Rotterdam 
became the most popular member of 
the fleet with many later cruises sailing 
with over 70% 'repeaters', despite com
petition from modem tonnage.
Having sailed without major modifica
tion or redecoration, the ship was with
drawn by Holland America Line on Sep
tember 30 last year, the same day as 
P&O Cruises withdrew Canberra (of the 
same vintage), both being victims of the 
necessity of SOLAS upgrades required to 
be in place by the following day. Where 
as Canberra went for scrap, Rotterdam 
was sold to Premier Cruises to be SOLAS 
upgraded and restyled as Rembrandt, a 
refit which Holland America Line (HAL) 
declined to do as it would have undoub
tedly changed the character of the ship 
beyond which the company considered 
would have been acceptable to its loyal 
clientele.

Economy of operation and reliability 
were also paramount considerations for 
Holland America, and accordingly the 
ship was designed to operate at modest

da Vinci, also made the change 
but were hampered by an awkward and 
disparative three-class structure that 
could not be merged into a single class, 
and by their high fuel consumptions due

Fig. 4. Original con
tract plans envisaged 
three 16-cylinder 
engines and two of 
12 cylinders for the 
dieselelectric plant. 
Due to the higher 
eventual propulsion 
load, this plant was 
modified to five 16- 
cylinder models; all 
are of the popular 
Sulzer 2A4 OS type.
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Fig.S. The machinery 
control room, with a 
large mimic display. 
Rotterdam is the first 
Carnival ship to use 
ABB's new ADVANT 
automation system.
A self-diagnostic ar
rangement also al
lows fault informa
tion to be
transmutéeI directly 
to ABB by satellite.

Concept of design
In the early 1990s the Italian state ship
builder Fincantieri developed and deli
vered the successful 52,000gt Staten- 
dam class, which was ordered by 
Carnival Corp for its newly acquired 
(1988) subsidiary, Holland America Line. 
All three hulls of the initial order, Staten- 
dam, Maasdam and Ryndam, were built 
at the Monfalcone shipyard near Trieste. 
The final unit, Veendam, was built at Fin- 
cantieri's Marghera shipyard, on the 
mainland opposite Venice and delivered 
during 1996.
Following the order for this last ship and 
perceiving that there would be inevitably 
a requirement for a Rotterdam replace
ment, Fincantieri approached Carnival 
for some design criteria. Analysis of the 
cruise profiles of Rotterdam (V), inclu
ding her annual round-the world crui
se, indicated that any new ship should 
have a sustainable service speed of 22.5 
knots, with a maximum potential of 25 
knots, lit was estimated for example, 
that an average world cruise of 100 
days' duration would take an additional 
two weeks with a ship sailing at Staten- 
dam's 20 knots, something not consi
dered desirable by HAL.

Fincantieri proposed two alternative de
signs for the new ship. The first was for 
a completely new design, whilst the se
cond was for a modified Statendam 
class. The second option was chosen by 
Carnival, based upon price and earliest 
delivery date. The contract for the ship 
was signed in Miami on January 14, 
1995 and was dubbed by Carnival as 
Super Statendam, although industry 
pundits preferred to call her 'FastdanY. 
Delivery was set for September 30, 
1997, coincidentally the same day that 
Rotterdam V would be slated for with
drawal - at the signing of contract no 
immediate decision on withdrawing 
Rotterdam (V) had been taken.
The first task in adapting the Statendam 
class for higher speed was to lengthen 
and modify her hull. Originally, the ship

yard proposed insertion of a 25m sec
tion, coinciding with an existing short 
fire zone which would be lengthened 
to 40m. However, after further conside
ration, Fincantieri proposed that an in
crease in length of 17m would be suffi
cient. Thus, the length bp was set at 
202m, with a length oa of 237m. The 
Statendam class were designed and 
built with a block coefficient of 0.70, 
where as a block of 0.62 was conside
red the limit for economic propulsion at 
25 knots. Accordingly, the hull lines 
had to be considerably fined, especially 
forward.

Controlling noise and vibration
From the outset a major concern for 
the owner was noise, and particularly, 
vibration. Fincantieri had achieved con
siderable success with the Statendam 
class in minimising these to almost 
negligible levels. On the previous class, 
particular attention was focused on the 
dining room, set in the aft part of the 
hull above the propellers. In the event, 
the combination of highly skewed 
cp blades, relatively clean wake field 
and specially strengthened aft body 
provided excellent performance. 
However, Rotterdam (VI) was to be

propelled by a machinery plant of con
siderably higher power than the pre
vious ships. Mindful of a similar and ce
lebrated recent case of problems with a 
high speed/power cruise ship, the own
er decided to take no chances. Accord
ingly, Lloyd's Register of Shipping's 
Technical Investigation Department 
was engaged to act as consultant to 
verify, as far as practicable, Fincantieri's 
efforts and measures in minimising po
tential vibration. Correspondingly, 
Lloyd's Register reviewed the structural 
design, the propeller design and the 
model wake field of the new ship as 
part of its brief.

Optimisation at Vienna and Wagenin- 
gen
Initial hydrodynamic model testing was

performed at the Vienna Model Basin 
using a wax model of the basic hull. It 
soon became apparent that considera
bly more propulsion power (diesel-elec
tric) would be required than originally 
foreseen. At the time of contract it was 
estimated that 16.5MW/shaft would be 
required for 25 knots, but these first 
tests indicated more than 18MW 
would be necessary. Following extensi
ve but cordial negotiation with the ship
yard, it was finally agreed to increase 
the propulsion motors to 18.75MW. 
This was the maximum power permissi
ble without fundamentally changing 
the design of the proposed ABB electri
cal cyclo-converter system, ie, going to 
a high-tension system.
After optimisation of the bulbous bow, 
A-bracket position and orientation, 
shaft bossing, thruster openings, bilge 
keel and rudder arrangements, self-pro
pulsion tests using stoc propellers were 
conducted at Vienna, these being the 
final tests performed there. Following 
the practice of previous Carnival/Fin- 
cantieri newbuilds, testing now moved 
to MARIN in The Netherlands, where 
two different propeller designs (Fincan- 
tieri/Kamewa) were pitched against 
each other and evaluated for efficiency 
and cavitation/pressure pulse perfor
mance using self-propulsion tests with a 
large wooden model. The Kamewa 
propeller was ultimately chosen as the 
lead design, mainly due to its modera
tely superior cavitation performance. 
However, the ships projected trials 
speed at full propulsion power was still 
slightly below the stipulated 25 knots 
and so at the request of the owner, the 
Kamewa propellers were slightly modi
fied to provide the increase in perfor
mance required to achieve the necessa
ry speed. Maintaining satisfactory 
cavitation and pressure pulse levels, the 
final MARIN performance prediction 
under trials conditions for the ship was 
25.03 knots; not much of a margin, but 
a margin over 25 knots nonetheless. 
The large model was also used at 
MARIN to evaluate seakeeping and har
bour manoeuvring performance, whilst 
a smaller wooden model was built spe
cially for sea-going manoeuvring tests. 
Particular care and attention was focus
ed: on the sea-keeping qualities of the 
new liner, especially as she would sail 
Transatlantic and Transpacific on her 
extended voyages. Accordingly, the 
bow contours were shaped so that the 
fine forward form would slice through 
heavy seas, shipping the minimum of 
green seas and spray.

Side-by-side funnels
Wind tunnel testing for wind force 
components, funnel optimisation and 
wind comfort on open decks was per
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Fig. 6. The lifesaving 
arrangements are 
principally centred 
on a collection of 
four partly-enclosed 
50-person lifeboats. 
There are also four 
enclosed tenders for 
80/100 passengers 
which double as 
150-persons life
boats. All boats were 
supplied by Bianchi 
& Cecchi.

formed at the Vienna Model Basin at 
that facility's new wind tunnel. Of the 
two Fincantieri proposed designs for 
the new ship, the all-new design 
showed a twin funnel arrangement, 
where as the modified Statendam pro
posal was from the outset slated to 
adopt a Statendam type funnel. The 
author, acting as owner's project ma
nager for construction, always conside
red that some lineage with the previous 
vessel would be appreciated by passen
gers transferring to the new ship. 
Visually, one of the most striking as
pects of Rotterdam (V) was her twin 
side-by-side funnel arrangement, which 
coincidentally also happened to be very 
efficient at smoke dispersal. It therefore 
seemed appropriate to adopt a similar 
configuration on the new ship. Once 
the concept was accepted by the own
er, the next problem was deciding 
what form the funnels should take. The 
author preferred a moderately swept- 
back profile with a teardrop section, but 
the increased cost of producing the 
shaped fibreglass sections over the con
stant oval section with which the ship 
was eventually built, negated this ap
proach.
Therefore, the new Rotterdam sports 
twin vertical funnels, mounted on a 
small housing where the exhaust pipes 
from the engines and incinerators are 
splayed out from the central casing. 
The funnels are also marginally shorter 
than originally envisaged, the reduction 
being forced upon the ship with defe
rence to her projected extended itinera
ries where she would have to pass un
der bridges and cables at various 
world-wide ports of call.

Hull configuration
The ship was built to Lloyd's Register of 
Shipping Class *  100AI, *  LMC, UMS, 
Passenger Ship, Unrestricted Service, 
Underwater Survey standards. Al
though flagged with the Common
wealth of the Bahamas (with Uoyd's 
Register acting on behalf of the Baha

mas Administration), Holland America 
Line always intended from the outset to 
re-flag the ship with the Dutch flag un
der the auspices of The Netherlands 
Shipping Inspectorate. This is in com
mon with the rest of the fleet, except 
Veendam which retains the Bahamas 
flag and British, not Dutch, officers. 
Rotterdam is fitted with two large semi
balanced spade rudders set quite close 
to the propellers. The previous ships 
employed Becker-type flap rudders, but 
for this ship the shipyard were reluctant 
to use this design for fear that it might 
be detrimental to speed performance. 
In order to compensate for a reduction 
in stem manoeuvring, an additional 
stem thruster was deemed desirable, 
whilst the power of each thruster was 
increased from 1.7MW to 1.9MW. 
Thus, four Kamewa side thrusters are 
provided, two forward and two aft.

PASSENGER CABINS 
ROTTERDAM

658 cabins total, comprising:
4 penthouse suites;
36 suites;
120 veranda cabins;
381 standard outside;
117 standard inside;
Maximum capacity: 11668, including 
pullmans and sofa beds.

These are all carefully faired into the hull 
lines and have chamfered annular ope
nings and air injection to minimise noi
se and vibration. The arrangements on 
Rotterdam are considered a great im
provement over Statendam, the noise 
and vibrations being noticeably signifi
cantly reduced, despite an increase in 
power. The Kamewa cp propellers are 
5.6m diameter and run via shaftlines set 
in an oil-filled tube supported by A- 
brackets without any intermediate 
bearing. Bilge keels running approxi
mately 40% of the ship length are in
stalled with a break for a pair of Fincan
tieri flap motion stabilisers. Dedicated 
salt water heeling tanks and auxiliary 
fresh water heeling capacity are also 
provided to counteract heel due to win
dage. A stem anchor complete with a 
full cable outfit (not stream wire) com
plements the twin bow anchors and is 
considered essential by HAL deck offi
cers for keeping the ship in position for 
safe tender operations.

Diesel-electric power-station concept 
for machinery
Rotterdam is provided with a diesel- 
electric plant based on the 'power sta
tion' concept whereby electricity is ge
nerated at 6.6kV and distributed 
throughout the ship for propulsion and 
hotel services, stepped down using 
transformers where necessary. Original

ly contracted to have three 16-and two 
12-cylinder Sufzer ZA40S medium- 
speed diesel engines, the higher than 
envisaged propulsion load led to five 
16-cylinder machines being finally 
adopted. All the engines were construc
ted at the GMT Diesel Works in Trieste 
and are rated at 720kW/cylinder; each 
engine drives an 16,460kVA alternator 
supplied by ABB. They supply power to 
twin 18.75MW ABB electric propulsion 
motors.
The power plant was sized so that the 
service speed of 22.5 knots could be 
achieved with only four of the five units 
on line, each running at 85% mcr, with 
a propulsion power sea margin of 20% 
and a hotel load of 8MW. For the maxi
mum speed of 25 knots, all five sets are 
required to be on line and there is no 
power margin. The cydo-converters 
and machinery automation/ monito
ring equipment were also supplied by 
ABB.
The ship is the first Carnival vessel to use 
ABB's new ADVANT automation sys
tem, but in keeping with her near sis
ters, Rotterdam is provided with a 
comprehensive mimic display panel in 
the engine control room. An ABB self
diagnostic monitoring system is also in
stalled which monitors the main pro
pulsion electrical systems and 
automatically contacts the manufactu
rer directly via satellite link with fault de
tails as they occur so that service and 
troubleshooting can be arranged as 
soon as possible.
Four airconditioning chillers were instal
led on the Statendam class, three wor
king and one standby, located in the 
forward part of the hull. With Rotter
dam, fining of the forward lines preclu
ded four chillers, space only being avai
lable for three units. Consequently, two 
main and one standby chillers are in
stalled, manufactured by Carrier USA. 
The choice of manufacturer was largely 
as a result of available size and capacity. 
The airconditioning plant was provided 
and installed by ABB Flakt Marine. Oth
er plants on board include Evac sewage 
collection and Hamworthy treatment 
tanks and three Alfa Laval evaporators 
(capacity 2650tonnes and 1300ton- 
nes/24h). Waste heat is recovered 
directly from the main engines, from 
the cooling system, and from Aalborg 
Sunrod exhaustgas boilers. Two Aal
borg Sunrod oil-fired boilers are also 
installed. Motor generator sets are em
ployed to provide clean power for flic
ker-free lighting.
Two hopper-fed Norsk Hydro incinera
tors are installed within a large waste 
treatment and handling room. Pulpers, 
glass shredders and aluminium can 
crushers are provided adjacent to the 
hopper feeders of the incinerators on
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the lower deck. Catering areas were 
outfitted with stainless steel bulkheads 
and ceilings by Precetti. Provision cold 
rooms are also manufactured from 
stainless steel (non-skid type) installed 
by Precetti, rather than tiled as on pre
vious ships. Electrolux equipment is in
stalled within all catering areas also the 
crew galley, main passenger galley and 
pantries, Interestingly, the majority of 
this equipment is continuously monito
red by the manufacturer's own centrali
sed system which detects when servic-

ing is required due to water leakages or 
other fault.

Holland America aims for the ‘six-star* 
passenger experience

Six ships and 125 years since the first 
Rotterdam returned from her maiden 
voyage to New York in 1872, Holland 
America Line's new flagship, the Rotter
dam IV, has set sail, carrying with her an 
expectation formed from over a centu-

Navigation outfit
The navigation outfit is centred around an Atlas NACOS 
4S-2 navigation command system. Three Atlas 9800 au
tomatic radar plotter aids are provided, integrated with 
an Atlas Multipilot and Atlas DOLOG speed log. Other 
navigational aids include an Anschutz integrated autopi
lot. two Anschutz gyro compasses, a Magnavox N4X 
200 CPS, a Racal MNS integrated positioning system 
working with GPS, Loran, Omega, Deccaand Satnav sys
tems. As with all previous diesel-electric Carnival newbuild- 
ings, a Kamewa three-unit joystick system is employed for 
co-ordination of the propellers, rudders and thrusters 
when manoeuvring. Specialist joystick training for the na
vigation officers was provided at the Rotterdam Marine 
Safety Centre.

New features in passenger accommodation
Cabins were constructed throughout by Italia using 
the Eurocompositi panel system. All crew cabins either ha
ve their own private toilet/shower facilities or share one 
such facility space between two cabins. Passenger cabins 
are similar to those on the Statendam class except that in 
deference to the new ships long cruises, clothes storage 
capacity has been increased as far as possible. In cobins 
within the hull where the tumbtehome provides additional 
cabin space, this has been utilised to incorporate an addi
tional wardrobe. Elsewhere where practical, an additional 
half-height wardrobe has been introduced and all cabins 
have an under-bed storage box for bed upholstery and 
the beds are set at sufficient height lor suitcases to be 
placed below.

As to the wardrobes, lor the first time on a HAL ship these 
have been installed without backs, the wardrobes being 
set directly against the cabin bulkheads. In common with 
alt new cruise ships, there are no dedicated baggage 
looms on Rotterdam. Outside cabins have baths (deluxe, 
suites and penthouses jacuzzi baths), whilst inside cabins 
have showers. The only exceptions to this rule are the ca
bins within the 4% of each grade which are specially con
structed for the handicapped. These have toilet spaces 
which are flush to the cabin with special trough gutter- 
ways at the entrance and along the shower area; only the 
handicapped suite has both a bath and a shower. To faci
litate cleaning cabin private verandas, these have been 
provided with hinged doors within the partitions, lockable 
with an Allen key. A large number of cabins have inter
connecting doors. This is useful for families and friends 
when travelling together, and there is also a demand for 
such cabins on extended cruises where passengers book 
the adjacent cabin as a wardrobe and entertaining room. 
The majority of the open decks are sheathed in teak 
wood. In certain areas this has been reduced in thickness

from the usual SOmm stud/bolted variety to 22mm pre
formed glued sections. The latter has also been used on 
most of the cabin verandas except on the four penthouses 
where decorative Bolidt composition has been applied. 
Decorative Bolidt is also used within the extensive mid
ships pool lido area set below the Navalimpianti sliding 
roof. Since the laying out of deck furniture early in the 
morning can cause a considerable noise nuisance to the 
accommodation below, this Bolidt deck is installed upon a 
special noise insulating layer.
Public rooms are arranged as on the Statendam class, al
though the former Piano Bar area has been completely re
modelled as the Ambassador lounge. This change was 
made to provide a cocktail dance space similar in concept 
to the room of the same name on the previous Rotter
dam. The new lounge is a walk-through space with an 
adjacent bar area complete with piano. A clever screen 
arrangement a/lows the piano to serve either space indivi
dually or in combination. Attractive decorative features in
clude a brass dance floor modelled on one from the pre
vious ship and a reproduction of a ceiling panel from the 
Nieuw Amsterdam (1938) which can now be found in 
the Rotterdam Maritime Museum. Throughout construc
tion of the liner, the Dutch interior architect responsible 
for the design of all public spaces, TCj Dingemans, from 
VFD interiors BV, purchased more than US$3 million of 
antiques for display on board. A selection of modem art is 
also displayed, most specially commissioned for the ship. 
Items include the atrium centrepiece which is in the form 
of a large ornate clock, Vistosi glass lights decorating the 
ceiling of the two-deck-high main dining room and four 
reproduction wall panels in the style of a large mural on 
the old ship also decorating the dining room.
The main galley is located on the same deck as the lower 
level of the dining room and the upper level is serviced by 
Schindler escalators. Schindler also supplied and installed 
the 12 high-speed 1.6 m/sec passenger lifts arranged in 
groups of four at each passenger stair tower as well as all 
crew and service lifts.
After extensive sea trials and following some minor outfit
ting delays, Rotterdam was delivered to her owner on No
vember 7, 1997 and, alter a positioning voyage to Barce
lona, embarked passengers on November 11 for an 
extended Transatlantic cmise terminating at Fort Lauder
dale on December 4. The ship is set for a sell-out 97-day 
round-the-world voyage this month and will subsequently 
operate a European season. Initial public reaction is fa
vourable and new Rotterdam is set to follow in the wake 
of old Rotterdam. Replacing the old ship, affectionately 
dubbed the grande dame and queen of the cruising fleet, 
was never going to be easy but with such an outstanding 
new ship, Holland America Line should be able to win 
around even the most loyal former Rotterdam passenger.

ry of passenger shipping. The intention, 
according to Holland America's Peter 
McHugh, president and chief operating 
officer, was to create 'a new era in 
worldwide luxury cruising. Embodying 
the highest standards of excellence, her 
level of service and amenities will sur
pass even that found onboard our cur
rent five-star fleet elevating the Rotter
dam VI to six-star status.'

To operate specifically at the top-end of 
the cruise market on world voyages, so- 
called grand voyages and European sail
ings, the new ship is significally different 
from its Statendam predecessors, most 
notably with the extra speed and lon
ger hull. Yet the company has been ca
reful, realising the popularity of this 
class and that of the previous Rotter
dam and its loyal following (many of 
whom have made repeat bookings 
each year - particularly on the world 
cruises), and has subtly incorporated 
some of its traditional features into the 
design, thus maintaining the Holland 
America 'feel' and lending some welco
me familiarity to proceedings.
As on the Statendam ships, there is a 
threedeck central atrium and the layout 
of public areas is also similar. The interi
or designer FC) Dingemans, from VFD 
Interiors BV, in Utrecht, The Nether
lands, who previously worked on the 
interiors for the four Statendam-class 
ships, has been retained. He comments 
that 'passengers will immediately re
cognise that they are on board a Hol
land America ship. Some of the rooms 
will have an atmosphere similar to 
rooms on the old ship.'
The extra length created for more 
speed has been used to good effect, giv
ing a greater passenger-to-space ratio 
than is usually the case on many com
parable cruise ships. The ceilings are 
also 102mm higher than the standard. 
The Rotterdam has 10 passenger decks, 
and with three staircases the 1668 
(maximum) passengers should never 
be more than about 40m from acces
sing any part of the ship. There are six 
lounges onboard, namely the Queen's 
Lounge, the Ocean Bar, the Ambassa
dor's Lounge, the Neptune Lounge, the 
Explorer's Lounge and the Crow's Nest. 
The Queen's Lounge is situated over 
the promenade and upper decks, and is 
the main show lounge, featuring Las 
Vegas and Broadway-style entertain
ment. Featuring a revolving stage with 
hydraulic lifts that can create a staircase 
of up to four levels, a confetti cannon 
machine, a moving light system, and 
including gold lamps hanging from the 
ceiling, and flanked by gold and black 
statues of Moorish guards, audiences 
are to be treated to a visual feast.
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fig. 7. Apart from of
fering special views, 
the Crow's Nest pro
vides a comfortable 
lounge during the 
day and an exciting 
club at night.

fig. 8. The impressive 
Chinese terra-cotta 
warrior display is just 
one of the many his
torical treasures on
board.

fig. 9. The atrium fe
atures a flemish-in- 
spired clock tower, 
decorated with ela
borate figurines.

The Explorer's Lounge (a popular ve
nue on Holland America ships) will dis
play the maritime heritage of both The 
Netherlands and Italy, and has a dance 
floor made up of crushed Italian mar
ble. Meanwhile, the Crow's Nest, 
found on the Observatory deck, is a 
dual-purpose room, being a combina
tion of observation lounge during the 
day and a nightclub in the evening.
The private Neptune Lounge is a new 
concept and is located on the Concier
ge deck. Dedicated to those guests 
who have booked suites, it contains 40 
suites, two of which are designed for 
the disabled and four of which are pent
house. A 'concierge' desk will deal ex
clusively with special requests, shore ex
cursions, bookings and account services 
for suite guests. Suites measure 
52.48m2 with penthouses 104.60m2. 
Both include a 16.72m2 verandah. The 
lounge is accessible only by a key card

and can cater for a private function if 
necessary. Special glass walls allow cor
ridor viewing, turning opaque at the 
touch of a button if privacy is required. 
Dining needs are catered for by the 
Lido restaurant and terrace grill, the La 
Fountaine dining room and the Odys
sey restaurant. The 88-seater alternative 
Odyssey is for reservations only and has 
an intimate setting serving rustic Italian 
cuisine created by master chef Reiner 
Greubel and Saleh joudeh, who are 
chef and owner respectively of the Sa
leh al Lago restaurant in Seattle, which 
was the first West Coast recipient of the 
Restaurant Hall of Fame Award.

A floating treasure-chest
As with previous ships, Dingemans has 
commissioned many pieces of art by re
nowned artists specifically for the Rot
terdam in order to create a feeling of

'great elegance and refinement'. The 
centrepiece is a Flemish clock tower 
which dominates the atrium. Sketchedl 
by Dingemans himself and executed by 
Italian sculptor Gilbert Lebigre, the to
wer consists of 14 clocks garnished with 
figurines of dolphins, snakes and mer
maids. At the base are two clocks, one 
for astrological purposes the other 
depicting the stars over Rotterdam at 
night.

The art and fine antiques featured on 
board are valued at some US$2million 
and amongst the treasures are a life-si
zed replica of a terracotta warrior from 
the famous army discovered at Xian, 
China; suits of armour from Japan; and 
a 15th century Venetian home altar. A 
guide is available for special tours.
There is a plethora of on-board activi
ties to cater for the most demanding of 
tastes. For fitness freaks there are two 
outdoor tennis courts on the Sky deck, 
also a fitness centre with an aerobics 
room within which can be found the la
test exercise machines. There are two 
swimming pools (one covered by a re
tractable glass dome) and an opportu
nity to learn dance and step aerobics.

For those who yearn for the quieter life 
there are dual saunas and steam rooms, 
loofa scrubs and an ocean-view beauty 
salon. Recent bigscreen releases are 
shown in the 165-seater Wajang theat
re, while those seeking life in the fast la
ne will enjoy themselves in the casino, 
which has blackjack, roulette, poker, 
slot machines and a dice table.
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There is the chance for education if sit
ting in on one of the many lectures held 
on European and 'grand' voyages, in 
the Flagship Forum, The history, culture 
and attractions of the ports of call are 
covered so guests can get a visual taste 
of what to expect.

Extensive features for disabled passen
gers
Finally, mention must be made of the 
disabled passenger facilities. A US$1 mil
lion investment has seen the inclusion 
of 23 handicapped accessible cabins, 
with four of the rooms having an inter
connected door to non-handicapped

rooms, so friends travelling with a dis
abled person can always be close by. All 
cabins come equipped with hand rails 
in the bathrooms and corridors are wi
de enough to enable wheelchair and 
scooter access. Portable ramps and 
commode seat extensions can be provi
ded to customise cabins to personal 
preference. A US$150,000 dosed-loop 
system set up in the Wajang theatre al
lows those with impaired hearing the 
chance to listen to proceedings. Special 
bed-shaker alarm systems and light 
flashing phones are available in certain 
rooms. The Rotterdam is also the first 
Holland America liner to feature braille

elevator directories and directional but
tons.
It is this diverse range of activities, in 
combination with what the company 
claims to be the most experienced crew 
at sea, and the luxurious surroundings, 
that should indeed enable guests to 
find themselves part of a new era in 
worldwide shipping, with a tradition 
built over the last century very much 
evident.

This article was previously published in The 
Maval Architect under the same heading. We are 
very grateful tot the permission to republish it

Transportation of 8 super Post 
Panamax cranes
Dockwise successfully completed the 
last shipment of 4 voyages of 8 Super 
Post Panamax container cranes (or 
crane builder Mitsubishi Fleavy Indus
tries, Hiroshima.
Ail cranes were loaded on board of the 
"Dock Express 12" in Hiroshima, ja
pan by a floating crane. The cranes 
were discharged in less than 8 hours 
per crane at the Pasir Panjang Termi
nal at the Port of Singapore using 
Dockwise's unique Miami method. 
This method employs a double rail sys
tem on the quay and electrically po
wered bogies fitted with hydraulic 
jacks, which are controlled from the 
ship.
The Super Post Panamax container 
cranes each have a weight of 1,340 
tons, a height of 75 meter and an out
reach of 55 meter.
In order to carry t hese new generation 
cranes and the heaviest cranes expec
ted in the coming years, one of the 
three Dock Express type vessels has 
been modified.
The "Dock Express 12" has been fitted 
with hatchcover extensions on both 
sides of the hull to increase the loading 
capacity and to improve the dynamic 
stability of the ship.
The photograph of the "Dock Express 
12" canying the third shipment of the 
Super Post Panamax container cranes 
destined for the Pasir Panjang Termi
nal in Singapore, clearly shows the 
modification with hatchcover exten
sions on the sides of the hull.

Informatie: Dockwise N.V., mr R. 
Schoenmaker, Tel: +32.33170200.

Millennium bug is real threat
An investigation amongst leading pro
viders of marine equipment has pro
duced results suggesting that the so- 
called 'millennium bug' is a real threat

to the international maritime commu
nity. The investigation, carried out by 
The Swedish Club, has led to the con
clusion that prompt action is required 
if vital ship systems are not to be 
threatened.
Martin Hernqvist, Loss Prevention Offi
cer at The Swedish Club, says: "All the 
manufacturers we consulted agree 
that the Millennium Bug is a problem 
that will affect a wide variety of ship
board equipment. All hardware and 
software using dates may be affected. 
"It is easy to spot obvious risks - such 
as to mainframe computers and PCS - 
but the harsh reality is that the risks ex
tend to all other devices on board em
ploying microchips, from alarm sys
tems and fire detection equipment to 
navigational devices and refrigeration 
systems."
One manufacturer of navigation 
equipment told the Club that older in
tegrated navigation systems with au
tomatic speed, heading or track con
trol functions will be affected. The 
same applies to communication sys
tems automatically receiving date and 
time from position sensors or naviga
tion systems for the generation of alert 
messages.
The same manufacturer claimed to 
have identified all equipment requir
ing upgrading before end-1999. It is 
now busy generating the necessary in
formation and support programmes 
for customers.
Martin Hernqvist says: "The potential 
consequences are obvious, Miost ma
nufacturers now regard the Millenni
um Bug as a significant problem and 
many are taking prudent steps to safe
guard their customers. We recom
mend that members of The Swedish 
Ciub contact their suppliers to ensure 
equipment remains fully operational 
as we enter the new Millennium." 
When assessing the threat of the Millen
nium Bug and taking remedial action.

the Club recommends that members: 
"Appoint a person responsible for 

confronting the problem.
* Audit all hardware, software and pe

ripheral devices and record all mo
del, version and serial numbers. This 
list must be kept updated over the 
next two years.

* By mid 1998 at the latest, write to all 
suppliers for confirmation that their 
equipment is "Year 2000 compliant" 
or for information on the necessary 
upgrades.

Martin Hernqvist concludes: "If any 
doubt remains, ships should be in
structed not to use automatic speed, 
heading or track control systems (both 
for GMT and local time) at midnight 
on 31 December 1999 and at mid
night on 28 February 2000 (the year 
2000 is a leap year). All time and date 
displays of navigation and communi
cation equipment should be monito
red around these periods, to ensure 
they function correctly.
"In the case of equipment with pro
grammable dates, the current date 
should be advanced, to test the equip
ment's operation and observe the da
te value after roll-over."
A similar problem concerns the global 
GPS system. The GPS satellites send in
formation to GPS receivers under a ten- 
bit field for weeks. The system does not 
utilise day, month and year; it uses 
weeks for date calculation. The maxi
mum number of weeks allowable in 
this binary field is 1024 - or about 19.5 
years - and the effective software star
ting date for GPS was January 8,1980! 
On August 21 1999, this ten-bit field 
will reset to 0 and be sent to GPS recei
vers. Those receivers lacking compen
sating software will read the date as Ja
nuary 1980. All almanac data in 
memory will be incorrect and every fix 
will be from a "cold start" condition 
when powered up.

Members are recommended, as a 
matter of urgency, to contact their 
suppliers of GPS equipment to verify 
compliance with both the GPS and 
Millennium roll-overs.

Claes Lindh, The Swedish Club 
+46.31.638400.

MaK extends M range
MaK is set to launch the next of its M- 
series engines. As predicted in The 
Motor Ship last juily the M43 engine 
will have a 43cm bore and produce 
900 kW/cyl (1,205 bhp/cyl) at 
500/514 rev/min.
With a 610mm stroke and a BMEP of 
24.4 bar, the M43 has specific fuel 
consumption figures at MCR of 
175g/kWh. (without engine-driven 
pumps). The engine will be available 
in six-, seven-, eight-, and nine-cylin
der in-line versions and 12-, 14-, 16- 
and 18-cylind!er Vee configurations 
giving an output range of 5,400- 
16,2Q0kW (7,341 -22,000 bhp).
The in-line engines are 1.36m wide 
with six-cylinder weighing 82t and 
measuring 7.8m while the Vees are 
3.9m wide, with the 18-cylinder being 
12.75m in length and weighing 242t.
Lub oil consumption is given as 
0,6g/kWh with a 0.3 g/kWh tolerance. 
(From the Motor Ship, March 1998).

Fig. 3 Eight Super Post-Panamax container 
cranes delivered in four voyages by the “Dock 
Express 12" from japan to Singapore.

38 SCHiPSWERRteZEE M 01998



De isotta Fraschini Sulzer S20U motoren zijn leverfcaarvan 1428 -2142

De isotta Fraschini Sulzer S20U is een moderne 
machine die voldoet aan de eisen van deze tijd. De 

hoogwaardige kwaliteit draagt zorg voor een lange 
levensduur en maakt deze motor tot een goede 

investering. Naast aandrijving is de Isotta 
Fraschini Sulzer S20U ook geschikt om bij grotere 

schepen als generator set te dienen. 
De motor is namelijk geschikt voor 

zware olie. Kortom de isotta 
Fraschini Sulzer S20U is een 

hoogwaardig "Brand-"merk.

Neem voor meer informatie 
kontakt op met 

P.J. Brand BV, 
telefoon: (078) 614 85 22.

P .J . B R A N D  B V
POSTBUS 275 3300 AC DORDRECHT TELEFOON (078) 614 85 22 TELEFAX (078) 613 71 36

M a rin e
For over 80 years Hamworthy 

Marine have set the

Worldwide Sales & Service Organisation

Hamworthy Marine BV. Bristolstraat 1, 3047 AB Rotterdam, The Netherlands. 
Tel:+31 10 4624777 Fax:+31 10 4159046 
e-mail: aalders@hamworthy-marine.com

standards of quality and 

innovation.

Our total marine focus gives 

us the expertise to selectively 

apply new technologies, and 

the R8/D resources to prove 

them in demanding 

environments.

V-line starting air 
compressors
High lift Schilling rudders
Svanehoj deepwell cargo 
pumps
Dolphin pumps
Sewage treatment plants
Vacuum toilets
Oily water separators
Incinerators

■ Lifetime service 
commitment

■ Broad product 
portfolio

■ Single supplier 
sourcing

■ Product specialists 
and marine 
professionals

H a m w o r t h y
M a r i n e

■ World-wide spares 
and service

Call for a free  ►
brochure on 
+31 10 4624777

mailto:aalders@hamworthy-marine.com


P L E V E R I N G E N d o o r  F . K o k

IJsseldijk/Batavier VI

Tille Scheepsbouw Kootstertille heeft op 4 februari het containerfeederschip IJsseldijk, bouwnummer 316, 
overgedragen aan Navigia Shlpping B.V. in Delfzijl. Deze rederij heeft het schip vercharterd aan Interhavens
B.V. in Rotterdam, een volle dochter van Intematio Muller, die het schip onder de naam Batavier VI in de vaart 
heeft gebracht.
Het Is het eerste schip van het type Conofeeder 300. Tille heeft nog een zusterschip in aanbouw voor dezelfde 
opdrachtgever, alsmede drie schepen van dit type voor Armawa Trading & Shipping. Deze laatste zullen elk 
met twee containerkranen worden uitgerust. Verder bouwt Niestem Sander nog twee zusterschepen van de 
IJsseldijk voor Navigia.
De achtergronden van het ontwerp van de Conofeeder serie zijn besproken in SWZ 1 -96, blz. 25, w aar verder 
de eerste Conofeeder 200, de Bermuda Islander, staat beschreven. Tille bouwde in totaal zes van deze schepen 
voor Armawa Shlpping 6r Trading.

Fig. I , De Batavier VI (foto: Flying Focus),

Hoewel de Conofeeder 300 vrijwel dezelf
de lengte heeft als de Conofeeder 200 is 
de containercapaciteit bijna 50% groter: 
301 in plaats van 205 TEU. Dit is mogelijk 
geworden door een 2,10 m grotere 
breedte, waardoor zowel in het ruim als 
aan dek een extra rij containers kan wor
den geplaatst en bovendien aan dek een 
extra laag containers kan worden ver
voerd. In verband met het laatste is het 
dekhuis omhoog gebracht door een volle
dige (zij het korte) kampanje aan te bren
gen in plaats van een raised quarterdek. 
Door een gewijzigde containeropstel- 
ling en een ander luikarrangement is 
bereikt dat in alle baaien de containers 
recht boven elkaar staan (block stowa- 
ge). Dit komt een snelle behandeling 
van de containers ten goede.

Verder heeft de Conofeeder 300 een 
grotere snelheid: 15 kn in plaats van
13,5 kn, en dus uiteraard een motor 
met meer vermogen.
Andere wijzigingen in de machine-in- 
stallatie zijn dat deze voor zware olie 
bedrijf is ingericht, dat een verstelbare 
schroef is geïnstalleerd en dat er een as
generator is geplaatst.

De hoofdafmetingen van de Conofee
der 300 zijn:
lengte o.a. 92,750 m.
Lengte 1.1. 84,950 m.
Breedte mal 15,850 m.
Holte 6,175 m.
Diepgang 4,880 m.
Draagvermogen 3.4801.
Gross tonnage 2.599.

Het schip is geklasseerd door Bureau 
Veritas, met de notatie I 3/3 E, * Cargo- 
ship/Containership, Deep Sea, Mach, 
Aut-MS.

INDELING
De Batavier VI is een enkeldeksschip 
met een korte bak en een zeer korte 
kampanje, waarop een dekhuis van vijf 
lagen.
De romp is in vijf compartimenten on
derverdeeld, van voor naar achter:
. Voorpiek voor waterballast.
. Dieptank voor waterballast; in dit 

compartiment is ook de dwars- 
5chroefruimte ondergebracht.

. Laadruim.

. Machinekamer, met tussendek.

. Achterpiek voor waterballast.
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top en onderkant luiken van 6,085 rrt.
De ruiminhoud is 4167 m3 (147.180 
cu.ft.).
Het ruim telt acht 20-voets container- 
baaien, met vijf rijen en twee lagen,
De afmetingen van het ruim zijn vol
doende voor containers tot een breedte 
van 2,60 m (8'6") en een hoogte van 
2,90 m (9'6").
De maximaal toegestane stapelgewich- 
ten in het ruim zijn: 501 voor 20- en 30- 
voets containers en 651 voor 40-voets.

Fig. 2. Tille bouwt grote delen van het schip geheel overdekt Hier de machinekamer in wording.

Over de lengte van het ruim heeft het 
schip een dubbele huid, met de langs- 
schotten op 6,60 m uit hart schip. De 
resulterende zijtanks zijn in de lengte in 
drie stel tanks onderverdeeld, alle be
stemd voor waterballast.
De dubbele bodem onder het ruim, 
1,20 m hoog, is in de lengte in vieren 
verdeeld. In het voorschip 2 x 2  tanks 
voor waterballast, waarbij de voorste 
tanks doorlopen onder de dieptank; in 
het achterschip 2 x 4  tanks, waarbij de 
centertanks voor zware olie zijn bestemd 
en de zijtanks voor waterballast. De ach
terste tanks lopen over drie spantafstan- 
den door in de machinekamer.
In de dubbele bodem in de machineka
mer zijn diverse tanks ondergebradht, 
waarvan een smeerolietank en een vuile 
olie tank de grootste zijn. Op de tanktop 
staan voorin de machinekamer, naast 
hart schip, de settling- en dagtanks voor 
zware olie, aan SB een vuilwatertank en 
een gasolietank en aan BB een sludge- 
tank en nog een gasolietank. Op het tus
sendek bevinden zich aan SB drie smeer- 
olietanks, de dagtank voor gasolie en 
een drinkwatertank, aan BB een over- 
vloeitank en nog een drinkwatertank.
Op het hoofddek liggen aan SB de 
schakelbordruimte/machinekamer- 
werkplaats en de machinekamerberg- 
plaats en in het hek, van SB naar BB: de 
C02-kamer, AC-ruimte, stuurmachine- 
kamer en noodgeneratorkamer.

Accommodatie
De indeling van het dekhuis is:
• Brugdek met stuurhuis, waarin de ra- 

diohoek aan SB, de kaartentafel aan 
BB en een toilet op hart schip.

• Kapiteinsdek met de suites voor kapi
tein (SB) en HWTK (BB) en daartussen 
een kantoor.

• Officierendek met drie hutten voor de 
overige officieren.

• Sloependek met vijf eenpersoons hut
ten voor de verdere bemanning; ook 
deze hutten zijn elk van een eigen toi- 
letunit voorzien.

• Kampanjedek: aan SB het ladingkan- 
toor, daarnaast in het front een toilet, 
messroom bemanning en messroom 
officieren met aangrenzend dagverblijf, 
verder naar achter aan BB de kombuis.

• Hoofddek: aan BB liggen tegen het 
frontschot van de kampanje de pro- 
viandbergplaatsen en daarachter een 
kleedkamer en de wasserij.

LADINGVOORZIENINGEN
Het schip heeft een enkel ruim met een
lengte van 56,45 m, een breedte van
13,20 m en een vrije hoogte tussen tank-

Het ruim wordt mechanisch geventi
leerd met zes luchtwisselingen per uur. 
Twee elektrisch aangedreven ventilato
ren in de bak zorgen voor de toevoer. 
De afvoer vindt op natuurlijke wijze 
plaats aan de achterzijde van het ruim.

Er zijn twee luikhoofden, met afmetin
gen van 25,2 x 13,2/10,6 m resp. 25,2 
x 13,2 m. Elk luikhoofd wordt afgedekt 
door twee paar hydraulisch bediende 
vouwluiken.
Het luikenarrangement is zodanig, dat 
zodra een luikenpaar is vrij gemaakt, de 
luiken kunnen worden geopend zonder 
dat containers in aangrenzende baaien 
verplaatst behoeven te worden.
Op elk luikhoofd is plaats voor vier 20- 
voets baaien, met de containers in zes 
rijen (behalve in de voorste baai: vijf rij
en) en in drie lagen op het voorste luik
hoofd en in vier lagen op het achterste. 
Wanneer de luiken zijn gesloten Is tus
sen de luikhoofden nog plaats voor 
acht dwarsscheeps geplaatste 20-voets 
containers.
Achter het achterste luikhoofd is op het 
bovendek nog plaats voor twee 20- 
voets baaien, vijf hoog en zes breed, 
behalve in de onderste laag die slechts 
vier containers breed is.

De luiken zijn berekend op een gelijk
matige belasting van 1,6 t/mT De toe
gestane stapelgewichten op de luiken

Fig. 3. De l/sseldijk ging vorig jaar op J 5 november te water (foto: Frigro).

De tankinhouden (100%) zijn:
Zware olie 
Gasolie 
Smeerolie 
Vuile olie 
Sludge 
Drinkwater 
Vuil water 
Waterballast

267,0 rm3. 
57,8 m3. 
14,1 m3.
9.5 m3.
9.6 m3. 

41,4 m3. 
17,7 m3.

1798,7 m3.

In de bak zijn de bootsmansbergplaats, 
verfbergplaats, kettingbakken en ruim- 
ventilatoren ondergebracht.
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zijn 501 voor 20-voets containers en 65 
t voor 30- en 40-voeters. Op het bo
vendek achter is dat 501 voor 20-voets 
containers en 751 voor 40-voeters.

De totale containercapaciteit is:
In het ruim 72 TEU
Op luik 1 69 TEU
Tussen de luiken 8 TEU
Op luik 2 96 TEU
Op het bovendek 56 TEU

Totaal 301 TEU

Homogeen, 141 196 TEU

Er zijn 50 aansluitingen voor koel- en 
vriescontainers,

MACHINE-INSTALLATIE
De IJsseldijk wordt voortgestuwd door 
een Wartsila Vasa dieselmotor, type 
8R32E, van 3280 kW bij 750 tpm. Deze 
drijft via een Lohmann & Stolterfoht 
tandwielkast, type GRS 600 AP, reduc
tie 3,41:1, een Ups verstelbare schroef 
aan, vier bladen, diameter 3.200 mm. 
De tandwielkast is van een PTO voorzien 
voor een Stamford asgenerator, 1500 
tpm, 504 kW(e), 400/230 V, 50 Hz. 
Verder zijn voor de elektriciteitsopwek
king twee dieselgeneratoren en een 
noodset geïnstalleerd. De hulpsets be
staan elk uit een Scania dieselmotor, ty
pe DSI-1177M, 280 kW bij 1500 tpm, 
en een Stamford generator van 264 
kW(e). De noodset bestaat uit een Sisu- 
Valmet dieselmotor, type 420-DSG, 70 
kW bij 1500 tpm, en een Stamford ge
nerator van 64 kW(e).

Voor verwarmingsdoeleinden zijn een 
warmtewisselaar in het koelwatercircuit 
van de hoofdmotor en een oliegestook- 
te ketel geïnstalleerd, met een capaci
teit van 300 kW resp. 235 kW.

Voor het ballasten/ontballasten zijn 
twee balllast/lenspompen aanwezig 
met elk een capaciteit van 150 m3/h bij
21,5 mwk.

De machinekamer is van een Alewijnse 
bewakings- en alarmeringssysteem 
voorzien.

VERDERE UITRUSTING

Stuurgerei
Het schip wordt bestuurd met een Bar- 
kemeyer flaproer dat wordt bediend 
door een elektrohydraulische tweerams 
stuurmachine van hetzelfde fabrikaat.
In het voorschip is een Jastram dwars- 
schroef, type Bu50F, aangebracht met 
vier vaste bladen, een diameter van 
1080 mm en 664 tpm. Deze wordt 
aangedreven door een Indar elektro
motor van 300 kW.

Anker-en meergerei
Op de bak staat een SEC ankerlier met 
twee nestenschifven, twee gedeelde 
trommels en twee verhaalkoppen. De 
lier wordt elektrisch aangedreven en 
heeft een trekkracht van 50 kN.
Op het achterschip is een verhaallier 
van hetzelfde fabrikaat geplaatst met 
een gedeelde trommel en een verhaal- 
kop. Ook deze lier wordt elektrisch aan
gedreven; de trekkracht is 40 kN.

Reddingmiddelen
Op het sloependek zijn een Greben res
cue boot en twee RFD opblaasbare 
vlotten voor elk 12 personen geplaatst. 
Zij worden bediend door twee Greben 
davits, met een SWL van 1200 kg en 
een vast bereik van 5,1 m.

Brandbestrijding
Het schip beschikt over een Alewijnse 
branddetectie- en alarmeringssysteem 
voor de accommodatie. Voor het ruim 
is een rookmeldsysteem aangebracht 
en voor de machinekamer een systeem 
met hittedetectoren, beide van Ajax 
Brandbeveiliging. Voor machinekamer 
en laadruim is een C02-blussysteem 
geïnstalleerd.
Verder zijn er twee brandbiluspompen:

Fig. 4. Een blik in de machinekamer, met op de 
achtergrond de separatorunits.

in de machinekamer een van 45 m3/h 
bij 42,5 mwk, tevens dekwaspomp, en 
in de dwarsschroefruimte een zelfde 
pomp als noodbluspomp.

Navigatie-en communicatie-appara- 
tuur
De uitrusting is in overeenstemming 
met de GMDSS-eisen voor gebied A3 en 
omvat de voor dit type schip gebruikelij
ke apparatuur, waaronder twee satelliet- 
navigatiesystemen en twee stuks GPS.

Lijst van toeleveranciers van de IJsseldijk/Batavier VI
(niet volledig)

Ajax Brandbeveiliging, Amsterdam rookdetectie-en C02-systemen
Alewijnse Noord, Suameer elektrische installatie
't Anker, Schelluiden ramen
Auxill, Doetinchem sewage-instaliatie
Barkemeyer, Duitsland roer, stuurmachine
Bruinhof, Rotterdam tandwielkast
Centraal Staal, Groningen voorbewerking staal
Conoship International, Groningen ontwerp
Econosto, Capelle a/d Ijssel appendages
Friamco, Winsum sanitair
de Graaf, Haren schilderwerk
Helmers, Sappemeer timmerwerk, branddeuren
Hempel, Vlaardingen verf
IVS, Papendrechl dwarsschroef
Lankharst, Alblasserdam meertrossen
Ups, Dmnen schroef
Marin Assist, Zoeterwoude vlotten
Materiaal Metingen, Ridderkerk kathodische bescherming
Novenco, Bergschenhoek AC-, ventilatie-en verwarmingssystemen
Numeriek Centrum, Groningen stroken, database
Promac, Zaltbommel rescue boot en davits
Radio Holland, Delfzijl navigatie-en communicatie-apparotuur
Reikon, Spijkenisse zoetwotermaker met toebehoren
Rodenstaal, Roden luiken
Sandlirden Technks, Den Oever generatorsets
SARC, Bussum programma voor beladingscomputer
SEC Groningen ankers en kettingen, dekwerktuigen
SEQ Bremen containerfittings
Vuyk Engineering Centre, Groningen constructietekenwerk
Wartsila NSD, Finland hoofdmotor
Winel, Assen waterdichte deuren; tankontluchtingen
WWE, Groningen installatie machinekamer
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J u b i l e u m

Fig. I . De installatie 
van de kruiser Hr. Ms. 
De Ruyter in de jaren 
vijftig is door Croon 
uitgevoend. Het is la
ter verkocht naar Ar
gentine. (foto: 
Croon)

Croon Elektrotechniek:
Meer dan 100 jaar scheepsinstallaties

Voor dit speciale nummer ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de NVTS hebben wij een van de oud
ste en nu nog bestaande firma's in Rotterdam gevraagd een bijdrage te leveren.
De firma Croon & Co heeft in de eerste uitgave van het tijdschrift "Het Schip" van 1919 al geadverteerd.

In  het jaar 1898, waarin de NVTS 
wordt opgericht, verhuist het elektro
technisch bedrijf Croon & Co, in Rot
terdam van de Wijnstraat naar de 
Hoogstraat. Dit bedrijf is in de haven
stad nog nauwelijks bekend door zijn 
werk op schepen. Wel heeft het de 
elektrische verlichting op zijn naam 
staan van onder andere de Rotterdam
se Diergaarde en de stoomcaroussel op 
de Rotterdamse en Delftse kermis.
Maar dat verandert in het begin van de 
twintigste eeuw, want in 1919 meldt 
Croon in een advertentie in één van de 
eerste nummers van dit tijdschrift, dat 
haar afdeling scheepsinstallaties al ruim 
60 schepen heeft geïnstalleerd.

Het bedrijf in Rotterdam wordt in 1898 
geleid door Hendrik Croon. Het is een 
filiaal van de onderneming die zijn va
der, Bernard Croon, heeft opgericht in 
1876, het jaar waarin het Noordzeeka- 
naal in gebruik wordt genomen, Ber
nard Croon, die ambtenaar was van de 
Rijkstelegraphie, begon met de levering 
en aanleg van zwakstroominstallaties: 
'schellen' en telefoons. Daarna breidde 
hij zijn activiteiten uit naar elektrische 
verlichting die gevoed werd door dyna
mo's. Nadat hij in 1888 het paleis 
Soestdijk van elektrische leidingen had

voorzien, mocht hij het Koninklijke Wa
pen voeren.
Maar reeds toen bleek zijn belangstel
ling voor schepen. Zo installeerde 
Croon onder andere een magnetische 
afvuur-telegraafinstallatie aan boord 
van een schip van de Koninklijke Neder
landse Marine en zorgde voor de instal
laties op de sleepboot Ceres van de Ge
broeders Goedkoop.

Overname filiaal
In 1903 neemt Hendrik Croon samen 
met een vriend, Willem N. Hoos, het 
Rotterdamse bedrijf van zijn vader over 
voor een bedrag van 10.000 gulden. 
Hij laat het officieel registreren als H. 
Croon & Co.
Naast huis-en winkelverlichtingen gaat 
het bedrijf langzamerhand ook grotere 
projecten doen, zoals installaties voor 
het aandrijven van persen voor drukke
rijen, voor de olie-industrie en voor ma
chinefabrieken.
Intussen zijn er reeds verscheidene 
schepen door H. Croon & Co. geïnstal
leerd, waaronder één van de eerste op 
de scheepswerf van Vuyk en Zoon in 
Capelle a/d IJssel. De elektrische installa
tie van dit schip, dat bestemd was voor 
Vinke & Co., kostte 4750 gulden.
In 1926 heeft Croon al zo'n honderd 
vaartuigen geïnstalleerd, waaronder

tankers, vrachtschepen, sleepboten en 
baggerschepen. Aanvankelijk alleen 
stoomschepen, die later steeds meer 
door motorschepen worden verdron
gen. Daarbij worden tevens de elektri
sche installaties belangrijk uitgebreid. 
Vrijwel alle belangrijke Nederlandse re
derijen laten hun schepen door Croon 
installeren, evenals de Koninklijke Ne
derlandse Marine, waarvoor onder an
dere zeven torpedobootjagers worden 
geïnstalleerd. Verder krijgt Croon op
drachten van buitenlandse rederijen uit 
onder andere België, Noorwegen en 
Argentinië.

Grote marine-order
De beurskrach van New York in 1928 
heeft ook gevolgen voor Croon. Het 
bedrijf raakt in de verliezen en moet 
personeel ontslaan. Croon dreigt het 
maatschappelijk kapitaal voor een 
groot deel te moeten aanspreken om 
de verliezen te dekken. Maar voordat 
het zover komt, krijgt het bedrijf in 
1932 de opdracht van de Koninklijke 
Nederlandse Marine voor de installatie 
van een nieuwe te bouwen kruiser, die 
de naam 'De Ruyter' zal dragen. Deze 
installatie is niet alleen het grootste 
werk dat het bedrijf tot dan toe was op
gedragen, maar bovendien ook - op de 
elektrische centrales na - het grootste 
op elektrotechnisch gebied in Neder
land. Het zal Croon & Co. twee jaar 
werk geven.
Deze opdracht van de Marine wordt in 
1937 gevolgd door die voor de com
plete elektrische installaties van een 
kruiser die bij de Scheepswerf van Wil
ton Fijenoord wordt gebouwd en voor 
het ontwerp van de installaties van een 
tweede, die op de werf van de Rotter- 
damsche Droogdok Maatschappij door 
Van Rietschoten en Houwens wordt uit
gevoerd.
De groeiende hoeveelheid werk nood
zaakt Croon op 1 maart 1940 voor de 
negende maai binnen Rotterdam te 
verhuizen en wel naar de oostzijde van 
de Schiemond, waar het bedrijf nog 
steeds gevestigd is. Net op tijd naar 
blijkt, want zo'n twee maanden later
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Hg. 2. Installatiewerk aan boord van een modern schip, (foto: Croon)

terdam maar over de hele wereld. Sinds 
1994 heeft de divisie dertien schepen 
geïnstalleerd, variërend van jachten tot 
ro-ro schepen. Daarnaast heeft het be
drijf bij vijf schepen brandschade her
stelt en aan vier marineschepen repara
ties verricht. Tenslotte heeft Croon 
sinds 1994 installatiewerk verricht aan 
wel acht offshore constructies.

Aanpassen aan veranderingen
Croon heeft zich in de loop van haar 
geschiedenis voortdurend moeten aan
passen aan de ontwikkeling in de 
scheepvaart: de overgang van stoom
turbines op dieselmotoren, de over
schakeling van gelijkstroom op wissel
stroom, de automatisering en de 
satellietnavigatie.
"De overgang van gelijkstroom op wis
selstroom in de jaren zestig heeft veel 
veranderd in de machinekamer", zegt 
Ton Bruinink, "Die werd geheel geëlec- 
trificeerd".
"Grote invloed heeft de automatisering 
gehad", vertelt 8ruinink. "Daardoor 
waren minder mensen nodig en kon de 
machinekamer 's middags om 5 uur 
dicht. Alle machines kunnen nu vanaf 
de brug worden bediend. Daan/oor 
moeten door Croon veel kabels worden 
getrokken."
"De komst van de satellietcommunica
tie (Global Positioning System) heeft 
veel elektronische apparatuur meege
bracht. Ook daarvoor zijn weer veel ka- 
belverbindingen nodig", zegt Bruinink.

Meedoen met nieuwe ontwikkelingen
De oorsprong van Croon elektrotech
niek ligt in de elektriciteit, zoals die in de 
vorige eeuw toepasbaar lis gemaakt. 
Vormen nieuwe energiebronnen geen 
bedreiging voor een zo'n gespeciali
seerd bedrijf?. Directeur Wim Koster 
maakt zich daar niet veel zorgen over. 
"Wij houden ons ook bezig met andere 
energiebronnen als zonne-en wind
energie", zegt hij, en toont de opzet 
van een gebouw dat is bedacht door 
een groep deskundigen, waarvan 
Croon deel uitmaakt, en dat met be
hulp van nieuwe technieken van ener
giewinning, waaronder energie uit zon, 
wind en getijde, geheel in de eigen 
energiebehoefte moet gaan voorzien. 
Koster: ")e moet steeds kijken naar de 
kansen en de bedreigingen. Als je nu 
'nee' zegt tegen bepaalde ontwikkelin
gen, dan doe je over een aantal jaren 
niet meer mee."

wordt het vorige gebouw aan de leu- 
vehaven bij de Duitse luchtaanval op 
Rotterdam totaal verwoest.
Hoewel het werk op de schepen wordt 
stilgelegd of ernstig vertraagd, blijft 
Croon & Co, in de eerste jaren van de 
oorlog wel werk houden, onder andere 
door het installeren van noodwinkels en 
werkzaamheden aan het Scheikundig 
Laboratorium in Delft.

Schepen aan de lopende hand
Een van de eerste opdrachten na de 
oorlog betreft de zogenaamde demag- 
netiseringsinstallatie aan de Waalhaven, 
waaronder schepen 'immuun' werden 
gemaakt voor de vele magnetische mij
nen die gedurende de oorlog in de 
zeeën waren uitgezaaid. Ook kan 
Croon de installatie van de kruiser die 
bij Wilton Fijenoord in aanbouw was 
weer ter hand nemen. Het bedrijf krijgt 
nog meer werk van de Marine: de repa
ratie en revisie van het van de Engelsen 
overgenomen vliegdekschip 'Kare! 
Doorman' en de installatie van zes 
mijnenvegers.
Maar ook de koopvaardij gaat weer 
voor veel werk zorgen. In het begin van 
de jaren zestig worden aan de lopende 
band schepen gebouwd en geïnstal
leerd. Croon doet de installatie voor on- 
denandere de schepen van de K.P.M. 
en de Holland Amerika Lijn. En in 1967 
verzorgt het bedrijf voor het eerste de 
installatie van een booreiland, dat ge
bouwd wordt bij Wilton Fijenoord.

Verschuiving zwaartepunt
Jarenlang heeft in het werk van Croon 
het zwaartepunt bij de scheepsinstalla- 
ties gelegen. Maar dit wordt langza

merhand teruggedrongen door de 
sterk groeiende hoeveelheid werk op 
het land. In 1965 is de installatie aan 
boord van schepen nog maar goed is 
voor 25% van het installatiewerk. 
Inmiddels is Croon & Co. geen familie
bedrijf meer. De erven H. Croon heb
ben in 1959 75% van de aandelen 
overgedragen aan de Overzeesche Gas
en Electriciteits Maatschappij (OGEM), 
in 1964 gevolgd door de resterende 
25%. Wanneer OGEM in de zeventiger 
jaren in de financiële problemen komt, 
wordt Croon met een aantal andere 
sterke bedrijven, waaronder enkele gro
te aannemers, samengevoegd tot de 
onderneming Techniek, Bouw en In
dustrie (TBI). De overige worden door 
OGEM afgestoten via een manage
ment buy-out of in een sterfhuis-con- 
structie gestopt. TBI, een multinational 
met zo'n zestig bedrijven, is nog steeds 
het moederbedrijf van Croon.

Teruggang Nederlandse scheepsbouw
In de afgelopen decennia is met het 
verdwijnen van de grote scheepsbouw 
in Nederland ook een deel van het 
scheepsinstallatiewerk van Croon ver
dwenen. "Door de loonontwikkeling is 
het voor opdrachtgevers ook minder 
interessant geworden hun schepen hier 
te laten installeren", zegt Ton Bruinink, 
Manager Repair Department van 
Croon's Marine-en Offshore Division. 
"Dat wordt voor een stukje gecompen
seerd door de hoogwaardige techniek 
van de gecompliceerde schepen die 
nog wel in Nederland worden ge
bouwd. Maar per saldo is het scheeps
installatiewerk minder geworden en 
maakt nu nog maar 10% uit van de to

tale omzet van Croon 
van zo'n 300 a 325 
miljoen gulden per 
jaar. De rest wordt op 
het land gegenereerd, 
met name in de indus
trie en de utiliteits
bouw." Bruinink 
noemt als voorbeeld 
de Maeslantkering en 
de Westerschelde-oe- 
ververbinding.
Toch zijn bij de Mari- 
ne-en Offshore Divi
sion nog zo'n 125 
monteurs werkzaam, 
die zich bezighouden 
met installatie, bouw- 
begeleiding en repara
tie, niet alleen in Rot
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Jowi
grootste containerschip voor de binnenvaart

Scheepswerf Breko in Papendrecht heeft op 27 m aart de Jowi, bouwnum mer 9411, overgedragen aan de 
schipper/eigenaar, de heer H. W anders te Zwijndrecht.
De Jowi is het grootste containerschip voor de binnenvaart en kan met een capaciteit van 398 TEU tweemaal 
zoveel containers vervoeren als schepen van de voorgaande generatie.

fig I. De Jowi op de proefvaart (foto: Schievink).

Containers worden in de 'main ports' 
met steeds grotere schepen aan- en af
gevoerd: een capaciteit van 5000 tot 
6000 TEU is geen uitzondering meer. 
Voor de heer Wanders, geboren en ge
togen op de binnenvaart, en zijn vriend 
de heer R. Breijer, directeur van Breko, 
was dat aanleiding de mogelijkheden 
van schaalvergroting voor het contai
nervervoer in de binnenvaart te onder
zoeken. Een lange periode van pieke
ren, ontwerpen en proefnemingen 
volgde, met daarna bouw, afbouw en 
proefvaarten. Het resultaat: de jowi, 
een open, cellulair containerschip met 
de volgende afmetingen:
Lengte o.a. 134,16 m.
Breedte mal 16,84 m.
Holte 5,50 m.
Leegscheepsgewicht 1.3501.
Ontwerpdiepgang 3,00 m.
Draagvermogen hierbij 4.6001.
Diepgang op de ijk 3,20 m.

Het schip is bestemd voor de vaart tus
sen Rotterdam en Antwerpen en op de 
Rijn, tot Karlsruhe.
De ontwerpdiepgang is bewust aan de 
kleine kant gekozen, omdat de ver

wachting is dat in de toekomst gemid
deld met lagere waterstanden op de 
Rijn moet worden gerekend.

De jowi voldoet aan de eisen van het 
ADNR. Omdat de tekeningen door een 
erkend klassebureau zijn gekeurd, het 
schip onder survey is gebouwd en de 
lekstabiliteit is gecontroleerd, mag het 
schip onbeperkte hoeveelheden ge
vaarlijke stoffen meenemen, mits deze 
in containers worden vervoerd.
Het schip is gebouwd volgens de voor
schriften en onder toezicht van Lloyd's 
Register en heeft als klassenotatie: *A1, 
I.W.W. Containership, LS'O’, LMC. 
Daarbij staat LS'O' voor Loading Se- 
quence One, wat aangeeft dat belading 
van het schip in één gang van achter 
naar voor uit oogpunt van langsscheep- 
se sterkte mogelijk is. Gezien de grote 
lengte van het schip is ook veel aan
dacht besteed aan de stijfheid van de 
romp. De dwarsscheepse sterkte was 
eveneens een punt van aandacht door 
de ongewoon grote breedte van het 
schip en de daaruit volgende grote on
gesteunde breedte van de bodemcon- 
structie. De constructieve eigenschap

pen van het schip zijn met eindige ele
menten berekeningen gecontroleerd. 
Om een zo laag mogelijk staalgewicht 
te bereiken is het schip met langsspan- 
ten gebouwd.

De rompvorm is uitvoerig beproefd in 
de sleeptank van het VBD te Duisburg, 
om het benodigde voortstuwingsver- 
mogen te bepalen, maar vooral om de 
zuiging van het schip op beperkt vaar
water te onderzoeken en zoveel moge
lijk te beperken.

Het casco is gebouwd op een werf in 
Zuidoost Rusland, aan de Kaspische 
Zee, en werd via de Wolga, Oostzee en 
Noordzee naar Papendrecht gesleept, 
waar het verder werd afgebouwd.

INDELING
De indeling van het schip is:
- Voorpiek, voor waterballast.
- Voorste machinekamer, gedeeltelijk 

doorlopend onder het voorste deel 
van het erachter gelegen

- Laadruim.
- Hoofdmachinekamer.
- Achterpiek, droog.

4« SCHIP»WERFd»ZEE M E 11998



Over de lengte van het laadruim heeft 
het schip een dubbele romp. De resul
terende dubbelebodem- en zijtanks zijn, 
behalve de voorste tanks (spant 186- 
196), U-vormig en zijn alle ingericht 
voorwaterballast

Het laadruim wordt door de container- 
geleidingen onderverdeeld in een 20- 
voets baai, zeven 40-voets baaien en 
nog een 20-voets baai. Op de onderste 
laag kunnen in de laatst bedoelde baai 
echter nog drie lagen 40-voets contai
ners worden geplaatst.

Er zijn in totaal dus zeventien 20-voets 
baaien, met elk zes rijen en vier lagen 
containers. In de baaien 01 en 03 ver
vallen tengevolge van de inlopende 
scheepsvorm in totaal vier opstelplaat- 
sen, in baai 33, boven de machineka
mer, ven/allen er zes. De totale capaci
teit is derhalve: 1 7 x 6 x 4  - (4+ 6) = 
398 TEU. Indien, zoals op het traject 
Rotterdam-Antwerpen, met vijf lagen 
op het achterschip kan worden geva
ren, wordt de capaciteit 398 + 12 x6 = 
470 TEU. In de voorste baaien mag 
vanwege de zichtlijn slechts vier hoog 
worden gestapeld.
Er kunnen containerbreedten van 8'0" 
en 2,50 m worden gestuwd.
De maximaal toelaatbare stapelgewich- 
ten zijn 72 t voor 20-voeters en 80 t 
voor 40-voeters.
Er zijn zes reefer aansluitingen, verdeeld 
over de lengte van het ruim.

De containerbaaien 12 en 16 zijn door 
middel van halfhoge schotten geschikt 
gemaakt om er zonodig waterballast in 
te varen.

belast, wat het brandstofverbruik en de 
levensduur van de motoren ten goede 
komt en de uitstoot van schadelijke 
stoffen beperkt.

Met deze installatie is tijdens de proef
vaart (met ongeveer 1000 t waterbal
last) een snelheid van circa 23 km/h be
reikt en wel met drie motoren in bedrijf, 
totaal vermogen 3 x 675 kW.
Ook werd een stopproef gehouden, 
met zeer gunstig resultaat; bij 22,5 
km/h was de stopweg 245 m, vergele
ken met een eis van 350 m bij 13 km/h. 
De boegschroeven waren hierbij niet 
ingeschakeld!.

Voor de elektriciteitsopwekking is een 
generatorset in de hoofdmachinekamer 
geïnstalleerd. Hij bestaat uit een john 
Deere dieselmotor, type 6059 TS, van 
94 kW bij 1500 tpm en een Stamford 
generator van 100 kVA, 230/400 V, 50 
Hz.
Een zelfde set staat in de voorste machi-

Fig. 3. De accommodatie aan boord van de jowi is ruim en comfortabel (foto: ANP).

Het boven de accommodatie gelegen 
stuurhuis is gedeeltelijk van aluminium 
en is over een afstand van 7 m in hoog
te hydraulisch verstelbaar. In de hoog
ste stand ligt het circa 17 m boven het 
wateroppervlak.

MACHINE-INSTALLAT1E
De jowi wordt voortgestuwd door drie 
Caterpillar dieselmotoren, type 3508 
DI-TA, van elk 675 kW bij 1800 tpm. Ie
dere motor drijft via een Reintjes tand
wielkast, type WAF 560, reductie 
5,05:1, een Promarin schroef aan. De 
schroeven hebben vier vaste bladen, 
een diameter van 1700 mm en draaien 
in van de Giessen straalbuizen, type 37. 
De derde, middelste motor is als 'boos- 
teri bedoeld en wordt alleen gebruikt 
indien de vaaromstandigheden (bela- 
dingsgraad, stromingssnelheid enz.) 
dat wenselijk of noodzakelijk maken. De 
motoren worden hierdoor gunstiger

nekamer opgesteld. In deze ruimte 
staan verder nog twee ballast/algeme
ne dienst pompen.
De pompen in de hoofdmachimekamer 
omvatten o.a. twee Stork lens/ballast- 
pompen, 200 m3/h bij 1 bar, en een 
Stork algemene dienst pomp van 65 
m3/h bij 4 bar.

VERDERE UfTRUSTlNG 

Stuurgerei
Achter elke schroef is een vrijhangend 
roer aangebracht. De roeren zijn door 
Breko zelf vervaardigd. De buitenste 
roeren worden bewogen door een Bre
ko stuurmachine, met twee rammen en 
hebben gekoppelde helmstokken. Het 
middelste roer wordt eveneens door 
een Breko tweerams stuurmachine be
diend. De beweging van dit roer kan 
worden gekoppeld aan die van de bui
tenste roeren, maar het roer kan ook

Onder baai 31 is in de verhoogde dub
bele bodem op hart schip een brand
stoftank ingebouwd. In de zijden bevin
den zich hier de L-vormige slagzij- 
compensatietanks.
Twee verdere brandstoftanks zijn in de 
zijden van de machinekamer geplaatst 
(SB en BB). Er achter liggen twee drink- 
watertanks.

De totale taakinhouden zijn:
Brandstof 60 m3.
Drinkwater 46 m3.
Waterballast 1050 m3,
ongerekend die in het ruim en ongere
kend de inhoud van de slagzijcompen- 
satietanks.

De bemanning van de jowi bestaat uit 
de schipper/eigenaar, zijn echtgenote en 
hun twee zonen en een niet tot de fami
lie behorende matroos. Voor hen is in 
het twee lagen tellende dekhuis op het 
achterschip een mime en comfortabel 
ingerichte accommodatie beschikbaar.
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onafhankelijk worden bestuurd. In het 
laatste geval wordt met de buitenste 
roeren normaal gestuurd, terwijl het 
middelste wordt gebruikt om bijvoor
beeld windeffecten te compenseren.
De manoeuvreerbaarheid van het schip 
wordt verder vergroot door twee Veth 
vierkanalenschroeven, type 4K1200, in 
het voorschip. Deze worden aangedre
ven door dieselmotoren, die in de voor
ste machinekamer staan opgesteld. Dit 
zijn Caterpillar motoren, type 3406 Dl- 
TA, van 404 kW bij 1800 tpm.

Roeren en boegschroeven hebben, 
evenals de schroefassen, watersmering 
wat gunstig is voor het milieu.

Dekweriduigen
Het anker- en verhaalgerei op het voor
schip omvat twee ankers van elk 1500 
kg met in totaal 160 m ketting van 32 
mm en een elektrisch aangedreven 
Kraaijeveld ankerlier met twee nesten
schijven en twee verhaalkoppen. Op 
het achterschip staat een lier van het
zelfde fabrikaat, eveneens elektrisch 
aangedreven en met een trommel en 
een verhaalkop. Op de trommel be
vindt zich 80 m staaldraad, waaraan het 
1500 kg zware hekanker is bevestigd.

Op het voorschip zijn twee hydraulisch 
bediende autokranen, fabrikaat Boer, 
opgesteld.

Slagzijcornpensatiesysteem
Het compenseren van de slagzij is 
noodzakelijk om bij het laden in c.q. het 
lossen uit de containercellen geen pro
blemen te krijgen. Het systeem, gele
verd door Framo, omvat naast de al ge
noemde tanks, elk met een inhoud van 
42 m3, een crossover met een diameter

van 250 mm, met daarin een vlinder- 
klep en een pomp. Het systeem werkt 
automatisch, beperkt de slagzij en is 
verder beveiligd tegen hevelen van de 
tanks.

Brand bestrijding
Het schip is voorzien van een Crowcon 
branddetectiesysteem. Voor de machine
kamer is een CO?-systeem geïnstalleerd. 
De algemene dienst pomp in de hoofd
machinekamer fungeert als brandblus- 
pomp. De bovenste rail van het railing-

werk langs het ruim is als brandblus- 
en/of dekwasleiding uitgevoerd.

Navigatie-en communicatie-appara- 
tuur
Deze apparatuur is als gebruikelijk op 
moderne, grote binnenvaartschepen.

NIEUWE OPDRACKT
Inmiddels heeft Breko opdracht gekre
gen voor de bouw van een tweede 
schip van dit type, eveneens voor reke
ning van de heer Wanders.

Lijst van toeleveranciers van de fowi
(niet volledig)

Alewijnse, Nijmegen elektrische installatie
AMW, Antwerpen tandwielkasten
Beerens, Werkendam masten
Blokland, Sliedrecht koelers
Boer, Sliedrecht autokranen
Bouter, Atblasserdam sanitair
Breko, Papendrecht roeren, stuurmachines
Crowcon, Rotterdam branddetectiesysteem
Da-Capo, Hardinxveld-Giessendam betimmering
DBR, Hardinxveld-Giessendam pompen
Discom, Sliedrecht dempers
Dolderman, Dordrecht generatorsets
Frame, Spijkenisse slagzijcompensatiesysteem
Geveke, Papendrecht hoofdmotoren
van de Glessen, Hardinxveld-Giessendam strooihuizen
I.S.C. Shipyard, Astrakhan, Rusland casco
Kampers, Puttershoek stuurhuis
Kraaijeveld, Sliedrecht tieren
Litton, Rotterdam nautische installatie
Maprom, Dordrecht schroefaslagen en - afdichtingen
Promarin, Antwerpen schroeven
Ribowa, Dordrecht boot
Sempress, H. 1. Ambacht motorbediening
Unitor, Rotterdam CO,-systeem
Veth, Papendrecht boegschroeven

scheepsbouwki
eer

dig bureau

- feasebility studies
- tekenwerkzaamheden

- bouwbegeleiding
- ontwerp

Groothandelsgebouw E-7 Postbus 29156 3001 GD ROTTERDAM Tel.:010-4130852 Fax.: 010-4130851

Gespecialiseerd in het opspuiten/oplassen van slijt- en corrosieveste legeringen, 
o.a. Stellite op kleppen, klephuizen, schroefasbussen, plunjers, e.d.
D l  i n A l l J I  D \ Z  Energieweg 6 - 2404 HE Alphen aan den Rijn.
n i Ü L / M I V I  D V  Telefoon 0172 -43.16.21, fax: 0172-44.29.54.
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RELIABILITY
D.B.R. is e .n  ISO 9001 g»certific«erd b*drijf I . OBR

is gespeciafisecrd in bet vervaardigen en i .  TSEg WEWtfiu. . .  . I ~cneepvaart ™ 1'binnen, k u s ,_
generatorsets, pompsets, compressorsets I ®n grote vaart 

en hulpsets, geheel volgens de wensen van / * Q ^ istr'e 
de klant en overeenkomstig de eisen van / • 8agg<̂ d

mWeo ^ Z rZ uwalle classifïcatiebureaux tot een electrisch 
vermogen van ruim 1000 kW. Van al onze 
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met servicedienst.
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D.B.R. B.v., P.O.Box 9, Nijverheidsstraat 9, 3370 AA Hardinxveld, 
Telefoon +31 (0)184 - 613200 Fax +31 (0) 184 - 612654.

V\

S H IP D O C K  A M S T E R D A M  B .V .------------------------
feliciteert de 
N ederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied met het 100 jarig bestaan.

AMSTERDAM
Shipdock Amsterdam B.V.

t.t. Vasumweg 131 
1033 SG Amsterdam 
P.O. Box 37020 
T030 AA Amsterdam 
The Netherlands.

Phone: +31 (0)20 6318218 
Email :shi pdock@compuserve.com 
Fax : + 3 1  (0)20 6315791

Member of the D CG Group.

AMW-MARINE levert installaties voor alle maritieme toepassingen, waaronder : VULKAN sunere'as: ’v  koppelmger RENK
tandwieloverbrengingei ZF scheepskeerkoppelmgi.■ HAMILTON JET waterjetvoortsluwmg INTERING heepsstabilisatoren, 
BERG PROPULSION - verstelbare schroeven VOITH SCHNEIDER piopelieis. APV plaienwarmiewisselaars, 
AMW schroeven en siraalDuizen. AMW-SERVICES service en onderhoud: ptatenwarmtevtisseiaars

l l f l  V i  ff  f f f f f f ^ f f m m m m m r n m m  m
het antwoord op uw  vragen over de meest 

efficiënte voortstuwingsinstallatie voor u w  schip .

A P V j

AMW-MARINE
Veersedljk 99, Postbus 39 .

3340 AA Hendrik-ldo-Am bacht 
Tel. + 31 {0)78 - 6810100, Fax + 31 (0)78 - 6818878
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The Anasuria, the laigest FPSO in the 
North Sea
Since 1996 the Anasuria has been producing oil and gas for Shell Expro (a joint venture of Shell and Esso) in 
the British part of the North Sea. The Anasuria is a tanker-based FPSO, a Floating Production Storage and Off 
loading system with a single point mooring. Single Buoy Moorings (SBM) Inc., a subsidiary of IHC Caland NV, 
has designed, delivered and installed the Anasuria. This production vessel is not the first in the North Sea, but 
with a BRT of 130,000 tons, a length of 234 m and a width of 45 m it is surely the largest.

The role of FPSOs

Advantages
FPSOs (Floating Storage and Off load
ing units) are most frequently being 
used on fields where reserves are insuffi
cient to justify the capital expenditures 
necessary to install a fixed platform. At 
the same time, they are set to tap reser
ves contained on fields with a longer 
production life, but which are in envi
ronments too harsh, or where water 
depths are too great, to accommodate 
permanent structures.
The FPSOs benefits include the elimina
tion of repeat capital costs and lower 
abandonment cost than fixed plat
forms. Its ability to relocate also allows 
shorter lead times in bringing fields on 
stream and reduces the costs of the fin
al clearance.

The fact that FPSOs can be relocated 
from one field to another allows an 
operator sometimes to spread the in
vestment in a vessel over a number of 
developments. In addition, oil compa
nies may lease an FPSO, including its 
operation, from production contractors 
for the expected life of a field. This has 
certain advantages in some fiscal regi
mes such as the lease payment being 
classified as operating expenditure rath
er than capital expenditure.

Function
The function of an FPSO is collecting, 
separating and partly processing of gas 
and oil from satellite oil fields. In the ca
se of Anasuria this includes the Guille
mot, Teal South and Teal fields in the

British part of the North Sea, which are 
owned fifty-fifty by Shell and Esso.
The facilities on board Anasuria have a 
processing capacity of 55,000 barrels 
crude oil per day and 850,000 m} gas. 
The gas is transported to the Scottish 
coast near St. Fergus via an existing 
main pipeline in the neighbourhood of 
the development. The oil is stored in 
the Anasuria's own storage tanks await
ing the arrival of a shuttle tanker. The 
Anasuria has a storage capacity of 
850,000 barrels crude oil. In order to 
maximize the oil production by main
taining the reservoir pressure the FPSO 
is equipped with facilities which can in
ject 85,000 barrels (13.5 million liter) of 
water a day in the oil and gas contain
ing formations.

The Anasuria is with 
a BRT at 130,000, a 
length ol 234 m and 
a width oI4 S m the 
largest FPSO in the 
North Sea.
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Every seventeen days a Shell or Esso shuttle 
tanker picks up the oil from the Anasuria.

Newcastle to build and install the top- 
sides. The same British firm had been 
contracted by SBM to build and install 
the turret.

Hull
In view of the estimated life of the Guil
lemot, Teal South and Teal fields and 
the possibility of relocating the Anasuria 
at a later date, SBM and Shell Expro 
chose to build a new hull for the FPSO. 
Compared with a conversion this allow
ed the hull design to be optimized in 
terms of configuration, lay-out and 
operational features.
With a length of 234.2 m, a breadth of 
44.8 m and a draught of 23.8 m, the 
vessel's overall dimensions were close 
to those used in shipbuilding. By this 
one could benefit from the shipyard's 
proven technology and manufacturing 
practices.

Tanks
The Anasuria has seven cargo tanks and 
two slop tanks. Forward is the turret 
area and aft the machinery space. The 
oil and slop tanks are surrounded by 
ballast tanks which are formed by longi
tudinal and transverse bulkheads, includ
ing a longitudinal centreline wash bulk
head. The hull has a single bottom.
The configuration is designed to ensure 
adequate protection of the cargo tanks 
against collision damage. And since off 
loading is by shuttle tanker moored in 
tandem, the effects of damage by colli
sion impact to the afterpeak were also 
calculated.

Strength
The criteria of 20 years for the vessel fa
tigue performance was applied with a

The Anasuria leaves 
the Tyne on her way 
to the oil fields in the 
North Sea.

Principle
Basically an FPSO consists of three ele
ments: the vessel with the storage 
tanks, the process equipment, and the 
turret and swivel stack.
The turret is the mooring point for the 
vessel and together with the swivel 
stack enables the vessel to swing 
around to take up the line of the least 
resistance in heavy weather, while the 
flow of water, oil and gas continues 
uninterruptedly.
The vessel doesn't have any inbuilt pro
pulsion. It has to be towed from the 
one to another location.

Tlie construction

Contract
In 1994 SBM received from Shell Expro 
the contract for the design, supply and 
installation of the Anasuria. Because no 
single company had the know-how 
and capacity for all activities SBM 
looked for partners for the construction 
of the hull, and for the design and con
struction of the topside. Mitsubishi Hea
vy Industries (MHI) became the hull 
contractor and Stork Protech the top
side contractor. The latter, in turn, con
tracted Amec Process and Energy in
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safety factor of three. This meant con
struction details had to be designed 
and calculated for a minimum of 60 
years fatigue life.
The steel thickness was increased at the 
weather and wind strakes of the side 
shell. Special care was given to design 
and workmanship of the scallops and 
toes of girder brackets.
Compared with that applied to normal 
trading tankers, the longitudinal bend
ing moment applied to the design of 
the vessel was increased. This resulted 
in a slightly heavier vessel compared 
with a similar-sized1 trading tanker. Im
portant reasons for this increase were: 
the wave bending by forward inco
ming waves was heightened by the 
FPSO's weather vaning concept and 
the continuous North Sea environmen
tal conditions; and the shipbuilder's ex
perience with vessels having a very high 
block co-efficient.
Another specific requirement was that 
no green water is allowed to wash over 
the bow in the 100-year storm condi
tion. For this reason the bow was de
signed to be 16 m above the fully- 
loaded draught. But since model tes
ting still showed traces of water coming 
over the bow, a breakwater was added 
to the forecastle head.

Topside
While the hull was being built in Japan 
by MHI, Amec Process and Energy in 
England constructed the topside of the 
Anasuria by order of Stork Protech and 
the turret by order of SBM, enabling 
the installation on board of the vessel 
immediately after arrival from Japan. 
The topside consisted of 29 modules, 
totalling more than 3,500 tons.
Since Amec Process already had much 
experience in building topsides going 
back to the first days of North Sea off
shore, the most attention was focused 
on the complicated turret, weighing 
1,500 tons, and the swivel. Designed 
by SBM these components are crucial 
as they both anchor the facility to the 
seabed and form the entry point for the 
well fluids and the exit points for gas 
exports and water injection.

Turret
The turret is a bottom-mounted intern
al design which passively weather vanes 
within a 12.6 m diameter moonpool. 
The circular turret system consists of a 
number of key elements.
Located about 7 m from the bottom of 
the vessel is a chain-table mounted into 
the moonpool by a slewer roller be
aring with a diameter of 7m which al
lows the vessel to weathervane around 
the mooring system.
On top of the chaintable is a turret cy
linder with a diameter of 5.6 m. This ex

tends above the barge’s deck to the tur
ret head where the riser emergency 
shutdown valves and the inlet manifold 
are located.
The turret cylinder houses the riser l-tu- 
bes and supports a number of major 
items: the main turret deck, the mani
fold decks, the swivel deck, the swivel 
stack, winches for both the mooring li
nes and risers, and all the earthbound 
part of the rigid piping.
Via bending restrictors at the base of 
the chain table flexible risers are routed 
up through the l-tubes to the manifold. 
They are locked onto the first manifold 
deck and connected directly to the 
emergency shutdown valves.

Mooring system
The Anasuria has 12 mooring lines 
which are anchored to the seabed by 
six pairs of piles. This configuration al
lows the necessary space for risers and 
associated buoyancy tanks. Each line 
consists of a combination of chain and 
steel cable to optimize its catenary char
acteristics. To monitor the integrity of 
each one a sonar device is used.
The mooring, system is designed to se
curely moor the FPSO in the survival 
conditions, i.e. in the storm which sta
tistically emerges once in every one 
hundred years.

The performance

A flying start
Within eighteen months after the start 
of the building, the Anasuria was com
pleted. Only a few weeks after leaving 
the Amec yard at the Tyne to the fields 
about 150 miles east of Aberdeen, on 
October 1 1996, the Anasuria produ
ced its first oil. The FPSO has performed 
above the expectations, says platform 
manager Stan Reid of Shell Expro in 
Aberdeen in an interview with 'Schip en 
Werf deZee'.

Small fields
"We selected a FPSO, because the three 
fields, which are tied by the Anasuria at 
the moment, the Guillemot, Teal South 
and Teal fields, are relatively small oil 
and gas fields", explains Stan Reid. "We 
believe this is the most economical way 
to extract as much of the oil and gas 
from the small fields as we can."
"The Guillemot field, which has reser
ves of approximately 44 million barrels 
and is a relatively small reservoir, has 
two producing wells and two water in
jecting support wells. The Teal South 
field has only one producer and one 
water injector, and a reservoir of 8 mil
lion barrels. The Teal field has one pro
ducer and two water injectors and has 
about 34 million barrels of potential oil. 
So we can potentially get 86 million

barrels of oil."
"Most of this oil is in Jurassic sands at a 
depth of about 10,000 feet below se
abed. The rock with which we are 
dealing is in the order of 190 million 
years old."

Production
"At the moment these fields are to
gether producing 7,000 mJ crude oil 
per day (50,000 barrels) across the Ana
suria", tells Stan Reid. "At the same 
time we are exporting about 0.75 mil
lion m3 gas a day into the Fulmar 
gasline system and than onward to our 
customers. For this we have to inject 
about 12,000 m3 of water into the va
rious fields to keep the pressure perfor
mance of the reservoir high enough." 
'The Anasuria has a large storage capa
city. We can hold offshore on the Ana
suria about 850,000 barrels of crude oil 
before we have to bring it ashore. Every 
seventeen days a shuttle tanker picks up 
the oil. We generally use one Shell and 
one Esso tanker to do this."

Environmental performance 
"One of the most remarkable achieve
ments of this vessel, which is very im
portant in the oil industry, is the envi
ronmental performance", says Stan 
Reid. "The vessel managed to deliver 
the first gas in less than two weeks after 
the first oil. That is a North Sea record. 
This quick start has had a positive im
pact on the Anasuria's environmental 
performance, in terms of minimising 
the amount of gas flared to the at
mosphere."
The vessel is also in other respects kind 
to the environment. Reid: "We have 
had virtually no hydrocarbon spills as a 
result of the tanker operations."

Seagoing performance 
"The vessel has proven to be very sta
ble", says Stan Reid. 'The Anasuria swi
vels around the turret, so it is always 
head on to the weather, which is good. 
We have seen severe weather condi
tions. The vessel listing by up to 11 deg
rees or so is not too much of a problem. 
Processing vessels have an inbuilt stabi
lity mechanism which regulates the li
quid distribution. The seagoing charac
teristics of the Anasuria are fine."

Lot of space
'The deck of the Anasuria is like a refi
nery; there is lot of space for maintai
ned and operators to move around 
and also to move equipment", says 
Stan Reid. "Since startup, now 536 
days ago, we have had no injuries to 
any person on the Anasuria. This is a 
tremendous performance. It is a great 
tribute to the people who designed 
and laid out the topside facilities."
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Reliability
Platform manager Stan Reid is also very 
satisfied with the reliability of the Ana- 
suria. "It has delivered everything we 
have asked it to do for 90% of the time.
We would normally look for 93 - 94% 
on our platforms and we firmly believe 
that the Anasuria can deliver more. Af
ter one year's operation the Anasuria 
has performed above our expectations.

Feed back
"As a company we are delighted with the 
Anasuria's performances. However as this is 
the first FPSO we are operating in the nort
hern North Sea, we have had some opera
tional problems to resolve over the course 
of this last year. These have been solved en
tirely satisfactorily", tells Stan Reid.
"We have decided to feed back all the 
design, construction, commissioning 
and operating issues to our previous 
partners: the people who built, de
signed and constructed the vessel:
SBM, Stork and Amec. All of them were 
extremely pleased with the feedback 
we gave them, because this will help 
them to improve the next vessel."
"Because a FPSO was relatively new in the 
northern North Sea, we have been very 
open and passed on all our experience to 
our competitors in this area with a view to 
increasing both their safety performance 
and the reliability of their vessels. We in 
turn are also interested to learn of any im
provement opportunities."

To 2000 or beyond
"The Anasuria has been a credit to those 
who designed, built and commissioned 
it. I, as an operator am very pleased 
with what I have", states platform ma
nager Stan Reid.
"We believe we will be in this area until 
about 2002, maybe longer. Thereafter 
the Anasuria will be relocated. In the 
meantime, if we could tie another 
couple of wells to the Anasuria it may 
well extend its stay at this particular lo
cation beyond 2002.

N I E U W E  U I T G A V E N

Shipping Industry Almanac: 1998
samengesteld door de 
International Shipping Group 
van Ernst StYoung.

Formaat 17 x 24 cm, 55 pagina's, ge
naaid, paperback.

Deze engelstalige uitgave belicht het 
investeringsklimaat in negen Europese 
landen die voor de scheepvaart van 
belang zijn. Behandeld worden: Bel
gië, Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Nederland, Noorwegen, Polen en 
Zweden.
Per land worden de volgende aspec

ten besproken, uiteraard voorzover zij 
voor de scheepvaart van belang zijn:
1. Infrastructuur.
2. Veiligheids-en milieuzaken.
3. Bemanning/vakbonden.
4. Subsidies en 'grants'.
5. Belastingen.
De uitgave zal periodiek worden her
zien en aangevuld, ook met andere 
landen.
Voor nadere informatie: 
Scheepvaartgroep van Moret Ernst & 
Young,
drs. C.jl.B. van Boxel, 010.4072317, 
dhr. R.j. van den Biesheuvel, 
010.4072440.

Scheepswerf Visser in Den H elder is een van de 
toonaangevende visserijwerven iti Nederland.
Visser Den Helder heeft alle disciplines ‘van schets tot 
schip’ in eigen huis; er werken 55 mensen. Visser Den 
H elder m aakt deel u it van de Damen Shipyards Groep.

De activiteiten bestaan voor 50% uit reparatie en 
voor 50% uit nieuwbouw en verbouwingen van 
visserij- en speciale schepen. De klanten van Visser 
Den Helder komen voornamelijk uit Nederland, 
Duitsland, Engeland, Schotland en Ierland. 
Incidenteel worden ook schepen voor klanten in 
Afrika, Azie en Zuid-Amerika gebouwd. Nadere 
kennismaking met Visser Den Helder kan op 
de website: http://www.visser-den-helder.nl

In verband met vertrek van medewerkers is Visser 
Den Helder al enige tijd op zoek naar een

Zijn o f haar taken bestaan voor de eerste functie uit 
het tekenen en (her) engineeren van werktuigbouw
kundige systemen t.b.v. nieuwbouw, verbouw en 
reparatiewerk en voor de tweede functie uit het 
ondersteunen van verkoopactiviteiten met 
tekeningen en berekeningen.

Op de tekenkamer van Visser werken in totaal 5 eigen 
medewerkers en in pieken tot 5 ingeleende/free-lancers. 
Een steeds groter deel van het tekenwerk wordt uit
besteed. Ten behoeve van teken- en rekenwerk zijn 
volop computerfaciliteiten beschikbaar.

Visser Den Helder is op zoek naar enthousiaste 
kandidaten op IITS niveau, maar MTS-ers met 
ervaring worden uitdrukkelijk ook uitgenodigd 
te solliciteren. Ervaring met Autocad is gewenst. 
Kandidaten moeten een uitdrukkelijke affiniteit tot 
liet werkgebied visserij hebben, in een klein team 
kunnen werken en bereid zijn om zich in de regio 
te vestigen.

De Kop van Noord-Holland ligt vlak bij de randstad 
en is als woongebied met name aantrekkelijk voor 
hen die van zee, strand, duinen en bossen houden, 
onder het motto ‘wonen waar anderen vakantie 
houden’. Zeilers vinden er het meest aantrekkelijke 
vaargebied van Nederland.

Voor nadere informatie kunnen geïnteresseerden 
bellen met de heer W. Visser, tel. 0223-61 66 41. 
Vermeldt op uw brieven altijd ‘sollicitatie’.

I-

S c h e e p s w e r f  V is s e r  b .v .
N I E T  Z O M A A R  E E N  S C I E E P S W E R F

Postbus 114.1780 AC Den Helder. Ankerpark 2,1781 AG Den Helder. 
Tel: 0223 61 66 41. Fax: 0223 61 53 91. e-mail info@visser-den-helder.nl
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Fig, PIHCnewge- 
nerolion Beaver type 
SON< proefbagge-
rend.

Nieuwe generatie IHC Beavers

Een heel nieuw concept voor een serie standaard stationaire  
zuigers.

Onlangs werd op Europort het grootste object opgesteld dat daar ooit werd getoond. Het betrof een statio
naire door IHC Holland ontwikkelde cutterzuiger van een geheel nieuw type. Tal van nieuwe ontwikkelingen 
zijn in dit ontwerp, dat onderdeel uitmaakt van een hele serie van kleinere zuigers, toegepast.

Van oudsher is de vraag naar bagger- 
materieel dat op zeer korte termijn kan 
worden opgeleverd, voor de natte aan- 
nemerij van groot belang. Voor de pro
ducent ligt het voor de hand, gebruik 
makend van beproefde technologie, 
voor dit bepaalde deel van de markt 
standaard producten te ontwerpen.
Een naar capaciteit oplopende serie
matige opzet ligt dan voor de hand. De 
keuze van de verschillende typen en 
daaraan te verbinden specificaties 
wordt bepaald door de belangrijkste 
baggerparameters, zoals bij voorbeeld 
grondsamenstelling, verlangde produc
tie, persleiding lengte, zuigdiepte, etc. 
Levering op zeer korte termijn, zo mo
gelijk zelfs uit voorraad, wordt op deze 
wijze mogelijk; ook nalevering van bij 
voorbeeld slijtdelen, pleit voor zulk een 
aanpak, Uiteraard is met het oog op het 
laatste, een goede service organisatie 
vereist.
Zo is de eerdere Beaverserie van cutter
zuigers in 1963 ontstaan. Dat de stand 
van de techniek niet mag worden be
vroren, spreekt vanzelf; in later jaren zijn 
dan ook allerlei verbeteringen geïntro
duceerd, hetgeen tot een complete op

waardering van de seriematige opzet in 
1974 en 1986 leidde. Dat dit concept 
zijn waarde heeft bewezen, bewijst het 
totaal aantal van tot nu toe van verschil
lend type gebouwde Beavers, namelijk 
ruim 600.
De introductie van het baggerwiel een 
tiental jaren geleden, als alternatief voor 
de cutter bij bepaalde toepassingen, is 
in de ontwikkelingsgang als een van de 
meest spectaculaire ontwikkelingen te 
beschouwen.
De wet van de verminderende meerop
brengst bij elke poging tot geleidelijke 
verbetering geldt echter ook in de tech
niek. Daarom is het nodig soms weer 
van 'scratch' af aan te beginnen. Dat is 
onlangs gebeurd.

Waar draait het om?
De afnemers van baggermaterieel wen
sen dat met eein minimale investering 
tegen minimale operationele kosten, 
een vooraf bepaalde productie kan 
worden gehaald. Als maat van het na te 
streven doel, spreken we in de bagger
industrie in termen van piijs/m3. 
Wanneer een klant de aanschaf van 
nieuw materieel overweegt, worden

door de producent globale simulatie
programma's gebruikt om tot een juis
te keuze van het type te komen. Dat de 
werkelijkheid anders is dan de gehan
teerde theoretische waarden, daarvan 
is een ieder zich wel bewust; immers 
veelal pas later worden voor een speci
fiek werk de nadere bijzonderheden be
kend. Zo lang het echter bij analyses 
van de verschillende mogelijkheden 
gaat om verschillen in kubieke meter- 
prijs bij overigens gelijke aannamen, 
doet het er ook niet toe!
Veelal zijn bij de natte aannemers min
stens even fraaie programma's in ge
bruik, die vooral gericht zijn op het 
doen van aanbiedingen aan hun klan
ten. Deze software bevat ook de be
drijfseconomische gegevens van het 
betreffende baggerbedrijf. Ook zijn de 
simulaties veel specifieker gericht op 
het uit te voeren werk, waarvan immers 
de bijzonderheden in bestekken zijn 
vermeld.
Uitwisseling van gegevens tussen klant 
en werf in projectstadium en de uitein
delijke bewerking ervan door de natte 
aannemer zijn van essentieel belang 
voor het verkrijgen van een werk. Bij 
offertes kunnen bij grote producties, 
verschillen in kubieke meterprijs van 
onderdelen van centen, de doorslag 
geven bij gunning.

Transport van water?
Het ergens weghalen van grond, het 
transport en het vervolgens deponeren 
van diezelfde grond is het kenmerk van 
wat grondverzet wordt genoemd. Ge
schiedt dit met behulp van het medium 
water, dan spreken we over baggeren! 
Met dit in het achterhoofd ligt het voor 
de hand te kijken naar de dichtheid van 
het te transporteren mengsel en deze 
dichtheid zo hoog mogelijk op te voe
ren. De natuurlijke beperking hierbij is, 
dat het onderschrijden van de kritische 
snelheid waarbij depot in de persleiding 
ontstaat, te allen tijde moet worden
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fig. 2: Directe pomp- 
aandrijving met 
zwenkbare tandwiel
kast.

fig.3: Algemeen plan new generation Beaver type SOI 4-c,

vermeden. Maar, veelal ligt daar niet de 
beperking.
Die ligt aan de graafkant Met de ge
middeld bij het cutteren gebruikelijke 
dichtheden (bepaald door het maxi
mum vacuüm aan de zuigzijde) van ca.
1.2, wordt feitelijk 80% van de energie 
gebruikt voor het transporteren van 
water! Bij hogere dichtheden, bij voor
beeld door een grotere aanzet door een 
verhoging van de zwaaisneiheid, be
staat het risico van een te groot vacuüm 
en mede daardoor van 'clogging'; de 
pomp slaat dan af en het duurt weer 
geruime tijd voordat het als continu be
doelde proces weer op gang komt. Het 
gevolg is productieverlies.
Een van voordelen van het baggerwiel, 
waarbij de rotatieas van de graafbewe- 
ging 90 gradlen is gedraaid ten opzich
te van de oriëntatie van de cutter, is dat 
deze dichtheid voor bepaalde toepass
ingen sterk kan worden opgevoerd. Het 
hoe en waarom valt buiten het kader 
van dit artikel, maar van belang voor 
meer universele toepassing van het sta
tionaire baggervaartuig is wel de snelle 
uitwisselbaarheid van cutter en bagger
wiel. Hierbij is bij de nieuwe opzet van 
het ontwerp sterk rekening gehouden.

Toepassing van een onderwaterpomp
Een bekend middel om met name aan 
de zuigzijde de mengseldichtheid te 
verhogen is de toepassing van een 
dichtbij de zuigmond gesitueerde op 
de ladder gemonteerde onderwater
pomp; hierdoor wordt een sterke ver
hoging van het maatgevend vacuüm 
bereikt. Deze techniek wordt dan ook 
toegepast bij custom-built grotere zui
gers in combinatie met een of twee ho
ge druk dubbelwandige baggerpom- 
pen voor het wegpersen. Fysieke en 
kostprijstechnische beperkingen maken 
dleze oplossing (waarbij de functies van 
zuigen en persen worden gescheiden) 
ongeschikt voor kleinere typen zuigers. 
De tot nu toe in gebruik zijnde kleinere

standaard zuigers hadden dan ook een 
gecombineerde zuig/perspomp opge
steld in het middenponton, waarin ook 
de energie opwekking plaatsvond. De 
opstelling van de pomp was zo laag 
mogelijk om het maatgevend vacuüm 
niet met een extra opvoerhoogte ver
schil aan te tasten.

Verdere mogelijkheden
Sleutelbegrippen als onderwaterpomp, 
minimale energieomzetting en daartoe 
inmiddels beschikbaar gekomen tech
nische oplossingen, vormen de ruggen
graat van een geheel nieuw systeem: 
de Nieuwe Generatie Beaverserie. De 
technische oplossingen hebben in 
hoofdzaak betrekking op de directe 
aandrijving van de op de ladder ge
monteerde baggerpomp waarbij as-en 
ladderdraaipunt in een lijn vallen, Hier
door wordt bij een horizontale opstel
ling van de diesel(aandrijf)motor toch 
bereikt dat een met de schuinstaande 
ladder meebewegende as, de onder
water zandpomp kan aandrijven. Zie 
fig. 2.
De voortgaande verbeteringen van 
rechthoekige overbrengingen met 
kroonwielein heeft de toepassing van de 
zogenaamde zwenkbare tandwielkast 
voor dit doel mogelijk gemaakt. In de 
toepassing ervan ligt een belangrijk in
novatief element bij dit ontwerp.

De geschetste opstelling maakt het mo
gelijk de aanzienlijke verliezen bij het 
omzetten van mechanische energie in
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Fig.4: Vergelij
king van pomp- 
vermogen af
hankelijk van 
perslijntengte 
bij middel fijn 
zand tussen 
Beaver 1600 
(oud type) en 
NewCenera- 
tion Beaver 
S014-eenw.
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Fig.5: Vergelij
king (indica
tief) in opera
tionele kosten.

hydraulische dan wel elektrische en het 
daarna weer omzetten in mechanische 
vorm voor de aandrijving van de pomp 
te vermijden.
Omdat nu de perspomp in het ponton 
is vervallen, is er alleen ruimte nodig 
voor de dieselmotor met regelingen en 
verdere toebehoren. Deze behoeft dan 
ook niet laag in het vaartuig te worden 
ondergebracht. Het eerder gebruikelij
ke middenponton kan daardoor verval
len. Dit leidt tot een constructie in de 
vorm van een catamaran met het mo
torcompartiment geplaatst op de ver- 
bindingsbruggen met daar weer bo
venop het bedieningshuis. Zie figuur 3. 
De toegankelijkheid van de machineka
mer wordt hierdoor sterk verbeterd ten 
opzichte van de eerder gebruikelijke 
opstelling van motor en pomp in het 
middenponton, dat bovendien minder 
breed was.
Deze opstelling van de machinekamer 
is ook veel veiliger.

Nagestreefd resultaat
Het uitgangspunt bij het nieuwe ont
werp is een minimale verhoging van 
50% van de dichtheid van het mengsel 
geweest zonder een verhoging van het 
energieverbruik. In cijfers uitgedrukt be
tekent dit bij een cutterzuiger het ver
hogen van de gemiddelde concentratie 
van het mengsel van 1.2 naar 1.3. Dit 
komt erop neer dat de maximum con
centraties aan de zuigmond moeten 
worden opgevoerd tot 45 a 50%.
De opstelling van de onderwaterpomp 
waarbij de functies van zuigen en per
sen worden gecombineerd, maakt voor 
de cutter bij een beperkte zuigdiepte 
een veranderde werkwijze mogelijk 
met grotere aanzet, een verdieping van 
de snede en een hogere zwaaisnelheid. 
Hierdoor wordt de beoogde concentra
tie verhoging in principe bereikt. Bij ge
bruik van het baggerwiel wordt zelfs 
een gemiddelde concentratie van 50 %  
geclaimd bij uiteraard nog veel hogere 
maximum concentraties.

Kapitaallasten beïnvloedende factoren
De mechanische directe aandrijving 
van de op de ladder gemonteerde on
der water baggerpomp komt in de 
plaats van de eerder gebruikelijke toe
passing van elektrische of hydraulische 
aandrijving met onderwater motoren, 
die naar verhouding buitengewoon 
duur was. Ook het vervallen van het 
middenponton met de gecompliceer
de montage van diesel en pomp in een 
beperkte ruimte, leidde tot een relatie
ve veriaging in kostprijs. Dat geldt 
eveneens voor de nu toepasbare enkel
wandige pomp. Daar staan tegenover 
de speciale zwenkbare tandwielkast, de 
holle sneldraaiende aandrijfas in water
dichte beschermingspijp en de koppel

stukken die de zijpontons verbinden.
Bij de vergelijking per component van 
het 'oude' concept met het nieuwe, 
moet worden geconstateerd, dat ibij 
het nieuwe ontwerp zoveel belangrijke 
elkaar beïnvloedende parameters zijn 
veranderd dat dit spel van plussen en 
minnen niet werkt. Een vergelijking 
puiir op basis van initiële kostprijs, die 
overigens voor de nieuwe typen hoger 
ligt, is dan ook zinloos.
Slechts het naast elkaar zetten van de 
producties tussen de oude en nieuwe 
generatie bij een bepaalde persafstand 
is relevant. Zie fig. 4. Hierbij is de dia
meter van de persleiding constant ge
houden. De uitkomst spreekt boekde
len. Binnen de werkafstand van ca. 
2000 m. is klaarblijkelijk de pomppro- 
ductie sterk toegenomen ondanks een 
aanzienlijk lager pompvermogen 
(18%) vergeleken met dat wat is geïn
stalleerd in het oudere type zuiger. In 
feite wordt voor matig fijn zand, afhan
kelijk van de persafstand, een besparing 
in brandstof per kubieke meter getrans
porteerde grond aangetoond tussen de

20 en 54 % ! Voor de vergelijkbare bag- 
gerwielzuiger zijn de resultaten nog 
spectaculairder.
Voor specifieke gevallen met betrekking 
tot een bepaald werk, kan zelfs worden 
terug gegrepen op een kleiner type zui
ger, waardoor de aanschaffingsprijs kan 
dalen. Dit alles leidt tot een aanzienlijk 
lagere kubieke meterprijs, zeker voor de 
voor dit type zuiger gebruikelijke wat 
kortere persafstanden. Zie fig. 5.

Bedienings- en onderhoudskosten
De nieuwe catamaran pontonconstruc- 
tie met de twee koppelingspontons, 
waarop het machinekamermoduul met 
de zwenkbare aandrijfkast staat opge
steld, maakt het mogelijk periodieke in
spectie en onderhoud aan de pontons 
zonder demontage uit te voeren. Voor 
de onderlinge bevestiging is gekozen 
voor koppelstukken met bouten. De af
metingen van de smalle koppeling
spontons (in de lengterichting) en de 
vrije ruimte tussen koppel-en zijponton 
zijn zodanig ontworpen dat dit (op het 
contactvlak aan onderzijde na), moge
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lijk is. Alle brandstof- en watertanks zijn 
in de zijpontons opgenomen. Ook de 
beunkoelers vinden hier hun plaats. 
Omdat in de zijpontons geen 'high 
tech' componenten werden opgeno
men, kunnen deze ook elders gefabri
ceerd worden. Dit kan voor de aanne
mer voordelen kan opleveren bij 
werken in het (verre) buitenland; hoge 
transportkosten kunnen aldus verme
den worden.

Ook gemakkelijke vervanging van on
derdelen in het goed toegankelijke ma
chine compartiment draagt bij in een 
verlaging van de onderhoudskosten.

Aandrijving baggerpomp
De aandrijving van de baggerpomp ge 
schiedt direct door middel van een ver
beterde diesel van een nieuwe genera
tie. Een nieuwigheid is ook de 
toepassing van een holle uitgaande as 
van koolstof vezel tussen diesel met hy
draulisch bediende koppeling voor in- 
of uitschakelen en de flexibele koppe
ling aan de zijde van de zwenkbare 
tandwielkast; hiermede wordt niet al
leen gewicht bespaard, maar belangrij- 
ker is dat door deze opstelling een tus- 
senblok kan vervallen. Een vergelijkbare 
constructie is toegepast aan de uitgaan
de ai van tandwielkast naar onderwa- 
terpomp. Ook hier is een holle as tussen 
twee flexibele koppelingen voorzien 
zonder blokken. Het geheel is opgeno
men in een waterdichte beschermings- 
pijp. Er zijn dus geen onderhoud ver
gende roterende afdichtingen te 
bekennen. Voor de grotere typen Nieu
we Generatie Beavers in deze serie zijn 
2 motoren in tandem voorzien voor 
aandrijving van de pompas.

Serie opzet
Bij de opzet van een serie dient per type 
zorgvuldig te worden gekeken naar een 
evenwichtige balans tussen vereist ver
mogen, beschikbare dieselmotoren en 
geschikte baggerpompen. Uiteindelijk 
is een serie ontstaan van een zevental 
zuigers met een steeds met 5 cm in dia
meter toenemende persleiding. In fi
guur 6 wordt afhankelijk van de lengte 
van de persleiding, een overzicht gege
ven van de producties van de gekozen 
typen vooir matig fijn zand.

De gebruikte notatie van de type aan
duiding is hierbij als volgt:

- De eerste 2 cijfers staan voor de 
persleiding diameter in cm.

- Het tweede paar cijfers geeft de 
maximum zuigdiepte in m. aan.

- C betreft de uitvoering als cutter
zuiger.

- W is de uitvoering als baggerwiel- 
zuiger.

Opgemerkt moet worden dat stan
daard de cutterzuiger types zijn uitge
voerd met vaste spuds aan de zijpon
tons, hetgeen leidt tot de laagste 
aanschafkosten. De optie van een spud- 
wagen verhoogt de aanschafprijs met 
ca. 15%, ook al omdat in dat geval de 
zijpontons verlengd moeten worden.
Bij de exploitatie wordt deze meerkos
ten voor de meeste toepassingen meer 
dan gecompenseerd door een verla
ging van downtime; immers bij het 
werken op vaste palen kost het verstap
pen extra tijd en wordt de procesgang

onderbroken. Een productieverhoging 
van 20 %  bij toepassing van een spud- 
wagen is niet ondenkbeeldig.
De graafwielzuiger is op grond van zijn 
specifieke eigenschappen, standaard 
uitgerust met een spudwagen. Vergele
ken met hetzelfde type als cutterzuiger 
uitgerust, is telkens de persleiding dia
meter 5 cim geringer van doorsnede. 
Omdat het bij een serieopzet ondoen
lijk is, een beschrijving te geven van elk 
van de typen, wordt in het navolgende 
alleen het type N.G, Beaver 5014 C be

schreven. Een vergelijking wordt gege
ven met de BEAVER type 1600 met de
zelfde maximum zuigdiepte en perslei- 
dingdiameter (50 cm).

Door het vervallen van het middenpon- 
ton zijn ter compensatie van de hier
door verloren waterverplaatsing, de af
metingen van de zijpontons 
toegenomen en daarmede de maxi
mum lengte. De hogere ligging van het 
zwaartepunt uit zich in een grotere to
tale breedte. Ook het totale gewicht is 
toegenomen.

Cutter en cutteraandrijving
Het ladderonderstuk met cutter met 
daarop de cutteraandrijving is loskop- 
pelbaar en kan zonder veel aanpassin
gen verwisseld worden door een on
derstuk geschikt voor het baggerwiel. 
Voor het type zuiger hier nader be
schreven is een IHC type 1450-170 vijf- 
bladige cutter met een diameter van 
1455 mm. met vertande snijkanten 
toegepast met een maximum toerental 
van 30 omw/min. Deze wordt aange
dreven door een laagtoerige hydrauliek

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE VOORNAAMSTE KENMERKEN VAN DE N.G. 
BEAVER 5014 C

De hoofdafmetingen:

Maximale lengte met 
ópgetrokken ladder 
Lengte ponton over de mal 
Breedte over de mal 
Holte over de mal 
Gemiddelde diepgang met 
volle bunkers 
Zuigdiepte 
Diameter zuigbuis en 
persleiding

Totaal geïnstalleerd 
vermogen
Vermogen op de zandpomp 
Het ('droog') gewicht 
bedraagt in totaal ca.

Type 5014C Type 1600

35,10 m 33,30 m
23,50 m 22,- m
9,50 m 7,95 m
2,46 m 2,46 m

1,55 m 1,50 m
14,00 m 14,00 m

0,50 m 0,55,
res p. 0,50 m

1115 kW 1254 kW
746 kW 954 kW

174 t 145 t

Pi patina Langth [Ml

Fig.6: Production diagrams of new generation cutter suction series.
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Hg. 7: Opstelling die
sel voor aandrijving 
zandpomp.

motor van het merk Hagglund van 170 
kW met hoog koppel. Het vermogen 
wordt ontleend aan de hulpgenerator- 
set; dit is de enige energie omzetting 
van mechanisch naar hydraulisch (en 
ook elektrisch) vermogen die het werk
tuig kent.
Door het PLC gestuurde motorma- 
nagement speciaal voor baggertoepas- 
singen, is voor de cutter een kortstondi
ge overbelasting van 10% mogelijk. Dit 
is een uiterst belangrijk voordeel voor 
het proces; juist werkende tegen de 
grens aan van het maximum koppel,

veroorzaakt een overschrijding hiervan 
bij een conventionele aandrijving dat 
de motor door de knieën gaat. Dit is nu 
niet het geval; binnen genoemd tijds
bestek is de oorzaak van koppelover- 
schrijding veelal verdwenen, bij voor
beeld omdat een kleine bres inmiddels 
is opgeruimd. Uiteraard dient de bag- 
gerschipper bij grotere calamiteiten zijn 
maatregelen te nemen door de aanzet 
te verminderen, maar tot die maatregel 
behoeft door deze voorziening veel 
minder snel besloten te worden. Ook 
hierdoor wordt bevorderd dat de ge

Machinekamer-installatie
De diesel die de zandpomp (direct) 
aandrijft is van het merk Caterpillar, ty
pe 3508 B met een continu vermogen 
van 746 kW bij 1600 omw./min bij een 
verbruik van 196 g/kWh. Ook deze mo
tor is van een nieuwe generatie. Het 
moderne motormanagement maakt 
het bovendien mogelijk de NOx uit
stoot aanzienlijk te verminderen en dat 
liefst een 10 %  lager brandstofverbruik 
per kW wordt bereikt vergeleken met 
een eerdere uitvoering. Voorts is de 
zoetwaterkoeling, die door middel van 
beunkoeling geschiedt, uitgelegd voor 
tropenomstandigheden.
Als hulpset is eveneens een Caterpillar 
diesel toegepast van het type 3406 Dil- 
TA met een vermogen van 321 kW 
(436 PK) bij 1800 toeren/min.
Zowel de diesel die de zandpomp aan
drijft als de hulpset, zijn verend opge
steld. Hiermede is een sterke verlaging 
van de geluidsniveaus bereikt.
Door het vervallen van de baggerpomp 
binnen de toch al brede machinekamer 
wordt deze ruimte die op de verbin- 
dingspontons is opgesteld, zeer ruim 
en overzichtelijk.
De machinekamer wordt mechanisch 
geventileerd.

Accommodatie
Zoals gebruikelijk is er op dit soort ma
terieel geen aparte dagaccommodatie 
naast de brug. Behalve de bediening 
van de gebruikelijke componenten van 
de baggerinstailatie is in het bedie- 
ningshuis standaard een concentratie- 
meter geïnstalleerd. Deze is als 'aan
moediging' te beschouwen om de 
baggerschipper zo hoog mogelijke 
concentraties na te laten streven; im
mers dit ontwerp maakt dat mogellijk!

Verdere uitrusting
Eerder werd gemeld dat de cutterzui
ger uitvoering met spudpalen is uitge
rust die in de zijpontons zijn opgeno-

middelde concentratie van het mengsel 
hoog kan blijven.

Hart van de installatie, de baggerpomp
De enkelwandige pomp (IHC HR/MD 
91-19-45) is van het middeldruk type 
met dubbel gekromde hoog rende
ment waaier bij (gewijzigde) grote 
doorlaat Het rendement bedraagt na
bij het werkpunt minimaal 86%. Het 
materiaal van zowel huis als waaier is 
het zeer slijtvaste Maxidur 5. De pomp 
is standaard voorzien van zuigspoeling, 
die wordt verzorgd door een mecha
nisch aandrijving. Hiermede wordt be
reikt dat de slijtage bij de afdichting aan 
de zuigzijde wordt geminimaliseerd 
omdat aan die zijde geen zand kan toe
treden.

Fig.8: Naar achteren 
kijkend, de dieselge
nerator.
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men. Als optie kan de cutterzuiger ook 
van een paalwagen worden voorzien; 
in de baggerwiel uitvoering is hierin 
standaard voorzien. De gehele zuiger 
voldoet aan het certificaat voor werken 
in kustwater.
Behalve de voor het normale baggerbe
drijf benodigde uitrusting als ladderiie- 
ren, lieren voor de zwaaibeweging, 
spuds en dekkraan, kunnen ankerbo- 
men, eventueel een dubbelwandige 
pomp, baggerautomatisering, een 
draaibare persaansluiting, een inrich
ting voor het kantelen van spuds, air
conditioning en een aparte havenset als 
optie worden aangebracht.
De grotere typen zijn standaard met 
een havenset uitgevoerd.
Eventueel kan de baggerdiepte worden 
vergroot.

R e f e r e n t i e s

[1] Novel techniques for lowering operational 
costs of small standardised stationary dredgers, 
Proceedings of the CEDA Dredging Days 1997 - 
J. van den Elshout.
[2] Port and Dredging, IHC magazine, nr. E 149.
[3] Developments in submerged dredgepumps 
and their drives during the last decades, Pro
ceedings of WODON Conference '98 (to be pu
blished) - J. van den Elshout en J.G .G . Wannet.
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Baggere om portenten IHC Holland NV, Parts and Services Kinderdijk

Dieselmotoren, Caterpillar Geveke Motoren Papendrecht

Tandwielkasten en 
schakelbare koppelingen Stork Gears & Services Rotterdam

Hydrauliek en lieren Hytop Slied recht

Hoogkoppel hydrauliek motor 
voor cutter Hagglunds Drives Gorinchem

Elektrische installatie R&H Systems (nu Imtech) Rotterdam

Diverse koppelingen en assen Centa Nederland 
Bakker & Co. B.V.
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Vector Aandrijftechniek B.V. Rotterdam

Produktiemeter IHC Systems B.V. Sliedrecht

Ankers Anker Adviesbureau Rotterdam

Germanischer Lloyd is your partner for safety and quality in shipping and shipbuilding. Our specialists support 
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classification are regarded as recognised rules of technology and find worldwide application. With an
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We're competent, unbiased and independent.
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N iestern Sander bv

^ W ^ r T O U N D P A R T ^ E R V O O R

DIENSTVERLENING AAN 
SCHEEPVAART EN 

REGIONALE INDUSTRIE

Schee psreparaties/-verlengingen e.d. 

voor schepen tot 2 0 .0 0 0  dwt, zowel 
binnen- als buitendijks 

(2 drijvende dokken & dwarshelling)

Scheepsnieuwbouw

Landactiviteiten voor industrieel 
onderhoud en constructiewerk

Ambachtelijk vakwerk in betimmeringen“ Aerophoto Eekle”
Foto: op de voorgrond de binnendijkse locatie;

op de achtergrond de doklocatie in de haven van Delfzijl.

Voor nadere informatie:
Niestern Sander B .V ., Postbus 108, 9930 AC Delfzijl 

Tel.: 0596 - 617979 / Telefax: 0596 - 617159

6b
VA N  VOORDEN-PRO
VAN VOORDEN GIETERU B. V. Scheepsschroeven 

Tel.: 0418 -5/1200 " ? DI slr° ° tbuize"
Industrieel gietwerk 
Machinefabriek

VAN VOORDEN REPARATIE B.V. Schroefreparatie 
Tel.: 0418 -571200 schroe¥enZinknaden

Slijtsloffen

PROMACB.V. Sfuurmachines, Roeren
Tel.: 0418- Ó83333 Verstelbare schroeven

Boegschroeven 
Water pompen 
Scheepskranen 
Koel-, vries- en 
scherfijsinstallaHes 
Water behandelings
installaties

EEN VOORSPRONG IN  
KWALITEIT EN TECHNIEK

'van  VOORDEN-PROMAC

Ingenieursbureau

Derks
Rhynenburcherlaan 63 - 65 
NL-2394 CS Hazerswoude 
Tel. +31(0)71 34 135 97
Fax. +31(0)71 34 154 29

Uitlijningen Alignments Expertise

Uw specialist voor het uitlijnen / meten van: 
Schroefaskokers en cutteraslagers 
Lijnboringcontroles
Vlakheid van draaikranslagers en luiken 
Rechtheid van coamings



Waterdicht doorvoerings- en af- 
dtehtingssysteeni

Beele Engineering B,V. heeft een wa
terdicht doorvoerings-en afdichtings- 
systeem voor stalen en kunststof bui
zen ontwikkeld en onder de naam RIS- 
WAT op de markt gebracht .
Het nieuwe RISWAT systeem kan ook 
worden toegepast voor bestaande 
buisdoorvoeringen. Het RISWAT door
voerings-en afdichtingssysteem is bij
zonder flexibel van samenstelling en is 
speciaal geschikt voor buisdoorvoerin
gen, waarin de doorgevoerde buis in 
alle richtingen moet kunnen bewe- 
gen.
Bij RISWAT buisdoorvoeringen wordt 
de gehele ruimte rondom de buis of 
buizen in de doorvoering gevuld met 
ca. 5 cm lange THERFIL opvulslangen. 
Deze slangdelen worden van een spe
ciaal ontwikkelde extrudeerbare rub
ber vervaardigd.
De THERFIL slangdelen hebben een 
duidelijk herkenbare blauwe kleur om 
deze goed te kunnen onderscheiden 
van de RISE slangdelen die voor 
brandwerende doorvoeringen wor
den gebruikt. Bovendien hebben de 
THERFIL slangdelen een beduidend 
kortere lengte dan de RISE slangdelen. 
Op de 'drager’ van THERFIL slangde
len wordt een ca. 2 cm dikke laag DRI- 
FIL kit aangebracht. DlRIFIL is een wa
terafstotende afdichüngskit op basis 
van een één-component siliconen- 
compound.
De kit heeft een hoog hechtend ver
mogen en heeft een blijvende flexibili
teit om zettingen en lichte bewegin
gen van de buizen ook na het uithar
den van de kit mogelijk te maken. 
Hierdoor wordt verzekerd dat de af
dichting ook op langere termijn on
danks mogelijke mechanische belas
tingen behouden blijft.
De enige onderdelen van een RISWAT 
buisdoorvoering zijn THERFIL slangde
len, die in 15 verschillende grootten 
leverbaar zijn, en DRIFIl afdichtingskit 
in kokers van 310 ml.
De enige gereedschappen en hulp
middelen die voor de afwerking van 
de doorvoering nodig zijn, zijn een kit- 
pistool, een plamuurmes, vloeibare 
zeep en een kleine spatel. Er is derhal
ve sprake van eenvoud in materiaalbe- 
heer en verwerking.

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

Reich koppelingen
Euronorm Duursma Groep te Zutphen 
heeft haar programma koppelingen 
van het fabrikaat Reich opnieuw uitge

breid. Nieuw in het programma zijn 
hoog-elastische bandkoppelingen van 
de serie Multi Cross Rillo MCR.
De nieuwe Reich bandkoppelingen 
van de serie Multi Cross Rillo MCR zijn 
stoot- en trillingdempend. De band
koppelingen zijn met name ontwik
keld voor het opvangen van stotende 
belastingen. Voorts zijn de koppelin
gen geschikt voor het neutraliseren 
van uitlijnfouten.
De koppelingen zijn voorzien van een 
conische spanbus voor eenvoudige en 
tijdbesparende montage op de as.
De Reich bandkoppelingen van de se
rie Multi Cross Rillo MCR zijn leverbaar 
met tussenstuk en zijn geschikt voor 
draaimomenten van 24 tot 14.500 
Nm.
Euronorm Duursma Groep brengt een 
uitgebreid en veelzijdig programma 
Reich koppelingen op de markt. Het 
assortiment omvat naast hoog-elasti
sche bandkoppelingen, elastische 
klauwkoppelingen, elastische tand- 
kranskoppeiingen, lamellenveilig- 
heids-en lamellen-aanloopkoppelin- 
gen, hydraulische veerdruk-lamellen- 
remmen alsmede koppelingen met 
metalen overbrengingselementen 
voor torsiestijve toepassingen en 
hoog-elastische koppelingen ten be
hoeve van dieselmotoren.
Alle koppelingen uit het Reich pro
gramma worden geleverd in een 
groot aantal typen en uitvoeringen en 
bestrijken brede trajecten toerentallen 
en draaimomenten.

Informatie: Euronorm Duursma 
Groep,
Postbus 178, 7200 AD Zutphen.
Tel: 0575.511222, fax: 0575,51 3541.

Scheepskeerkoppelingen voor de 
beroepsvaart
Esco Aandrijvingen B.V. uit Alphen a/d 
Rijn heeft haar serie Twin Disc 
scheepskeerkoppelingen met enkele 
nieuwe typen uitgebreid. Ten behoe
ve van de beroepsvaart is er nu voor 
eik type motor in een grote variëteit

aan vermogens en ratio's een Twin 
Disc scheepskeerkoppeling leverbaar. 
De verschillen in opbouw maken toe
passing in elk type vaartuig mogelijk. 
De meeste keerkoppelingen zijn urt 
voorraad leverbaar in een vermogens- 
range van 42 kW (56 pk)/1800 rpm 
tot 1.760 kW (2.360 pk)/1800 rpm. 
Hogere vermogens worden bereikt bij 
hogere toerentallen. Voor alle model
len zijn diverse accessoires leverbaar, 
zoals trolling-valve, schakelbare en 
niet-schakelbare PTO’S, koelers e.d. Al
le typen kunnen voor een veelvoud 
aan gebruiksmogelijkheden -cqntinu- 
en wisselbelasting - worden gebruikt 
De Twin Disc scheepskeerkoppelingen 
zijn reeds jarenlang toonaangevend in 
de beroepsvaart. Grote betrouwbaar
heid, lange levensduur, bedieningsge
mak en eenvoudig onderhoud zijn 
kenmerken van deze producten. De 
keefkoppelingen voldoen aan de hoge 
kwaliteitsnormen zoals die worden 
geëist voor gebruik de beroepsvaart. 
Twin Disc is een Amerikaans bedrijf 
met productiefaciliteit in Europa, 
waarvan de keerkoppelingen over de 
gehele wereld met succes worden ver
kocht en toegepast in allerlei soorten 
vaartuigen.
Bijkomend voordeel voor de gebruiker 
is de jarenlange beschikbaarheid van 
onderdelen. Daardoor kunnen zelfs 
Twin Disc koppelingen worden gerevi
seerd die al langer dan 25 jaar trouw 
hun dienst doen en mogelijk aan een 
totale revisie toe zijn. De eis van de fa
brikant dat hierbij uitsluitend originele 
onderdelen mogen worden gebruikt, 
ligt hieraan ten grondslag en vormt de 
basis van een blijvend hoog kwaliteits
niveau.
Esco Aandrijvingen B.V. maakt deel uit 
van de EFECO Holding met vestigin
gen in Nederland, België, Frankrijk en 
Duitsland. Men is meer dan 50 jaar 
gespecialiseerd in de ontwikkeling, fa
bricage en verkoop van aandrijvingen 
voor industrie en scheepvaart. Esco 
Aandrijvingen beschikt over een staf 
van deskundig personeel, verleent op
timale service en heeft voor onder- 
houdsdoeleinden de beschikking over 
eigen werkplaatsen met goed opgelei
de technische medewerkers.

Informatie: Esco Aandrijvingen B.V. 
Ondernemingsweg 19, 2404 HM! Al
phen a/d Rijn.
Tel: 0172.423333, fax: 0172.423342.

Broere Shipping gaat ‘hands 
free’
Tot voor kort werden de ladingtanks 
van de zeegaande chemicaliëntankers 
gewassen met eigen mobiele Tofte- 
jorg tankwassystemen.

Na uitvoerige en succesvolle beproe
vingen aan boord van hun mt "Dutch 
Navigator' heeft Bnoere Shipping (een 
100% dochtermij van Royal Pakhoed) 
na ampele overwegingen besloten om 
op nagenoeg al hun bestaande zee
gaande chemicaliëntankers deze mo
biele systemen te vervangen door vast 
te installeren Toftejorg type SS140T 
tankwassystemen.
Vorig jaar werden de eerste twee sche
pen t.w. de mt "Dutch Mate" en 
mt"Dutch Mariner" reeds van deze 
systemen voorzien.
Voor 9 schepen heeft Broere Shipping 
de opdracht geplaatst (ca. 260 units) 
die in de loop van dit jaar zullen wor
den geïnstalleerd.
Naast de besparing in arbeid e.d. 
komt Broere Shipping hiermede tege
moet aan de toenemende eisen van 
hun klanten en de overheden dat o.a, 
de ladingtanks gesloten moeten kun
nen worden gewassen.
Informatie: "A. DEjONGT.H." B.V. 
Dhr.C.D. Muller, Marketing Manager, 
Postbus 11001, 3004 EA Rotterdam 
Tel: 010.4460691, fax 010.4153850.

Opstart problemen of een ontre
geld systeem?
Warme olie heeft een hogere disper- 
gatie graad dan koude olie.
Zodra de olie temperatuur daalt, zal 
hars zich afzetten. Vandaar het feno
meen vast zittende schuiven bij het 
opstarten van een koud! systeem, 
Vloeibare hars delen zijn met gewone 
filters niet te verwijderen.
De gepatenteerde C|C filter inserts zijn 
van een cellulose gemaakt en filtreren 
de vloeistof en absorberen de harsen 
uit de olie; tevens wordt het water ge
absorbeerd.
C|C off-line filters worden gemaakt in 
Svendborg Denemarken. De filters 
worden speciaal voor het systeem ge
dimensioneerd, rekening houdend

1. In bednjl (gewone temperatuur)

• • * . •« «

2, Enkele oren na «top (temperatuur dalende)

Op 0,0 • C * •°

3. 10-15 uur na gestopt (omgevingstemperatuur)

W H m m m  
— a s s i

* ■ Vatto
• ■ Onoptotóif* har* delen mat aan hoog moleculair gewicht 
0 a Hit» (rum) delen mat aan laag moiecutair gawlcht.normaal in optoaaiogi bf bedrijfUampeiatuuf maat afaehaldand bij lag# temperaturen.
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Navigatie en Kommunikatie?

Dal mag ook wal na bijna 50 jaar 
lang alle omwikkelingen op het 
gebied van navigatie, kommimikalte, 
radar en plaatsbepaling op de voet 
te hebben gevolgd.
De techniek heeft grote slappen 
genomen, die hebben geleld tot 
uiterst verfijnde apparatuur. 
Gerenommeerde fabrikanten heb

ben do vindingen verder uitgewerkt, 
waardoor een grote variëteit Is ont
staan. INA is de vertegenwoordiger 
van veel toonaangevende onderne
mingen. Levert alle gewenste 
apparatuur, zorgt voor plaatsing en 
onderhoud en levert elke service die 
verlangd wordt in binnen- en 
buitenland

INTERNATIONALE NAVIGATIE APPARATEN BV

Wijnhaven 42, Postbus 1590 3000 8N Rotterdam 
Telefoon 010 - 4038711 Fax. 010 - 4330831

you know where j 
where you are

For over 80 yoars Sperry Marine «  oedicaMxJ 

to the Murine industry and has earned 
recognition a « leadngi supplier of Keel 

weering 8  c on tro l systems, radars end 
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met; de omgeving, type olie, hoeveel
heid olie en systeem eisen,
CC. Jensen A/S produceert filters voor 
permanente installatie zowel als mo
biele filters.

Informatie: C.C.Jensen A/S, 
Rob Deurloo.
Fax: 0182,379031.

Electronic Navigational Charts

Electronic Chart Display and Informa
tion Systems (ECDIS) are widely ex
pected to improve safety at sea and 
make life easier for the navigator. 
Hardware and software capable of 
supporting ECDIS have been available 
for some time, and the first type-ap- 
provals are expected soon. One of the 
challenges for widespread use of this 
technology is the establishment of au
tomated telecom infrastructure servi
ces for global access to charts and up
dates.
A service to deliver updated electronic 
navigational charts in real time direct 
to ships at sea has been demonstrated 
in the ECHO project during trials on 
an icebreaker and a tanker in the Baltic 
Sea. The ECHO project was successful
ly completed end of February 1998 
and has proven that Electronic Charts 
can commercially be used onboard 
ships.
The ECHO (European Chart fcfub Ope
rations) project began in April 1996 
with the aim of producing a prototype 
commercial service for the storage and 
distribution of Electronic Navigational 
Charts (ENCs). It has been led by Nor
way's Electronic Chart Centre (ECC) a 
division of the national mapping aut
hority. The project has been partly 
funded by Directorate-General XIII of 
the European Commission, under the 
Telematics Application Programme. 
Production of ENCs to the IHO's stan
dard S57 edition 3 has begun in sever
al countries, and the volume of availa
ble data continues to grow. The pro
ject has linked the UK and Finnish Hy
drographic Offices who supplied their 
charts and updates by ISDN connec
tions to the ECC from where the data 
were available on demand to the ves
sels, 24 hours a day.
Communication between the ships 
and the Centre uses a simple interface 
developed on the ECDIS equipment. 
Current installations use INMARSAT B 
High Speed or GSM connections, but 
any communications medium suppor
ting the widely available TCP/IP proto
col could be employed. Unking the 
producers of the data to ships at sea 
via a telecommunications network al
lows immediate update of charts and 
even delivery of complete charts if, for 
instance, a ship is diverted to a new 
port.
Data in transit is protected against ac
cidental or malicious corruption, and 
fraudulent use. Close attention has 
been paid to make sure that ECHO 
can form the basis of a viable commer

cial service, meeting the needs of po
tential users at prices they can afford, 
Other ECHO project partners were the 
Finnish ECDIS manufacturer ASPO 
Systems OY, the systems houses Sys- 
deco Dikas, Norway, IONA Technolo
gies, Ireland, and the Norwegian in
dustrial R&D agency SINTEF. In addi
tion, the Finnish Maritime Administra
tion and the Neste Shipping Compa
ny, Finland, provided vessels for the 
sea trials, while Inmarsat and the Nor
wegian company Telenor provided 
communications advice.

Information:
Robert Sandvik, Electronic Chart Centre 
e-mail: Robert.Sandvik@ecc.statkart.no. 
Tel: +47.51.858700, 
fax: +47.51.858709,

Efficiënte koeldrogers

Importeur Evers Air Products meldt 
dat Alfa Laval (voorheen VIA) een serie 
koeldrogers met roestvaststalen pla
ten warm tewi ssel aa rs heeft ontwik
keld. Als gevolg van deze constructie 
bereiken deze drogers sneller het 
dauwpunt, treden lagere drukvallen 
op en zijn de afmetingen klein. De se
rie is leverbaar met capaciteiten van 0, 
16 tot 14,6 m3/min, drukken tot 40 
bar en hebben een gegarandeerd 
dauwpunt van 3 °C. De perslucht be
vat door het ingebouwde oliedampfil- 
ter per m3 maximaal 0,01 mg olie en 
is daardoor nagenoeg olievrij. Een ver
dere filtratie vindt plaats op vaste ver
ontreinigingen tot 0,01 pm. Als kou- 
demiddel wordt, het milieuvriendelijke 
RI 34A of R404A gebruikt. Evers is le
verancier van gesmeerde en olievrije 
compressoren, drogers, leidingnetten 
en condensafvoersystemen. Voor het 
uitvoeren van werkzaamheden aan 
koeldrogers beschikt het bedrijf over 
een STEK-erkenning.

Informatie: Evers Air Products B.V., 
Brugstraat 1 7, 7687 BE Daarlerveen. 
Tel: 0546.565456, fax: 641065.

neet management systeem voor 
de binnenvaart
Op de beurs Europort '97 introduceer
de Radio Holland Marine een nieuw 
en eigen product voor "fleet manage
ment" in de binnerjvaart: Exafleet. Dit 
kostenbesparende communicatie- en

informatie systeem draagt zorg voor 
berichtenuitwisseling tussen de wal en 
het schip door middel van datacom
municatie en automatische registratie 
van gegevens. Zo is er bijvoorbeeld 
vanaf de wal (b.v. het bevrachtings- 
kantoor) altijd een link naar het schip 
en kan door de altijd beschikbare 
communicatie beter gepland worden. 
Dit ten behoeve van een hogere bela- 
dings-, bezettings-of setvicegraad te
gen lagere kosten, terwijl ook de vei
ligheid toeneemt. Automatische regis
tratie van de positie van het schip, 
alarmeringen en sensoruitlezingen van 
het schip zijn met dit systeem onder 
direct handbereik van het walkantoor. 
Gegevens worden automatisch door
gestuurd en kunnen ook automatisch 
verwerkt worden. Met Exafleet kan 
men vervoerstromen volgen, registre
ren, begeleiden en bijsturen op elke 
plaats en tijd. Er is 24 uur per dag con
tact mogelijk met de schepen en dat 
tegen beheersbare kosten. Voor een 
optimaal beheer, planning en controle 
van schepen, is snelle en continue 
communicatie vice versa van essen
tieel belang.
Exafleet is de naam van modulair op
gebouwde software, die Radio Hol
land speciaal ontwikkelde voor de in- 
formatie-uitwisseling tussen kantoor 
en schip. Het pakket is uitermate ge
schikt voor de binnenvaart. Doordat 
de software is opgebouwd uit modu
les, kan het pakket exact worden afge
stemd op uw eisen en wensen. Exa
fleet kan gekoppeld worden aan het 
communicatienet (b.v. GSM of tnmar- 
sat-C). Het werkt 'plug and play’ on
der Windows, zowel in een netwerk
omgeving als stand-alone. De gege
vens kunnen worden verwerkt in aller
lei bestaande automatiseringspakket- 
ten. De benodigde hardware is een pc

en een zendontvanger. Aan boord kan 
verder een Message Terminal, een 
compacte combinatie van toetsen
bord en display, gebruikt worden. Met 
de Message Terminal kunnen vrije 
tekstberichten, voorgeprogrammeer
de statusberkhten en formulieren met 
invulvelden worden verzonden. De 
positiegegevens worden weergege
ven op een digitale kaart. Leverbaar 
zijn gedetailleerde kaarten van de wa
terwegen in Nederland en West/Oost 
Europa.
Er is ook de mogelijkheid om op de 
kaart zogenoemde 'watchboxes' te 
plaatsen. Een watchbox is een marke
ringspunt of -cirkel, dat o.a. door mid
del van een muis verplaatst kan wor
den. Zodra een (geselecteerd) schip 
een watchbox tn-of uitvaart, volgt 
hiervan automatisch een melding op 
het beeldscherm.
Exafleet biedt o.a. de volgende func
tionaliteiten:
• Versturen Et ontvangen van vrije 

tekst en standaardberichten;
• Automatisch ontvangen van een 

ontvangst en/of leesbevestiging per 
bericht;

• Opvragen van posities, op ieder mo
ment of ontvangen op door u inge
stelde tijdstippen/intervallen;

• Weergave van posities op de digitale 
kaart;

• Opvragen detailkaarten
• Plaatsnaam, referentiepunt en 

scheepszoekfuncties;
• Plaatsen van Watchboxes.

Informatie: Radio Holland, afd. Bin
nenvaart.
Tel: 010.4283215, fax: 010.4950265 
of e-mail
rhmarine@rotterdam.saitrh.com.
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Auteurs: loop 
Roadenburg, Huis 
man Itrec; Björn 
von Ubisch en Fré 
Drenth, Scheeps
werf de Hoop Lo- 
blth.

Megathyst and JBF6000,
Twee compacte DP semisubs voor diep water.

in1987 is MSV Amethyst opgeleverd door Scheepswerf de Hoop Lobith om de Offshore Industrie te dienen als 
een 'workover' schip. De m arkt voor onderhoud aan 'subsea wells' was echter slecht en het schip is de eerste 
tien Jaar van zijn bestaan ingezet als Diving support/ConstructIe vaartuig. Ten behoeve van deze werkzaam 
heden is door Huisman Itrec een zware kraan van 300 ton geïnstalleerd. In 1995 hebben de eigenaren/opera
tors (Workships, Rotterdam) het schip vercharterd aan Petrobras om workover werkzaamheden te verrich
ten.

H e t  schip voldeed erg goed en al snel 
ontstond bij Petrobras de behoefte aan 
meer van deze units, echter met meer 
'payload' om ook te kunnen boren en 
op grotere waterdiepte te kunnen wer
ken met meer redundancy (IMO DP 
Class 3).

Samenwerking Hoop/Huisman.
Om tot een substantiële verhoging van 
de payload te komen zonder de afme
tingen en constructie van de unit erg 
aan te tasten is een verregaande inte
gratie van de boorinstallatie nodig. 
Daarom is besloten om de ontwikkeling 
samen met Huisman te verrichten 
waarbij Huisman zich vooral op de 
boorinstallatie en pipehandling zou 
richten.

Ontwerp concept
De volgende modificaties zijn uitge
voerd om de payload te vergroten van 
de oorspronkelijke 1700 ton (Amethyst 
1) tot 4000 ton (Megathyst).
- Verwijderen van het duiksysteem.
- Verwijderen van ankersysteem.
- Vergroten van generator vermogen 

tot 6 x 3.1 MW.
- Vergroten van thrust tot 8 x 1.6 

MW.
- Optimalisatie van de constructie ten 

aan zien van knik.
- Vergroten van waterlijntraagheids- 

moment door twee extra knikken.
- Verbreden van de deckbox om 

meer dwarsstabiliteit te verkrijgen.
- Verlagen van mudtanks tot onder in 

de kolommen.
- Verticale riser storage in de kolom

men.
- Verdere integratie van boor-en 

handling equipment.

De op deze manier verkregen hoofdaf
metingen en capaciteiten staan ver
meld in tabel 1.

Layout
De deckbox is heeft 3 dekken en is wa
terdicht tot het D-dek (zie fig.1). Dit be
tekent dat er zeer veel reserve drijfver- 
mogen is en dat zelfs de ergste schade 
gevallen kunnen worden doorstaan. De 
generator staan in het voorschip en zijn 
verdeeld over 3 machinekamers. De 
'mudtreatment' en mudpompkamer 
zijn achter in de declkbox gesitueerd. 
De moonpool met Blowout Preventer 
(BOP) en X-mas tree (verdeelstuk) in
clusief transporters zijn in het centrum 
gesitueerd. Twee overhead kranen wor
den gebruikt om de BOP uit elkaar te 
halen en 1 overhead kraan wordt ge
bruikt voor de X-mas tree.

De risertensioners staan in de moon
pool ondersteboven onder de drillfloor. 
De voorste kolommen bevatten machi
nerie en de 8 bulktanks, De achterko- 
lommen worden gebruikt om de risers 
op te bergen, en zijn open van boven.

De rompen bevatten aan elk eind een 
pompkamer met ieder twee trusters. 
Verder zijn hier ballast systeem, koel
watersysteem etc. ondergebracht. De 
thrusters zijn onderwater te monteren 
om niet in dok te hoeven. De gillinglijn 
is voor en achter ópgetrokken om toch 
eenvoudig te kunnen dokken met 
thrusters indien dit toch nodig mocht 
zijn.

Het achterste deel van het hoofddek 
wordt gebruikt voor de opslag van pij
pen en naast de moonpool is ruimte 
voor well testing en well intervention 
uitrusting. Doordat de risers niet op het 
dek worden gestuwd maar in de ko
lommen is er in tegenstelling tot op an
dere units voldoende dekruimte.

Generator installatie en DP systeem
De installatie is verdeeld in drie onaf
hankelijke systemen. Elke machineka

mer voedt zijn eigen deel van het mid- 
denspanning bord (6 kV). Vanaf dit net 
de thrusters gevoed en twee 440 bor
den, BB en SB. Alle hoofdgebruikers, 
primaire systemen worden van beide 
zijden gevoed. Het elektrisch schema is 
weergegeven in fig. 2.

In de meest ongunstige positie (beam 
seas) en maximale operationele om
standigheden (windsnelheid, Vw=25 
m/sec, golfhoogte, Hs=7.0 m en 
stroomsnelheid, Vc=0.75 m/s) ziet de 
elektrische balans er als volgt uit:

In de DP Class 3 single failure situatie (1 
MK buiten werking, of I pompkamer 
buiten werking) is het maximaal be
schikbare vermogen nog 13200 kW, 
een marge van 12 %  (zie fig.3).

Domestic consumption 1.435 kW
Drilling consumers 660 V 1.800 kW
Drilling consumers 440 V 640 kW
Thrusters 7.700 kW

Total 11.575 kW

Sterkte
De Amethyst 1 is al een relatief licht 
platform met een uitgekiende construc
tie. Om deze nog verder te optimalise
ren is besloten om modelproeven uit te 
voeren met als hoofddoel het meten 
van krachten in deckbox en bracing. De 
grootste onbekenden voor het bepalen 
van de sterkte waren de splijtkrachten 
en de krachten in de bracing.

De proeven zijn uitgevoerd bij het 
MARIN in onregelmatige golven met 
wind en stroom om de werkelijkheid zo 
dicht mogelijk te benaderen. Dit is af
wijkend van vele andere instituten die 
de test in regelmatige golven verrichten 
maar waardoor een groot aantal niet-li-
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TABEL 1

Main characteristics Megathyst JBF6O00

Performance waterdepth: 75-1.500 m 75-2.500 m
Drilling depth: 5.000 m 10.000 m
Classification-. LRS OU. +LMC, LRS: + OU, 100A1,

Hull
UMS, DP (AAA), PC UMS, DP (AAA), PC OIWS

Length overall underwater pontoons 76.00 m 85.8 m
Breadth overall underwater pontoons 54.60 m 65.0 m
Breadth top platform 48.60 m 61.2 m
Transit draught 7.75 m 8.8 m
Operational draught 20.95118.95 m 20.5122.5 m
Survival draught 13.15 m 16.0 m
Quarters in 1 and 2 pers. cabins 115 persons 120 persons
Thrusters fore Ei aft, omnidirectional appprox 8x1600 k W 8 x 2300 kW
Total installed diesel generated power approx 6 x 3100 KW 8x 3100 KW
Transit speed approx 9 knots 9 knots
Helideck S 61 S 61

Storage
Liquid mud in deckbox 232 ml 640 ml
Liquid mud in columns 320 M3 640 M3
Sack storage 3000 sacks 4300 sacks
Riser storage in columns 60 off 651 43" OD 90 off 90T54" OD
Brine 269 ml 300 ml
Base oil 269 m3 300 m3
Drill water 1 technical freshwater 760 M3 2520 M3
Potabie water 400 M 3 400 m3
Dry buik cement 152 ml 400 M3
Baryte/Bentonite 152 M3 240 M3
Diesel oil 1775 M3 3.400 ml

Drilling
Derrick height 56.7 m 36 m (dual derrick)
Static hook load 589.7 ton 7201360 ton
Setback 226.8 ton 259 ton
Mud pumps three, triplex 122 kW each 4 x 2 x 600 kW
Rotary tabie 49-112" 60112"
Topdrive 750 kW 1 100 kW
BOP 18-314" 18 314" 15.000 psi

Cranes
Cranes pedastal type 2 x 40 ton 2 x 60 ton (at 15 m)
Overhead cranes in moonpooi 3 x 40 ton 2x40t  + 2x40t

Pay load capacity operational condition 381 ton 800 ton
Deck liquids 2.130 ton 1.544 ton
Deck solids including tensions and hookload 700 ton 2.000 ton
Column solids (riser) 395 ton 756 ton
Column solids (dry buik material) 394 ton 800 ton
Column liquids (mud) 
Miscellaneous

100 ton

Deck and column payioad 4.000 ton 6.000 ton

neaire, laag-frequente en hoogfrequen
te fenomenen verborgen blijven. Door 
de ervaring met de eerste twee series 
modelproeven van de Amethyst 1 te 
combineren met deze serie is een proe
venprogramma ontstaan waaruit veel 
informatie te halen is. De krachten in de 
deckbox zijn gemeten met een 6-com- 
ponenten frame terwijl ook de hydro
dynamisch krachten in de bracing zijn 
gemeten (slamming in transit).

Voor het optimaliseren van de con
structie zijn de volgende stappen uitge
voerd door Huisman:
- Finite Element Method (FEM) model 

gemaakt van Amethyst 1;
- Spanningsniveau's berekent voor 

Amethyst 1, voor transit, operational 
en survival;

- FEM model gemaakt voor Mega- 
thyst;

- Spanningsniveau's berekent en ver

geleken met Megathyst, gebruik 
makend van de resultaten van de 
modelproeven.

De berekende spanningen voor Am
ethyst 1, zijn doorgesproken met de 
classificatie maatschappij (LR) en, hieruit 
is geconcludeerd dat uitgangspunten 
en het model goed zijn en de construc
tie zoals berekent voor de Megathyst is 
daarna goedgekeurd.
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Fig. 2. Main electric 
distribution diagram.

Fig. 3 DP-capability. De FE berekeningen zijn uitgevoeird 
met het ANSYS programma waarbij ge
bruik gemaakt is van speciaal geschre
ven post processing programma's die 
de minimaal benodigde plaatdikte aan
geven om te voldoen aan sterkte crite
ria waaronder gecombineerde knik 
(druk, afschuiving en buiging (een fea
ture waar menig scheepsbouwer jaloers 
op is)).

De integratie van de bracing in de ko
lommen is verbeterd waardoor de pro
blemen ronde de harde punten zoals 
die zich voordoen op de Amethyst 1 
hopelijk opgelost zijn. In samenspraak 
met de bouwwerf is besloten dit deel 
uit te voeren als gietstuk om lassen op 
kritische punten te vermijden. Voor het 
ontwerp van dit deel zijn gedetailleerde 
FEM berekeningen uitgevoerd en is de 
constructie op vermoeiing gecontro
leerd.

Bewegingen
Ondanks dat de Megathyst een relatief 
kleine unit is het bewegingsgedrag 
goed. De unit is ontworpen om door te 
werken tot een golfhoogte van 7 meter 
(significant) en 50 knoop wind. In 
Campos basin waar de eerste units 
moeten gaan werken is dit gelijk aan de 
1-year return storm. Uitgaande van de 
volgende werkbaarheidscriteria zijn in 
fig. 6 en 7 de limieten van werkbaar
heid aangegeven:
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- dompen 5 meter
- stampen 6 graden
- rollen 6 graden
- slamming 1 %  kans

De op deze manier berekende downti
me bedraagt circa 4 dagen per jaar 
voor Campos basin. Indien de criteria 
voor stampen en rollen worden ver
ruimd tot 8 graden, wat op diep water 
reëel is, dan verminderd de downtime 
tot minder dan 1.5 dag per jaar.

ftg.4. FE-model.

Boortoren ontwerp
De conventionele vakwerk toren is ver
wisseld door een box type mast die in de 
constructie van het schip is geïntegreerd. 
Dit is ook de enige wijziging; alle functio
nele elementen in de traditionele toren 
blijven gehandhaafd. De gehele hoor
procedure is daardoor ongewijzigd. Dit 
ontwerp biedt een aantal voordelen:
- de geleide rails voor de trolley zijn 

geïntegreerd in de mast en vormen 
samen een stijve constructie en leve
ren een gewichtsbesparing;

- de krachten op de 'rotary table' wor
den in de fundatie van de mast di
rect meegenomen, waardoor extra 
verstijvingen tot het minimum be
perkt blijven, wat ook lijdt tot een 
grote gewichtsbesparing;

- de slanke mast veroorzaakt een veel 
kleinere windweerstand wat bij deze 
compacte units van groot belang is 
voor de stabiliteit en DP gedrag;

- de mast is van drie zijden toeganke
lijk en pijpen behoeven niet moei
zaam door de V-door naar binnen 
worden gebracht, dit maakt de 
mast tevens geschikt voor andere 
toepassingen zoals J-lay en flex-lay 
werkzaamheden;

- en tot slot, geen bouten en moeren 
meer, dus onderhoudsvriendelijk.

Drill string compensator
De bestaande drillstring compensators 
hebben ieder hun eigen nadelen:
- de 'inline' compensator is relatief

Fig.S. Bracing con
nection.
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Fig. 6. Downtime be
am seas.

Fig. 7. Downtime 
head seas. ENVIRONMENTAL DATA CAMPOS FIELD -  JANUARY/DECEMBER 

Joint Frequency table of significant wave height (m) and spectral mean zero crossing period fs)

A v a r a g e  3.2 d a y s  downtime /y e a r

eenvoudig maar kost masthoogte 
en door de passieve werking is de ef
fectiviteit niet erg groot; 
de 'crown mounted compensator' 
kost minder masthoogte, betekent 
weinig slijtage op de hijsdraad maar 
betekent een groot gewicht boven
in de mast (ca. 80 ton); 
de actieve winch van HITEC dempt

de bewegingen zeer effectief maar 
door de grote massatraagheid en 
grote hijssnelheid vergt deze metho
de erg veel energie (zelfde orde als 
DP systeem); van dit systeem zijn er 
6 verkocht maar nog niet een is op 
dit ogenblik operationeel.

Daarom is door Huisman een variant

ontwikkeld waarbij de inline compensa
tor onderin de mast is gemonteerd en 
het actieve deel van de compensatie 
wordt verricht door 2 hijslieren die pa
rallel werken. Hierdoor zijn de massa- 
traagheden aanzienlijk verkleind, en de 
lieren behoeven nog maar een klein 
deel van de totale beweging te com
penseren.
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Fig.8. Operational 
bow quartering, wa
ve height 7 meter.

Door de haak star te verbinden met de 
riserring is het mogelijk om zelfs con
stante druk op het dirillbit te realiseren 
zonder gebruik te maken van de actie
ve lieren, maar alleen van de passieve 
inline compensator die als zeer slappe 
veer functioneert.

Het grote voordeel van dit systeem is 
dat:
- zeer veel redundantie is ingebouwd, 

door alles dubbel uit te voeren;
- gewichten omlaag zijn gebracht;
- de totale masthoogte veel kleiner 

kan zijn, wat weer leidt tot minder 
windweerstand en een lichtere 
mast.

Dual mast toepassing
Op diepwater wordt relatief veel tijd be
steed aan het opbouwen en uit elkaar 
halen van strings. Door toepassing van 
twee masten naast elkaar ontstaat de 
mogelijkheid om veel werkzaamheden 
parallel uit te voeren. Doordat veel ge
wicht is bespaard door toepassing van 
een mastkraan met het nieuwe com
pensatie systeem ontstaat te mogelijk
heid om een 2e mast te plaatsen.

De hulpmast heeft dezelfde hoogte 
maar heeft een kleinere hijscapaciteit 
van ca. 250 ton. In de moonpool is een 
dofley opgesteld die zorgt kan dragen 
voor het wisselen van de last van de ene 
kraan in de andere.

Op deze manier kan 1500 meter riser 
worden opgebouwd terwijl op 8 meter 
afstand een gat in de grond geboord 
wordt. Tijdens de modelproeven is te
vens het effect van de excentrische riser 
op de bewegingen gesimuleerd. Im
mers er hangt hier een relatief grote 
massa (ca. 1000 ton) op 8 meter uit 
hart schip terwijl het schip op en neer 
gaat. Uit de resultaten van de metingen 
blijkt dat er geen ongewenste bewegin
gen worden gegenereerd en dat zelfs

enige dempende werking uitgaat van 
deze excentrisch opgehangen riser.

Door toepassing van deze 'dual derrick' 
installatie kan in de gehele boorcycles 
van ca. 30 dagen een besparing van ca. 
3 a 4 dagen worden bereikt.

Pipehandling
De oplossing om de risers verticaal te 
weg te zetten creëert een nieuw pro
bleem hoe deze risers in de derrick ge
bracht moeten worden. Het zijn dure 
pijpen die elk ca. 1 3 ton wegen en die
nen zorgvuldig te worden behandeld. 
Om het boorproces niet te vertragen 
moeten ca. 6-8 joints/uur behandeld 
kunnen worden. Gekozen is voor een 
gantry kraan die het hele achterdek be
strijkt, die is uitgerust met een kiepme- 
chanisme om de risers op de conven
tionele manier (=horizontaal) in de 
derrick aan te voeren. Het kiepmecha- 
nisme is uitgerust met een eigen hijslier 
die de risers verticaal uit de storage kan 
hijsen.

De riserhandling kraan kan tevens alle 
andere soorten pijpen behandelen, 
waaronder de slip-joint. Dit betekent 
dat de platform kranen niet nodig zijn 
voor het normale boorproces maar 
voor de bevoorrading van het platform 
kunnen worden gebruikt.

Cassette systeem
Op boorplatforms met een conventio
nele toren wordt veel tijd verdaan aan 
het in-en uit elkaar schroeven van de 
boorpijp. Om dit zoveel mogelijk te ver
mijden worden de boorpijpen in 'tri
ples' in de 'setback' geplaatst zodat ze 
voor gebruik weer gereed staan. Op de 
grotere water-en boordieptes betekent 
dit dat de setback zeer groot wordt 
(windvang) en zwaar is (payload) bei
den ongewenst op een compacte unit. 
Daarom is een cassette systeem ontwik
keld. In een cassette passen 27 tripte

joints. De gehele cassette kan vanaf het 
achterdek in 1 lift rechtop in de setback 
worden gezet door de riserhandling 
kraan. Op de conventionele wijze zou 
dit 81 lifts betekenen om de boorpijpen 
in de mast te plaatsen.

Het systeem heeft als voordeel dat de 
setback maar 1 of 2 cassettes behoeft 
de bevatten en dat in-en uit elkaar 
schroeven van de boorpijp tot het ver
leden behoord omdat de cassettes kant 
en klaar worden aangevoerd en afge
voerd vanaf/naar de wal. Vooral dit 
laatste betekent een force reductie van 
benodigde manuren.
Daarnaast is de setback bij een opko
mende storm die de unit naar survival 
situatie dwingt zeer snel leeg.

Riser tenskmers
De risertensioners zijn bedoeld om een 
constante spanning op de riser te ver
zorgen er is gekozen voor 8 risertensio
ners die diagonaal ten opzichte van el
kaar zijn opgesteld.

De risertensioners zijn geplaatst in de 
moonpool upside down. In uitgedrukte 
toestand steken de schijven net onder 
de deckbox uit. Door deze plaatsing 
kunnen zij direct op de schotten van de 
moonpool worden bevestigd en is 
geen extra zware fundatie nodig.

Conclusie voor Megathyst
Door een frisse kijk op het booirgebeu- 
ren is het mogelijk gebleken substantië
le besparingen in gewicht en ruimte te 
bereiken. Door deze besparingen kan 
de unit kleiner blijven dan ander semi- 
submersibles met dezelfde capaciteiten 
wat een besparing in investeringskos
ten oplevert van ca. 30 to 40%.

Op dit moment zijn 2 units naar het 
Megathyst ontwerp in aanbouw bij Da- 
vie Industries in Quebec. Deze schepen 
zullen worden nog worden uitgevoerd 
met een conventionele derrick. Con
tracten voor 4 andere units zullen zeer 
binnenkort worden geplaatst. Alle 6 
units zullen gaan werken voor de Brazi
liaanse oliemaatschappij Petrobras als 
workover en boorschip. Ook bij Noorse 
oliemaatschappijen bestaat grote be
langstelling voor het Megathyst ont
werp.

Dieper, dieper.....
Tijdens de ontwikkeling van de Mega
thyst werd duidelijk dat bij operators en 
oliemaatschappijen een zeer grote be
hoefte bestaat aan meer units die op 
dieper water kunnen opereren. Op ba
sis van een inventarisatie van alle wen
sen en eisen is besloten een unit te gaan 
ontwikkelen voor een maximale water
diepte van 2500 meter en een boor-
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diepte van 10000 meter. De benodig
de payload voor het uitvoeren van deze 
werkzaamheden bedraagt ca. 6000 
ton.

Ontwerp JBF6000
De |BF is ontworpen voor wereldwijde 
werkzaamheden in verschillende klima
tologische omstandigheden. De vol
gende werkbaarheidscriteria zijn aange
houden voor het ontwerp:

dichtbij aangrijpingspunt van de
splijtkrachten.

Indien de bracings achterwege gelaten 
zouden worden zou de vereiste extra 
sterkte in de deckbox de payload aan
zienlijk verminderen.

Bewegingen
In eerste instantie zijn een aantal ver
schillende geometrische vormen door-

OP systeem
Het DP systeem is zodanig gedimensio
neerd dat het schip op zijn positie kan 
blijven in de maximale operationele 
condities qua bewegingen en daarbij 
voldoet het aan de criteria volgens IMO 
DP class 3. Om het benodigd geïnstal
leerd vermogen te minimaliseren is ge
kozen voor 4 volledig onafhankelijke 
machinekamers met 8 thrusters in 4 
pompkamers. In geval van een schade 
raakt de unit maximaal 25% van zijn 
generator vermogen of van zijn thrust 
kwijt In geval van het uitvallen van 1 
machinekamer is er tevens voldoende 
vermogen beschikbaar om de boor- 
functie normaal te blijven uitvoeren.

JBF6000 Megathyst

Maximale golfhoogte Hs= 9.0 m 7.0 m
Maximale windsnelheid Vw= 65 knots 50 knots
Maximale stroomsnelheid Vc= 1.5 knoop 1.5 knots

Daarnaast is veel aandacht besteed om 
de weerstand door stroomkrachten te 
reduceren om ook in zgn. 'loop cur- 
rent' condities in de Golf van Mexico 
opzijn plek te kunnen blijven.

De diverse aspecten van het verlagen 
van het zwaartepunt en optimalisatie 
van geometrie van het Megathyst ont
werp zijn nu verder doorgevoerd, zoals:
- 3e kolom is vrijgemaakt voor riser- 

storage van joints van elk 90 ft;
-  50% van reserve mud is nu nog la

ger in de pontons geplaatst;
- Alle cementtanks zijn nu in de lange

re 58 voor kolom geplaatst;
- De vormgeving van de kolommen is 

zodanig dat de overgang van opera
tionele toestand naar survival kan 
geschieden zonder reductie van 
payload;

- Door de grotere deckbox is minder 
dekhuis op dek nodig en is een gro
ter werkdek gecreëerd.

Hierdoor ontstaat een unit met een 
'payload/deplacement' ratio van 0.25 
(vergl. Megathyst ratio = 0.2). Door de
ze hogere payload verhouding is rela
tief minder ballast nodig waardoor in 
de pontoons ruimte ontstaat voor de 
mud-en brine tanks.

De indeling van de unit is weergegeven 
in fig. 9, de belangrijkste hoofdafmetin
gen en capaciteiten staan vermeld in 
tabel 1. Daarnaast is door toepassing 
van de verticale riserstorage en het cas
sette systeem voor drillpipe een zee van 
dekruimte beschikbaar.

De twee redundante bracings zijn zo
veel mogelijk in het midden van de 
pontoons aangebracht. Dit is gedaan 
vanwege:
- de mogelijkheid om grote modules 

op een ponton tussen de benen te 
kunnen varen;

- kortere overspanning, i.e. lichtere 
bracing;

- bracings zitten op deze manier

gerekend met het programma Semi- 
sub. Op basis van deze berekeningen 
en ervaring van de Megathyst is een 
geometrie bepaald waarmee uitgebrei
de Diffrac berekeningen zijn uitgevoerd 
om bewegingen en krachten vast te be
palen. Op basis van deze berekeningen 
is de airgap in operational condities 
vastgesteld op 9.0 meter.

In februari 1998 zijn Modelproeven 
met dit model om de bewegingen en 
krachten te meten. Getracht is de proe
ven uit te voeren in zo realistisch moge
lijke condities om de verschillende inter
acties en fenomenen zo goed mogelijk 
te kunnen analyseren. De proeven zijn 
uitgevoerd met een 2-delig model af
gemeerd in een slap veersysteem op de 
kielllijn dlat de karakteristieken van het 
DP systeem simuleert. Ook bij dit mo
del zijn de krachten in de deckbox en in 
de bracing gemeten. Tevens zijn er een 
aantal proeven uitgevoerd in zeer korte 
golven om voor de vermoeiingsanalyse 
niet meer te hoeven extrapoleren.

Voor de JBF is besloten de eigen domp- 
periode iets te verschuiven naar een pe
rioden van rond de 20 seconden om 
minder last te hebben van deining 
(Noordelijke Noordzee, en Campos ba
sin). Een consequentie hiervan is dat de 
bewegingen in kortere golven iets zijn 
verslechterd ten opzichte van de Mega
thyst, maar nog steeds acceptabel zijn 
en zeker niet slechter dan van concurre
rende units.

Voor het DP systeem zijn de krachten 
op de unit erg belangrijk door de grote 
schat aan gegevens die nu vanaf de 
modelproeven van Amethyst 1 tot de 
beschikking stonden is een goed inzicht 
verkrijgen in de grote van de individu
ele componenten en de interactie tus
sen hen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de 
golfdriftkrachten bijna een factor 2 toe
nemen door de aanwezigheid van 
stroom (effect op golfperiode buïtenbe- 
schouwing gelaten).

Boomrtrusting
De booruitrusting komt qua principe 
overeen met wat bij de Megathyst be
schreven is alleen zijn de verschillende 
capaciteiten voor deze unit groter van
wege de grotere boordiepte.

Om de risers uit de voorste riserstorage 
te kunnen halen is ook op het voordek 
een gantry geplaatst die de joints kan 
overbrengen naar de gantry op het 
achterdek.

De moonpool is een breder en langer 
waardoor grotere modules kunnen 
worden gehanteerd en ook meer flexi
biliteit voor verschillende workoverope- 
rations is verkregen.

Bouwwijze
Beide units lenen zich voor een modu
laire bouwwijze waarbij pontons, ko
lommen en deckbox volledig onafhan
kelijk kunnen worden gebouwd. Het 
samenstellen kan drijvend met behulp 
van (af)zinkbare bakken geschieden zo
dat pas in een laat stadium van de af
bouw grote verticale hoogtes hoeven 
worden overbrugd.

Conclusie
Reeds voordat het ontwerp volledig is 
afgerond kan worden gesteld dat de 
JBF6000 voorziet in een grote behoefte. 
Ten opzichte van zijn concurrenten le
vert deze unit meer voor minder geld.

Bovendien is de unit door zijn unieke 
derriclk ook voor het leven na het boren 
geschikt als multi-functioneel platform 
voor allerlei werkzaamheden:
- offshore construction;
- flex-lay;
- l-lay;
- work-over.
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Fig.9, IBF6000; Front view, B-deck, C-deck and D-deck.
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Fig.10. Boortoren 
ontwerp.

ALItrnnlivt derrick slrutlur»

Fig.11. Dual tower.

78 SCHIPfcWERFdeZEE ME11998



G L O B A L  M A R IT IM E
MARINE, OFFSHORE AND ENGINEERING CONSULTANTS

Global Maritime is an independent, privately owned company w ith  offices in Lon
don, Aberdeen, Stavanger, Houston and Rotterdam and business worldw ide. Our 
engineers and mariners work on projects worldw ide, providing services ranging fr
om ship survey and design checks to  detailed engineering analysis. We are seeking 
the fo llow ing disciplines for work in Rotterdam and overseas:

-  control engineer
-  mechanical engineer
-  naval architect/hydrodynamisist
-  management systems (ISO Series, ISM, ARBO/HSE)

Direct all applications to: Global Martime B.V.
Scheepmakershaven 27/28  
3011 VA Rotterdam  
Attention: The Manager

B IJN A  T W EE  E EU W EN  ER V A R IN G
S P E C IA A L  ADRES

VOOR:

S C H E E P S T E L E G R A F E N  

E N  S L A G E N T E L L E R S

M A C H I N E K A M E R  T H E R M O M E T E R S

M A N O M E T E R S

I N D I C A T E U R S

R O O K G A S  O N D E R Z O E K E R S

R O O K -  EN G A S M A S K E R S

B R O O K E  B E N Z I N E M O T O R E N  
EN M O T O R B O O T E N

R E P A R A T I E S  A A N  
A L L E  I N S T R U M E N T E N

N.V. „OBSERVATOR"
I N S T R U M E N T E N F A B R I E K  

WESTZEEDIJK 5 2  -  ROTTERDAM

Observator is deze 
eeuw uw partner voor 
nautische instrumen
ten en navigatie infor

matie.

Kelvin Hughes bewijst 
al sinds 1817 dat zij be

trouwbare middelen 
voor de navigator le

vert.

Sinds 1994 heeft U  de 
unieke combinatie van 
deze bedrijven tot uw 
beschikking in de Be

nelux.

DE UNIEKE  
CO M BIN ATIE

-  Navigatie/nautische producten

-  Navigatie/nautische informatie

-  24 uurs service en reparatie

UW GIDS
IN ALLE RICHTINGEN

KELVIN HUGHES 
OBSERVATOR

Kelvin Hughes Observator Rotterdam
Industrial Araa 'Gadertng'
Nieuwe Langew eg 4 1 ,3 1 9 4  D C  Hoogvliet (Rotterdam) 
Postbus 0 1 3 . 3 190  A N  Hoogvliet (Rotterdam)
Tal.: 010  -  4 18  70  2 2 , Fax: 0 1 0  -  4 1 6  7 2 1 8  
Kelvin Hughes Observator Amsterdam 
Westhavenweo 5 1-52  
1042  A L  Am sterdam
Te l : 0 20  -  0 13  01  2 9 , Fax: 0 2 0  • 6 1 3  11 45

Maak gebruik van onze ervaring, onze technische ondersteuning en een zeer uitgebreid assortiment radarsyste
men. ecdis, kompassen, GMDSS, kaarten, publicaties, ruitenwissers, zoeklichten, vlaggen, wind-, dieptemeters, 

nautische instrumenten, klokken, barometers, reddingsmiddelen, noodsignalen, etc.
kortom, wij zijn:

U W  G ID S IN  A L L E  R IC H T IN G EN



J U B I L E U M

Met stoom over de zeeën
De scheepsmachine en de scheepswerktuigkundige

Deze bijdrage werd 
door de redactie sa
mengesteld uiteen 
opstel dat H. Hazei- 
hotf Roellzema 
schreef met hulp 
van de aud-werk- 
tulgkundlgen H. El
lens, A. van Harten, 
S.j. Kuiper en A. 
Vink.
Het is met welwil
lende toestemming 
overgenomen uit de 
boek: "Verhalen 
van het water, 
scheepvaart en 
mensen in de twin
tigste eeuw”; uitge
geven door de Ver- 
eenlging
Nederlandsch His
torisch Scheepvaart 
Museum, de Stich
ting Nederlands 
Scheepvaartmuse
um Amsterdam en 
Walburg Pers.

Fig. 1. Een van de 
drie quadruple-ma
chines voorliet 
stoomschip "Braban- 
tta", De grootte is 
goed te zien door de 
tussen de middenko- 
hmmen poserende 
man.

13e scheepswerktuigkundige, of 
scheepsmachinist zoals hij vroeger ge
noemd werd, heeft de zorg voor de 
voortstuwingsinstallatie en andere 
technische installaties aan boord. Sa
men met de stuurlieden en de kapitein 
behoort hij tot de scheepsofficieren. Dit 
artikel beschrijft het werk in machineka
mers met verschillende soorten van 
stoomwerktuigen, waarvan modellen 
aanwezig zijn in de collectie van het 
Nederlands Scheepvaartmuseum en 
beschrijft de ontwikkeling van de oplei
ding en van het vak van de scheeps
werktuigkundige.
De eerste generatie scheepsmachinis- 
ten bestond uit mannen van de praktijk 
en vaak kwamen zij met de machines 
mee van de fabriek waar de stoomma
chine gemaakt was. Er zaten veel 
Schotten, Yorkshiremen en Luikenaars 
bij. Hun kennis van de natuurkundige 
grondslagen van het stoombedrijf was 
gering. Zij waren voortdurend bezig 
met storingen opheffen, reparaties uit
voeren en constructieve verbeteringen 
aanbrengen, journalen meldden dage
lijks 'warmlopers' en stoomlekkages. 
Steeds was men bezig met afstellen en 
met vervangen van allerlei onderdelen. 
In dit jonge bedrijf groeide uit het va
rend werkliedenbestand een nieuwe 
generatie scheepsmachinisten op. De 
kweekvijver bleef echter de machinefa

briek. Uiteraard waren het wel de meest 
bekwamen (en de minst aan huis en 
haard gebondenen) die in het zelfstan
diger stoombedrijf op schepen hun 
toekomst zagen. Hoewel eenvoudig 
opgeleid, konden zij vanuit hun prak
tisch-technisch inzicht de eerste ont
wikkeling aanvankelijk goed volgen. 
Mechanica en warmteleer waren tegen 
het midden van de eeuw echter nog 
onderontwikkelde en weinig verbreide 
wetenschappen, doch gingen in het 
machineontwerp en -beheer een steeds 
grotere rol spelen. Er moest daarom iets 
gebeuren en het initiatief ging hierbij 
uit van het bedrijfsleven. Na de ope- 
ning van hel Suezkanaal (1869) nam 
de Nederlandse stoomvaart een grote 
vlucht. Ook de industrie ontwikkelde 
zich sterker dan voorheen. Zowel op 
het land als op schepen werden steeds 
grotere, meer ingewikkelde en meer 
kostbare stoominstallaties toegepast. 
De kennis van het technisch personeel 
diende daarom te worden opgevoerd. 
Tussen de bestaande ambachtsscholen 
en de in 1863 ingestelde Polytechni
sche School (later de Technische Hoge
school) te Delft, zou een nieuwe onder
wijsvorm moeten komen. Die 
manifesteerde zich het eerst in Amster
dam, waar in 1878 door enkele voor
mannen uit de scheepvaart en aanver
want bedrijfsleven de Kweekschool

voor Machinisten werd opgericht. Hoe
wel daar ook zou worden opgeleid tot 
het eenvoudiger beroep van machine- 
drijver, ging het toch vooral om de ca
tegorie machinisten voor Inrichtingen 
van grooten omvang'. De ondernemin
gen wensten bij hen meer kennis van 
de natuurkundige grondslagen van het 
stoombedrijf, een gedegen thermo-dy- 
namisch inzicht ten behoeve van wat 
de Britten toen reeds noemden 'the 
management of the steam liine'. In 
1895 werd de opleiding gesplitst in een 
bredere school voor 'technici' (later de 
Middelbare Technische School) en een 
meer toegespitste Kweekschool voor 
Scheepsmachinisten.

De meeste machinisten werkten tussen 
1885 en 1935 met de triple-expansie- 
machine, toen de meest gebruikte 
scheepsmachine. In een ketel werd 
stoom opgewekt en deze expandeerde 
in drie trappen, elke trap in een cilinder. 
In elke cilinder bewoog een zuiger op 
en neer. Via drijfstangen brachten deze 
drie zuigers uiteindelijk de schroefas in 
beweging. Men noemde zo'n machine 
dan ook een stoomzuigermachine. In 
1910 was de ontwikkeling van de 
stoomzuigermachine zover voortge
schreden, dat er weinig meer aan kon 
worden verbeterd. Een of meer ketels 
leverden niet alleen de stoom voor de 
hoofdmachine (voor de voortstuwing), 
maar ook voor een dozijn andere werk
tuigen die zorgden voor het bewegen 
van het roer, de elektriciteitsvoorzie
ning en het in bedrijf houden van de 
stoominstallatie zelf. In de machineka
mer werd wacht gelopen door twee of 
meer (op grote passagiers- of oorlogs
schepen soms door veel) machinisten. 
Het hoofd van de opkomende wacht 
begon reeds bij zijn afdaling in de ma
chinekamer een aantal kritieke onder
delen te controleren en maakte een 
ronde om het hoofdwerktuig, alvorens 
de wacht van zijin voorganger over te 
nemen. Daarna was er een vast tijd
schema voor het observeren en met de 
hand navoelen van en het luisteren 
naar allerlei onderdelen. Ook hield hij 
toezicht op het smeren door de 'olie
man' (of op kleine schepen het zelf
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Machinisten in uni
form poseren bij de 
ölinderdeksels van 
de machine, circa 
1920.

smeren) van de draaiende en glijdende 
delen, sommige zelfs om het halve uur. 
Het vroeg ervaring om de oliekan in het 
ritme van de machine te laten meebe
wegen en nog meer om met de hand 
te voelen of de temperatuur van allerlei 
bewegende delen niet te hoog werd. 
Wairmlopers en stoomlekkages, minder 
goede temperatuur-en drukverhoudiin- 
gen, het waterpeil in de ketels, smeero- 
lietankjes, alsmede het stook-en trem- 
werk eisten veel aandacht en 
bijstellende maatregelen. Tussen de 
routinehandelingen door pauzeerde de 
machinist bij het 'wachtboek' op de les
senaar nabij de manoeuvreerstand, de 
plaats van waaruit de voortstuwing s- 
machine werd bediend. Hij behoorde 
dan, zoals zijn leerboek stelde, na te 
denken over wat hem te doen stond bij 
allerlei onvoorziene complicaties. Het 
was immers bij die gelegenheden, dat 
de machinist zijn grootste waarde kon 
bewijzen.
Buiten de wacht had elke machinist zijn 
vaste taken. Hoe hoger de rang, des te 
groter waren de verantwoordelijkhe
den. De derde machinist (meestal de 
jongste) onderhield de pompen en 
dekwerktuigen. De tweede wijdde zich 
aan het onderhoudsschema op korte 
en lange termijn, het magazijnbeheer 
en het bijhouden van alle bedrijfsgege
vens. In de haven zag hij toe op het

groot onderhoud aan machines en in
stallatie. Hij was de meest belaste man 
en moest ook niet anders verwachten 
of wensen. De 'second' ging voor in de 
moeilijkste en zwaarste klussen. Hij 
mocht niet tonen dat het ihem soms te 
veel werd, want dat gevoel kon snel 
overslaan op zijn assistenten.
De eerste machinist was de algemene 
chef en ook de stoom-manager. Hij 
analyseerde de technische gegevens 
die tijdens de reis verkregen waren uit 
metingen en nam op grond daarvan 
besluiten over die afstelling van de 
stoomverdelingsorganen. De 'chief' 
was aanwezig in de machinekamer tij
dens het manoeuvreren. In de haven 
had hij de leiding bij het uitbikken en 
inspecteren van de ketels en bij de gro
tere reparaties. Hij onderhandelde over 
de bunkerkolen en moest daarbij in vele 
havens bedacht zijn op klein of groot 
bedrog in kwaliteit of kwantiteit. En 
tenslotte behoorde de eerste machinist 
te waken over het welzijn van zijn men
sen.

Onvermijdelijk in het bestaan van de 
machine en het leven van de machinist 
was het nu en dan uitvallen van het be
drijf door een defect. Van veel belang 
waren dan de onmiddellijke maatrege
len door de machinist van de wacht om 
de schade te beperken, wat alleen mo

gelijk was als hij snel inzicht had in de 
oorzaak en de aard van het manke
ment. Zo spoedig mogelijk trachtte hij 
om met reservemiddelen de werking 
van essentiële voorzieningen, zoals 
voortstuwing en besturing, te verzeke
ren. Veel voorkomende defecten waren 
het springen van stoomleidingen, ketel- 
explosies en andere ketelmankemen- 
ten, het breken van onderdelen van de 
stoommachine en het breken van de 
schroefas. Vaak slaagde men er in om 
met veel improvisatievermogen de 
breuk einden van de as weer aan elkaar 
te bevestigen. Dagen kon hel duren, 
voor weer enige vaart kon worden ge
lopen. Soms was het schip, zwaar slin
gerend, tot driehonderd mijl verdreven 
bijvoorbeeld vanuit de Atlantische Oce- 
aan naar de Ierse kust. Het was dan een 
grote triomf wanneer de reparatie tijdig 
tot stand was gebracht en het schip op 
eigen kracht de haven kon bereiken. Zo 
was de machinist anno 1900 iemand 
die veel praktisch werk moest kunnen 
verrichten onder zeer moeilijke omstan
digheden. Hij deed dat met grote inzet, 
met verbetenheid zelfs, want dit soort 
operaties waren de grote wapenfeiten 
in zijn vak.

Met het groter worden van de schepen 
ontstond het probleem, dat de klassie
ke stoomzuigermachine niet onbeperkt 
vergroot kon worden. Ten opzichte van 
de vermogensvergroting namen door 
de enorme op-en neergaande massa's 
de krachten op bepaalde onderdelen 
toe met de derde macht. Het was een 
doodlopende weg. Andere krachtwerk- 
tuigen waren echter in ontwikkeling. 
De dieselmotor was daar een van, dloch 
alleen voor kleine vermogens. Verder 
gevorderd was de stoomturbine, die 
aan de wal al gebruikt werd voor het 
opwekken van elektriciteit. Een stoom
turbine had geen cilinders met zuigers, 
maar bestond uit een door stoom aan
gedreven schoepenwiel. Vanaf 1896 
had men gewerkt aan uitvoeringen 
voor de scheepvaart.
Vooral het reduceren van de enorme 
rotorsnelheid tot het veel lagere 
schroeftoerental gaf problemen, doch 
men slaagde erin dit op te lossen. Hier
door kon het te installeren vermogen 
aan boord van schepen enorm toene
men. Ook de stoomketels werden aan
merkelijk verbeterd. In 1913 telde de 
Nederlandse koopvaardij nog maar drie 
turbineschepen, maar de belangstelling 
voor deze moderne en zuiniger wer
kende installaties nam voortdurend toe. 
Eerder werd de oprichting vermeld van 
de Kweekschool voor Machinisten. De 
meeste machinisten kwamen in 1900 
nog direct van de werkvloer en hadden 
dan door het vijf tot zes jaar volgen van 
een avondschool hun verdere kennis
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Cilinderkop lichten 
aan boord van de 
"Woltersum", 1957. 
(foto: Willy Schuur
man).

opgedaan. In de jaren negentig werden 
door een Rijkscommissie reeds exa
mens afgenomen voor de diploma's A, 
B en C, bedoeld voor respectievelijk 
derde, tweede en eerste machinisten. 
De commissie rapporteerde in 1891 
dat zij zich 'met een minimum aan ken
nis tevreden had gesteld. Met de theo
retische kennis der kandidaten was het 
over het algemeen zeer bedroevend 
gesteld... Er is rekening gehouden met 
de omstandigheid, dat het afleggen 
van een examen voor den koopvaardij- 
machinist hier te lande iets zeer onge
woons is,..' Toch gingen er steeds meer 
stemmen op, om het opleidingsniveau 
van de machinisten sterk te verbeteren. 
Ook binnen de beroepskring zelf be
stond een streven tot niveauverhoging.

De Vereeniging van Zeevarende Machi
nisten (eerste en tweede machinisten 
met diploma's C en B) wilde de status 
van het vak opstuwen door blijk te ge
ven van kennis doch ook van 'ontwikke
ling en beschaving'. Zij organiseerde 
voordrachten en discussies voor met 
verlof zijnde leden en betoogde (als eer
ste) dat de aanduiding 'werktuigkundi
ge' (later vaak afgekort tot WTK) pas
sender was voor de beoefenaars van het 
vak dan 'machinist'. Die laatste term 
sloeg immers meer op trein- en heistel- 
lingmachinisten, die onmiddellijk kon
den terugvallen op goed uitgeruste 
werkplaatsen en op kennis van hoger 
geplaatsten. In 1905 werden door de 
'Schipperswet' de diploma's voor ma
chinisten op schepen wettelijk verplicht.

Iets wat samenhing met de opleiding 
en functie van de werktuigkundige, was 
zijn sociale status aan boord. In de 
vroegste stoomgeschiedenis schijnt hij 
een aparte positie te hebben ingeno
men, voortvloeiend uit zijn taak die 
enigszins het karakter had van garantie- 
machinist. Dikwijls was hij zelfs niet aan
gemonsterd, een situatie die een nogal 
onafhankelijke opstelling in de hand 
werkte. Bij de Britse marine is de 'engi- 
neeri lang een burgerambtenaar geble
ven die daardoor buiten de krijgstucht 
viel. De machinist van de tweede gene
ratie, hoewel relatief goed betaald en 
algemeen respect afdwingend als be
heerser van het ijzeren monster dat het 
schip voortbewoog, werd aanvankelijk 
toch gezien als een weinig presentabel 
onderofficier in een wat vettig blauw 
singaporejasje. Bij de derde generatie, 
te stellen op 1885 (met de volwassen 
geworden stoommachine, de groeien
de stoomvaartmaatschappijen en de 
verbeterde technische opleidingen), 
begon het wederzijds gevoel van gelijk
waardigheid met de stuurlui te groeien, 
hoewel er een kloof bleef. Die kloof 
vond zijn oorzaak in een gemiddeld 
verschil in maatschappelijke achter
grond en in het gevolgde onderwijs dat 
bij de stuurlui veelal wat breder was ge
weest. Daardoor verschilden de belang
stellingssferen. De beroepskeuze zelf 
was ook door verschillende drijfveren 
ingegeven. Bij de stuurlui speelde het 
zeeman zijn en de wereld zien een rol. 
De machinisten hadden een directe 
weg gezocht naar wat hen aantrok: de 
techniek. Het ging hen minder om het 
varen dan om het vak. Het scheepsbe
drijf als geheel interesseerde hen nau
welijks. Als de 'kar' maar liep vonden zij 
het best. Door die verschillen hadden 
veel stuurlui de neiging om de machi
nisten te zien als kortzichtige sleute-

Overzicht en detail van het model van de ma
chinekamer van de tanker "fsso Nededand.
Dit model (schaal 1:50) werd voor het Scheep
vaartmuseum vervaardigd door werktuigkundi
ge A. van Harten in de jaren 1985-1989.
(foto: Thijs Quispel).
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laars, terwijl de machinisten de stuurlui 
zagen als loze praatjesmakers die eerst 
maar eens een vak moesten leren. Maar 
naast de misverstanden en frequent 
wederzijds onbegrip, overheerste toch 
de rede van verstandige mensen die sa
men een schip overzee moesten bren
gen. Dit opstel zou echter niet com
pleet zijn als de beschreven 
tegenstelling ongenoemd zou zijn ge
bleven, want die heeft toch onmisken
baar bij veel rederijen en op veel sche
pen nog in de tweede helft van onze 
eigen eeuw bestaan en is misschien pas 
geheel verdwenen na de onderwijsher
vormingen en de meer geïntegreerde 
bedrijfsvoering aan boord.
Na 1945 begon de dieselmotor zijn ze
getocht. De minder zuinige stoomtur
bine was gedoemd om te verdwijnen, 
maar kreeg aan het einde van de zesti
ger jaren plotseling uitstel van executie. 
Ais gevolg van de Egyptisch-lsraëlische 
oorlog en de sluiting van het Suezka- 
naal in 1967, moest het transport van 
ruwe olie van de Perzische Golf naar het 
Atlantisch gebied de veel langere route 
rond Kaap de Goede Hoop volgen, wat 
alleen rendabel was met 'mammoet- 
tankers' of VLCC'S (Very Large Crude 
Carriers) van 200.000 tot 400.000 ton. 
De dieselmotor werd nog niet ge
bouwd in de nieuw gevraagde vermo

gens van 30.000 tot 50.000 pk. De 
minder zuinige stoomturbine kreeg 
daardoor weer even een ikans. De oud- 
werktuigkundige Arie van Harten voer 
vanaf 1970 acht jaar als werktuigkundi
ge op Essotankers. Hij bouwde voor het 
museum een zeer compleet model van 
een machinekamer met turbine-instal- 
latie van de "Esso Nederland", toen 
met 255.000 ton draagvermogen, het 
grootste schip van de Nederlandse 
koopvaardij. Aan zijn uitgebreide be
schrijving van het werken met een 
stoomturbine-installatie werden de vol
gende gegevens ontleend.

Van Harten liep het liefst de relatief rus
tige wacht van 0-4 en 12-16 uur. In het 
begin werd een rondje gemaakt, terwijl 
de tweede man, een vijfde WTK, bij de 
manoeuvreerstand bleef. Er was in deze 
machinekamer reeds een controleka
mer waar de belangrijkste meterstan- 
den konden worden afgelezen. De 
wacht verrichtte ook kleine werkzaam
heden zoals het schoonmaken van fil
ters. Elke wacht had bovendien zijn vas
te taken. De derde WTK en een vijfde 
zorgden voor de dieselgenerator en de 
smeerolie. Van de dieselgenerator hing 
veel af in het geval dat de enkele ketel 
zou uitvallen. De smeeroliezuiverheid 
was eveneens van primair belang om

dat de betrouwbaarheid van belangrij
ke delen van de installatie hiervan af
hankelijk was. De vierde en de andere 
vijfde WTK zorgden voor alles wat met 
de stookolie te maken had, de tweede 
en een vijfde voor alles wat het ketetwa- 
ter betrof. De eerste, of hoofdwerktuig
kundige (afgekort tot HWTK), had de 
algehele verantwoordelijkheid en vorm
de met de gezagvoerder en de eerste 
stuurman het management team, waar 
ook de tweede WTK dikwijls bij werd 
gevraagd. In veertien jaar vaartijd (het 
laatst als HWTK) maakte Van Harten 
viermaal een kritieke situatie mee in een 
machinekamer, tweemaal In die van 
een turbineschip. In beide gevallen kon 
erger worden voorkomen door het sneli 
en adequaat optreden van de werktuig
kundigen en kon het schip op eigen 
krachteen haven bereiken.

BRONNEN:

LOUIS LE BAILLY: The man around the 
engine, Emsworth, 1990.
JOHN GUTHRIE: A history of marine 
engineering.
London, 1971.
PETER YOUNSON: Hints to sea-going 
engineers.
Sunderland1921.

Two-strokes get cleaning rings
MAN B&W is to incorporate piston 
cleaning rings in its larger two-stroke 
engine designs. These rings prevent a 
build-up of deposits on the piston top 
land which can wipe off the cylinder 
oil before it lubricates the ring pack, 
and! even lead to bore polishing.
The super long-stroke SSO is one engi

ne which has suffered incidences of 
elevated wear rates resulting in MAN 
B&W advising an increase in the cylin
der lubrication rate. Indeed, if the pro
blems are found to be caused by the 
carbon build-up, increasing the cylin
der lubrication rate may accelerate the 
process.
Tests on in-service engines suffering

lubrication-related problems, showed 
the addition of the piston cleaning 
ring can rectify the situation. With 
engines not suffering such problems, 
the company says the addition of the 
ring will give a larger margin against 
tribological related problems, and 
may allow a reduction in cylinder lu
brication rates.

MAN B&W expects that piston clean
ing rings will be added to the larger 
engine designs over the next year or 
so, and will probably start with the su
per long-stroke range.
(From the Motor Ship, March 1998)

L& istrit:
Screw Pumps
are em ployed with success in the ship 
building industry for more than 70 years. 
Our range includes pumps 
with 2-, 3- and 5 spindles 
with pressures up to 160 bar 
with flow  rates up to 1200 m3/h 
for v iscosities up to 50.000 mm2/s 
for tem peratures up to 320°C
LEISTRITZ NEDERLAND M R.K.K.VERLOOP 
Debussylaan 2 NL-3862 G P Nijkerk 
Tel. 0031/332460875 • Fax 0031/332457025

L3MG L5NT
LEISTRITZ AG • Postfach 3041 D-90Q14 Nürnberg, Tel. 0911/43060 • Fax 0911/4306-490

L3NG
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VUYK ENGINEERING CENTER

Vuyk Engineering Center is 
onderdeel van de Central Industry 
Group, C IG  is een internationaal 
conglomeraat van bedrijven die 
vooral werkzaam zijn op het gebied  
van produkt- en dienstverlening aan 
de scheepsbou w industrie,

Vuyk Engineering Center is gevestigd 
op twee lokaties, nl. Groningen en 
Capelle aan den Ussel.

Vuyk Engineering Groningen B. V. 
kent vier afdelingen waar totaal ca.
40 mensen werkzaam zijn.

Scheepsbouw, hel engineeren van 
scheepsconstructies. 
Werktuigbouw, hel engineeren 
van machinekamer 
installaties en scheepspijp- 
leidingen.
Kekenafdeling, het berekenen van 
zowel scheeps- als constructief 
ontwerp.
Produktie Informatie, het 
verzorgen van C A M  gegevens.

Vuyk Engineering Rotterdam B.V. 
Hier zijn ca. 30 mensen werkzaam  
met scheepsbouw, werktuigbouw en 
baggerbtmw projecten.
De activiteiten bestaan uit:
-  haalbaarheidsstudies.
- ontwerpen,
- kostprijs begrotingen,
- sterkte berekeningen,
De engineering van :
■ scheepsconstructies,
- m otorkam er installaties,
- pijpleiding systemen,
■ bagger installaties

■ /

Vuyk Engineering Center werkt 
met de modernste scheepsbouw  
C A D /C A M  svstemen, zoals 
N U P A S-C AD M ATIC .

Naval Architects 
Marine Engineers 

Consultants

VUYK ENGINEERING GRONINGEN B.V. en VUYK ENGINEERING ROTTERDAM B.V. zijn op 
zoek n a a r :

Ontwerper/Constructeur M /V

G ezocht wordt een gem otiveerde ontw erper/constructeur met een gedegen theoretische 
achtergrond. B innen een projectteam  of zelfstandig voert hij/zij voorkom ende reken/ontw erp 
w erkzaam heden uit voor scheepsbouw/baggerbouw  projecten met als resultaat een 
verantw oorde en optim ale constructie.
Binnen deze taken valt tevens het opzetten van hoofdconstructie tekeningen en het 
eventueel assisteren bij het uitwerken van de constructies.
Functie eisen :

HTS (o f T U ) Scheepsbouw/W erktuigbouw/Civiele techniek.
Ervaring m et Eindige E lem enten M ethode.
Belangstelling op het gebied van constructieve zijde van de scheepsbouw/ 
baggerbouw en de bereidheid om  zich hierin verder te verdiepen.
Bereidheid tot het verrichten van tekenw erk.
K andidaten M/V, leeftijd 25-35 jiaar.

Scheepsbouw kundige constructeurs M /V

D e constructeur/projectleider op de scheepsbouwafdeling zal worden ingezet voor de 
engineering van scheepsconstructies middels ons N U PA S-C A D M A TIC  C A D /CA M  systeem, 
het doorberekenen van constructies en stabilileitsberekeningen.
Geschikte kandidaten kunnen doorgroeien naar de functie van projectleider.
Functie eisen :

HTS Scheepsbouw of gelijkwaardig.
Belangstelling op het gebied van scheepsconstructies en de bereidheid om zich hierin 
verder te verdiepen.
Belangstelling om m et C A D /C A M  systemen te werken.
Kennis van de Engelse en  D uitse taal.

Projectleiders M/V

D e projectleider op de afdeling scheepsbouw  heeft/krijgt kennis van het NUPAS- 
C A D M A TIC  systeem. Hij is verantwoordelijk voor een groep scheepsbouw  constructeurs, is 
tevens belast m et de coördinatie en organisatie van de w erkzaam heden, zowel tussen de 
verschillende afdelingen, als de w erf en zijn toeleveranciers. D e projectleider fungeert zowel 
voor de w erf als voor V E C  als de A trekker@  van het engineeringstraject. 
Projectm anagem ent rechtstreeks voor de w erf behoort to t de mogelijkheden.
Functie eisen :

TU  Scheepsbouw (of HTS); aangevuld met enige jaren  ervaring.
Kennis van de Engelse en Duitse taal.
M anagem ent kwaliteiten.

Voor alle functies gelden goede prim aire en secundaire arbeidsvoorw aarden.
C IG  kent een M anagem ent D evelopm ent Programma.

N adere inform atie betreffende de functies in Capelle aan den Ussel is te verkrijgen bij de 
heer D.H. van Rijsbergen. bereikbaar onder telefoonnum m er : 010 - 450 25 00.
N adere inform atie betreffende de functies in G roningen is te verkrijgen bij de heer 
M. van der Valk, bereikbaar onder telefoonnum m er 050 - 542 24 31.

Uw schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan :
Vuyk Engineering R otterdam  B.V. Vuyk Engineering G roningen B.V.
t.a.v, de heer D.H. van Rijsbergen t.a.v. de heer C.A. van der Kruijt
Postbus 1 Postbus 204
2900 A A  C apelle aan den Ussel 9700 A E  G roningen



BELJON -  WESTERTERP
H et bureau

Beljon +  Westerteip bv is een 
bureau voor werving en 
selectie, assessment center, 
psychologisch onderzoek, 
outplacement, coaching en 
loopbaan- en personeels- 
advies met kantoren in 
Drachten, Groningen en 
Zwolle.

De sollicitatieprocedure

U vraagt telefonisch, per 
fa x  o f  /ter e-mail ons solli
citatieformulier op en u 
ontvangt dan informatie 
over het vervolg van de 
procedure. Het ingevulde 
formulier dient uiterlijk 
18 mei a s. in ons bezit te 
zijn om aan de ptocedure 
deel te nemen.
De interviews vinden plaats 
in week 22
De arbeidsovereenkomst 
zal op 18 jun i 1998 wor
den gèlekend.
Een (groeps-)assessment 
center en psychologisch 
onderzoek kunnen onder
deel uitmaken van de 
pixKedure.

Beljon + Westerterp bv 
Leerl<x>iersslraat 5  
Postbus 487 
9200AL Drachten

lètefoon (0512) 54 04 40
1-ax (0512) 514134  
http:Zivww.nn-onUne.nl

A rbeidsbemiddelingsver- 
gunning CBA/A 91 0079

ADVIES - WERVING - SELECTIE

PRODUCTIELEIDER V/M
Scheepsbouw en -reparatie

“DE GREUNS” B.V.
SCHEEPSBOUW EN MACHINEFABRIEK

Het bedrijf

Scheepsbouw & Machinefabriek De 
Greuns B.V., gevestigd in Leeuwarden 
sinds 1956, bouwt kwalitatief hoog
waardige vaartuigen voor speciale 
toepassingen, scheepssecties ten 
behoeve van derden en halffabrikaten 
en gerede producten voor de scheeps
bouw- en baggerindustrie. De Greuns 
voert reparatie- en revisiewerk uit aan 
vaartuigen en installaties. Het bedrijf 
is dealer van Detroit Diesel motoren 
en levert een uitgebreide service. De 
Greuns biedt in totaal werk aan ca. 50 
multi-skill vaklieden en kent een ple
zierige werksfeer. Het bedrijf heeft een 
gevulde orderportefeuille, is financieel 
gezond en onafhankelijk en kent een 
vaste klantenkring.

De functie

U bent verantwoordelijk voor de 
scheepsnieuwbouw en reparatie. U 
geeft leiding aan de totale nieuw- 
bouwactiviteiten, die reparatie en 
stuurt 40 medewerkers aan. U maakt 
de planning en stemt de inzet van per
soneel daar op af, zowel kwalitatief 
als kwantitatief. U bent verantwoor
delijk voor de kwaliteit van het 
product en het up-to-date houden 
van technieken. U beheert het terrein 
en het machinepark, ü zoekt en 
beoordeelt onderaannemers en onder
houdt contact met de opdrachtge

vers. U voert regelmatig overleg met 
de servicemanager, projectmanager, 
inkoop en boekhouding. U rappor
teert direct aan de directeur.

De kandidaat

U beschikt over een technische oplei
ding, bij voorkeur werktuig- of scheeps
bouw en een HBO werk- en denk
niveau. U heeft minimaal 10 jaar werk
ervaring waarvan u de laatste jaren ook 
leidinggevende was. U heeft affiniteit 
met de scheepsbouw. U weet een team 
te smeden en daarbinnen een goede 
speler te zijn. U bent directief, maar 
houdt rekening met de mens. U stemt 
uw aanpak situationeel af, kunt dele
geren en neemt initiatief. U werkt aan 
de hand van cijfers een heldere struc
tuur en planning uit en weet deze te 
realiseren. U voelt zich sterk betrok
ken bij het bedrijf en het product, U 
woont in de omgeving van 
Leeuwarden of bent bereid te ver
huizen.

De condities

U kunt als productieleider bij De 
Greuns uw reeds opgedane ervaring 
in de praktijk brengen en meebouwen 
aan het verder professionaliseren van 
de productie. U krijgt de kans zich 
te bewijzen en daarna een sleutel
functie binnen het bedrijf te bekleden. 
U heeft invloed op de invulling en 
uitbouw van de functie op termijn. U 
ontvangt uiteraard een passend 
primair en secundair arbeidsvoor
waardenpakket.

O F F IC IA L  D E A L E R

0
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Lloyd’s Register of Shipping 
World Shipbuilding Statistics, 
december 1997

Het wereldorderboek groeide voor de 
vierde achtereenvolgende keer en 
nam in het vierde kwartaal met 
2.982.706 egt toe tot 37,997.920 egt 
respectievelijk met 6.150.011 gt tot 
56.621.167 gt. Het aantal schepen is 
met 92 gestegen tot 2604.

De opleveringen lagen op een iets la
ger niveau dan in het vorige kwartaal: 
357 schepen met in totaal 3.887.359 
egt (5.133.639 gt), dat is weliswaar 14 
schepen meer dan in het voorgaande 
kwartaal, maar 146.756 egt (473.788 
gt) minder.

Nieuwe opdrachten bereikten een on
gekend hoog niveau en waren aan
zienlijk meer dan in het voorgaande 
kwartaal: 510 nieuwe opdrachten, 
met in totaal 6.992,530 egt 
(11.459.585 gt). Dit is 99 schepen en 
2.403.127 egt (3.697.384 gt) meer 
dan in het voorgaande kwartaal.

Volgens de gegevens van Lloyd's 
moet ruim de helft van de orderporte
feuille (21,9 miljoen egt) In 1998 wor
den opgeleverd, ongeveer een derde 
(12,2 miljoen egt) in 1999 en onge
veer 10% (3,9 miljoen egt) in 2000 of 
later.

De cijfers voor de Top 20' scheeps
bouwenden worden in tabel 1 gege
ven.
De grote winnaars waren japan en 
Zuid Korea, met een groei van 1,75 
resp, 1,06 miljoen egt. Zuid Korea 
heett de eerste plaats (ook in gt) weer 
aan Japan moeten afstaan. Verder gin
gen China en Spanje er ieder met 
meer dan 100.000 egt op vooruit. 
Verliezers waren vooral Portugal, De
nemarken, opnieuw Polen en Duits
land, en verder Singapore, dat uit de

Top 20 verdween. De teruggang was 
echter voor al deze landen minder dan
100.000 egt.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de ver
schillende scheepstypen.
De categorie olietankers vertoonde de 
grootste toename.

Nederland
Ons land neemt met 762.711 egt op 
de wereldranglijst de 9e plaats in, een 
plaats hoger dan in het voorgaande 
kwartaal. Naar gt gemeten staat Neder
land met 452,050 gt op de 15e plaats 
(ook een plaats hoger) en naar aantal 
schepen in opdracht met 183 schepen 
op een onveranderde 4e plaats.

Bij de opgeleverde tonnage neemt Ne
derland met 58.512 egt de 12e (9e) 
plaats in, met 45.462 gt de 10e (11 e) 
plaats en naar aantal schepen met 13 
stuks de 6e (5e) plaats (tussen haakjes 
de positie in het vorige kwartaal).

Er waren 33 nieuwe opdrachten met 
108.160 egt en 59.695 gt. Wat nieuwe 
opdrachten betreft, staat ons land op 
de 9e plaats naar egt, op de 11 e naar 
gt en op de 3e qua aantal schepen; 
naar alle drie aspecten is dit dezelfde 
positie ais in het vorige kwartaal.

Tabel 3 geeft voor ons land nadere de
tails.

Toelichting tabellen
De tabellen geven een overzicht van 
de opgeleverde schepen en ontvan
gen opdrachten gedurende het kwar
taal en van de orderportefeuille per 
einde kwartaal, alsmede van de ver
schillen in de orderportefeuille ten op
zichte van het vorige kwartaal (in aan
tallen schepen en compensated gross 
tonnage, orderportefeuille bovendien 
in gross tonnage):
Tabel 1 per land; daarbij is tevens de 
rangorde aangegeven in het be
schouwde kwartaal en (tussen haak

jes) in het voorgaande kwartaal;
Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.

Vergelijking '97 -  '96
Wanneer we de cijfers per einde 1997 
vergelijken met die per einde 1996, 
blijkt dat de omvang van het wereld- 
orderboek in het afgelopen jaar met 
85 schepen, 5.590.501 egt en 
11.308.287 gt is toegenomen. 
Onderstaand lijstje geeft de belangrijk
ste winnaars en verliezers (>100.000 
egt + of-).

Japan
Zuid Korea
Spanje
China
Italië
Kroatië
Noorwegen
U.S.A.

Indonesië
Turkije
Ruslandë
Duitsland
Polen

2.737.250
2.560.719

472.905
452.155
216.000
214.839
152.106
124.521

107.030
112.755
115.041
235.498
503.826

Ons eigen lang ondervond een terug
val van 45.555 egt.
Het lijstje spreekt verder voor zich.

Naar scheepstype deden zich in het we- 
reldorderboek belangrijke verschuivin
gen voor. De drie belangrijkste typen 
vertoonden de volgende veranderin
gen:
Olietankers: +4.747.634 egt,
van 12,5% naar 23,2%.
Bulkcarriers: - 864.821 egt,
van 21,1% naar 15,7%. 
Containerschepen: -1.866.300 egt 
van 25,0% naar 16,4%.

Jaarcijfers 1997
Totalisering over het gehele jaar van 
de kwartaalcijfers voor opgeleverde 
schepen en nieuwe opdrachten levert 
de volgende informatie op:

In 1997 werden in totaal 1482 schepen 
met 16.304.376 egt en 23.858.378 gt 
opgeleverd.
Er zijn tien landen die meer dan een 
kwart miljoen egt hebben geprodu
ceerd:
Japan 6.150.832=37,73%
Zuid Korea 4.017.259 = 24,64%
Duitsland 985.244= 6,04%
China 778.919 = 4,78%
Polen 470.845 = 2,89%
Nederland 409.906 = 2,51 %
Taiwan 385.628 = 2,37%
Italië 379.180= 2,33%
Denemarken 339,738 = 2,08%
Finland 313,838= 1,92%
Daarna volgen Noorwegen, Spanje,
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Tur
kije, USA en Singapore met elk meer 
dan 100.000 egt.
Naar egt staat ons land dus op de 6e 
plaats, naar gt met 308.921 gt op de 
10e plaats en naar aantal schepen met 
67 stuks op de 5e plaats.

In 1997 werden in totaal 1853 schepen 
met 23.197.425 egt en 36.478.432 gt 
besteld.
Er zijn dertien landen die meer dan
250.000 egt aan nieuwe opdrachten 
hebben gebot 
japan 
Zuid Korea 
China 
Duitsland 
Spanje 
Italië
Noorwegen 
Kroatië 
Taiwan 
Nederland 
Finland 
USA
Denemarken 
Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk, 
Polen, Rusland, Singapore en Frankrijk 
met ieder meer dan 100,000 egt.
Naar egt staat Nederland dus op de 
10e plaats, naar gt met 212.888 gt op 
de 13e plaats en qua aantal schepen 
met 105 stuks op de 4e.

8,790.211 = 37.89%
6.763.813 = 29,16%
1.211.314 = 5,22%

923.652 = 3,98%
672.027 = 2,90%
579.185 = 2,50%
491,608 = 2,12%
438,068 = 1,89%
399,762 = 1,72%
391,756 = 1,69%
362,720 = 1,56%
297,364 = 1,28%
250,914 = 1,08%

TABEL 1 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil t.o.v.
4e kwartaal 4e kwartaal per 31 december 1997 vorig kwartaal

N egt N egt N egt gt N egt

1 (1 ) japan 124 1 415.408 196 3.061.684 602 11.247.947 19.818.035 + 68 + 1.750.230
2 (2 ) Zuid Korea 38 919.148 65 2.063.019 340 9.588.895 18.726.928 + 17 + 1.0S5.681
3 (3 ) China 24 182.731 32 327.384 201 2.366.658 3.156.057 - 2 + 231.017
4 (4 ) Italië 4 68.053 5 86.625 100 2.071.432 2.035.252 -  1 - 7.695
5 (5 ) Duitsland 22 363.580 22 307.555 101 1.727.406 1.722.716 - 5 - 75.573
6 (7 ) Spanje 20 60.112 30 166.679 146 1.175.906 1.170.912 + 9 + 151.781
7 (6 ) Polen 12 143.453 6 76.380 78 948.299 1.155.349 - 9 - 78.481
8 (8 ) Finland 1 16.539 5 172.650 16 794.228 616.934 + 3 + 11.191
» (10) Nederland 13 58.512 33 108.160 183 762.711 452.050 + 16 + 36.018

10 (11) Roemenië 2 12.774 1 6.400 96 727.962 782.416 + 5 + 16.153
11 (9 ) Kroatië 0 0 0 0 38 719.563 915.659 -  1 - 19.834
12 (13) Taiwan 6 87.536 5 73.032 37 638.490 1.089.833 - 3 + 5.264
13 (12) Denemarken 4 96.440 2 14.395 31 609.509 797.757 - 2 - 81.123
14 (17) Noorwegen 11 58.851 20 113.505 75 546.820 327.168 + 5 + 81.423
15 (14) USA 10 26.973 14 24.947 62 530.303 541.355 - 4 - 27.425
16 (16)Oekraine 2 10.447 0 0 30 470.403 598.302 - 2 - 10.447
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Vervolg TABEL 1 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil t.o.v.
4e kwartaal 4e kwartaal per 31 december 1997 vorig kwartaal

N egt N egt N egt gt N egt

17 (15) Rusland 6 41.952 1 3.915 58 446.417 435.154 - 5 - 39.592
18 (18) Frankrijk 1 38.200 3 3.048 17 369.975 283.742 + 2 - 27.952
19 (19)Turkije 5 23.083 11 40.452 48 300.540 305.065 + 6 + 21.711
20 (22) Ver. Koninkrijk 4 84.377 10 168.088 31 255.258 153.716 + 5 + 78.380

Wereld 357 3.887.359 510 6.992.530 2.604 37.997.920 56.621.167 + 92 + 2.982.706

TABEL 2 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil t.o.v.
4e kwartaal 4e kwartaal per 31 decem ber 1997 vorig kw artaal

N egt N egt N egt gt N egt

Vloeibaar gastankers 7 86.225 13 392.682 71 2.300.420 2.796.672 + 10 + 455.713
Chemicaliëntankers 16 152.206 31 436.523 202 2.518.512 2.631.246 + 11 + 313.141
Olietankers 22 336.131 78 2.191.357 330 8.812.820 20.186.355 + 51 + 1.829.327
Overige tankschepen 0 0 0 0 2 9.630 5.800 0 0

Droge bulksehepen 45 731.171 66 1.177.507 355 5.960.125 12.153.042 + 4 + 249.474
Droge bulk/olieschepen 0 0 0 0 4 125.444 250.884 0 0
Droge bulk, overig 4 41.203 5 74.635 14 219.240 362.608 + 3 + 66.196
Vrachtschepen 52 314.483 47 288.827 329 2.534.914 2.374.796 - 9 + 91.393
Pass./vrachtschepen 0 0 0 0 3 36.571 26.201 0 0
Containerschepen 76 1.355.375 36 515.346 344 6.246.732 8.259.854 - 51 - 880.507
Koelsc hepen 9 75.948 9 125.800 45 575.928 418.171 0 + 34.901
Ro-ro vrachtschepen 11 206.326 24 550.914 96 2.003.043 2.973.271 + 11 + 266.038
Pass./ro-ro vrachtschepen 9 94.261 11 164.983 79 962.796 800.712 + 4 + 154.736
Passagiersschepen 13 193.223 28 202.308 112 2,753.687 1.949.565 + 10 - 164.704
Overige droge lading 0 0 0 0 10 87.919 74.238 0 + 990

Subtotaal ladingschepen 264 3.586.552 348 6.120.882 1.996 35.147.781 55.263.415 + 44 +2.416.698

Visserij vangschepen 36 68.128 52 122.788 229 537.463 185.722 + 7 + 53.727
Visserij, overig 3 6.895 0 0 7 24.960 8.892 - 4 - 7.600
Offshore, bevoorrading 4 23.085 23 157.891 62 426.164 173.702 + 22 + 148.257
Offshore, overig 1 27.732 9 469.766 12 928.378 607.837 + 7 + 441.384
Research 2 79.003 1 3.968 22 195.011 100.959 + 1 - 64,801
Slepen/duwen 41 63.294 64 89.275 204 296.264 59.908 + 11 + 11.081
Baggeren 1 6.637 0 0 15 232.329 131.723 - 2 - 7.093
Overig 5 26.033 13 27.960 57 209.570 89.009 + 6 - 8.947

Subtotaal bedrijfsvaartuigen 93 300.807 162 871.648 608 2.850.139 1.357.752 + 48 + 566.008

Totaal 357 3.887.359 510 6.992.530 2.604 37.997.920 56.621.167 + 92 + 2.982.706

TABEL 3 Opgeleverd 
4e kwartaal

Opdrachten  
4e kwartaal

Orderportefeuille 
per 31 decem ber 1997

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N egt gt N egt

Chemicaliëntankers 0 0 0 0 8 42.800 23.300 0 0
Vrachtschepen 10 46.674 16 82.085 51 282.112 195.066 + 4 + 28.510
Containerschepen 0 0 0 0 3 12.802 6.920 0 0
Ro-ro vrachtschepen 1 8.693 0 0 1 8.693 11.591 -  1 - 8.693
Pass./ro-ro vrachtschepen 0 0 0 0 2 15.690 13.000 0 0
Passagiersschepen 0 0 1 4.800 1 4.800 800 + 1 + 4.800
Overige droge lading 0 0 0 0 5 53.759 49.638 0 + 990
Bedrijfsvaartuigen 2 3.145 16 21.275 112 342.055 151.735 + 12 + 10.411

Totaal 13 58.512 33 108.160 183 762.711 452.050 + 1'6 + 36.018
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SWZ 98-05-01
Tip-driven marine propellers and 
impellers - a novel propulsion 
concept
Radojcic, D.
Propellers/Shafting (SNAME)
076820), 199709,1/15, pg-1, nrpg-6, 
dr-8, ENG
Contemporary propulsors in tubes 
(waterjets, nozzles, side thrusters) are 
relatively cumbersome and definitely 
stem from simpler unshrouded installa
tions. For shrouded installations tip- 
driving is almost a natural solution. 
Although a novel concept, the Mecha
nical Tip-Driven Propulsor (MTDP) is 
technically and economically feasible. 
Some noteworthy features of tip-driven 
propulsors are compact design, possi
bly higher efficiency, shrouded propel
ler, contra-rotation in the nozzle for 
steerable installations, etc. The TDP 
operates under undisturbed hydrody
namic conditions resulting in higher ef
ficiency. 0160410; 01501111

SWZ 98-05-02
Interfacing humans/technology 
in competitive shipbuilding
Kuo, C.
ICCAS Int. conference on computer 
applications in shipbuilding (071812), 
1199710, 2, pg-93, nrpg-11, gr-6, dr-2, 
ENG
The paper begins by considering the 
key issues concerning shipbuilding to
day before defining the goal of the 
builders and providers of ships, which 
is to be competitive in meeting clients' 
specifications. Four possible competiti
ve options are examined before the use 
of advances in computer technology is 
selected for attention. Computer appli
cations and human factors are conside
red and attention is then focused on 
the role of interfaces and the use of 
multimedia facilities for the training of 
personnel and improving performance 
via the use of virtual reality techniques. 
0120210; 0320414

SWZ 98-05-03
Fender innovations -  integrated 
torsion arm fenders and other 
progressive designs
Harrison, M.; Cabbitas, R.
Port Technology International 
(002462), 199705/6, pg-157, nrpg-7, 
ta-1, dr-3, ph-5, ENG 
New demands have been placed on 
fender designers with the advent of 
high speed ferries, super post-Panamax 
containersbips and other advanced 
vessels. As well as their traditional role 
of protecting ship and berth, the latest 
and most innovative fender solutions 
will also save ports money, attract new 
business and improve operational effi
ciency. This article includes a recent 
case study of berths in Harwich and

Hoek van Holland for Stena's new HSS 
catamaran ferry and its unique tende
ring requirements. It also reviews the 
process offender design and the expe
rience and in-depth knowledge which 
the fender specialist must possess to 
develop effective systems. 0420130

SWZ 98-05-04
New alloys and service perfor
mance on high speed craft
Philin, I  A ; Ushkov, S.5.; Chaschinov,
V,A.
Propellers/Shafting (SNAME) (076820), 
199709, 1/6, pg-1, nrpg-5, ta-6, dr-3, 
ENG
This paper presents the test results of 
new propeller alloys developed by the 
authors to extend the service life of the 
propellers used on ocean-going hydro
foil craft. Comparative tests of high 
speed propellers cast with a new grade 
of corrosion resistant nitrided steel alloy 
as well as titanium alloys are summari
zed. These propellers have high specific 
strength and corrosion resistance In sea 
water. In addition, the design of these 
propellers was changed to have large 
skew to reduce the cavitation effects on 
the inclined propeller operation. 
0130330; 0160410

SWZ 98-05-05
An alternative method of loca
ting a vessel's centre of gravity 
from inclining experiment results
Sexton-Borrow, B.j.
RIINA conference (076875), 
199709/14, pg-1, nrpg-9, gr-1, ta-8, 
dr-2, ENG
The growing of legislation is increasing 
the demand for stability analysis of 
small craft. Much of the methodology 
is derived from 'big ship' practice in 
that it assesses parameters of the static 
righting lever curve which, in turn, ne
cessitates locating the vessels centre of 
gravity. This is customarily achieved by 
an inclining experiment. The principle 
and calculation are explained' and 
some of the errors which are inherent in 
its assumptions explored. These errors 
are seen as being particularly significant 
when the calculation is applied to small 
craft with high initial stability or which 
exhibit significant changes in submerg
ed geometry at small heel angles. An al
ternative approach is outlined which 
excludes these assumptions. 0150300

SWZ 98-05-06
Water jet propulsion: operational 
experience from large installa
tions
Svensson, R.
Propellers/Shafting (SNAME)
(076820), 199709, 1/1, pg-1, nrpg-6, 
gr-10, ENG
In this presentation some of Kamewa's 
operational experience is discussed, fo

cusing on the following items: accura
cy of power predictions, achieved effi
ciencies, vibration levels and harbour 
manoeuvring. 0160145; 0160418; 
0150400

SWZ 98-05-07
Prediction of the wave wake ge
nerated by a ri ver catamaran
Doctors,
RINA conference (076875),
199709/12, pg-1, nrpg-17, gr-7, ta-2, 
dr-4, ENG
In this paper, an efficient theoretical 
and numerical procedure is presented 
for predicting the wave field behind a 
river ferry. In addition, a series of expe
riments is described, in which wave 
measurements were performed on a 
model catamaran. The wave field 
measured by means of a set of probes 
located at different transverse offsets 
relative to the track of the vessel are 
compared with the theoretical values. 
0150200,01113106

SWZ 98-05-08
Efficient integration of jet drives 
with automotive diesel Si gaso
line engines
Roos, P,W.
RINA conference (076875), 199709/6, 
pg-1, nrpg-8, gr-2, dr-2, ph-1, ENG 
This presentation explains how four- 
stroke automotive diesel and gasoline 
engines of 100 to 350 HP can be effi
ciently integrated with jet drive design 
to form an easily installable package in 
small craft from 5 to 15 meters in 
length. It is shown that the proper se
lection ot jet design and engine com
ponents produce packages obtaining 
better overall efficiency than is possible 
with a propeller for vessel speeds of 
over 25 Kts. 0160145; 0160100

SWZ 98-05-09
Welding on shop primed plates
Leino, K.
Svetsaren (003150), 199803, 53/1, 
pg-29, nrpg-7, gr-7, ta-3, dr-2, ENG 
The shipyards in Finland have establish
ed active and1 dose co-operation with 
shop primer manufacturers, to develop 
new types of shop primer that fulfil the 
requirements relating to corrosion resis
tance and paintability and yet produce 
good welding properties. A project was 
initiated to provide the engineering in
dustry with quantitative information 
about Che weldability of new types of 
shop primer. 0320430

SWZ 98-05-10
Risk analysis of the TRI emissions 
from the shipbuilding, repair, 
and maintenance Industry
Kura, B.; Lea, W.R.; Knecht, A.; McMa- 
nis, K.
Journal of Ship Production (001492),

Kopieën van de hier vermelde 
artikelen zijn tegen betaling ver
krijgbaar bij:

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

Bij bestelling van artikelen dient 
u het SWZ-nummer van hel abs
tract op te geven.
De bibliotheek van het Maritiem 
Informatie Centrum/BÏUD is 
geopend op werkdagen van
11.00 tot 16.00 uur

199802, 14/1, pg-27, nrpg-6, gr-5, 
ENG
This paper explores the use of an adap
tive method of scoring the chemical re
leases taking into consideration human 
and environmental toxicity and the po
tential for exposure. The relative risk of 
typical TRI emissions from the shipbuild
ing, repair, and maintenance industry 
are scored and com oared to other 
sources of TRI emissions. A software 
program for use by the industry to do 
self-scoring was developed by the Envi
ronmental Resources and Information 
Center (ERIC) at the University of New 
Orleans. 0321312

SWZ 98-05-11
Total to use technology, Infra
structure to Increase production 
in North Sea
Oil & Gas journal (002387), 199802, 
96/7, pg-21, nrpg-6, gr-5, dr-2, ph-2, 
ENG
Technology and optimum utilization of 
existing infrastructure and logistics are 
giving a new lease on life to Total 
North Sea oil and gas fields. Although 
these fields are in varying stages of ma
turity, Total will maintain and even bol
ster their production and reserves well 
into the next decade. 0620114

SWZ 98-05-12
An ability of collsion avoidance 
by own ship
tmazu, H.
Intern. Assoc. Institutes of Navigation 
(072500), 199711/46, pg-1, nrpg-8, 
gr-4, ta-5, dr-8, ENG 
First, an evaluation method for ship's 
action for a strategy for collision avoi
dance in congested water is conside
red. Second, the last minute condition 
of a two ship encounter is obtained. 
Some evasive manoeuvres and limiting 
conditions for ship encounters beyond 
which collision 'become unavoidable 
are determined analytically. Numerical 
examples are given for encounters be
tween two ships, and results are pre
sented in a graphical form. 0211010
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Jubileumviering

De redactie wenst u een heel prettige 
jubileumviering toe!

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering 1998 
wordt op 16 mei 1998 gehouden in 
het Golden Tulip Hotel (voormalig At
lanta Hotel) te Rotterdam. De convo
caties hiervoor zijn reeds in het april
nummer van SWZ aan u verzonden. 
Iedereen die zich voor de vergadering 
heeft opgegeven, krijgt de benodigde 
informatie toegezonden.

Annual Dinner The Institute of 
Marine Engineers.
De Vereniging was uitgenodigd iin de 
persoon van de Algemeen secretaris 
voor het bijwonen van het Annual 
Dinner in het Grosvenor House, Park 
Lane, in London.
Samen met de secretaris van WEMT, 
de heer W. Spuyman, is op 13 maart 
op bijzonder plezierige wijze aan het 
diner deelgenomen.
Volgens het Table plan' waren er 736 
personen aanwezig. Men is toch altijd 
weer getroffen door de bijzonder stijl
volle wijze waarop onze Britse vrien
den dit weten te organiseren.

P e r s o n a l i a

Ir. M J .  van der Wal
De twee grootste Rotterdamse repara- 
tiewerven, de Dok-en Werfmaatschap- 
pij Wilton-Fijenoord B.V. en Verolme 
Botlek B.V., beide leden van Wilton- 
Fijenoord Holding B.V., worden sinds 
1 januari 1998 geleid door dezelfde di
rectie: onze voorzitter, ir. M.j. van der 
Wal, is per 1 januari 1998 benoemd 
tot Managing Directer en de heer j. 
van Duuren tot Company Director.

Ing. C.H. Stapel

Metal Treatment Technology B.V. 
(MTT), een organisatie die zich con
centreert op participaties in metaalop- 
pervlakte-behandel ingsbedrijven, 
heeft ing. C.H. Stapel aangesteld als 
nieuwe directeur,
De heer Stapel heeft eerdere directie
functies vervult bij Wilton-Fijenoord en 
de Kopeke Groep. De huidige directie
functie van de heer Stapel bij de Ve- 
com Groep zal hij blijven vervullen.

J.A.D.M. Kouters

Per 1 april 1998 is de heer Kouters, 
Fleet Director en Directeur Nederland 
van P6tO North Sea Ferries, met pen
sioen gegaan. Op 27 maart werd op 
grootscheepse wijze afscheid van hem 
genomen met een receptie iin de ver
trekhal van het hoofdgebouw te Euro
poort. Hij is opgevolgd door de heer 
A.j.T. Bruijn. Na afloop van de receptie 
was er een zeer geanimeerde lunch 
aan boord van het m.s. Norsun. De 
heer Kouters heeft een varende en een 
walperiode doorgebracht bij Ned- 
lloyd, waarna hij bij North Sea Ferries 
aantrad als Chef Technische Dienst.

B a l l o t a g e

Voorgesteld voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP
Ing. R. van Aalderen 
Commercieel-technisch medewerker, 
Niestem Sander B.V., Farmsum 
Korreweg 51A, 9714 AB Groningen 
Voorgesteld door A. Eggens 
Afdeling Noord

Ir. F. van Aertsen
Senior Design Engineer, Van Dam Ma
rine Contracting, Rotterdam 
Lange Herenstraat 155, 2011 LK Haar
lem
Voorgesteld door H, Boonstra 
Afdeling Rotterdam

Ing. N.M. Appel
Surveyor, Germanische Lloyd, Schie
dam
Nieuwenoord 295, 3079 LK Rotter
dam
Voorgesteld door J. Vlaanderen 
Afdeling Rotterdam

F.A.M. Govers
Technical Superintendent, Workships 
Contractors, Rotterdam 
Karrenstraat 41, 5211 EH 's-Hertogen- 
bosch
Voorgesteld door P. Mast 
Afdeling Rotterdam

Ir. P. 't Hart
Stafmedewerker VNSI, Zoetermeer 
Drinkwaterweg 551, 3063 VE Rotter
dam
Voorgesteld door K.P. Kornaat 
Afdeling Rotterdam

Ing, F.A.M. Kuyte
Ass. Project Manager, Oceanco, Al- 
blasserdam
G. van Balenstraat 30, 4942 VG 
Raamsdonksveer 
Voorgesteld door D.M. de Jong 
Afdeling Rotterdam

j.M. van Luijk
Gezagvoerder Spliethoff Beheer B.V., 
Amsterdam
Singel 115, 4382 LN Vlissingen 
Voorgesteld door L. E.K. Verstraete 
Afdeling Zeeland

Ir. P.F. van Terwisga 
Beleidsmedewerker Kon. Marine, Den 
Haag
Lijsterbeslaan 69, 3053 Nj Rotterdam 
Voorgesteld door A.F.C. Carlebur 
Afdeling Rotterdam

Ing. W.B. Wijsmuller
Ondernemer, SIW International, Baarn
Van Reenenlaan 12, 3744 ME Baarn
Voorgesteld door
R.R. Strijland
Afdeling Amsterdam

Voorgesteld voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP
Mevrouw K.M. Aalberts
Student Maritiem Officier, Hogeschool
van Amsterdam
Prins Hendrikkade 189, 1011 TD Am
sterdam
Voorgesteld doorj. Splinter 
Afdeling Amsterdam

Mevrouw L. Appeldoorn 
Student ScheepsbouwkundeTÜ Delft 
Achterom 30, 2611 PP Delft 
Voorgesteld door Hl. Boonstra 
Afdeling Rotterdam

R.T.A. Houtman
Student ScheepsbouwkundeTÜ Delft 
St. janshof 13, 2771 BH Boskoop 
Voorgesteld door B. Boon 
Afdeling Rotterdam

E. de Louwere
Student Maritiem Officier, Hogeschool 
van Amsterdam
Schubertstraat 27, 5011 CA Tilburg 
Voorgesteld door). Splinter 
Afdeling Amsterdam

A.H.j. Mens
Student Scheepsbouwkunde, Hoge
school Haarlem
Floraplein 20c, 2012 HM Haarlem 
Voorgesteld door T. Lantau 
Afdeling Amsterdam

Mevrouw S. Reinders 
Student Scheepsbouwkunde TU Delft 
Bosboom Toussaintplein 65, 2624 DG 
Deltt
Voorgesteld door Hl. Boonstra 
Afdeling Rotterdam

M.H.Schaap
Student Scheepsbouwkunde, Hoge
school Haarlem
Ign. Bispincklaan 3, 2061 EM Bloe- 
mendaal
Voorgesteld door T. Lantau 
Afdeling Amsterdam

M.H.P. deVreede
Student Maritiem Officier, Nova Colle
ge, l|muiden
Gerard Doustraat 2, 1971 XM IJmui- 
den
Voorgesteld door T. Lantau 
Afdeling Amsterdam

A.R. van Walen
Student Scheepsbouwkunde TU Delft 
Daguerrestraat 91, 2561 TP Den Haag 
Voorgesteld door J. van Walen 
Afdeling Rotterdam

Gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP
A. Bloem 
Ir. |.N. Dekker 
W.A. Dekker 
P.C. Disseldorp 
R.H. Klaver
Ing. C.H.M. Machielsen 
j.W. Postma 
Ing. W.|. Postma
H. Slings 
Ing. C. Warbout

Gepasseerd voor het 
BELANGSTELLEND LIDMAAT
SCHAP
j.F.M. Theunisz

Gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP
j.S. Bosch 
M.H. van Gasteren 
V. de |ong
Mevrouw M. Kortekaas 
|.A.G. Schrijen 
j.P.W. Verdaasdonk 
K. van der Wall 
G. Wender 
Mevrouw E, van Wijk
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Het groot vernieuwd Zuiderzee
museum opent met het Klnder- 
eiland
Vanaf 4 april 1998
In 1998 bestaat het Zuiderzeemuse
um 50 jaar. Onder de noemer 'Het 
Groot Vernieuwd Zuiderzeemuseum, 
een halve eeuw verbeelding van het 
verleden' wordt dit gouden jubileum 
het hele jaar door met verschillende 
activiteiten gevierd. De start vindt 
plaats op zaterdag 4 april met de ope- 
ning van het Kindereiland 
door staatssecretaris me
vrouw T. Netelenbos.
Zij maken er kennis 
met het dagelijks 
leven van de be
woners van Ihet 
eiland Marken 
rond 1930. De 
presentatie is 
toegankelijk 
voor klassen 
van de basis
scholen en in de 
weekenden en 
schoolvakanties kun
nen individuele bezoe- 
kertjes er een heerlijke tijd 
beleven.
Het Zuiderzeemuseum bestaat uit een 
buiten-en binnenmuseum. Het bui
tenmuseum geeft een beeld van het 
dagelijks leven tussen 1880-1930 met 
130 woningen, winkels, werkplaatsen, 
een haven en een natuurgebied. Van
af 1 juli is de combinatie met het ver
bouwde binnenmuseum weer moge
lijk. Zeven eeuwen Zuiderzeegeschie- 
denis komen hier tot leven in tentoon
stellingen over o.a. visserij, schepen, 
waterhuishouding en inpoldering, 
handel en transport over water en de 
walvisvaart. Het museum is dagelijks 
geopend van 10.00-17.00 uur (in juli 
en augustus t/m 19.00 uur). Bezoe
kersinformatie is verkrijgbaar via tel. 
0228.318260 (automatische infolijn) 
of 0228.351111 (secretariaat).

Marine Museum/Kasteel Huize 
Doom
16 mei-277 september 
Van 16 mei tot en met 27 september 
1998 organiseert het Marinemuseum 
in samenwerking met Kasteel Huis 
Doom de tentoonstelling 'Unsere Zu- 
kunft liegt, auf dem Wasser, herinne
ringen van Wilhelm II aan zijn keizerlij
ke marine’.
In 1998 is het precies 100 jaar geleden 
dat keizer Wilhelm II (1859-1941) 
dankzij een omvangrijke vlootwet 
vorm kon geven aan zijn maritieme 
ambities op de wereldzeeën. In 1898 
nam de Rijksdag, het Duitse parle
ment, dankzij de inspanningen van

Alfred von Tirpitz (1849-1930) een 
vlootwet aan.
Na de Frans-Pruisische ooriog (1870- 
1871) ontstond onder leiding van Ot- 
to von Bismarck (1815-1898) en het 
leger het 'nieuwe Duitsland'. De vloot 
had bij deze ontwikkeling geen enkele 
rol gespeeld. Tot het aftreden van Wil
helm in 1918 zou de 'Kaiserliche Mari
ne' een cruciale rol in het Duitse de
fensiebeleid spelen.

Delf Sall' 98, het Zellfeest van de 
Eeuw
3-8 juli
Van 3-8  juli 1998 zal voor de derde 
keer in successie DelfSail worden geor
ganiseerd, na eerder te zijn gehouden 
in 1986 en 1991. Direct naast het 
stadshart van Delfzijl worden schepen 
geaccommodeerd met een diepgang 
tot 10 meter, terwijl ook de jachtha
ven in dezelfde havenkom is gesitu
eerd.
De jaarlijkse zeilwedstrijden van inter
nationale, Europese brandweerteams 
zullen in 1998 in Delfzijl worden ge
houden. Deze wedstrijden beginnen 
op 2 juli 1998 en zullen op zaterdag 4 
juli finishen in de haven van Delfzijl tij
dens DelfSail'98.
Het is een grote eer, dat deze interna
tionale brandweerploegen tijdens 
DelfSail'98 hier hun wedstrijden zullen 
houden.

Informatie: Jeannette Blijdorp-jonker, 
prmanager Delfsail'98,
Tel: 0596.616655, fax: 0596.630898.

Safe cargo handling in ports, 
conference
23-24 Rotterdam, The Netherlands
Contact: Cargo Systems and Ports' 
Safety Organizatïon,
Stuart Fryer, tel: +44.171.9764001, 
fax:+44-171.9764001.

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

Met dankaan het Maritiem Informatie 
Centrum

June 1998

1-4 London, UK
Shipping & maritime law (i prac
tice, international seminar
Contact: Hawksmere pic.
Tel:+44.171.8248257, 
fax: +44.171.7304293, 
e-mail: bookings@hawksmere.co.uk.

2-5 Stockholm, Sweden
ASME Turbo expo -  land, sea and 
air, 43rd ASME gas turbine and 
aero-englne congress and exhibi
tion
Contact: ASME, Blair A. Becker.
Tel:+1.403.2615352, 
fax: +1.403.2615230, 
e-mail: beckerb@novaintl.com.

7-10 Venezuela:
SPE International conference on 
health, safety and environment 
in oil and gas exploration and 
production, technical conference 
and exhibition
Contact: Society of Petroleum Engi
neers.
Tel:+44.1 71.4874250, 
fax:+44.171.4874229,

9-19 Hamburg, Germany
I.A.L.A. conference Et exhibition
Contact: International Association of 
Lighthouse Authorities.
Tel:+33.1.34517001, 
fax: +33.1.34518205, 
e-mail: aismiala@easynetfr).

15-16 Sydney, Australia
WISE up to Ekranoplan GEMS,
3rd International workshop on 
WIGs
Contact: The Institute of Marine Engi
neers, Sydney Branch, Laurie Prandoli- 
ni.
Tel: +61.2.9878, 
fax: +61.2.98784559, 
e-mail: sbimare@msn.com.

16 London, UK
Salvage and wreck removal 
Contact: IBC, Michelle Bonterre. 
Tel:+44.171.4532107, 
fax: +44.171.4532117.

16-18 Southampton, UK 
SeaWork 98, exhibition and busi
ness forum
Contact SeaWork 98, Kathryn Robbie. 
Tel: +44.171.1329825335, 
fax:+44.1 329.825330, 
e-mail:
100657.201@compuserve.com.

17-18
5th International Lloyds Ship
ping Economist Reefer conferen
ce
Contact: LLP, Helen MacKay,
Tel:+44171 5531111, 
fax:+44.171.5531363.

17-19 Ottawa, Canada 
Mari-Tech 98, conference
Contact: The Canadian Institute of 
Marine Engineering, Gerry Lanigan. 
Tel: +1.613.8281319, 
fax:+1.613.8287907, 
e-mail: services@milsystems.com.

17-19 Hannover, Germany 
Euronav 98
Contact: RIN, 1 Kensington Gore, Lon
don SW7 2AT, UK.
Tel: +44.171.5193031, 
fax:+44.171.5193131, 
e-mail: rindii@atlas.co.uk.

22-23 La Jolla, California, USA 
The 1998 Tanker conference
Contact: America! Petroleum Institute, 
1220 L Street NW, WASHINGTON DC 
20005, USA

22-24 Liverpool, UK 
Computer technology In w el
ding.
Contact: TWI, Rachel Wall.
Tel:+44 1223 891162, 
fax: +44 1223 894363.

23-24 Oslo, Norway
Is there a better way to regulate 
the shipping industry? Two day 
conference
Contact: LLP Ltd.
Tel:+44.171.5531301, 
fax:+44-171.5531 111.

25-27 Hong Kong, China
2nd Conference for new ship and 
marine technology Into the 21st 
century.
Contact: The Hong Kong Institute of 
Engineers etal., Michael K.F. Lee 
Fax: +852.2573.6966, 
e-mail: leemkf®,netvlgator.com.

26-27 Newcastle, UK
Ship Databases workshop
Contact: Dept, of Marine Technology, 
Newcastle University, Dr. Buxton.
Tel:+44.191.2226712, 
fax:+44.191.2226712, 
e-mail: i.l.buxton@newcastle.ac.uk.

30 June-1 July Arlington, Virginia, USA 
Condition based maintenance 
symposium
Contact: American Society of Naval 
Engineers (ASNE), Unda Constantine. 
Tel:+1.703.4163606, 
fax:+1.703.8367491, 
e-mail: asnehq.asne@mcimail.com.

Openingstijden Marinemuseum: Di/ 
Vrijdag 10.00 - 17.00 uur, za/zondag 

13.00 - 16.30 uur en in juni, juli 
en augustus ook op maan

dag 13.00 - 17.00 uur. 
Toegangsprijzen: 

Volwassenen ƒ  7.50, 
kinderen (5-15
jaar) ƒ  4.00, C|P 
en 65+ ƒ  6.50, 

I museumjaar- 
kaart gratis.
Rondleiding op 
afspraak.
Informatie Kasteel 

Huis Doorn: di/za 
geopend 10.00 -

17.00 uur. Tel: 
0223.657602/657534.
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■ Bergingen en 
Wrakopruimingen
Takmarine B.V.
Covert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel. 010-5921966 
Fax 010-5927772 
E-mail: takmarine@wxs.nl

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

■ Conditionering van kleppen en 
zittingen
Bos Smit's Renair R V 
Sluïsjesdijk 1 31, Rotterdam 
Tel. 010-2990870 
Fax 010-4950276

■ Dekwerktuigen en 
startluchtcompressoren
Van Eijle 
Postbus 129 
3130 AC Vlaardingen 
Tel. 010-2485630

■ Dakwerkzaamheden
Takmarine B.V.
Goveirt van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel. 010-5921966 
Fax 010-5927772 
E-mail: takmarine@wxs.nl

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

■ Maritieme Dienstverlening
Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel. 010-5921966 
Fax 010-5927772 
E-mail: takmarine@wxs.nl

■ Naval Architects Consulting 
Engineers
Groenendijk & Soetermeer 
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 GD Rotterdam 
Tel. 010-4130852 
Fax 010-4130851

■ 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

■ 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 5817 
Bordewijkstraat 4 
2280 HV Rijswijk 
Tel. 070-3955555 
Fax 070-3996274

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

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

FWZ, Federatie van Werknemers 
in de Zeevaart 
Heemraadsingel 323 
30Z3 drt Rotterdam 
Tel. 010-4771188 
Fax 010-4773846 
Telegramadres: Zeecentra

HME, Vereniging Holland Marine
Equipment
Postbus 138
2700 AC Zoetermeer
Tel. 079-3531149
Fax 079-3531155
E-mail hme@fme.nl

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

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

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Reddingmaatschappij 
Haringkade 2, l|muiden 
Teil. 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 
iviamenesseriaan i ao, Kotieraaru 
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

VNS1, Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie 
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer 
Tel. 079-3531165

■ Waardevolle adressen 
Scheepsfinanciering
NeSec Scheepsfinancieringen 
Nassaukade 1 
2281 XA Rijswijk 
Tel. 070-3194747

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

■ Vertaa lbureaus
Uitgeverij SRT 
Postbus 8203 
3301 CE Dordrecht 
Tel. 078-6179117 
Fax 078 - 6186802
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Verschijnt nu op alle schepen. Overal.

, “ Mobil Rood” is de enige kleur d ie u nodig
)  h e e ft v o o r al uw  v e tto e p a s s in g e n  aan  

boo rd . D it s yn th e tis che  sm ee rve t, met u its te kend  
prestatievermogen, heeft to t vele enthousiaste reacties 
geleid in verband met zijn bescherming tegen zeewater, 
ro e s t en co rro s ie . Onze w e te n sch a p p e rs  hebben  
Mobilith SHC 460 zodanig ontw ikkeld dat het in al uw 
dek - en m a ch in e kam e rw e rk tu ig e n  to e g e p a s t kan

w o rd e n . Van de noordpool tot de evenaar zullen uw 
m a c h in e s  beter presteren en een langere levensduur 
h e b b e n . U hoeft zich niet langer zorgen te maken als u 
“ ro o d ” z ie t. Een snelle blik en u weet dat uw werktuigen 
b e s c h e rm d  zijn. Overtuig uzelf waarom wij “Mobil rood” 
in  d e  sch ijnw e rpe rs  zetten. Als u uw "Mobil rood” 
v e tm o n s te r nog niet ontvangen heeft, neem dan contact 
o p  m e t M ob il Marine Sales op +31 (0) 10 2818400.

H C  460
form ance 
tic grease

Mobil The energy
to make a difference.



The Raytheon Anschutz gyro 
compass Standard 20 is the first 
gyro compass which has been 
type approved for ships navigat
ing at up to 70 knots.
Ultimate heading accuracy under 
conditions of high speed and 
fast manoeuvers is achieved by 
the dynamic speed error 
correction.

Areas of application:
fast ships
ships using
-ARPA equipment
- ARPA/ECDIS overlay
-track control systems (DNV-W1)
-frequent change of manoeuvers

A / Raytheon Electronics

Rivium Oostlaan 23 
2909 LL Capelle a/d IJssel 
The Netherlands 
Tel. 010 -4 4  71 222 Fax 010 - 44 70 760 
e-mail: navylle@euronet.nl

Raytheon Anschütz GmbH
Postfach 1166 
D-24100 Kiel 
Germany
Tel +49-4 31-3019-0 
Fax+49-4 31-30 19-291 
e-mail:ReceptionDE@raykiel.com 
http://www.raytheon.com
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