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Piraterij, wat doen we er aan?

2

H e e l wat zeevarenden hebben te ma
ken gehad met piraterij. Meestal be
perkt het zich tot het stelen van trossen
of het afpersen van geld en persoonlijke
bezittingen; in sommige gevallen gaan
de zeerovers er van door met het schip
om de lading ergens te verkopen. )e
kan je voorstellen dat bemanningen
zich vaak vertwijfeld' afvragen waarom
daar zo weinig tegen gedaan wordt. De
Verenigde Staten hebben geen oor
logsschepen in de Chinese Zee om pi
ratenschepen met kruisraketten te ver
nietigen. Zulke acties blijven beperkt tot
'terroristen' die Amerikanen naar het le
ven slaan. Wel is gesuggereerd ontwik
kelingslanden waar veel piraterij voor

zijdelingse activiteiten van provinciale
bestuurders, douane, etc. Soms be
kruipt je wel het gevoel dat het werk
van Bimco en het International Maritime Bureau (IM B) in Kuala Lumpur en
de publiciteit die laatstgenoemd bu
reau daaraan geeft, meer gewicht in de
schaal leggen dan diplomatieke acties,
als die er al zijn. Daar hoor je immers
nooit wat over.
Een probleem bij piraterij is dat regerin
gen (vaak) weinig effectieve hulp kun
nen geven. Schepen rapporteren een
aanval soms niet uit angst voor vertra
gingen als gevolg van het daarop vol
gende onderzoek of voor repercussies
indien de havenautoriteiten de piraterij

komt, geld te geven om dat kwaad
beter te kunnen bestrijden. Cynici wer
pen tegen dat meergeld het alleen mo
gelijk maakt de zeerovers nog beter te
bewapenen. In landen als China, Soma
lië en Indonesië zouden overheidsin
stanties er namelijk passief en mogelijk
zelfs actief bij betrokken zijn.
Westerse regeringen hopen met diplo
matie die landen te overtuigen dat zij er
iets tegen moeten doen. Dat neemt
tijd, maar zo hoopten zij in o.a. Brazilië
enig succes te boeken. Rio de janeiro
blijft evenwel een van de grootste risicohavens. Inmiddels overweegt China
te pogen een einde te maken aan deze

gedogen, zo niet er bij betrokken zijn.
Bij een beroving op zee heeft het nau
welijks zin de autoriteiten in de volgen
de haven in te schakelen, want die was
sen hun handen in onschuld. Daardoor
is het vaak onmogelijk tijdig bewijs te
verzamelen om de piraten te kunnen
veroordelen, zo die inderdaad opge
pakt kunnen worden.
Dank zij financiële steun van de ITF (de
internationale federatie van zeevaren
den) ten bedrage van $220.000 voor
een periode van twee jaar, heeft het
IMB nu een Rapid Response Investigation Service opgezet. Experts zullen na
een aanval in de eerstvolgende aan-

loophaven een onderzoek aan boord
doen, de slachtoffers assistentie verle
nen en medewerking verlenen aan de
instanties die de zaak willen en kunnen
behandelen. Zo hoopt men sneller be
wijzen te verzamelen voor een eventu
ele rechtszaak, Door aan te tonen dat
bepaalde overheidsdienaren betrokken
waren bij een overval op een schip of
de verkoop van de lading er van, hoopt
IMB tevens ammunitie te verzamelen
om de desbetreffende regeringen on
der druk te plaatsen er tegen op te tre
den.
De Zwitserse Marine Risk Management
Group kwam bovendien afgelopen juni
met het voorstel voor gewapende inter
ventie binnen 24 uur na een overval op
een schip. Het bureau zou daarvoor
een snel vliegtuig en Britse oud-militairen inschakelen en beweerde reeds
tweemaal met succes te hebben inge
grepen in Azië. Velen betwijfelen even
wel of dergelijke acties wel het juiste
antwoord zijn op zeeroverij. Regerin
gen kunnen bezwaar maken, terwijl ge
wapende acties zwaardere tegenmaat
regelen van de piraten kunnen
uitlokken. Daar staat tegenover dat naar horen zeggen- piraten nooit Russi
sche schepen op volle zee zullen aan
vallen, omdat de bemanningen zwaar
bewapend zijn. Beter zou het zijn in
dien Westerse landen met toestem
ming van de betrokken kuststaten mari
neschepen ter beschikking stellen om
te patrouilleren in riskante gebieden.
Vele zeerovers beschikken evenwel over
schepen die sneller zijn dan de patrouil
leboten van de marines.
IMO doet weinig aan piraterij

Hoewel er binnen IMO regelmatig over
gesproken wordt, doet de organisatie
weinig effectiefs aan de bestrijding van
piraterij. Het blijft voornamelijk beperkt
tot cursussen hoe bemanningen er mee
moeten omgaan en wat zij kunnen
doen om hun schip zo veilig mogelijk te
maken. Nu is het voor IMO ongetwij
feld moeilijk er iets effectiefs tegen te
doen. De organisatie is meer ingericht
voor het oplossen van technische en
nautische problemen. IMO wil evenwel
transponders invoeren op schepen vanSCHIPAWERfa*ZEE NOVEMBER 1996

af 300 CT waarmee automatisch de
identiteit en positie wordt doorgegeven
aan walstations. Zou het niet mogelijk
zijn de transponders ook te gebruiken
in de strijd tegen zeerovers? Met een
druk op een knop zou het apparaat een
voorgeprogrammeerde
boodschap
kunnen uitzenden dat het schip wordt
aangevallen door piraten. Er moeten
dan natuurlijk wel walstations komen
nabij gebieden waar schepen het mees
te risico lopen.
Transponders zullen niet alleen berich
ten aan walstations doorgeven. Andere
schepen in de buurt kunnen die ook
opvangen. Men verwacht dat daardoor
de onderlinge communicatie ter vermij
ding van gevaarlijke situaties gemakke
lijker wordt. Men weet immers de iden
titeit van het andere schip. Er is dan ook
sprake van aanpassing van de uitwijkbepalingen ter voorkoming van 'VHFassisted' aanvaringen. Nederland en de
internationale federatie van kapiteinsvereningingen zijn grote voorstanders
van herziening en vinden zelfs dat het
de hoogste tijd is er aan te beginnen.
Maar binnen IMO wil men eerst over
meer ervaring met transponders be
schikken. Wel wil IMO bekijken of er ge
reserveerde routes voor snelle schepen
kunnen komen, zoals reeds 15 jaar be
staan in Hongkong en China en daar
naar tevredenheid zouden werken. Ook
in dat geval is een herziening van de
verkeersregels op zee noodzakelijk.
Veel andere zaken aanhangig bij IMO

Niet alleen de transponder krijgt IMO's
aandacht. Ook de 'black box' staat in
de warme belangstelling. Zo'n appa
raat zou al in 2002, wanneer er een her
zien Solas moet komen, op nieuwe passagiersveerboten geïnstalleerd moeten
worden. Wanneer andere typen sche
pen aan de beurt komen, is nog onze
ker. De navigatie-subcommissie van
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IMO heeft wel
overeenstemming
bereikt over het in
voeren van ver
plichte
aanmel
ding door schepen
aan walstations in
de
straat
van
Dover en in de VS
langs de noord
oost- en zuidoost
kust. Van het vrij
willige MAREP, in
1979 geïntrodu
ceerd in de straat
van Dover, zou na
melijk maar 25%
tot 30% van de
passerende sche
pen gebruik maken. In de VS wordt
aanmelding verlangd om een, met uit
sterven bedreigde walvissoort te be
schermen tegen aanvaringen met sche
pen. Het Maritime Safety Committee
van IMO moet een en ander nog goed
keuren, wat in december kan gebeu
ren. Over een nieuw verkeerssysteem
bij Istanbul en in de zee van Marmara
kon afgelopen zomer nog geen voor
uitgang worden geboekt. Wel kwamen
de kuststaten langs de straat van Malakka overeen gezamenlijk te zullen reage
ren op voorstellen voor verbeterde
scheepvaartroutes.
In de strijd over de elektronische zee
kaart heeft de rasterkaart opnieuw ter
rein gewonnen. Formeel mogen alleen
vectorkaarten gebruikt worden op een
schip met ECDIS, maar voor vele gebie
den zijn die voorlopig niet beschikbaar.
De navigatie-subcommissie gaat er nu
mee akkoord rasterkaarten te gebrui
ken, mits er ook papieren kaarten aan
boord zijn. De vlaggestaat moet dan
bepalen welke dat moeten zijn, zodat
er ruimte kan zijn voor beperking bij
medewerking van de Scheepvaartin
spectie. Ook andere onderwerpen krij
gen aandacht bij IMO. Zo wordt ge
dacht aan herziening van Annex II van
Marpol voor chemicaliëntankers. De
weinig controversiële taak de Annex
duidelijker te maken is reeds verricht,
maar over meer ingrijpende verande
ringen zijn de meningen verdeeld. |apan zou de huidige Annex voldoende
vinden, maar er zijn ook partijen die het
mogelijk willen maken een 'universele'
tanker te ontwerpen die zowel ruwe
olie als chemicaliën kan vervoeren. Daar
tussenin zitten degenen die enkele in
het oog lopende verschillen tussen An
nex I en II willen laten verdwijnen,
waardoor bijvoorbeeld alle nieuwe che
micaliëntankers van een dubbele romp
moeten worden voorzien. Ook willen
die het huidige systeem met vijf catego
rieën voor de graad van mogelijke zeeverontreiniging terugbrengen naar

drie. Eind 1997 kwam reeds een wijzi
ging van Solas tot stand ten aanzien
van de veiligheid van bulkschepen lan
ger dan 150 meter. Nieuwe schepen
die ladingen vervoeren met een dicht
heid vanaf een ton per kubieke meter,
moeten vanaf 1 juli 1999 voldoende
sterk zijn om het vollopen van elk wille
keurig ruim te kunnen overleven onder
alle beladings- en ballastsituaties. Voor
reeds bestaande schepen is er een over
gangsperiode, min of meer in overeen
stemming met de reeds ingevoerde re
gels van de classificatiebureaus. Het
zinken, vorig jaar, van de 146 meter
lange 'Leros Strength', waarbij de gehe
le bemanning omkwam, heeft wel tot
gevolg dat de veiligheid van bulksche
pen op de agenda van IMO blijft staan.
Volgend jaar moeten er verder regels
komen over de uitstoot van C 0 2 en
NO» door schepen, waarnaast er ge
werkt wordt aan zaken als contaminatie
van kustwateren door ballastwater,
richtlijnen over verstekelingen (ter voor
koming van het 'eeuwig' meevaren er
van, omdat zij nergens aan land kun
nen), het smokkelen van drugs en on
getwijfeld nog verschillende andere za
ken. Als er één VN-instantie is die
resultaten behaalt, is het ongetwijfeld
de IMO. Niet alleen door nieuwe regel
geving, maar ook door vereenvoudi
ging van bestaande regels. Zo heeft
IMO reeds successen behaalt bij de po
gingen het aantal formulieren voor inen uitklaren te verminderen en te stan
daardiseren.
Een succes is ongetwijfeld ook de invoe
ring van de ISM-code per 1 juli 1998.
Begin dit jaar waren er alarmerende be
richten dat vele schepen niet zouden
beschikken over het ISM-certificaat per
1 juli. Dat blijkt enorm mee te vallen.
Van de 50 schepen die in juli in het Ver
enigd Koninkrijk werden geïnspecteerd
en die over zo'n certificaat moesten be
schikken, bleken er slechts drie niet aan
de eisen te voldoen.
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M A A N D

pdracht en
De Hoop Lobith bouwt ka bel leg
ger Sea Spider
Scheepswerf De Hoop Lobith heeft
van Van der Stoel Shipping te Haren
opdracht gekregen voor de bouw van
een kabellegger, die de naam Sea Spi
der zal krijgen. Het schip is geschikt
voor het leggen van zowel zware
stroomkabelverbindingen als glasvezelkabelinstallaties en zowel voor het
werken op diep water als voor het
aanlanden in ondiep water.
De afmetingen worden:
Lengte o.a.
86,1 Om.
Lengte w.l.
82,32 m.
Breedte mal
24,00 m.
Holte
5,50 m.
Diepgang
2,00 - 4,30 m.
Draagvermogen op 4,30 m
50001.
Het schip wordt uitgerust met een car
rousel van 24 m diameter, 4 m hoog
en een capaciteit van 4800 t. Het car
rousel wordt aan dek opgesteld, waar
ook nog een vaste kabeltank van 14 m
diameter en eveneens 4 m hoog
wordt geplaatst.
Het schip krijgt een dynamic positio
ning systeem, klasse 2.
De verdere uitrusting omvat o.a. een
dekkraan met een capaciteit van 15 t
op 26 m en op het achterschip een Aframe van 301op 2 m resp. 201op 10
m, alsmede een 'knuckle boom' kraan.
De machine-installatie is dieselelektrisch: twee hoofdsets met Cummins
Wartsilà motoren, type 16V170A, van
elk 2080 kW, en twee hulpsets met
Cummins Wartsila motoren, type
6L170A, van elk 780 kW.
De Sea Spider wordt voorzien van
twee roerpropellers van elk 1200 kW
onder het achterschip, eenzelfde roerpropeller in intrekbare uitvoering on
der het voorschip en een 1100 kW
boegthruster. De snelheid op volle
diepgang is 10 kn.

M A R I T I E M

De accommodatie wordt ingericht
voor 51 personen.
De kiel van bouwnummer 373 is op
12 september gelegd; de oplevering
moet op 1 maart 1999 plaatsvinden.
Wagenborg Shipping participeert in
het project en zal het nautisch ma
nagement verzorgen.

FSW

bouwt

gastanker

voor

Anthony Veder
Frisian Shipyard Welgelegen in Harlingen heeft van Anthony Veder in Rot
terdam opdracht gekregen voor de
bouw van een gastanker.
Het schip wordt voorzien van één ge
ïsoleerde druktank met een totale inhoud van 1250 m3. De tank is geschikt
voor een temperatuur van -40°C en
een druk van 18 bar, een nieuwe com
binatie in de vloot van Anthony Veder.
De hoofdafmetingen worden:
Lengte o.a.
79,40 m.
Breedte mal
13,80m.
Diepgang
4,00 m.
Draagvermogen
16001.
Voor de voortstuwing wordt een die
selmotor van 1800 kW ingebouwd,
die het schip een dienstsnelheid van
12,5 kn zal geven.
Het schip, bouwnummer 512, moet in
het najaar van 1999 worden opgele
verd.
Het is voor het eerst in vijf jaar dat An
thony Veder weer een schip in Neder
land bestelt. De rederij liet drie sche
pen in China bouwen en heeft daar
nog twee 5350 m! ethyleentankers in
aanbouw (zie SWZ 2-98, blz. 7; van de
daar genoemde drie opties is er inmid
dels een verklaard, de beide andere
opties staan nog open).
Bij de beslissing om de recente op
dracht bij FSW te plaatsen, gaf het
door de werf gepresenteerde ont
werp, gemaakt in nauwe samenwer
king met Conoship International, de
doorslag.

Fig. 1. Artist's impression van de kabellegger Sea Spider.

Harlingen

krijgt opdracht van

HAM
Scheepswerf Sr Reparatiebedrijf Harlin
gen heeft van HAM bagger- en water
bouwkundige werken in Capelle a/d
IJssel opdracht gekregen voor de
bouw van een waterinjectievaartuig.
Het schip, bouwnummer 210, krijgt
als afmetingen:
Lengte o.a.
circa 43,60 m.
Lengte 1.1.
35,15 m.
Breedte mal
10,00 m.
Holte
4,20 m.
Ontwerpdiepgang
2,90 m.
De dwarsscheepse injectiepijp achter
het schip wordt gevoed via twee
langsscheepse pijpen in de zijden. Het
geheel vormt een ll-vormige con
structie, die in het voorschip scharnie
rend op de romp is aangesloten. De
persleidingen van de twee injectie
pompen zijn aangesloten op een
crossover tussen de beide aansluitpunten op de romp. De pompen worden,
evenals de in straalbuizen draaiende
schroeven, aangedreven door de
hoofdmotoren. Deze hebben een ver
mogen van elk ongeveer 750 kW. Zij
geven het schip een snelheid van 11
kn.
De oplevering moet volgend jaar juni
plaatsvinden.

Maaskant boekt opdracht voor
mossel kotter
Maaskant Shipyards in Bruinisse gaat
voor Myti Mussels in Bangor, Wales,
een mosselkotter bouwen, die de
naam Mytilus BS-449 krijgt.
De afmetingen van het schip (bouw
nummer 557) zijn:
Lengte o.a.
27,25 m.
Lengte reg.
24,30 m.
Breedte mal
7,50 m.
Holte
3,50 m.
Diepgang leeg
1,25 m.
Diepgang max.
2,30 m.
Het rondspant schip is ontworpen
voor de kustwateren van de Ierse Zee
en wordt voorzien van een bulbsteNOVEMBER 1998 SCHIPBWERF4*ZEE

ven. Voor de voortstuwing worden
twee Cummins dieselmotoren van elk
220 kW (330 PK) geplaatst, die
schroeven in wing nozzles aandrijven.
Het schip krijgt twee ruimen en een
vaste portaalmast met vier gieken. Het
voorste ruim heeft een demontabele
spoelinrichting. Na het spoelen wor
den de mosselen naar het achterruim
getransporteerd.
De spoelpomp, met een capaciteit van
1700 m3/h, staat opgesteld in de
voorste machinekamer, waar zich ook
de achttrommelige lier bevindt. De
pomp en de lier worden ieder aange
dreven door een Cummins dieselmo
tor van 157 kW.
Het schip zal voldoen aan de eisen van
de Sea Fish Industry Authority en de
Maritime and Coastguard Agency.
De oplevering moet volgend jaar mei
plaatsvinden.

Twee Delta Tugs 1600 besteld
IHC Delta Shipyard te Sliedrecht heeft
van de Belgische Ondernemingen |an
de Nul opdracht gekregen voor de
bouw van twee Delta Tugs 1600, stan
daard boten met een L o.a. x B o.a. x
H = 16,50 x 5,18 x 2,40 m. Voor de
voortstuwing worden twee Caterpillar
motoren van 296 kW ingebouwd.
De boten, met de bouwnummers 969
en 970, moeten nog dit jaar worden
opgeleverd,

Metz bouwt casco voor Denemar
ken
Scheepswerf Metz op Urk bouwt in
opdracht van een Deense visserijwerf,
onder bouwnummer 112, het casco
van een kleine trawler. De afmetingen
zijn: L o.a. x B x H = 21,80 x 6,50 x
3,20 m.
De oplevering moet nog dit jaar plaats
vinden.
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Breedte mal
Holte
Diepgang mal
Draagvermogen

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

Munteborg
De 9000 tdw metende multipurpose
containercarrier Munteborg heeft op
27 augustus het bouwdok bij
Scheepswerf Bijlsma in Lemmer verla
ten. Het schip, bouwnummer 682,
wordt gebouwd voor Wagenborg
Shipping en is nummer vijf uit een se
rie van acht .zusterschepen. De opleve
ring was gepland voor half oktober en
zal dus inmiddels hebben plaatsge
vonden.
Het eerste schip van de serie, de Markborg, is beschreven in SWZ 3-97, blz.
40.

Nemuna
Bodewes Scheepswerven in Hoogezand heeft op 19 september het multi
purpose vrachtschip Nemuna, bouw
nummer 584, te water gelaten. Het
schip, een 4200 tdw standaard schip,
wordt gebouwd voor de Duitse rederij
Böse. De oplevering was gepland te
gen het einde van oktober en zal dus
inmiddels hebben plaats gevonden.

p l e v e r i n g e n
Trijntje
Maaskant Shipyards in Bruinisse heeft
op 25 juli de mosselkotter Trijntje
WYK-3, bouwnummer 525, opgele
verd aan Muschelfischereibetrieb Adrian Leuschel uil Niebüll in Duitsland.
De thuishaven is Wyk op het eiland
Föhr voor de westkust van Sleeswijk
Holstein. Het schip is door de Seeberufsgenossenschaft gecertificeerd voor
'Küstenfischerei'.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a.
42,90 m.
Lengte l.l.
39,30 m.
Breedte mal
10,00 m.
Holte
2,85 m.
Diepgang leeg
1,05 m.
Diepgang max.
1,90 m.
Cross tonnage
350.
Het schip heeft twee ruimen, met
daartussen een derde ruim met een
spoelinrichting.
Er wordt met vier gieken gevist, voor
zien van automatische uitzetcilinders
en constant tensioning,
De elektronisch/pneumatisch bedien
de Maaskant mossel/uitkaplier heeft
acht trommels en wordt via een ZF
keerkoppeling aangedreven door een
Caterpillar motor type 3406C Dl-T,
van 147 kW bij 1800 tpm.
De vangst komt direct in twee bakken,
aan SB en BB, terecht. Daar welt water
uit twee spoelkoppen het zand, slik en
losse tarra van de mosselen weg. Die
worden vervolgens via een transport
band, waar ze onder een zeewaterdouche doorgaan, en een watergespoelde pijp naar een van de met zee
water gevulde ruimen gevoerd.
De spoelpomp, met een capaciteit van
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Fig. 3.De mosselkotter Trijntje (toto: Flying Focus).
1700 m3/h, staat in het voorschip op
gesteld en wordt aangedreven door
eenzelfde motor als de vislier.
Tijdens zaadvissen of grote transpor
ten kan ook het spoelruim als volwaar
dig mosselruim worden gebruikt. Het
is daartoe uitgerust met dezelfde voor
zieningen als de beide andere ruimen;
bovendien is de spoelinrichting wegneembaar gemaakt, waartoe alleen de
water- en hydrauliekaansluitingen
hoeven worden losgekoppeld.
Indien voor de wal met een grijper
moet worden gelost, worden de gie
ken opgetopt. Daarvoor zijn aan de
portaalmast twee aparte lieren aange
bracht. Verder moeten dan de rijdraden waarover de uitkapkarren rijden,
worden gevierd. Voor het later weer
spannen van de rijdraden is een aparte
lier op het achterschip geplaatst. Tij
dens het vissen worden de uitkapkar
ren verreden door middel van vier lie
ren in de transverse van de voormast.
Het geheel wordt van de brug af be
diend.
Voor de voortstuwing zorgen twee
Caterpillar dieselmotoren, type 3412C
DI-TA, elk 294 kW bij 1475 tpm, die
via Reintjes keerkoppelingen, type
WAF 343, reductie 3,571:1, de Promarin schroeven aandrijven, die in
Van de Ciessen 'wing nozzle' straalbuizen met een diameter van 1050 mm
draaien. De 'high skew' schroeven ge
ven in combinatie met de wing nozzles een uitstekend voortstuwingsrendement bij lage geluidniveaus.
Verder zijn een Caterpillar hulpset van
105 kVA en Caterpillar havenset van
65 kVA (in geluiddichte omkasting)
geïnstalleerd.
In het voorschip zijn een Weka boegjetinstallatie, 360° draaibaar en ge
voed door de spoelpomp, en een We
ka hydraulisch aangedreven dwarsschroetvan 103 kW aangebracht.
De accommodatie bestaat uit vier
tweepersoons hutten.

Chinguitty
Damen Shipyards in Gorinchem heeft
eind juli de Stan Tug 2608 Chinguitty,
bouwnummer 4754, overgedragen
aan de Port Autonome de Nouakchott
in Mauretanië.
De hoofdafmetingen zijn: L o.a. x B
o.a. x H = 26,20 x 8,03 x 4,05 m, de

diepgang achter is 3,20 m en de waterverplaatsing 3051.
Voor de voortstuwing zijn twee Cater
pillar motoren, type 3508B TA/A, van
elk 745 kW bij 1600 tpm, geïnstal
leerd. Via Reintjes tandwielkasten, re
ductie 5,421:1, drijven zij de vaste
schroeven aan, diameter 1900 mm,
die in straalbuizen draaien. De proeftochtsnelheid is 12,5 kn, de paaltrek
31,51.
Er zijn twee Caterpillar hulpsets ge
plaatst van elk 60 kVA.
De uitrusting omvat een Kraaijeveld
sleeplier, 101bij 10 m/min., een sleephaak, SWL 450 kN, en een Effer dekkraan van 6,151op 2,8 m. Verder is er
een dieselgedreven brandblusinstallatie, met één monitor, capaciteit 200
m J/h.
Het schip heeft een bemanning van
acht personen en is door Bureau Veri
tas geklasseerd voor 'Coastal Waters'.

Cora (water
Breko B.V. in Papendrecht heeft op 22
augustus de IM O type II chemicaliëntanker Coralwater, bouwnummer

10,90 m.
6,55 m.
5,00 m.
3.3001.

Strijklijn boven basis
13,50 m.
Cross tonnage
1.835.
Het schip is geklasseerd door Lloyd's
Register, met Ice Class 1C notatie. Het
voldoet tevens aan de voorschriften
van het ADNR.
De Coralwater is dubbelwandig, met
2 x 6 L-vormige ballasttanks, en heeft
2 x 6 gecoate ladingtanks met een to
tale inhoud van 3.150 m3, alsmede
twee sloptanks van elk 20 m3, die aan
dek staan opgesteld.
In de lading- en sloptanks zijn verwarmingsspiralen aangebracht, waar waterglycol doorheen circuleert.
In elke tank is een Marflex deepwell
pomp geplaatst met een capaciteit
van 70 m3/h bij 75 mwk.
Inerten van de tanks gebeurt met stik
stof uit flessen.
Voor de voortstuwing is een ABC mo
tor geïnstalleerd, type 6MDZC, 1235
kW bij 900 tpm, die via een Masson
omkeerkast, reductie 3,947:1, de vijfbladige schroef (diameter 2300 mm)
aandrijft. Deze installatie geeft het
schip een snelheid van 11 kn.
Verder zijn er twee hulpsets van 280
kVA en een noodset van 98 kVA, alle
met Cummins motoren en Stamford
generatoren.
Voor verwarmingsdoeleinden is een
thermische olie systeem geïnstalleerd
met een Konus ketel.

Vechtborg
Bodewes Scheepswerf Volharding
Foxhol heeft op 3 september de multipurpose containercarrier Vechtborg,
bouwnummer 331, overgedragen
aan Wagenborg Shipping. Het is het

Fig. 4. Chemicolièntanker Coralwater (toto: Fotobureau Ben Wind).
5761, opgeleverd aan Coralwater
C.V., onderdeel van de Clearwater
Groep in Papendrecht.
Het casco was door Clearwater aange
kocht, nadat de oorspronkelijke op
drachtgever failliet was gegaan, en
werd door Breko afgebouwd.
De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a.
93,44 m.
Lengte l.l.
89,08 m.

eerste van een serie 8700 tdw sche
pen, waar wij in een volgend nummer
meer aandacht aan zullen schenken.

RW S88
Damen Shipyards Hardinxveld heeft
op 10 september het patrouillevaar
tuig RWS 88, bouwnummer 1532,
opgeleverd aan Rijkswaterstaat
SCHIP»IVERFa»ZEE NOVEMBER 1998

zuigers van 4000 m3, die de werf voor
deze opdrachtgever heeft gebouwd.
Het zusterschip Sand Fakon is be
schreven in SWZ 7/8-98, blz. 31.

Radepoort

Fig. 5. Het patrouillevaartuig RtVS 88 (foto: Van der Kloet Fotografie en Video).
De afmetingen zijn L o.a x B mal x H =
18,47 x 5,00 x 2,49 m en de maxi
mum diepgang 1,35 m.
Er zijn twee MAN motoren geïnstal
leerd, type D2842LE, elk van 520 kW
bij 2300 tpm, die het vaartuig een
proeftochtsnelheid van 34 km/h geven.
De uitrusting omvat o.a. een Effer dekkraan van 37 tm. Het geluidniveau in
de stuurhut is dankzij een flexibele op
stelling slechts 67 dBA.

Neptune SO-715
Scheepswerf Metz en Machinefabriek
Hoekman op Urk hebben op 12 sep
tember de trawler Neptune SO-715
opgeleverd aan de Ierse reder Oglesby. In een volgend nummer hopen wij
meer aandacht aan dit schip te beste
den. Voor enkele voorlopige gege
vens, zie SWZ 7/8-98, blz. 6.

Ganda
Bodewes Binnenvaart B.V. in Millingen
a/d Rijn heeft op 16 september het
binnenvaart containerschip Ganda,
bouwnummer 867, opgeleverd aan
de firma C-Trans, die het schip onder
Belgische vlag in de vaart brengt.
Het schip zal voornamelijk worden ge
bruikt voor het vervoer van containers,
maar het is ook geschikt voor bulkladingen. Het schip heeft een certificaat
voor continu-vaart.
De Ganda is van het type River Liner
1145 E en heeft als afmetingen:
Lengte o.a.
110,00 m.
Breedte o.a.
11,45 m.
Breedte binnenzijde den
10,10 m.
Holte
3,65 m.
Laadvermogen op 3,20 m
circa 26001.
Diepgang max.
3,55 m.
Kruiplijnhoogte boven basis
circa 6,60 m.
Het ruim heeft een inhoud van onge
veer 3285 m3 en biedt plaats aan 208

containers (TEU).
De hoofdmotor is een Cummins die
selmotor, type KTA 50-M2, van 1177
kW bij 1800 tpm.
De boegschroef van 331 kW heeft een
diameter van 1200 m.

Capo Vaticano
Damen Shipyards in Gorinchem heeft
in september de ASD Tug 3110 Capo
Vaticano, bouwnummer 7915, opge
leverd aan Cafiero Navigazione srl. in
Napels. Twee jaar geleden leverde Da
men aan deze opdrachtgever al een
boot van hetzelfde type: de Citta' della
Spezia (SW Z 9-1996, blz. 4/5).
In vergelijking met zijn voorganger
heeft de Capo Vaticano een grotere
holte, 4,80 in plaats van 4,40. De
diepgang achter is nu 4,76 m en de
waterverplaatsing 6591.
De voortstuwingsinstallatie van beide
boten is gelijk en de snelheid en de
paaltrekzijn nagenoeg gelijk.
Naast de twee Deutz hulpsets is nu
ook een havenset van hetzelfde fabri
kaat geplaatst.
De dekuitrusting, twee sleeplieren,
een sleephaak en een dekkraan, is ge
lijk, maar de brandbluscapaciteit van
de tweede boot is veel geringer: één
Sihi pomp van 600 m3/h bij 10 bar,
aangedreven door de BB hoofdmotor,
en twee monitoren van elk 300 m3/h
in plaats van een capaciteit van 2 x
1200 m!/h op de eerdere boot.
Een ander verschil is dat de Capo Vati
cano geen boegschroef heeft.
De boot is door RINA geklasseerd.

Fig. 7. De containerteeder Rodepoort (foto: Flying Focus).

Volvox Terranova
IHC Holland in Kinderdijk heeft medio
oktober de sleephopperzuiger Volvox
Terranova, bouwnummer CO 1214,
overgedragen aan Van Oord ACZ UK
Ltd. Met een hopperinhoud van
20.000 m3is het schip de grootste zui
ger die IHC tot dusver heeft gebouwd.
Met een totaal geïnstalleerd vermo
gen van 29.519 kW heeft de Volvox

laadtijd van de hopper bij middelfijn
zand bedraagt 61 minuten.
Voor het dumpen van de lading is een
nieuw type bodemdeuren toegepast.
Het dubbelschroefschip wordt voort
gestuwd door motoren van 11.800
resp. 10.800 kW. Daarmee wordt een
geladen snelheid van 16,3 kn bereikt.
Deze relatief hoge snelheid is mede
mogelijk door een speciale bulb, in
combinatie met een praamvormig

Sand Fulmar
Scheepswerf De Merwede heeft op 17
september de grindzuiger Sand Ful
mar, bouwnummer 675, opgeleverd
aan de Engelse South Coast Shipping
Company uit Southampton. Het is de
laatste van twee gelijke sleephopper-

Fig. 6. Zijaanzicht van de Rrvertiner I I 45 Ganda.
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Tille Shipyards in Kootstertille heeft op
23 september de containerfeeder Radepoort, bouwnummer 318, opgele
verd aan Armawa Shipping Ei Trading
in Haren. Het schip is van het type
Conofeeder 300 (zie de Ijsseldijk in
SWZ 5-98, blz. 40) en is uitgerust met
twee 40 t kranen. Hierdoor is het
draagvermogen iets kleiner dan van
de Ijsseldijk, namelijk ongeveer 33401.

Lengte o.a.
159,80 m
Lengte 1.1.
154,00 m
Breedte mal
29,00 m
Holte
12,80 m
Het schip is uitgerust met een hoofd
zuigbuis aan SB en een tweede zuig
buis aan BB, beide met een diameter
van 1200 mm. De mond van de sleepkop is voorzien van hogedruk dubbele
waterjets. De hoofdzuigbuis is voor
zien van een onderwaterpomp, aan
gedreven twee elektromotoren van elk
2500 kW. De baggerdiepten zijn 40,
70 en maximaal 105 m. Voor het be
handelen van de enorme lengte aan
zuigbuis bij de maximale baggerdiepte is een extra tussenbok voorzien. De

Fig. 8. De sleephopperzuiger Volvox Terranova (foto: Sea Sky Martin).
Terranova tevens van alle baggersche
pen ter wereld het hoogste vermogen.
Ook de korte periode tussen bestel
ling, in december 1996, en oplevering
is voor IHC - voor dit type schip - een
record.
De hoofdafmetingen van het schip
zijn:

achterschip met scheggen. De verstel
bare schroeven draaien in straalbuizen.
Verder zijn geïnstalleerd: een diesel
motor van 5400 kW, alsmede twee
boegschroeven en een hekschroef, al
le drie van 1500 kW.
De accommodatie is ingericht voor 40
personen.

Bureau Veritas heeft het schip geklas
seerd.
Verdere bijzonderheden van de Volvox Terranova zijn niet voor publicatie
vrijgegegeven.

De schepen, die S-gracht gaan heten,
zullen alle in het jaar 2000 onder Ne
derlandse vlag in de vaart worden ge
bracht.

Wijsmuller bestelt twee boten in

Rederijnieuws
Spliethoff bestelt tien schepen
De Amsterdamse rederij Spliethoff's
Bevrachtingskantoor B.V. heeft bij drie
verschillende werven in japan en Po
len in totaal tien schepen besteld.
Het betreft multipurpose tweendeck
schepen, die voortborduren op het
concept van de A-grachten en de Egrachten. Met een draagvermogen
van 20.000 t zijn zij echter flink wat
groter en met een dienstsnelheid van
circa 20 kn ook aanzienlijk sneller. Bo
vendien zal ieder schip met vijf sideloaders worden uitgerust, waardoor zij
speciaal geschikt zijn voor papierladingen. Daarnaast kunnen zij alle andere
droge ladingen, inclusief 'heavy lifts'
vervoeren.
Als hooldmolor krijgt ieder schip een
Wartsila Diesel, type 6L64, met een
vermogen van 12.000 kW.

Cammell Laird heavy lift contract
forSmit
Smit Transport & Heavy Lift, a Smit In
ternational company, has won a con
tract to perform heavy lift services at
Cammell Laird's Birkenhead facility in
the UK. The operation, scheduled for
early October, is required for the con
version of the Peregrine VII into a drill
ship.
The task involves lifting and position
ing the drilling vessel's 900 tonnes drill
floor, measuring 20 m x 16 m. The lift
will be performed by the floating
sheerlegs Taklift 4, which will be rig
ged with a 30 m flyjib for this assign
ment. The lift will be undertaken in the
yard's "wet" basin.
Currently, Taklift 4 is busy on Smit's
contract to install a new navigation
system in Swedish waters - required as
a result of the construction of the Oresund Fixed Link between Copenhagen
and Malmo.
This contract calls for the installation of
six new lighthouses and eight new ra
dio -beacons in waterdepth of 8-11 m,
in the re-aligned Flinte Navigation
Channel, followed by the re- position
ing of four existing towers. Each struc
ture has a concrete gravity base, provi
ding a platfonn for a steel tower. The
largest in the series has a weight of
1,600 tonnes.
Taklift 4 arrived at Malmo on August
26 and immediately commenced the
two-week lifting programme. The
sheerlegs is installing the towers at a
rate of one per day, picking up each
tower in turn from the Malmo fabrica
8

Spanje
Voor het LNC terminal project, waar
over vorige maand in Maand Mari
tiem werd bericht, heeft Wijsmuller nu
twee terminal sleepboten besteld bij
de Noord-Spaanse werf Astilleros Zamacona S.A.
De boten krijgen de volgende afme
tingen:
Lengte o.a.
30,83 m.
Breedte mal
9,50 m.
Holte
5,10/6,10 m.
Ontwerpdiepgang
3,80 m.
De voortstuwingsinstallatie wordt ge
leverd door Niigata Engineering Co. in
Japan en bestaat uit twee dieselmoto
ren, type 6L26HLX, van elk 1471 kW
bij 750 tpm, flexibele koppelingen,
'speed modulating dutches', asleidin
gen met universele koppelingen, en
roerpropellers met een vaste schroef in
een straalbuis.
Met deze installatie moet een proef-

tion yard. The towers are held in the
Taklift 4's hooks for the 12 km voyage
to location, with the base of each to
wer lowered Into the water by 2.5 m
in order to reduce weight. On loca
tion, Taklift 4 lowers and fine-positions
the structures onto prepared seabed
foundations, and a diving team dis
connects the slings. Each operation
demands great accuracy, with the re
quired tolerance specified at ± 25 cm.
In July 1999, the 1,200 tonnes lift ca
pacity sheerlegs Taklift 7 will reposition
the four existing markers.
Recent activities involving Smit's
sheerlegs fleet included the visit by
Taklift 4 and Taklift 7 to Stavanger in
July. On behalf of Kvaemer Rosenberg,
the two sheerlegs installed the three
legs of the Siri Mobile Production Sys
tem (a converted jack-up being prepa
red for service in Danish waters).
This was a demanding assignment as
each leg (with a weight of up to 800
tonnes) has a length of 105 m. Taklift
7 was rigged with the 130 m long
boom for the dual lifts. Installation re
quired the lowering of each leg into a
hull housing only 25 mm wider than
the leg itself. Smit's Engineering De
partment produced custom-designed
upending, lifting and support frames
for the novel requirements of the pro
ject. These allowed the legs to be pick
ed up just above their centres of gravi
ty, providing the necessary control
and precision for placement.
Smit has a close association with this
project In April, Taklift 4 and the
24,000 dwt submersible heavy trans
port barge Giant 2 visited Stavanger

tochtsnelheid van 12 kn worden be
reikt en een paaltrek van 50 t vooruit
en 451achteruit.
De uitrusting omvat o.a. twee sleeplieren, voor en achter het dekhuis, en
een brandblusinstallatie met twee mo
nitors. De brandbluspompen worden
aangedreven door de motoren van
twee van de drie hulpsets. De capaci

teit van de pompen is 600 m3/h bij
135 mwk.
Voor de zeskoppige bemanning zijn
vier hutten beschikbaar.
Lloyd's Register treedt op als klassebureau.
Beide boten moeten voor het einde
van 1999 worden opgeleverd.

Fig. 9. Zijaanzicht van de Wijsmuller sleepboten voor Trinidad.

for an earlier phase of work. Giant 2
performed the load-out and float-off
of the 4,500 tonnes Siri deck and Tak

lift 4 lifted a series of eight modules.
Informatie: Peter Manneke, Smit, The
Netherlands -Tel: 010.4549911

Fig. I. Taklift 4 and Taklift 7 lifting one of the Siri MPS' three legs.
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The effect of bow flare on deck wetness
Dr ir)./. Blok is werkzaam bij het MARIN en Ir H. Vermeer bij het DCC van het Ministerie van Verkeer (i W aterstaat

Introduction

Shipping of water may pose a problem
for the operational performance of a
number of ship types. There exists for
instance a great variety of workships
where due to their task assignment the
exposed deck should form a stable and
safe, and therefore dry, working plat
form. The intact stability of the vessel
might also be endangered due to water
trapped on deck such as is the case with
a deckwell on smaller fishing vessels or
a deckcargo of pipes on supply vessels.
A more general problem is the water
tight integrity of the exposed deck, the
closing appliances and the superstruc
ture. This becomes prominent for ships
having a forward superstructure such as

Figure I.

heavy-load ves
sels and more in
particular the lash
barge carriers.
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In an attempt to
produce a predic
I
tion method for
the amount of
water that may
2Ca - 4 . 1 0 m
be shipped over
the bow a simpli
A
fied mathemati
cal model has
been developed.
In order to acqui
re some notion of
its accuracy initial
calculations have
been carried out
on the basis of
data obtained by
2Cft»4 .2 S a
two previous se
ries of model
tests. The results
of this comparis
on have been re
ported in referen
/ I
ce [1].
The experimental
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data of the first
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series of model
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tests supplemen
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ted by the corre
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sponding calcula
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data
are
presented in Fi
Figure 2
gure 1.
The model in question was a bulk car
ve motion exceeds the freeboard. Both
rier with vertical sides and a full round
parameters are strongly influenced by
ed form of bow. All the measurements
swell-up phenomena. The relative mo
have been carried out at a speed of ap
tion is affected by the dynamic swell-up
proximately 17 knots in regular head
caused by the vertical oscillation of the
waves. The experimental data of the se
ship in waves.
cond series of model tests comple
The freeboard is affected by the static
mented by the corresponding calcula
swell-up, primarily the ship's own wave
ted data are presented in Figure 2. The
system, resulting in a correction of the
model in question was the same bulk
geometrical freeboard giving a reduced
carrier with vertical sides, however, with
effective freeboard Fe. The effective
a fairly sharp wedged form of bow. All
freeboard in the second series of tests is
the measurements have been carried
determined from the mean value of the
out at a speed of approximately 12
relative motion in waves, which
knots in regular head waves.
procedure is to be preferred. In addi
It should be noted that shipping of
tion to this method (Fe,) an alternative
green water may only occur if the relatimethod (Fe2) has been applied for the
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count of a series of model experiments
with the same aim as the present study.
In the referenced paper [3] the author
proposed a semi-empirical formula for
the estimation of the volume of water
shipped over the bow per oscillation in
the early stage of deck wetness for the
vessel with forward speed in head wa
ves. This approximation will also be ap
plied in the present study for the purpo
se of a comparison.

I S h ip s p e e d v

W ave d i r e c t i o n

Mathematical model

The amount of water shipped per oscil
lation can be determined from an inte
gration of the local positive flux (see Fi
gure 3) over the length x of the
exposed deck. The total result can be
represented as follows:

TOP VIEW OF EXPOSED WEATHER DECK

äbüoca

y

freeboard.
Computation of shipping of water
quantities in irregular waves poses a
rather complicated problem from the
mathematical point of view because
the V-response is in a non-linear way
dependent on wave height. Reference
[1] gives some procedures to calculate
the average volume of shipped water
per time unit in an irregular seaway.
However these procedures need further
evaluation and validation which is outs
ide the scope of this paper.
Model experiments

In order to validate the mathematical
model with respect to the influence of
bow flare on the amount of water ship
ped over the bow, a systematic series of
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Figure 3.

with

first series of tests, where the effective
freeboard is determined from the bow
wave In still water, thereby producing
less accurate results.
It is observed that the agreement be
tween the experimental data and the
calculated data in the second series of
tests is relatively better than in the first
series of tests. This may probably be at
tributed to diffraction phenomena
which are not explicitly included in the
mathematical model and which were
more present on the full bow of series 1
than on the wedge shaped bow of se
ries 2.
The mathematical model takes into ac
count the ship's speed, which is of ma
jor importance, the orbital velocity in
the wave, the surge motion and the ef
fect of flare. The results of model experi
ments and corresponding calculations
presented in the present paper aim at a
more thorough investigation of the ef
fect of the surge motion and the effect
of a systematic variation of bow flare on
the quantity of water shipped over the
bow. This third series of tests has been
carried out using the same model as in
the previous test programmes, provi
ded with three different bow forms.
The results of these model experiments
have been reported in reference [2],
From a small scale literature survey [1] a
limited amount of information on the
subject in general could be gathered.
Specific information on shipping of wa
ter in terms of volumes however is very
scarce. In this context it is interesting to
note reference [3] which gives an acNOVEMBER 1998 SCHIP»WERFd»ZEE
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in which V, represents the contribution
as a result of the ship's speed, V2 the
contribution as a result of the orbital ve
locity in the wave, V3 the contribution
due to the surge speed and V4the con
tribution from the flare. A possible con
tribution as a result of the pressure
height, associated with the instantane
ous waterlevel above the deck has been
ignored.

experiments was carried out, reported
in [2],

(6)

Three model bow shapes were de
signed that would all fit to the same
bulkcarrier aftbody used for the fore
going two series of model experiments.
The bow shapes featured a systematic
variation of flare as shown in Figure 4.
The link between the forms was the la
teral angle that the section at station 20
made with the vertical at the level of
the forecastle deck. The respective ang
les were 15, 30 and 45 degrees and the
rest of the flare shape was made in pro
portion. It should be noted that the un
derwater hull forms were kept the same
so as to obtain the same ship motions
for all three variants. A variation in flare
angle, retaining the same fineness of
the waterlines, results accordingly into
a corresponding variation of the stem
angle.

with the restriction that Se/Fe < 1.1,
which indicates that the approximation
formula is valid only for the initial stage
of shipping of water, in which the relati
ve motion is only just exceeding the

The amount of water that would come
on board constituted the most impor
tant quantity and for its measurement
the "catch-tank" approach was taken.
For this purpose the forecastle deck was

The slope of the waterline of the expo
sed deck, defined by (3, and the flare in
the transverse direction and the longi
tudinal direction, defined by respective
ly a, and a,, are explained in Figure 3.
The alternative expression for the
amount of water per cycle of oscillation
for a vessel with forward speed is accor
ding to Tasaki:
- V=V2vTeSe2(Se/Fe-1)5'2
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made open leaving only the ship's side
intact to the level of the forecastle deck,
and a collecting tank was built into the
model so that any water that would
come on deck would be trapped in the
tank. A couple of high discharge pumps
in the aftbody of the model pumped
the water to a measuring vessel on the
carriage to avoid that the model would
sink deeper and alter trim and inertia
properties.
The experiments were all done in the
seakeeping basin, measuring 100 x 24
x 2.5 m in length, width and waterdepth, on a self-propelled, self-steered
model. For the validation of the mathe
matical model one speed (12 knots)
and regular waves would suffice. Bes
ides the amount of water, records were
also made of the relative motion at va
rious stations along the bow. Because
the computational model determines
the amount of water from the relative
motion which in turn comes from the
basic ship motions, the validation of the
relative motion was also a necessity. In
addition to the routine measurement of
the wave elevation in front of the mo
del the longitudinal horizontal ship mo
tion - surge - was measured as it might
play an important role in the analytical
model.
Shipping of water can only take place if
and where a relative motion exceeds

Figure 4.

the local freeboard height. The transfer
function of relative motion acts as a
sharply peaked filter, like its main com
ponent of pitching. Expressed in terms
of wave length, water would only be
shipped if the wave length to shiplength ratio would be within the 1.0 to
1.4 range. Apart from the wave length
dependency the influence of wave am
plitude was also quite dramatic. Ob
viously, shipping of water is a threshold
crossing problem and a slight increase
in relative motion would manifold the
amount of shipping water, which is cle
arly shown in Figure 5.
For the execution of the tests this
meant a great emphasis to be laid upon
the accuracy of ship speed, incident
wave properties and the measure
ments. A considerable effort was ex
pended on trial runs to determine the
'window of relevant parameters' to be
adopted for the full measurement runs.
As it turned out all three bow forms
could be tested in regular waves of al
most the same height without the
amount of caught water becoming un
measurable (either too much or too lit
tle). In view of the great difference in
bow form this is not just an obvious re
sult. Measurements of relative motions
were harmonically analyzed to extract
the mean value and to determine the
first order transfer function.

Presentation of results from model ex
periments and computations

The results of the experiments and the
computations can be compared to one
another at various levels i.e. motions,
relative motions and the amount of wa
ter trapped in the 'catch-tank'. The lat
ter is of course the most significant for
the present study and constitutes the
main result. Figure 5 shows the compa
rison for the three bowforms and for
the three different wave heights. It ap
pears at a glance that a comparatively
small change in wave height alters the
amount of water dramatically. The data
obtained from the model experiments
are shown as fully drawn lines, the data
obtained from the present computa
tion method are also shown. Some of
the data coincide quite well, others
show considerable discrepancies. As a
side-step the method of Tasaki [3] has
also been applied to the present bow
forms. Although the Tasaki formula had
been derived from experiments on a
different hull form it would be interest
ing to investigate the generality of Tasaki's method. The data thus obtained are
also shown in the same diagrams and
although some of the computation
points concur with the experimental
measurements, the correlation with the
experiments is generally not as good as
for the present more comprehensive
computational method.
Discussion and conclusions

ila tiv *

a c tio n

w ire s

2.56

£

Bow I - F l a r e 15*

£

Bosi II - F U n

30*

£

a

Bow III - F l a r a 45*

In addition to the effective relative verti
cal motion, the effective freeboard and
the frequency of encounter the pheno
menon of shipping of water is affected
by ship speed, the surge motion, the
orbital wave motion and the ship's fla
re. Calculations and model experiments
have shown that ship speed governs
the process of shipping water to a great
extent and that in fact the other para
meters mentioned are of lesser import
ance.
Obviously wave height and frequency
of encounter (or conversely wave
length) are of paramount importance,
as Figure 5 shows at a glance.
The surge motion contributed only 1
percent to the amount of shipped wa
ter and from a practical point of view
this parameter may be disregarded in
deck wetness calculations at normal
ship speeds.
The orbital wave motion contributed,
depending on the wave height, ap
proximately 20 percent to the amount
of shipped water and may consequent
ly not be ignored in the lower ship
speed regime.
Systematic calculations with the out
lined mathematical model showed that
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the amount of water can be reduced by
a percentage as much as 15 percent for
a transverse flare angle of 45 degrees.
However, the model experiments have
shown that the increase of flare did not
substantially reduce the amount of wa
ter that came on deck and it is evident
that the favourable effect of flare is can
celled by a substantial increase of the
width of the exposed deck near the
ship's bow. Tasaki reported the same
tendencies i.e. increasing quantities of
shipped water close to resonance con
ditions for excessive flare and a con
stant rate or minor decrease of quanti
ties of shipped water close to the
limiting values of the range of wave
length to shiplength ratios where ship
ping of water occurs. For illustration
Tasaki's results are reproduced in Figure
6.

Generally speaking it can be observed
that Tasaki has used the dominating ef
fect of ship speed on shipping of water
and presented an approximate formula
for shipping of water quantities which is
only applicable for a low rate of ship
ping of water and the ship having a
moderate speed.
So, contrary to expectations bow flare
does not have a dramatic influence on
the amount of green water, that is ta
ken over the bow. Yet in the less severe
seaways where spray is more of a prob
lem bow flare is important to keep the
deck dry.
Considerations on future work

A mathematical prediction of the quan
tity of shipped water as a secondary ef
fect possesses the inherent property of
being a rough approximation because

Als u vand aag voor 16.00 uur belt,
hebt u hem m orgen in huis: onze uit
gebreide catalogus. Een overzichtelijk
boekwerk van 36 pagina's w aarin u
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the phenomenon is very sensitive to
fluctuations both in the effective free
board and the effective relative motion.
Instead of extending the mathematical
model to oblique waves it is more effec
tive to apply this prediction instrument
for the particular case of longitudinal
waves in comparative studies of this
phenomenon. Therefore future investi
gations should concentrate on the de
velopment of an improved method for
the estimate of the effect of swell-up on
both freeboard and relative motion, see
e.g. reference [4], Additionally an empi
rical correction factor, defined by ship
form parameters, may be evaluated
compensating for the discrepancy be
tween experimental data and the
corresponding computations due to
e.g. diffraction phenomena.
Shipping of large amounts of green wa
ter and the associated dynamic loads
that may endanger the watertight inte
grity of the superstructures and the
closing appliances on the exposed
deck, is a stochastic phenomenon with
the complication of being a typical th
reshold crossing problem. Studies in
the field of impact pressure induced by
shipping of water and investigations
dealing with deterioration of the stabili
ty characteristics due to water on deck
should necessarily be carried out in
conjunction with the associated statisti
cal properties of such random events,
see e.g. reference [5],
In addition this requires a sound and
fundamental approach of the problem
in the probabilistic sense.

h wave height (double amplitude)
k wave number
L
ship length
r
wave amplitude
s, local amplitude of effective relative
vertical motion
Se amplitude of effective relative verti
cal motion at fore perpendicular
Te period of encounter
v
shipspeed
V volume of shipped water per oscil
lation
Xo surge amplitude
e
phase difference between wave
motion and relative vertical mo
tion
e„ phase difference between surge
motion and relative vertical mo
tion
X wave length
w wave circle frequency
(rte frequency of encounter
R e f e r e n c e s
[11 H. Vermeer, Prediction of the amount of
shipping water, Report R 218 of the N ether
lands Maritim e Institute, Dec. 1980.
[2] J.J. Blok, M odel tests In waves to investigate
shipment of water over the bow, Report No.
04750-1-ZT of the Netherlands Ship Model Ba
sin, Aug. 1983.
[3] R. Tasaki, On the shipping w ater in head w a
ves, journal of the Society of Naval Architects in
japan, Vol. 107, July 1960
(In Japanese, Neth. translation J. Bongenaar)
[4J J.J. Blok and J. Huisman, Relative motions
and swell-up for a frigate bow. The Naval Archl
tect, July/Aug. 1984.
fS] W .A. Cleary Jr., Load Lines - the lever of safe

Nomenclature

ty, Transactions of the Society of Naval Archi

B(x) local half breadth of exposed deck
Fc local effective freeboard

tects and M arine Engineers, Vol. 83, 1975.
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Tunis van Luut UK-224

...
-

Fig. J, De Tunis van Luut (foto: hlameeteman).

M aaskant Shipyards in Stellen
dam heeft op 18 full het vissers
vaartuig Tunis van Luut, b ou w
n u m m e r 521, overgedragen aan
Zeevlsserijbedrijf T . de Boer 6t Zn.
B.V. o p Urk. Het is het eerste schip
dat in ons land speciaal voor de
'seinenet' en 'd ubbeltraw lnet' vis
serij is geb o u w d .
Deze beide vismethoden worden voor
al in de Skandinavische landen, maar
ook in Schotland, sinds jaren met suc
ces toegepast. De seinevisserij is een
aangepaste versie van de snorrevod vis
serij. Ook enkele Nederlandse onderne
mers passen deze methode al een aan
tal jaren toe met daarvoor aangepaste
schepen.
De methoden worden geïllustreerd in
de figuren 1 en 2, die grotendeels voor
zichzelf spreken. Bij de dubbeltrawlnetvisserij worden de twee netten door
drie lijnen (met drie lieren) voortge
sleept. De buitenste lijnen zijn beves
tigd aan de scheerborden, de middelste
aan de zogenaamde klomp (centrumgewicht of sleepgewicht). Dit gewicht
is tussen beide netten aangebracht en
houdt de bodempees aan de grond.
Beide vismethoden onderscheiden zich
door een relatief gering benodigd1
voortstuwingsvermogen (en dus lage
brandstofkosten) en door een uitste
kende kwaliteit van de vis.
16

Het ontwerp voor de UK-224 is ge
maakt door Scheepsbouwkundig Bu
reau Herman jansen in Monnickendam, op basis van een bestaand casco
uit voorraad.
De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a.
33,55 m.
Lengte l.l.
29,65 m.
Breedte mal
7,50 m.
Holte hoofddek
3,90 m.
Diepgang achter
4,42 m.
Waterverplaatsing
472 t.
Gross tonnage
331
INDELING

Boven het hoofddek heeft het schip
over het grootste deel van de lengte
een bovendek, met daarop de hut van
de schipper en een iets verhoogd stuur
huis, zodanig dat er over de schippers
hut heen uitzicht naar achter is.
Op het bovendek bevinden zich van
voor naar achter: de ankerlierruimte, de
vangstverwerkingsruimte, de accom
modatie met een tweepersoons en een
vierpersoons hut (beide met eigen was
tafel), messroom en kombuis en verder
een portaal met de trap naar het stuur
huis, de trap naar de machinekamer,
een toilet en een douche. Naast de ac
commodatie loopt aan SB een gang die
de vangstverwerkingsruimte verbindt
met de achter de accommodatie gele
gen lierruimte. Achter de lierruimte is
een open dek.

De langsscheepse indeling onder het
hoofddek is:
- Voorpiek voor waterballast.
- Hulpwerktuigenruimte, waarin o.a.
de dwarsschroefruimte en daarach
ter twee drinkwatertanks (SB en BB).
Dit compartiment is door een water
dichte deur verbonden met het vol
gende.
- Sorteerruimte en visruim, door een
geïsoleerde schuifdeur verbonden.
- Schakelbordruimte, met onderin en
in de zijden gasolietanks. Dit com
partiment is door een waterdichte
deur verbonden met het volgende.
- Machinekamer, met onderin aan SB
een vuile olie tank tussen twee dro
ge tanks en aan BB een smeerolietank, een droge tank, een vuilwatertank en een voorraadtank voor
hydraulische olie.
- Nettenruim, met stuurmachinekamer.
De tankinhouden (100%) zijn:
Gasolie
50 m3.
Smeerolie
0,5 m3.
Hydraulische olie
1,5 m3.
Vuile olie
4 m3.
Drinkwater
15 m3.
Vuil water
4 m3.
Waterballast
12 m3.
V1SSERU-INSTALLAT1ES

Voor de seinevisserij staan onder het
bovendek op het hoofddek twee seineSCHIP* WERFdeZEE NOVEMBER 1998

lieren in cascade opstelling. Elke lier
heeft een draadberging van 4000 m
draad van 44 mm doorsnede. De seinekabelrollen zijn aan een geleideconstructie onder de nettenrolfundatie be
vestigd, dusdanig hoog dat men onder
de seinelijnen kan werken. Langs de geleideconstructie kunnen de rollen tij
dens het vissen van SB naar BB worden
gestuurd en vice versa. Het heen en
weer bewegen gebeurt elektrisch en
wordt van het stuurhuis uit geregeld.
Het systeem stelt de schipper in staat
het schip beter op koers te houden.
N.B. op het algemeen plan zijn de blokken
zowel in de midden positie als in de SB
resp. BB positie getekend. Het gaat ech
ter slechts om één stel blokken.

De seineblokken zijn van zowel trek
kracht- als lijntelmeting voorzien. Tij
dens het halen of vieren kan de schip
per de lijnsnelheid in m/min. aflezen.
De drie trawllieren staan op het boven
dek opgesteld, direct achter het stuur
huis. Elke lier heeft een draadberging
van 1000 m draad van 22 mm doorsne
de. De dubbele trawlnetten worden ge
sleept door de twee buitenste lijnen via
geleideblokken aan dek en visblokken
aan de portaalgalg op het achterdek als
mede door de middelste lijn via een
blok op dek en een centraal draaiblok
achter de nettenrolopstelling. Ook voor
deze visserij zijn trekkracht- en lijntelsensoren op de blokken aangebracht.
Om de afstand tussen de scheerborden
te kunnen controleren, zijn sensoren
aan de borden bevestigd. Microfoons
onder het schip ontvangen de signalen
en geven op de brug de afstand tussen
de borden weer.
Boven het open achterdek staan twee
nettenrollen: een enkele voor het seinenet en een dubbele voor de trawlnetten.
Zowel de seine- en trawllieren als de
nettenrollen worden hydraulisch aan
gedreven.
Na een trek wordt met een jumperlijn
het net naar voren getrokken en daar
gelost boven een visstortluik aan SB. Dit
luik wordt hydraulisch bediend en is
aan drie zijden omgeven door een zo
genaamde boxvanger. De box of zak is
dat deel van het net waar de vis is ver
zameld.
Via het visstortluik komt de vis in het er
onder gelegen vangststortcompartiment. Vandaar voert een elevator de
vangst naar de sorteer/stripband. De op
soort gesorteerde en gestripte vis wordt
afgevoerd via twee drievaks spoelmachines naar de zesvoudige visstortkokers,
die naar de onderdeks gelegen sorteerruimte leiden. Daar de spoelmachines
niet-roterend zijn uitgevoerd wordt er
behalve zeewater ook lucht in gepompt
NOVEMBER 1998 SCHIP*WERFd»ZEE

Fig. 2. Vismethode met seinenet.

om de vis in beweging te brengen.
Door deze spoelmethode wordt het vuil
goed uit de buikholte van de vis ge
spoeld, terwijl de natuurlijke slijmlaag
op de huid intact blijft.
In een bedieningskast aan het eind
van de sorteerband zijn de spoelmachi
nes, de dekwaspompen en de dekwasafsluiters voor de spoelmachines, als
mede
de
verlichting
in
de
vangstverwerkingsruimte centraal te
bedienen.
Afval wordt via een onderdekse afvoerkoker, waarin een pneumatisch bedien
de afsluiter, buitenboord gevoerd.
Een spoelbak voor langoustines (opge
steld aan BB direct achter de trap naar
het visruim) completeert de roestvrijsta
len vangstverwerkingsinstallatie. Na het
spoelen worden de langoustines in
manden naar het visruim afgevoerd.
Aan de naar de stortkokers afgevoerde
vis wordt een hoeveelheid vloeibaar ijs
toegevoegd, waardoor de vis in circa
15 minuten tot een temperatuur van
ongeveer 7°C wordt gekoeld. De 'Flo-

Ice' installatie is opgesteld in de hulpwerktuigenruimte vóór de sorteerruimte. Een opslagtank voor Flo-lce staat
achter in het visruim, op hart schip.
In de sorteerruimte zijn de stortkokers
van pneumatisch bediende schuiven
voorzien. Na het openen van een schuif
komt één vissoort op een doseerunit,
waarna de bemanning op een compac
te sorteereenheid de vis op lengte sor
teert en afweegt en vervolgens in spe
ciale dozen of in normale kisten
verpakt. Dozen en kisten worden via de
schuifdeur naar het visruim afgevoerd.
Dit gebeurt met handkracht.
Voor het opslaan van pallets met de
speciale dozen zijn in het visruim roest
vrijstalen stuwrekken geplaatst. Deze
staan tegen het voorste visruimschot,
van hart schip naar SB.
Het visruim heeft een inhoud van 75
mJ of 700 kisten a 40 kg.
Het ruim is geïsoleerd met gespoten
polyurethaanschuim. Wand- en plafondpanelen zijn met kunststof tot een
naadloos geheel gespoten. De rubber
vloeren zijn voorzien van een kunststof
coating.

E.U.1

Fig 3. Vismethode met dubbeltrawlnet.
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Fig. 4. Algemeen plan.
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De temperatuur in het visruim be
draagt 0° tot +1°C en wordt gehand
haafd door een Promac koelinstallatie,
die in de hulpwerktuigenruimte staat
opgesteld.
Ook de sorteerruimte voor het visruim
is geïsoleerd en wordt door dezelfde in
stallatie op een temperatuur van 6°C
gehouden.
Wanden, plafond en vloer in de sorteer
ruimte en ook in de vangstverwerkingsruimte op het hoofddek zijn op dezelf
de manier afgewerkt als in het visruim.
Door deze afwerking zijn optimale hy
giënische condities gewaarborgd.
Daardoor, alsmede door de toegepaste
vismethoden, door het niet roterend
spoelen van de vis en door de voorkoeling wordt vis van hoge kwaliteit aan
wal gebracht.
Voor het aan wal brengen van de
vangst zijn aan BB luiken aangebracht
op het bovendek en op het hoofddek.
Het luik in de vangstverwerkingsruimte
is vlak met het dek.
Voor het lossen is aan de voormast een
laadboom, SWL 3 t, aangebracht met
aan de boom bevestigde, hydraulisch
aangedreven laadlier en zwenklier. De
hangerlier staat op dek.
Om bij het lossen stapels kisten tot on
der het visruimluik te slepen is aan het
plafond in het visruim een Emce treklier
bevestigd.

VERDERE UrTRUSTlNG

Het semi-balans roer wordt bewogen
door een Promac tweerams stuurmachine.
Op het voorschip is een enkele Maas
kant ankerlier geïnstalleerd.
Een branddetectiesysteem met temperatuurdetectoren is door het gehele
schip aangebracht; op de brug en in de
machinekamer zijn bovendien rookdetectoren geïnstalleerd.
Als brandblusmiddelen zijn o.a. be
schikbaar: een C 0 2- installatie voor de
machinekamer en twee Desmi brandbluspompen van elk 40 m3/h bij 3 bar.
Als reddingmiddelen zijn op de top van
het stuurhuis twee opblaasbare RFD
vlotten geplaatst, elk voor 8 personen.

Op het bovendek staat voor het stuur
huis een Greben rescue boot. Deze
wordt met de laadboom behandeld.
De navigatie-apparatuur in het stuur
huis is nagenoeg dubbel uitgevoerd,
omdat de schipper zowel aan de voor
kant van de brug als aan de achterkant
moet kunnen navigeren.
Aan de achterkant heeft de schipper een
goed uitzicht op het achterschip. Door
een uitsparing in het bovendek, juist
voor de nettenrol, kan hij zelfs een groot
deel van het hoofddek achter overzien.
Dode hoeken en ook de seinelierruimte
zijn van camera's voorzien, zodat de
schipper op monitoren in het stuurhuis
kan zien wat zich daar afspeelt.
Onder het schip is sonarapparatuur
aangebracht voor het opsporen van de
vis.

Lijst van toeleveranciers van de Tunis van Luut UK-224
(niet volledig)
Ajax-de Boer, Amsterdam

brandblusinstal/atie

Alfa Lava!, Maarssen

brandstofseparotor

AMW, Antwerpen

keerkoppeling

Bakker, Sliedrecht

motor voor dwarsschroef

Blokland, Sliedrecht

beunkoelers

Brouwer, Urk

elektrische installatie

Centa, Stellendam

elastische koppeling

Cummins Wartsila Diesel, Zwolle

hoofdmotor

Datema, Delfzijl

nautische uitrusting

MACHINE-INSTALLATIE

Delta Isolatie, Stellendam

isolatiewerk in machinekamer

Voor de voortstuwing is een Cummins
Wartsila Diesel motor, type 8L170,
geïnstalleerd, met een vermogen van
762 kW bij 1600 tpm. Via een Centa
elastische koppeling en een Reintjes
keerkoppeling, type WAF 761, reductie
5,75:1, wordt een KaMeWa/Promac
verstelbare schroef aangedreven met
vier bladen en een diameter van 2300
mm. Ook bij een verstelbare schroef is
een keerkoppeling nodig om netwerk
uit de schroef te kunnen draaien.
De hoofdmotor is aan de voorzijde ge
koppeld aan een Hytec/Daco aandrijfkast voor de hydrauliekpompen.
Er zijn verder twee hulpsets geplaatst,
elk bestaande uit een Mitsubishi diesel
motor, type 6D22T, van 165 kW bij
1500 tpm, en een Stamford generator
van 175 kVA, 3 x 400 V, 50 Hz.

Deurloo, Schuddebeurs

CV en sanitair

Dieselservice, Emmeloord

hulpsets

Econosto, Capelle a/d Ijssel

appendages

Elsto, Voorhout

aandrijving seineblokken

Emce, Voorhout

treklier in visruim

Helder Si May, Rozenburg

kunststof vloeren

Hertel, Rotterdam

isolatie en wand/plafondafwerking in visruim enz.

Hytec/Daco, Corinchem

vooraandrijfkasl

Inham, Dordrecht

Flo-lce-installatie

jotun, Spijkenisse

verf onderwaterschip

Ketting, Ijmuiden

Atlas Copco compressoren; Karcher hoge-

Kuyl en Rottinghuis, Utrecht

pompen

Maaskant, Bruinisse

ankerlier

Marelec, België

weeg-, trekkracht- en lijntelinrichtingen

drukreinigers

MarinAssist, Zoeterwoude

reddingvlotten

Metz, Urk

masten

M ateriaal Metingen Europe, Ridderkerk

kathodische bescherming

Osey, Ijsland

seinelieren, trawllieren, nettenrollen en laadlier

Promac, Zaltbommel

In de schakelbordruimte is tevens de
verwarmingsinstailatie ondergebracht
en verder bevat de ruimte een werk
bank en schappen voor reservedelen.
In de hulpwerktuigenruimte bevinden
zich behalve de Flo-lce- en koelinstalla
ties: drinkwaterpompen, lenspompen
en een hogedrukreiniger.
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verstelbare schroefinstallatie; koelinstallatie;
stuurmachine; dwarsschroef; rescue boot

Radio Holland, Rotterdam

navigatie- en communkatie-apparatuur

Redert, P., Stellendam

tuigage

van Rijn, Katwijk

vangstverwerkingsinstallaties

Schavkast, Stellendam

straal- en schilderwerk

Sempress, H.l. Ambacht

niveaumeting

Seton, Papendrecht

pijpwerk

Sigma Coatings, Rotterdam

verf (behalve voor onderwaterschip)

van Wingerden, Corinchem

ramen en poorten

Ytama, Stellendam

betimmering
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Wij wensen schipper en bemanning van de UK-224
"TUNIS VAN LUUT" een goede vangst en een behouden vaart.
NAVAL ARCHITECTS-CONSULTING,
SUPERVISION.- CONTRACTING,
B RO KER S FOR THE SALE, PURCHASE
AND CONSTRUCTION OF SH IPS
OFFICIAL VALUERS

NOV/ENCO
HI-PRES AIRCONDITIONING

SCHEEPSBOUWKUNDIG BUREAU

herman jansen
G A LG ERIET 4B - 1141 GK MONNICKENDAM - HOLLAND
PHONE (0299) 651941 - FAX (0299) 652352

HEATING AND VENTILATION
FOR
MARINE AND OFFSHORE
Design, delivery o f complete heating,

ADVERTEREN IN
SCHIP & WERF DE ZEE?

ventilation and airconditioning plants.
Delivery o f fans, unit heaters, weather hoods
and accessories.

BEL VOOR MEER INFORMATIE EN/OF RESERVERINGEN:

NO VEN C O B.V.
Bergweg-Zuid 115
2661 CS B ERGSCHEN HOEK
HOLLAND
Telephone :+ 3 l 105214144
Telefax
:+31 10 52135 86

K

BURO JET B.V.
tel. 070 - 399 00 00

Scheepvaartindustrie, energievoorziening, landbouw, vervoer.
In onze hoogontwikkelde wereld draait veel
om de kracht van diesel- en gasmotoren.
De kracht van DEUTZ.
DEUTZ dieselmotoren worden gekozen
om hun grote zuinigheid en hoge betrouwbaarheid.
Zo bouwt DEUTZ aan een nieuwe wereld.
Betrouwbaar en economisch.

Stand nr. E136

K n o w in g it’s

DEUTZ B.V. Sluisjesdijk 145,3087 AG Rotterdam, Tel.: 010-2992666, Fax: 010-2992677
Nieuwe Vissershaven 17,8861 NX Harlingen, Tel.: 0517-430444, Fax: 0517-414620
Loggerstraat 15,1976 CX IJmuiden, Tel.: 0255-511547, Fax: 0255-520634
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I N T E R N A T I O N A L

Het volgende MARS-report is vrij lang
en past daarom niet in de normale ru
briek 'MARS-Reports". Het is toch van
belang en derhalve wordt het hier
apart gepubliceerd.

MARINE

ACCI D E NT

REPORTI NG

veloped. The main engines stopped at
about 0120, one after the other, due
to lubricating oil pressure loss caused
by the list of about 30 degrees. The
vessel drifted with her starboard side
towards the waves. At about 0125,
the list was more than 40 degrees. By
then, windows and a door had broken

Urt MARS REPORT No.
66 April 1998
Official Report into the sinking of
the feny “ Estonia”
The Official Report has been published
although some of the findings have

in the after part of the ship on the star
board side, allowing progressive flood
ing of the accommodation. The main
generators stopped. As the list incre
ased the "Estonia" started to sink stem
first. At about 0135 the list was about
80 degrees. The vessel disappeared fr
om the surface at about 0150.

been challenged by the parties con
cerned. Here are some extracts from
the report.

Two reports of unusual sounds from

The ro-ro passenger ferry "Estonia"
sank in the northern Baltic Sea during

the bow area were given to the offi
cers of the watch, the first about 20
minutes prior to the loss of the visor.

the early hours of 28 September 1994.
Of the 989 people on board, 137 sur

Attempts were made to find the reas
on for the sounds. The master arrived

vived. All 95 victims recovered from
the sea have been identified and 757
people are still missing. The wind at
about 0100 at the site of the accident
was south westerly 18/20 m/s and the

on the bridge and was present when
the second attempt was initiated

significant wave height was about 4m.
At the time of the incident the "Esto
nia" was encountering the waves on
her port bow. The wave induced mo
tion made several passengers seasick
but the situation on board was not ex
ceptional.

Ship’s Condition
The vessel was seaworthy and proper
ly manned. The cargo was secured to
normal standard and the bow visor
was properly closed and secured on
departure. The vessel had a starboard
list of about 1 degree when she gain
ed the open sea.

Failure
The failure sequence may have started
at about 0055 when the AB heard a
metallic bang at the bow ramp. The
locking devices and the hinges of the
bow visor failed completely under one
or two wave impact loads on the visor
shortly after 0100. The visor worked its
way forward and forced the ramp
partly open due to mechanical inter
ference between the visor and the
ramp inherent in the design. Water
started entering the car deck at the
sides of the partly open ramp. The
ramp rested for a white within the vis

Action by the Crew

shortly after 0100. The speed setting
was maintained until the list devel
oped. At about 0100, the speed was
about 14 knots with all four main eng
ines running at full service speed set
ting. The visor indicator lamps on the
bridge did not show when the visor
was detached and the visor was not vi
sible from the conning position nor
did the lamps show when the ramp
was forced open. The ingress of water
at the sides of the partly open bow
ramp was observed on a monitor in
the engine control room but no infor
mation was exchanged with the
bridge. As the list developed the offi
cers of the watch reduced the speed
and initiated a turn to port. They also
ordered the engineer to compensate
for the list by pumping ballast but the
pump sucked air and, furthermore the
tank was almost full. The officer's of
the watch also closed the watertight
doors. The first known MAYDAY call
from the "Estonia" was transmitted at
0122 and at about the same time the
lifeboat alarm was given. Shortly befo

SCHEME

Administration was, according to a na
tional decree, exempt from doing hull
surveys of vessels holding valid class
certificates issued by authorised Classi
fication Societies. The visor locking de
vices were not examined for approval
by the Finnish Maritime Administra
tion, nor by Bureau Veritas. The visor
design load and the assumed load dis
tribution at the attachments did not
take realistic wave impact loads into
account. The visor locking devices in
stalled were not manufactured in ac
cordance with design intentions. No
safety margin was incorporated in the
total load-carrying capacity of the vis
or attachment system. The attach
ment system as installed was able to
withstand a resultant wave force only
slightly above the design load used. A
long series of bow visor incidents on
other ships had not led to general ac
tion to reinforce the attachments of
bow doors on existing ro-ro passenger
ferries including the "Estonia". Wave
impact loads generated on the night
of the accident exceeded the combi
ned strength of the visor attachments.
Wave impact loads on the visor incre
ased quickly with increasing significant
wave height, while forward speed had
a smaller effect on the loads. The SO
LAS requirements for an upper exten
sion of the collision bulkhead were not
satisfied. The general maintenance
standard of the visor was satisfactory.
Existing minor maintenance deficien
cies were not significant factors in the
accident.

Evacuation
The time available for evacuation was
very short, between 10 and 20 minu
tes. There was no organised evacu
ation. The evacuation was hampered
by the rapid increase in the list, by nar
row passages, by transverse staircases,
by objects coming loose and by
crowding. About 300 people reached
the outer decks. Most victims remai
ned trapped inside the vessel. The lifesaving equipment in many cases did
not function as intended. Lifeboats

re that, a brief alarm (announcement)
in Estonian was given over the public

could not be lowered.

address system. Just after this, the
crew was alerted by a coded fire

Distress Traffic

alarm. No general information was
given to the passengers during the ac

Mayday calls were received by 14 ra
dio stations including MRCC Turku. At
the beginning the "Silja Europa" took
the role of control station for the dis

cident. Besides the master and the two
officers of the watch, at least the chief
officer and the third officer were on
the bridge at the time of the distress

tress traffic. The distress traffic was not
conducted in accordance with the
procedures required by the radio re
gulations. The "Estonia's" two EPIRBs
were not activated and could therefo
re not transmit when released. MRCC
Turku did not announce on the radio

traffic.

fully open.

Technical Matters

Capsize

There were no detailed design require
ments for bow visors in the rules of Bu

Large amounts of water entered the
car deck and in a few minutes a star

reau Veritas, the Classification Society

that they were conducting the opera
tion. Helsinki Radio did not hear the

concerned at the time of the building
of the "Estonia". The Finnish Maritime

"Estonia'"s distress calls or the distress
traffic. Helsinki Radio transmitted a
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Turku.

Rescue Operation
Initially the accident was not treated as
a major accident, It was formally de
signated as such at 0230. MRCC
Turku started alerting rescue units at
0126. One stand by helicopter was
alerted at 0135, another at 0218 and
the military helicopters at 0252. Assis
tance by Swedish helicopter was
agreed at 0158. The master of the "Sil
ja Europa" (large pax ro-ro) was ap
pointed 'On Scene Commander
(OSC) at 0205. The first rescue unit,
the "Mariella" (large pax ro-ro), ar
rived on the scene of the accident at
0212, 50 minutes after the first distress
call. MRCC Tallin was informed of the
accident at 0255 by MRCC Helsinki.
The first helicopter arrived at 0305.
Two Finnish helicopters landed survi
vors on the passenger ferries. Other
helicopters carried rescued persons to
land. An air co-ordinator arrived to as
sist the OSC at 0650 and a surface
search co-ordinator arrived at 0945.
The participating vessels did not launch
lifeboats or MOB boats due to heavy
weather. Their rescue equipment was
not suitable for picking up people
from the water or from the rafts.
Winch problems in three Swedish
Navy helicopters seriously limited their
rescue capacity. Some helicopters car
ried journalists during the later rescue
flights. Of the approximately 300
people who reached the open decks,
some 160 succeeded in climbing onto
liferafts and a few climbed onto cap
sized lifeboats. Helicopters rescued
104 people and vessels rescued 34.

Conclusions

or before the visor fell into the sea at
approximately 0115, pulling the ramp

board list of more than 15 degrees de

PAN PAN call at 0150 instead of the
distress message requested by MRCC

Conclusions were made on several as
pects of the accident. Due to lack of
space, I have only included those
reached by the Commission about the
actions by the crew as I consider that
they are probably of most interest to
MARS readers.
The initial action by the officers on the
bridge indicates that they did not reali
se that the bow was fully open when
the list started to develop. The bridge
officers did not reduce speed after re
ceiving two reports of metallic sounds
21

and ordering an investigation of the
bow area. A rapid decrease in speed at
this time would have significantly in
creased the chances of survival. The
visor could not be seen from the con
ning position. The commission consi
ders this a significant contributing fac

visually from the bridge and the offi
cers of the watch were able to quickly
take appropriate action. There are in
dications that the crew did not use all
means to seek or exchange informa
tion regarding the occurrence at a sta
ge when it would still have been possi

visor opened at sea due to locking de
vice failure, the opening was observed

ble to influence the development of
the accident. The bridge crew appa
rently did not look at the CCTV moni
tor which would have shown them

tor to the capsize. In all incidents
known to the Commission where the

Laat uw Intemet-berichten via de

seerde als VoiceMail krijgt toege

telefoon voorlezen

stuurd. Op die manier is tussen het In
ternet en de telefoongebruiker in bei

Het Internet is één van onze belang

de richtingen volledige communicatie
mogelijk.

rijkste informatiebronnen aan het wor
den. Om er gebruik van te kunnen
maken, hebt u echter wel een PC no
dig en moet u toegang tot het net
werk hebben. Maar hoe zit het als u
bijvoorbeeld op uw vakantiebestem
ming of op de luchthaven uw e-mail
wilt opvragen zonder dat er een PC
beschikbaar is? Onderzoekers van Sie
mens in Princeton hebben dit pro
bleem samen met de divisie Bedrijfste
lecommunicatie aangepakt en opge
lost. De informatie van het Internet

DICE verwerkt ook Web-sites met af
beeldingen. Bij de gesproken weerga

H.

Bos,

Cooperation for diesel engines impro
ves capacity utilization and ensures in
dependence of DEUTZ

ring wordt gebracht.
Om DICE te kunnen gebruiken, moet
men vanaf een telefoontoestel de be
treffende service kiezen, die zich bij
voorbeeld op de eigen PC, op kantoor
of bij een openbare service provider
bevindt. Met de toetsen van de tele
foon kunnen aan de hand van een lijst
met bookmarks verschillende Web-sites worden geselecteerd. Op dezelfde
wijze kunnen ook e-mail-berichten
worden opgevraagd. In veel gevallen
is het voldoende, een paar toetsen in
te drukken en dan te luisteren. DICE
beschikt echter ook over een complete
met toetsen aangestuurde browser,
waarmee hyperlinks kunnen worden
gevolgd en die bovendien beschikt
over functies als 'fast forward', 'pauze'
of 'back'.
De ontvangen e-mail-berichten kun
nen ook weer worden beantwoord,
en wel met berichten die de geadres22

planned for this year's production in
the Cologne-Porz engine factory. Next
year's production volume of this facto
ry might reach even more than
100.000 units. In view of the produc
tion increase, the company manage
ment assumes that about 100 persons

tion.
Contact: DEUTZ AC, Peter Pospiech,
D-51057 Koln, Deutschland

intent

Volvo and DEUTZ recently signed a
letter of intent for expansion of their
cooperation in the diesel engine sec
tor. The contracts required for such
purpose are planned to be signed still
in fall of this year. DEUTZ will thus be
come the main supplier for Volvo of

visor had forced the ramp partly open
and it was resting inside the visor. It is
most likely that the crew were unawa
re of the visor incidents involving other
vessels, in particular the "Dianna 11".

The first dual-fuel (gas/diesel) DLE unit
will begin operation this year.
* CE Marine has produced a booklet
listing industrial and marine references
of its gas turbines. This shows where
each of the 35 turbines installed in
merchant ships this decade are fitted it also lists over 900 naval installations
(in 351 vessels).

Better

cooperation

between

DEUTZ AG and M W M A G

MAN B&W wins K98 order
MAN B& W has scored its first order for

cent of the shares, will in future be
linked more closely to the parent com

its K98 engine from Hapag-Lloyd The
German owner has ordered three
7K98MC units (developing just under
40 M W at 94 rev/min) to power a trio
of 4,88 TEU ships to be built at Hyun
dai.
The overall length of the 7K98MC
(14.57m) was significant in the choice
of the engine, as an equally- powered
9K90M is over 4m longer 1m taller
and 110t heavier. With a slightly long
er stroke than the K90MC (2.66m

ment, commercial vehicles, buses, ves

against 2.55m), the K98MC equals
the smaller bore engine specific fuel
consumption at 174 g/kWh.
All the engines will be built by Hyun

sels, etc.
The two companies will cooperate in

dai, with the first due for its inaugural
test run in mid-1999. The ship is sche

future in the development of mediumheavy diesel engines, whereas Volvo
will focus its own development on

duled for delivery by early 2000.

small and medium diesel engines for
the powering of construction equip

not on because one of the locking
bolts was not fully extended. There
was thus no lamp warning when the

Motoren-Werke
Mannheim
AC
(DEUTZ M W M ), Mannheim, in which
DEUTZ AC, Cologne, holds 99.9 per

fax: +49.221.8222529

haar eigen PC kan oproepen.
Informatie:
Bernard
070.3332325

visor was thus misleading. The signal
lamp for 'ramp locked' was most likely

rect information on the status of the

Tel: +49.221.8222510,

Environment). DICE gebruikt een
computer-algoritme, waarmee e-mail-

ten via spraak worden uitgevoerd,
zonder dat de toehoorder in verwar

nected to the side locking bolts in such
a way that the lamp on the bridge
showed locked visor even after the vis
or had tumbled into the sea. The indi

deze instructie en zorgt ervoor, dat de
gebruiker de afbeelding later op zijn of

Volvo and DEUTZ sign letter of

drijven aangeboden. Het bijzondere
aan de DICE-procedure van Siemens is
dat ook de formatterings- en layoutelementen van de documenten wor
den geanalyseerd en aan de gebruiker
meegedeeld. Op die manier kunnen
ook sterk gestructureerde documen

The position sensors for the signal
lamps showing locked visor were con

can be recruited still in the course of
this year for the Cologne-Porz produc

gens via de telefoon voorgelezen!
Deze nieuwe procedure heet DICE
(Delivering Information in a Cellular

en vervolgens als spraak weergege
ven. Uitvoer van geschreven tekst in
spraak is op zich niet nieuw. Deze
techniek wordt door verschillende be

nor did they ask those in the control
room from where the ingress was ob
served, or get information from them.

ve volgt in dat geval tevens de aanwij
zing dat bij het bericht ook nog een af
beelding hoort. De toehoorder wordt
gevraagd, een bepaalde toets op de
telefoon in te drukken. DICE herkent

wordt in spraak omgezet en vervol

berichlen en Intemet-pagina's in
HTML-formaat worden geanalyseerd

that water was entering the car deck;

pany. As a first step, a management
contract has been signed between the
two companies covering the whole of
the DEUTZ Group's engines business
and creating a uniform organisational
structure. All the main departments
such as development, production and
sales will be placed under a single ma
nagement.
Integration will be stepped up further
during the course of this year, and will
be complete by the year-end. Peter
Stark, member of the board of ma
nagement of DEUTZ AC and CEO of
Motoren-Werke Mannheim AC, will
for this reason leaving the company
on 31st August this year by mutual
agreement.
DEUTZ and DEUTZ M W M will appear

heavy diesel engines in the displace
ment range of 8 to 16 liters. To com

Tests on CE Marine's LM6000 with

jointly on the market as one company.
The whole DEUTZ sales and marketing
organisation will in future be responsi
ble for sales of the products from

plement the DEUTZ engine range, it is
intended that these engines will be

Dry Low Emissions (DLE) have shown
NOx levels down to 4.5g/kWh - mee

Mannheim.
The SMM'98 exhibition in Hamburg

supplied to DEUTZ.
The intensified cooperation between

ting all current and projected marine
environmental restrictions, says the

was the first appearance of the new
organisation under the roof of DEUTZ

Volvo and DEUTZ is to be markedly
underlined by a minority interest of

company.
Weighing just, 211, the 42M W unit

AC.
The Energy Equipment Division is to

Volvo in DEUTZ, To this effect Volvo
and the Deutsche Bank have
signed an option.

measures 11m by 3.7m by 4m, and is
said to be ideally suited to marine pro

be hived off into a new company, and
will focus its efforts onto power tech
nology and the associated power sta
tion engineering business. Creating
this separate company will give
DEUTZ AC a greater degree of flexibili

LM 6000 OLE gasturbine released

As the Chairman of the Board of Ma
nagement of DEUTZ AC, Anton

pulsion.
Thermal efficiency is 42.7 per cent
(200 g/kWh which can be increased

Schneider, stated, the number of engi

to 54 per cent (156 g/kWh) in combi

nes to be supplied to Volvo per year
might increase from currently approx.
1.500 to 30.000 units. Supplies of this

closer to the volume targeted for

ned cycle using a steam turbine up to
11 M W , says CE Marine.
There are over 100 LM6000 turbines
in industrial applications (although no
ne in marine use) totalling over 1.2
million hours with a 12-month rolling

2001.

average of 97.7 per cent availability

An output of some 90.000 engines is

and 99.5 per cent reliability.

order would mean a big step forward
and would bring production clearly

ty in a market in which growth is
being promoted by increasing liberali
sation.
Contact: DEUTZ AC, Peter Pospiech,
D-51057 Koln,
T el:+49.221.8222510,
fax: +49.221.8222529
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Centraalstaal
loopt graag op de
zaken vooruit.

ostermann gebruikers
doen nu zaken met...

Centraalstaal
levert niet alleen
voorgevormde

]njnar*n
*

bouwpakketten voor
stalen en aluminium

Ostermann know-how en documentatie vanaf 1946

casco’s, maar voert ook

* Praktijkgerichte ontwerpen en adviezen * Uiterst geavan
ceerde Computer Aided Design * Produktie uit een nieuwe

deelopdrachten uit voor

uiterst moderne gieterij * Gemotiveerd team ontwerpers
en konstrukteurs *

werven. Karakteristiek is de

Optimale prijs/kwalireiiverhouding

* Uitgebreid

Servicenet

know-how op het gebied van
geautomatiseerde metaal(voor)bewerking. Hierdoor kan de

Antwerpse Motorenwerke B.V. I Elzasweg 12 1B-2030 Antwerpen

bouwtijd van schepen drastisch

Telefoon (00-32) 35 41 92 33 /Telefax (00-32) 35 41 02 12

teruglopen,zodat werven niet alleen

24 uur te bereiken via voice-mail 0032 (0) 3 54192 33

een hoger volume kunnen bereiken,
maar ook een scherpere kostprijs kunnen

DE WERELD VAN
ENERGIE (+) TECHNIEK

^

realiseren. Onze informatieve brochure geeft
u meer details.
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Bakker Sliedrecht is het elektro-technisch bedrijf voor nieuw
bouw en renovatie van uw projecten. Wij zijn werkzaam in de
visserij, binnenvaart, baggerindustrie, offshore, industrie
en overheid.
Voor uw projecten kunt u bij Bakker rekenen op ons
team van specialisten. Of het nu gaat om engineering
of levering en installatie van aandrijf-, besturings- en
automatiseringssystemen, dan wel schakelborden
en bedieningspanelen, motoren en generatoren.
Ook heeft Bakker een reputatie hoog te houden
met custom-buitt e-moloren voor gebruik aan
boord, aan dek en onderwater voor aandrij
ving van pompen, cutters, graafwielen en
e-voort stuwingen.
Bakker Repair is gespecialiseerd in onder
houd, reparatie en wikkelen van motoren,
generatoren en transformatoren in hoogen laagspanning.
Bakker Sliedrecht en Bakker Repair staan
voor topkwaliteit en een uitstekende
after-sales service 24 uur per dag overal ter

Bakker Sliedrecht Electre Industrie B.V.
Telefoon/Fax +31 (0)184 41 66 00/41 01 44
Postbus 25,3360 AA Sliedrecht - Nederland
Engineering, aandrijvingen, automatisering,
installaties en onderhoud

C entraalstaal - D e p a rtn e r v o o r w e rve n .

Bakker Repair B.V.
Telefoon/Fax +31 (0)184 41 05 55/41 16 53
Postbus 212,3360 AE Sliedrecht - Nederland
Revisie, reparatie, wikkelen, balanceren, uitlijnen en diagnoses

mm
™

fffBRMER
SU ED VECHT

CENTRAALSTAAL
Postbus 204,9700 AE Groningen - Holland
Tel. (+31) (0)50 5 422 122
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Bij ABB h u ld ig e n w e het sta n d p u n t ‘eerst d e n k e n , dan d o e n ’. A nders gezegd: w e luisteren g o ed
n a a r o n ze klanten. W aar k u n n e n w e u m ee van d ien st zijn? Wat zijn u w w ensen? Als w e o p die

servicediensten
ontwikkelen is gewoon een
kwestie van goed luisteren.

vragen e e n an tw o o rd h e b b e n , g aan w e aan d e slag
m et h et o n tw ik k elen van n ieu w e servicediensten
e n p ro d u cten . En aan g ez ien d e sc h ee p v a a rt niet

stilstaat in h a a r o n tw ik k elin g en , staan wij o o k niet stil. ABB volgt h et ritm e van d e h av en en is
d a n o o k 24 u u r p e r d a g b ereik b aar en beschikbaar. We h e b b e n o n z e organisatie zó in gesteld dat
u g e e n vertraging ond erv in d t. En d at geeft e e n gerust gevoel.

A III»
A B B Turbocharger BV. Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam. Telefoon (010) 407 89 11.
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SWZ 98-11-04

Deep-sea geodesy: m o n ito rin g
the ocean floor

A conceptual design o f an u n d e r
w a te r drilling rig

Chadwell, D. etal.

CPS World (001020), 199809, 9/9,
pg-44, nrpg-10, gr-1, dr-6, ph-8, ENG
Thousands of meters beneath the wa
ves, at the depths of the ocean floor,
the earth is moving a few centimeters
each year. GPS, widely used to conti
nuously monitor crustal deformation
on land, is helpless in water - an ele
ment that covers 71 percent of the
earth's surface. To derive the benefits
of GPS in an ocean environment, the
authors devised a pioneering system
that combines acoustic ranging for
underwater and GPS for surface posi
tioning. For the first time, scientists
can now monitor suboceanic crustal
motion within a global framework and
achieve
centimeter
accuracy.
0210511;0710136

Ross, C.T.F.; Laffoley-Lane, C.

Marine
Technology
(001910),
199804, 35/2, pg-99, nrpg-15, ta-1 3,
dr-5, ENG
The paper presents a design concept
for an underwater drilling rig which
can operate up to a depth of 5000 m
below sea level. The proposed main
hull of the drilling rig is in the form of a
thick-walled toroidal shell, although
other possible forms are considered.
The proposed primary method of po
wer generation is via a pressurised wa
ter nuclear reactor. Considerations are
made as to the health and safety of
the crew and also to the transport of
the retrieved oil. 0630100; 0630200

SWZ 98-11 -05
Advanced com posite structures
fo r yachts

SWZ 98-11-02

Fogg, R.

Environm ental benefits of the
bucket ladder dredge

RINA conference (076875), 199803/
17, pg-1, nrpg-10, gr-1, ta-3, ENG
For years composites have been the

World Dredging, mining & construc

chosen material for racing yacht con
struction. As was required with the
change from wood to metals, a diffe
rent approach is also required for the
design and construction of composite
boats. The paper outlines the relevant

Richardson, MJ.

tion (003670), 199808, 34/8, pg-17,
nrpg-7, gr-1, ta-1, dr-1, ph-7, ENG
Dumping at sea, dispersing in fine lay
ers in swamps as wetland creation,
digging deep holes and covering toxic
material with clean sand, pumping in
to geotextile bags, are some of the
methods being used to dispose of pol
luted material. The question then is,
what kind of dredge can remove pol
luted material lying on the bottom
with the least disturbance and provide
for its transport to a disposal site.
0111603

properties of the various materials
available and discusses the reasons for
their selection. The main items of the
design loop for engineering a compo
site yacht are highlighted, and poten
tial problem areas in design and con
struction are discussed. In addition
examples of previous failures are revie
wed. 1310102; 0130330

SWZ 98-11-03

SWZ 98-11-06

Ship impressed current cathodic
protection - design considera
tions

Innovations in RIB handling
technology

Tighe-Ford, DJ.; Khambhaita, P.T.

IMAS(072100), 199710/16, pg-121,
nrpg-9, gr-8, dr-7, ENG
Ship underwater hull corrosion can be
controlled by impressed current ca
thodic protection (ICCP). The effecti
veness of ICCP under the wide range
of ship operational conditions is criti
cally dependent upon system configu
ration, i.e. the number of zones, ano
des and reference electrodes, and their
location relative to the hull, each ot
her, the non-ferrous propellers and
areas of bare steel exposed as a result
of paint or coating damage. To illu
strate design considerations, this pa
per presents results from a physical
scale modelling study of a six anode
warship ICCP system which perfor
med were badly at sea. 0140632

NOVEMBER 1998 SCHIPAWERFdaZEE

Hurlbatt, /.
RINA conference (076875), 199805/
13, pg-1, nrpg-7, ph-4, ENG
The skill required to lower and recover
boats at sea is fast disappearing with
reduced manning and changes in the
way boats are operated. In many cases
RIBs are used instead of displacement
boats. These changes have necessita
ted new and innovative ideas to aid
the deployment of rescue boats and to
ensure that safety levels for the opera
tion of these craft are maintained. The
advances of small boat technology
over the past 10 years in terms of
speed, safety and seakeeping has seen
an ever widening of the role for the
rigid inflatable boat (RIB) and its many
derivatives. The full versatility of these
craft is often limited by the ability to
deploy them safely and in a controlled
manner. This is particularly relevant

while employing the widely available
but old fashioned equipment favoured
for the deployment of such craft. This
article aims to discuss the improve
ments that could be made to improve
the safety aspects of the deployment
and focuses on good seamanship and
modem davit technology to address
these issues. 0160910

MARITIEM INFORMATIE
CENTRUM / BTUD
Kopieën van de hier vermelde
artikelen zijn tegen betaling ver
krijgbaar bij:

M aritiem Inform atie C entrum

SWZ 98-11-07
Ship dimensions in 2020: a study
on the trends in the dimensions
o f representative ships that
could call at R otterdam in the
year 2020

Elshof,
Boer, /. de
Lloyd's Register Management Services

(019407), 199805, pg-1, nrpg-55, gr32, ta-9, dr-1, ENG
Lloyd's Register has been commisioned to conduct a sector study on the
trends in the dimensions of represen
tative ships that may be expected to
call at the port of Rotterdam in 2020.
The aim of the study is to make a fore
cast of the dimensions of the largest
ship and the ship most frequently en
countered in each of the following ca
tegories: LPG tankers; LNG tankers;
bulk tankers; product tankers; chemi
cal tankers; ro-ro ships; and container
ships. It is expected that, of the vessel
types studied, the container ships in
particular will experience spectacular
growth. 0410110

SWZ 98-11-08
IT In shipping: evolution o r revo
lution?
Drewry Shipping Consultants LTD
(019409), 199804, pg-1, nrpg-90, gr1, ta-2, dr-34, ENG
"IT in Shipping - Evolution or Revolu
tion?" approaches its subject in the
light of two themes: to offer the ship
ping industry an explanation of the
fundamentals of IT, its concepts and
applications, where it will benefit and
where it might change the existing or
der; and to offer those in the IT indust
ry some pointers to where its solutions
can apply by looking at requirements
and why different sectors of the ship
ping industry behave in the way that

Mekelweg 2,2628 CD Delft
Telefoon: 015-2786663
Fax:
015-2786855
Bij bestelling dient u het SW2nummer van het abstract op te
geven.
De bibliotheek van het Maritiem
Informatie Centrum / BTU D Is
geopend op werkdagen van
11.00 tot 16.00 uur.

SWZ 98-11-10
Coupled analysis of floater m o 
tion and m o o ring dynam ics fo r a
tu rre t-m o o re d ship

Ormberg, H.; Larsen, K.

Applied Ocean Research (000080),
199804, 20/2, pg-55, nrpg-13, gr-14,
ta-2, dr-2, ENG
Traditional global response analyses of
moored floating structures are calcula
ted in two separated steps: calcula
tions of floater motions; and dynamic
response analysis of moorings and ri
sers using the top end motions estima
ted in the first step. Typical shortco
mings in the traditional separated ap
proach are neglection or simplification
of current forces and low frequency
damping contribution from moorings
and risers. In a coupled analysis proce
dure where floater motions and moor
ing and riser dynamics are calculated
simultaneously, these drawbacks are
avoided. Motions and mooring line
tensions from model tests and simula
tions using coupled and separated
analysis procedures are compared.
0630219; 0150620; 0630600

SWZ 98-11-11

they do. 0160613; 0250441

Deepw ater m obile rigs: deepw ate r rig designs give u p m o b ility
fo r stability, storage

SWZ 98-11-09

Offshore (002370), 199807, 58/7, pg-

'Before' and 'after' comparisons
o f a C LT propeller Installation
Naval Architect (002150), 199808/7,
pg-21, nrpg-5, gr-4, ta-6, ph-3, ENG
Further most interesting comparative

30, nrpg-6, dr-1, ENG
Naval architects and mobile rig de

DeLuca, M.

results are reported by Sistemar on
another CLT installation. The 1995built 70,000dwt bulk carrier Paiute
was recently retrofitted with a CLT
propeller in the Phillippines, to replace
a conventional FP design. Fuel savings
of not less than 9 % were recorded,
while hull vibration levels were redu
ced, and manoeuvrability improved.
0150111; 0160410

signers are increasingly challenged to
try to beat the dichotomy of building
a sophisticated rig for deepwater chal
lenges while at the same time being
cost-efficient. The new designs being
marketed are focused on giving the
operator more drilling efficiency, redu
cing weather and re-supply downti
me, and providing for easier well tes
ting and early production. 0630200;
0630114
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S c h e e p s w e r h t u i g k u n d e

door

i r C. J.

Verkley

Emissies van scheepsdieselmotoren
D oor de International M aritim e
O rganization (IM O ) zijn onlangs
regels opgesteld w aaraan diesel
m otoren, geplaatst aan boord
van schepen, straks m oeten vol
doen v o o r w a t betreft de emissie
van N Ox en SOx.
Na 6 jaren van discussies m e t dele
gaties van m aritiem e comités,
m otorfabrikanten en lobbies van
milieuorganisaties Is een protocol
opgesteld da t nu te r ratificatie
ligt. D it protocol zal rechtsgeldig
heid verkrijgen, nadat het d oo r
tenm inste 15 landen w elke ten
minste 5 0 % van de b ru to to nna
ge van de w ereldhandelsvloot ver
tegenw oordigen, is ondertekend.
De in het protocol gestelde limieten
van NOx en SOx emissies zullen gelden
voor alle nieuwbouw motoren groter
dan 130 kW welke worden geïnstal
leerd op schepen gebouwd op of na 1
jan. 2000. Voorts gelden dezelfde limie

- 45,0. N-02 g/kWh

voor 130 < N <
2000 t/min

- 9,8 g/kWh voor N > 2000 t/min

(b)Ten aanzien van de SOx emissie is
bepaald, dat het gehalte aan zwavel in
de brandstof maximaal 4,5% m/m
mag bedragen.
Voor ecologisch gevoelige gebieden
gelden uitzonderingen. Zo wordt de
Baltische zee een limiet gesteld van
1,5% m/m of 6,0 g S0 2 per kWh.
Dit zijn tot dusver de door IMO gestel
de limieten voor NOx en SOx voor die
selmotoren. Daarnaast zijn er nog an
dere emissies waarmee dieselmotoren
het milieu kunnen belasten, zoals on
verbrande brandstof (HC), koolmo
noxide (CO) en roetdeeltjes. Dergelijke
emissies worden vooralsnog niet door
de IMO door middel van reglementen
gelimiteerd, deels omdat deze van min
der belang zijn, deels omdat de eerst

indien aanwezig in de brandstof, wat
bij zware olie veelal het geval is, vormen
een bijdrage. Laatstgenoemde NO*
wordt wel brandstofgebonden NOx
genoemd.
Bij alle thermische machines wordt bij
temperaturen rond 1600° K en hoger
thermische NOx gevormd. Oxidatie
van de in de brandstof aanwezige stik
stof vindt echter al bij aanzienlijk lagere
temperaturen plaats. Deze brandstof
gebonden stikstof wordt dan ook nage
noeg niet beïnvloed door lagere procestemperaturen en deze zal bij
dieselmotoren praktisch geheel worden
omgezet in NOx.
De vorming van thermische NOx
wordt bepaald door de concentratie
van de stikstof en de zuurstof, de tem
peratuur en de verblijf- of reactietijd.
De reactie, welke endotherm verloopt
kan worden voorgesteld door de vol
gende reactievergelijking:
N 2+ 0j ^ 2 N O

NOx

in

gAMi

N in

t/ m in

fig. I . Maximum toelaatbare NOx emissies voor scheepsdieselmotoren.

ten voor motoren groter dan 130 kW
welke na genoemde datum een be
langrijke modificatie (uprating) hebben
ondergaan.
De regels ten aanzien van de NOx en
SOx emissies luiden kort samengevat
als volgt:
(a)Voor NOx bedraagt de limiet van de
als totaal gewogen N 0 2 emissie con
form fig. 1:
-
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17,0 g/kWh

voor N < 130 t/min

genoemde emissies al moeilijk genoeg
zijn om aan te pakken. In fig. 2 zijn voor
een 2-tact langzaamlopende dieselmo
tor emissies weergegeven waarbij de
brandstof een zwaveigehalte heeft van
3,0% m/m.
2. NOx-VORMING

De NOx - vorming in een dieselmotor
is voornamelijk een gevolg van de oxi
datie van moleculaire stikstof (N 2) uit de
verbrandingslucht bij hogere tempera
turen. Dit wordt wel thermische N2 ge
noemd. Maar ook stikstofverbindingen

In werkelijkheid verlopen dergelijke
chemische processen veel gecompli
ceerder. Vooral de lokale piektemperaturen rond de vlamfronten in de verbrandingskamer spelen een belangrijke
rol bij de NOx-vorming. Genoemde
piektemperaturen liggen honderden
graden hoger dan de gemiddelde, mo
mentane temperaturen in de verbrandingskamer. Rekening houdend met de
duur van de verbranding, wat al naar
het type motor varieert van bijvoor
beeld 0,05 sec voor een langzaamlo
pende motor en ca 0,02 sec voor een
medium speed motor met een toeren
tal van 400 t/min, zal de NOx ontwik
keling een toerenafhankelijke tendens
vertonen.
Hiermede is dan ook rekening gehou
den bij het opstellen van de richtlijnen
volgens fig. 1.
Meer dan 90% van de geproduceerde
stikstofoxiden afkomstig uit de verbrandingskamer bestaat uit NO; de rest is
N 0 2 plus wat N20 (lachgas).
Uiteindelijk zal alle gevormde NO later
in de atmosfeer worden omgezet in
N 0 2. Deze stikstofdioxide is giftig en
geeft aanleiding tot de vorming van fotochemische smog en zure regen (stik
SCHIPawEWdeZEE NOVEMBER 1998

stofoxide vormt met water salpeter
zuur; H NO j)

zij opgemerkt, dat het effect ervan bo
ven open zee nagenoeg nihil is. Dit
vanwege het feit, dat het zeewater
zwak alkalisch is en derhalve de zure
neerslag neutraliseert. Boven land ech

De inherent hoge procestemperaturen
plus de nog hogere lokale piektempera-

Heat
o

o

Exhaust gas

13.0%
75.8%
5.2%
5.35%

02
N2
CXD2
HjO

1500 ppm NO,
600 ppm SO,
60 ppm CO
180 ppm HC
120 mg/Nm3 Part

0.5% S

stoffen uit de brandstof en de smeerolie
en soms ook pure koolstof. Voorts as
deeltjes, sulfaatverbindingen en van
verbindingen van sporen-elementen
zoals Vanadium, Aluminium, Calcium
e.d.
Ook kunnen er deeltjes in de rookpluim
voorkomen welke afkomstig zijn uit de
cilinders en de uitlaatleidingen; van tijd
tot tijd brokkelen daar kooldelen af wel
ke vervolgens door de uitlaatgassenstroom worden afgevoerd. Bovenge
noemde rook en roetdeeltjes dragen bij
tot de vorming van smog.
De aard van de brandstof speelt mede
een belangrijke rol in de vorming van
rook en/of roetdeeltjes. Zo zal een be
drijf op gas- of dieselolie in het alge
meen minder rook vormen dan zware
olie.
Dank zij de sterk verbeterde inspuittechnieken en verbrandingsprocessen
van het laatste decennium zijn de mo
toren van de jongste generatie vrijwel
rookloos. Het regelmatig onderhoud
speelt hierbij uiteraard een grote rol.

-0 Work

4 . MAATREGELEN TER VERMINDERING
Fig.2. Voorbeeld van een MAN B&W langzaomlopende dieselmotor van het type MC met de daar
bij behorende emissies. De emissie van 1500 ppm (vol) aan NOx komt overeen met ca 20 g/kWh;
dit cijfer typeert de vroegere situatie.(Uit [2 ]).

turen bij een dieselmotor maken het te
rugdringen van de NOx -vorming tot
een moeilijke zaak. Dit in tegenstelling
tot bijvoorbeeld gasturbines waarbij de
procestemperaturen beduidend lager
liggen en de NOx emissies in het alge
meen veel lager liggen. Het is dan ook
een probleem van de eerste orde voor
de dieselmotor fabrikanten.
De huidige eisen van IM O zijn nog dus
danig gesteld, dat aan de gestelde ei
sen kan worden voldaan zonder al te
veel consequenties ten aanzien van het
thermisch rendement. Maar daartoe
zijn dan ook de nodige inspanningen
verricht, waarover in paragraaf 4 nader
zal worden ingegaan.
3. SOx EN OVERIGE VERONTREINIGIN
GEN
3.1. SOx

Zware brandstoffen bevatten veelal or
ganisch gebonden zwavel variërend
van 1,5 tot 5 % al naar gelang het land
van herkomst. Tijdens de verbranding
wordt deze zwavel geoxideerd tot S0 2
en S 0 3. Hiervan vormt S0 2 met een
percentage van ca 90% het hoofdbe
standdeel. Eenmaal in de atmosfeer
worden de zwaveloxiden omgevormd
tot zwavelzuur (H jSO ^ wat evenals sal
peterzuur een sterk zuur is.
Zij vormen de belangrijkste bijdrage
aan de vorming van zure regen. Hierbij
NOVEMBER 1996 SCHIP*WERFd»ZEE

ter kan het milieu door de zure regen
schade oplopen.
3 .2. Overige verontreinigingen

Koolmonoxide
CO is een kleurloos, reukloos maar gif
tig gas. De emissie bij dieselmotoren,
zie bijvoorbeeld fig. 2, is echter zeer ge
ring. In de atmosfeer worden CO-emissies veelal binnen enkele uren omgezet
in koolzuur.

Rook en roetdeeltjes
Rook is te beschouwen als een aërosol
waarin kleine vaste deeltjes fijn gedispergeerd zijn. De afmetingen ervan lig
gen rond de 1 (Pi 150)m of lager. Gro
vere deeltjes vallen als het ware uit de
rookpluim als roetdeeltjes of partikels.
Visueel kan aan de kleur van de uitlaat
van een motor een subjectieve indruk
worden verkregen omtrent de kwaliteit
van de verbranding, Meer objectief kan
daarover een indruk worden verkregen
door middel van een rookmeter. Daar
bij worden monsters uitlaatgassen ge
trokken door een papieren filter wat
vervolgens foto-elektrische op lichtdoorlaatbaarheid wordt gemeten. Een
bekend voorbeeld hiervan is de Bosch
rookgastester met schaal van 0-10.
In de rook komen allerlei min of meer
schadelijke stoffen voor. De roetdeeltjes
bevatten veelal complexe koolwater

VAN NOx-EMISSIES
k

Hierbij kan onderscheid worden ge
maakt tussen primaire en secundaire
maatregelen. Primaire maatregelen zijn
maatregelen welke in de motor zelf
plaats vinden; secundaire maatregelen
betreffen externe voorzieningen en in
stallaties.
4 .1. Primaire maatregelen

Zoals onder 2. vermeld, is de vorming
van NOx vooral afhankelijk van de loka
le piektemperaturen in de verbran
dingsruimte en van de concentratie van
de zuurstof en de stikstof. Dit alles in
het heersende tijddomein.
Er zijn een aantal maatregelen te treffen
om de vorming van NOx tegen te
gaan. In het hierna volgende zal daarop
nader worden ingegaan.

Inspuitmoment later stellen
Door het inspuitmoment later te stellen
wordt de maximum verbrandlngsdruk
verlaagd. Het is een van de eenvoudig
ste manieren om de temperaturen in
de cilinder te reduceren. Omdat hier
door niet alleen de piektemperaturen
maar ook de gemiddelde waarden van
de momentane procestemperaturen
worden gereduceerd, leidt dit echter
tot een verlaging van het thermisch
rendement. Wordt bijvoorbeeld het in
spuitmoment ca 3° later gesteld, dan
vermindert de NOx emissie met ca
15% maar stijgt het specifiek brandstof
verbruik met ca 2%.
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Gelijkdruk verbrandingsproces
Het gelijkdruk verbrandingsproces of
wel het dieselproces staat heden ten
dage volop in de belangstelling mede
in verband met de vermindering van de
NOx emissie. Door te streven naar een
maximum verbrandingsdruk die nage
noeg gelijk is aan de compressiedruk,
zullen de procestemperaturen minder
hoog oplopen dan bij het voorheen
veel gebruikte gecombineerde proces
(Seiliger proces). Dit gaat dan tevens
gepaard met een verhoging van het
thermisch rendement. Waar vroeger een

werd indertijd door Ralph Miller, hoofd
ingenieur van Nordberg in Milwaukee
ontwikkeld. Bij dit systeem wordt de inlaatklep ruim voor het onderste dode
punt (ODP) gesloten, waarmee wordt
bereikt, dat de vulling in de cilinder nog
iets expandeert bij het bereiken van het
ODP. Aldaar is de druk in de cilinder
dan gelijk aan die van een normaal
drukvulsysteem. De temperatuur ech
ter is dan lager, waardoor de proce
stemperaturen ook lager zullen zijn,
wat leidt tot lagere NO emissies.
Het Millersysteem heeft tevens een

separaat in te spuiten worden bo
vengenoemde nadelen vermeden
en kan al naar gelang de hoeveel
heid ingespoten water NOx vor
ming nog wat verder worden terug
gedrongen.
Hierbij schijnt het moment van in
spuiting een belangrijke rol te spe
len; te laat injecteren van water is
ongunstig, aangezien de meeste
NOx gevormd wordt tijdens de eer
ste fase van de verbranding.
Deze methode geeft een meer flexi
bel bedrijf, aangezien er met ge
scheiden systemen voor water en
brandstoffen wordt gewerkt welke
elk afzonderlijk kunnen worden ge
regeld.

Uitlaatgas recirculatie
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Fig. 3. Schematisch verloop van de druk en temperatuur voor een dieselmotor werkend volgens het
gelijkvolume/gelijkdrukproces (^Seiligerproces) en het gelijkdrukproces (=dieselproces). Deze Figuur

De toepassing van uitlaatgas recircula
tie, waarbij een deel van de uitlaatgas
sen wordt teruggeleid naar de inlaat
van de motor, is op zich een effectief
middel om de NOx -vorming te beper
ken. Het effect berust op de verminde
ring van de concentratie van zuurstof in
de verbrandingsruimte. Door dit proces
wordt het thermisch rendement niet al
te nadelig beïnvloed. Echter, bij gebruik
van zware olie met zijn onvermijdelijke
concentraties aan zwaveloxiden in de
uitlaatgassen, zal dit vrijwel altijd leiden
tot vervuilingsproblemen.

is afkomstig uit (4/.

4.2. Secundaire maatregelen

compressieverhouding van 12 gebrui
kelijk was, is dat tegenwoordig 15 a 16.
In fig. 3 is schematisch het temperatuur-en drukverloop weergegeven voor
een motor werkend volgens het Seiliger
proces en een volgens het Dieselproces.

Brandstofverdeling in verbrandingskamer
De inspuiting van de brandstof speelt
eveneens een belangrijke rol in dit pro
ces. Een optimale verdeling van de
brandstof is dan ook een eerste vereiste.
Deze wordt onder andere beïnvloed
door het aantal verstuivergaatjes,
brandstofinspuitpatroon, inspuitdruk,
afmetingen van de brandstofdruppeltjes en luchtstroming (swirl) in de ver
brandingskamer. Al deze factoren zijn
van invloed op de warmteontwikkeling,
het temperatuumiveau alsmede de lo
kale piektemperaturen in die ruimte en
bepalen daardoor in hoge mate de
NOx vorming.
Voor het uitwerken van een optimale
oplossing waarbij een acceptabele re
ductie van de NOx vorming gecombi
neerd met zo laag mogelijk specifiek
brandstofverbruik wordt bereikt, is veel
proefstandwerk vereist.

Miller systeem (voor 4-tact motoren)
Het Millersysteem is een drukvulsysteem, dat stamt uit de 50-er jaren. Het

gunstig effect op het thermisch rende
ment. Dit systeem wordt al ruim 10 jaar
door Sulzer toegepast voor het type
ZA40.

Toevoeging van water aan de verbran
dingslucht
De toevoeging van water aan de ver
brandingslucht is al geruime tijd een
bekend middel gebleken om de NOx
vorming tegen te gaan. Dit kan op ver
schillende wijzen gebeuren, onder an
dere door:
- het bevochtigen van de inlaatlucht
in de receiver; In het algemeen is de
ze methode niet aanbevelenswaar
dig, omdat het gemakkelijk de
smeeroliefilm op de cilinderwand
aantast.
- de toepassing van brandstof/water
emulsies;
Hiermede zijn NOx reducties tot ca
50% te realiseren. Daarbij dienen
echter de brandstofpompen en het
brandstofopvoersysteem te worden
aangepast. Ook de brand stofverstuivers moeten worden aangepast op
de grotere te verwerken volumina
en deze zijn dan niet meer geschikt
om zonder watertoevoeging te wer
ken;
- directe inspuiting van water in de
verbrandingskamer. Door het water

Een behandeling van uitlaatgassen zo
als die bij benzinemotoren thans alge
meen gebruikelijk is, komt niet in aan
merking. Hierbij wordt door middel van
een zogenaamde 3-weg katalysator
CO, koolwaterstoffen en NOx resp. ver
brand en gereduceerd bij een nage
noeg stoichiometrische mengverhouding. Bij dieselmotoren ligt de
lucht/brandstof verhouding veel hoger.
Trouwens, bij het gebruik van zware
olie zouden dergelijke katalysatoren
prompt vervuilen.
Een methode welke al geruime tijd
wordt toegepast bij landinstallaties is de
Selective Catalytic Reduction techniek
(SCR). Hierbij worden de stikstofoxiden
gereduceerd doorr middel van ammo
niak. Deze ammoniak wordt veelal in
de vorm van urea’) als vloeistof in de re
actor geïnjecteerd. De reactie verloopt
dan globaal volgens:
4NHj + 4NO + 0 2-> 4N2+ 6H20.
Bij een goed afgeregeld systeem kan
*) Urea is een ammoniakdrager, die bij
kamertemperatuur kristalvormig is, ge
makkelijk oplosbaar in water en die bo
ven 160° C door hydrolyse uiteenvalt in
koolzuur en ammoniak vlg.: CO(NH2)2
+ H20 -> C 0 2 + 2NHV
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hiermede meer dan 90% van de in de
uitlaatgassen aanwezige NOx worden
gereduceerd. Daar staat echter wel een
behoorlijk prijskaartje tegenover. Zo ne
men de exploitatiekosten toe met een
bedrag van ca 30% van de brandstof
kosten. De investeringskosten liggen
qua orde van grootte op 50 - 100 $per
1000 kW.
Bovendien neemt de installatie de nodi
ge ruimte in beslag.
In fig. 4 is schematisch een dergelijke
installatie afgebeeld.

zaak. Deeltjes met afmetingen van ca 1
(Pi 150)m kunnen niet door middel van
centripetale krachten in een cycloon
worden gescheiden en afgevoerd.
Daarvoor zijn de afmetingen van de
deeltjes te gering.
Aan de andere kant, keramische mono
lieten, voorzien van een katalysator om
de brandbare delen te oxideren, kun
nen bij gebruik van laag-zwalige brand
stoffen een bepaald effect sorteren. De
ze worden incidenteel bij bepaalde
kleine motoren dan ook al toegepast.

stelde IMO-eisen kan worden voldaan
zonder dat dit ten koste gaat van het
thermisch rendement van de motor.
Om in de toekomst tot nog verdere re
ducties te geraken, in het bijzonder
voor wat betreft de NOx emissies, zul
len van de motorfabrikanten nog de
nodige inspanningen worden ge
vraagd. Dit is mijns inziens de grote uit
daging voor de komende jaren.

Fig. 4 Schema SCR systeem voor een langzaamlopende dieselmotor. Dit systeem functioneert het gunstigst tussen 300° en 400° C. Daarom worden de
uitlaatgassen eerst door de reactor geleid en vervolgens door de drukvutgroep. (Uit [2 ])

Fig.4. Schema SCR systeem voor een
langzaamlopende dieselmotor. Dit sys
teem functioneert het gunstigst tussen
300° en 400° C. Daarom worden de
uitlaatgassen eerst door de reactor ge
leid en vervolgens door de drukvulgroep (uit [2]).

Bij gebruik van zware brandstoffen, met
hogere zwavelpercentages, raken der
gelijke filters weldra verstopt.
Vooralsnog is ook hier geen remedievoorhanden voor gebruik op schepen
anders dan het zo goed mogelijk ple
gen van onderhoud en verzorging van
de brandstofsystemen.
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5. VERDERE MAATREGELEN TER VER
MINDERING OVERIGE EMISSIES
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5.1. Vermindering S0x emissies

Alhoewel hiervoor technieken ter be
schikking staan, vergen installaties om
SOx emissies te verminderen veel ruim
te en hoge aanschaffingskosten.
Vooralsnog is het eenvoudiger en min
der kostbaar om brandstoffen te ge
bruiken welke minder zwavel bevatten.
De thans gestelde limieten van IMO
bieden daarvoor nog de nodige arm
slag. Zware brandstoffen met meer dan
4,5% m/m komen in de bunkerhavens
hedentendage niet veel meer voor.
5.2. Vermindering van rook-en roetdeeftjes

Het verwijderen resp. vangen van rooken roetdeeltjes is een gecompliceerde
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In dit artikel is getracht een beknopt
overzicht te geven omtrent de aard en
de stand van zaken betreffende schade
lijke emissies van scheepsdieselmotoren. Voorts zijn een aantal maatregelen
beschreven om deze emissies te ver
minderen.
Hierbij is speciale aandacht gewijd aan
de twee prominente emissies te weten
stikstof- en zwaveloxiden.
Voor wat betreft de NOx emissies, heb
ben de fabrikanten van de diverse cate
gorieën van scheepsdieselmotoren in
het laatste decennium zeer veel onder
zoek verricht, teneinde aan de nieuw
gestelde IMO-regels te kunnen vol
doen. En dit op zodanige wijze, dat
over het geheel genomen aan de ge-

[4JM . Geist - Reduced exhaust emissions meet
the challenge.
New Sulzer Diesel licensies M eeting Oct. 1996.
[5]Ole Grone - Emission control on large diesel
engines.
13th International Marine Propulsion Conferen
ce. March 1991.
[6JA. Urlaub - Verbrennungsmotoren. Grundla
gen - Verfahrenstheorie - Konstruktion. 2. neu
bearbeitete Auflage.
Springer Verlag Berlin 1994 ISBN 3-540-581944.
[7]J.S. Carlton et al. - M arine exhaust emissions.
A regional survey of the English Channel.
IM arE Transactions Vol. 106, Part 3,1994 p.p.
151-161.
[8]M AN B & W brochure JGR/KAS of 26 May
1997
Environm ental aspects of MAN B& W Alpha me
dium speed engines.
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Solutions for
successful shipping

F O U R -S T R O K E E N G IN E S

W örtsila N o h o b 25
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S u lze r R TA 9 6 C

The merger of Wartsila 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. Wartsila NSD's renewed diesel and gas engine portfolio covers high-,
medium-, and low-speed engines and propulsion systems under the Wartsila 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
Wartsila NSD your partner for successful shipping.

Wartsilä NSD Nederland B.V.
P.O. Box 10608
8000 GB Zwolle
Telephone +31 38 425 32 53
Fax (marine) +31 38 425 33 52

WÄRTSILÄ NSD
CORPORATION

Formed by the merger of Wartsila Diesel and New Sulzer Diesel.
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R O S S I N I
Shipyard K. Damen Europe in Hardinxveld-Giessendam heeft op 25 sep
tember de chemicaliëntanker Rossini,
bouwnummer 709, opgeleverd aan
de Duitse rederij GEFO.
Het schip heeft een korte bak en een
lange, halfhoge kampanje.
De indeling van de romp is:
- Voorpiek voor waterballast.
- Dwarsschroefruimte, met achterin
brandstoftanks tot aan tussendek.
- Kofferdam.
- Ladinggedeelte.
- Pompkamer.
- Machinekamer, met achterpiektank voor ketelwater.
- Stuurmachinekamer, met in de zij
den drinkwatertanks.
Het ladinggedeelte heeft een dubbele
huid en dubbele bodem. De zijtanks
en dubbelebodemtanks zijn alle voor
waterballast bestemd en zijn in drie Uvormige (nrs 1-3-5) en 2 x 2 L-vormige tanks (nrs 2 en 4) onderverdeeld.
De tanks 4 hebben dezelfde lengte als
de ladingtanks 4 en 5 samen.
De hoogte van de dubbele bodem is
op hart schip kleiner dan in de zijden:
1,00 resp 1,15 m; dit om het legen
van de ladingtanks te bevorderen.
Op het verlaagde hoofddek in de ma
chinekamer bevinden zich aan SB een
ketelwatertank en de werkplaats, aan
BB eveneens een ketelwatertank, en
verder de generatorkamer en de ACruimte. Aan de voorkant ligt op hart
schip de brandstofdagtank. Onder het
hoofddek bevindt zich aan de voor
kant de smeerolievoorraadtank.
In de dubbele bodem onder de ma
chinekamer zijn de volgende tanks on
dergebracht: aan de voorzijde voor
sewage, sludge, lenswater en vuile olie
en de zee-inlaatkasten, vervolgens
brandstoftanks, in de zijden doorlo
pend tot aan het verlaagde bovendek
en in de zijden achterin brandstoftanks
die eveneens van vlak tot bovendek lo
pen.

Algemene gegevens
Hoofdafmetingen:
Lengte o.a.
Lengte 1.1.
Breedte mal
Holte
Diepgang
Waterverplaatsing
Draagvermogen
Cross tonnage

93,60 m.
89,25 m.
12,50 m.
6,35 m.
4,70 m.
4200 t.
2649 t.
2100 .

Snelheid:
Proeftochtsnelheid 13 kn op
4,70 m diepgang en bij 90% mcr.
Klasse:
Germanischer Uoyd: +100 A5 E3
'Chemical Tanker Type 2/Oil Tan
ker ESP, Max. Specific Gravity of
Cargo 1.86 t/m3, Set Pressure of
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Foto: Flying Focus.
P/V valve PV = 0.5 bar, +MC E3
Aut 24/24/Coll NAV-O.
Tankinhouden:
Dieselolie
Smeerolie
Thermische olie
Vuile olie
Sludge
Drinkwater
Ketelwater
Sewage
Vuil lenswater
Waterballast

195,5 m3.
4,1 m3.
3,5 m3.
4,2 m3.
2,1 m3.
34,0 m3.
71,4 m3.
5,6 m3.
3,5 m3.
1603,3 m3.

Ladingsystemen
ladingtanks: geheel roestvrij staal
1.4462, inclusief tankhoofden, ladders
enz. Tanks zijn geheel glad: langsschot
en dwarsschotten in de tanks zijn
vouwschotten, verstijvingen boven
dek aan bovenzijde dek.
Lengte tanks 1
9,00 m.
tanks 2
14,40 m.
tanks 3
9,00 m.
tanks 4
5,40 m.
tanks 5
10,80 m.
tanks 6
8,40 m.
Breedte
10,50 m.
Inhoud tanks 1
2x 254 m3.
tanks 2
2x 391 m3.
tanks 3
2x 276 m3.
tanks 4
2x 134 m3.
tanks 5
2x 307 m3.
tanks 6
2x 248 m3.
totaal
3218 m3.
Ladingtanks 4 tevens sloptanks.
De twaalf ladingtanks zijn volledig
gesegregeerd; verbindingen zijn
echter mogelijk.
Ladingpompen:
elektrisch aangedreven deepwell
pompen,
10 x Marflex, 120 m3/h bij 90 m;
2 x Marflex, 70 m3/h bij 90 m
(voor tanks 4);

1 x Termomeccanica boosterpomp, 210 m3/h bij 9 bar, voor la
ding die met te weinig druk aan
boord wordt gepompt; aan te slui
ten met slangen.
Stripping pompen:
pneumatisch aangedreven,
12 x Marflex, L = 6350 mm.
Ladingafsluiters:
Econosto handbediende vlinderkleppen.
Ladingverwarming:
heet water door r.v.s. spiralen,
0,1 m2/m3;
1 x Wiesloch heater (th. olie > wa
ter), 2000 kW;
2 x Allweiler heetwatercirculatiepomp, 70 m3/h bij 28 m;
heater en pompen opgesteld in
pompkamer.
Inertgasinstallatie:
Aan dek geplaatste N; container
heeft aansluitingen op alle tanks.
Tankventilatie:
12 x Pres-Vac P/V kleppen, openen
bij 2200 mm c.q. -350 mm.
1 x Rotodyne ventilator, 6000
m3/h bij 12.000 mmwk.
Tankwasinstallatie:
12 x Toftejorg met 2 nozzles;
1 x Wiesloch Butterworth heater
(th, olie > water), 2000 kW.
1 x Azcue Butterworth pomp,
60 m3/h bij 100 m.
Verder voor reinigen met stoom:
1 x Wiesloch stoomgenerator,
1000 kg/h bij 7-8 bar.
Pompen, ladingleidingen en -afslui
ters, dampretourleidingen, P/V klep
pen, verwarmingsspiralen en verdere
appendages in roestvrij staal 1.4404.

Machinekamersystemen
Hoofdmotor:
MAN B&W Alpha 8128/32A-DVO,
1960 kW, 775 tpm.
Koppeling:
Holset.
Tandwielkast:
Alpha 26V016, reductie 775:304.
Schroef:
Alpha, vier verstelbare bladen,
diameter 2400 mm, 304 ipm,ijsklasse E3.
Generatorsets:
1 x Volvo Penta TAMD162C mo
tor, 390 kW, 1800 tpm met Newage Stamford generator, 3 x
440/220 V, 60 Hz, voor boeg
schroef en ladingpompen.
2 x Volvo Penta TMD122A motor,
235 kW, 1800 tpm met Newage
Stamford generator.
Haven/noodset (op kampanjedek
naast schacht):
1 x Volvo Penta TAMD71B motor,
140 kW, 1800 tpm met Newage
Stamford generator.
Warmtevoorziening:
Wiesloch thermische olie systeem.
1 x Wiesloch oliegestookte ketel,
2000 kW.
1 x Wiesloch uitlaatgassenketel,
500 kW.
2 x Allweiler circulatiepomp th.
olie, 74 m3/h bij 66 m.
2 x Allweiler heetwatercirculatiepomp, 70 m3/h bij 28 m.
Pompen:
2 x Azcue brandstoftrimpomp,
10 m3/h bij 30 m.
1 x Azcue sludgepomp,
5 m3/h bij 30 m.
2 x Azcue koelwaterpomp,
60 m3/h bij 20 m.
3 x Azcue algemene dienst pomp,
45 m3/h bij 60 m.
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1 x BBA Pomp sewage pomp,
10 m3/h bij 13 m.
Verdere werktuigen:
1 x Westfalia dieselolieseparator,
14001/h.
1 x Westfalia smeerolieseparator,
550 l/h.
1 x Facet lenswaterreiniger,
1 m3/h.
2 x Atlas Copco startluchtcompressor, 11 m3/h bij 30 bar.
1 x Atlas Copco werkluchtcompressor, 2,1 m3/h bij 10 bar.
In pompkamer:
2 x Azcue ballastpomp,
250/300 m!/h bij 25/19 m.

Uitrusting
Stuurgerei:
Roer: Promac Stuwa-Stabilo flaproer, 2,60 x 2,15 m.
Stuurmachine: Promac, tweerams.
Dwarsschroef: Jastram BU40F, vier
vaste bladen, diameter 1050 mm,
aangedreven door 270 kW elektro
motor, toerental variabel 10001800 tpm.

Kelvin Hughes Observator BV
Kelvin Hughes Observator B.V. zal zich
met ingang van 1 september 1998
concentreren op haar kernactiviteit:
het toeleveren van nautische/naviga
tiesystemen en -apparatuur en van
nautische/navigatie-informatie, zowel
op papier als in elektronische vorm en
ander toebehoren ten behoeve van de
beroepsvaart. Tevens blijft de groothandelsactiviteit ten behoeve van de
watersportdetailhandel.
De watersportwinkel, tot heden in de
vestiging in Hoogvliet gehuisvest,
wordt verzelfstandigd en zal vóór het
vaarseizoen '99 terugkeren in het cen
trum van Rotterdam.
De huidige shopmanager, Paul Koch
(33), staat aan de basis van het nieuw
op te richten Observator Watersport
B.V. De tagrijnwaren verdwijnen uit de
winkel en het meer gespecialiseerde
winkelassortiment zal vooral bestaan
uit nautische boeken, (elektronische)
zeekaarten en navigatieinstrumenten.
Kelvin Hughes Observator en Obser
vator Watersport zullen overigens
nauw met elkaar samenwerken voor
reparatie, certificering en onderhoud
van de nautische/navigatieapparatuur. Ten behoeve van de waterspor
ter zal Observator Watersport gebruik
maken van de diensten van het daarin
gespecialiseerde personeel in Hoog
vliet.
Kelvin Hughes Observator heeft bui
ten haar vestiging in Hoogvliet/Rotter
dam sedert juli 1997 ook een vestiging
in de Amsterdamse haven, speciaal
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Anker- en meergerei:
Voorschip: 2x1305 kg HHP Poolanker met in totaal 440 m ketting
van 36 mm; behandeld door een
elektrische Hattlapa lier met twee
nestenschijven, twee trommels en
twee verhaalkoppen.
Achterschip: een elektrische Hatt
lapa lier met een trommel en een
verhaalkop.
Trekkracht lieren 80 kN.
Brandbestrijding:
Detectie apparatuur: Thorn Securi
tyWormwald C 0 2-systeem voor ma
chinekamer; C 0 2-kamer in bak.
Wormwald C 0 2-systeem voor
noodgeneratorkamer.
Wormwald schuimsysteem voor
aan dek:
- schuimtank, CRP, 36001;
- Duijvelaar schuimpomp,
120 l/min. bij lObar;
- Azcue
brandbluspomp
(schuim), 150 m3/h bij 90 m;
- vier monitors, 2000 l/min. bij 8
bar.

gericht op het snel en accuraat toele
veren aan rederijen, scheepskantoren
en agenten in dit havengebied.
Informatie: Kelvin Hughes Observator
B.V.,
Tel: 010.4167249
W.G. Pullen, Managing Director Kel
vin Hughes Observator B.V.
P. Koch, Directeur Observator Water
sport B.V. i.o.

Vinke & Co - Bazin Carenas Sa
menwerking in de Benelux
Vinke & Co is benoemd tot exclusief
vertegenwoordiger van bet Spaanse
scheepsreparatie - conglomeraat
Bazan Carenas, voor de markten in
Nederland, België en Turkije.
Bazan bestaat uit 3 verschillende wer
ven met ieder een aparte doelgroep;
San Fernando (max.12.000dwt) repa
reert vooral ferries, Ro/Ro's., passa
giers, visserij, en droge lading sche
pen;
Ferrol (max. 230.000 dwt) repareert
veelal Dry Bulkers, Tankers, LPG, Bag
ger en Off-Shore schepen;
Cartagena (max 35.000 dwt) heeft
een synchrolift installatie voor meer
voudig reparatie werk met nadruk op
de handy sized schepen.
De werf is ISO-9002 geaccrediteerd,
werkt 24 uur per dag, het hele jaar
door, en bouwt eveneens motoren
onder licentie van MAN, MTU en Ca
terpillar.
Informatie: Willem Aalders, tel:
010.5062646

Brandbluspompen:
- zie algemene dienst pompen;
- Azcue noodbluspomp,
45 m3/h bij 60 m.
Reddingmiddelen:
1 x Promac Greben vrije val reddingbootinstallatie, 12 personen.
1 x Promac Greben rescue boot en
davit.
2 x Viking opblaasbaar vlot, 12
personen.
Navigatie- en communicatie-apparatuur:
geleverd door STN-Atlas.

Accommodatie
Bemanning: 10 man.
Brugdek: stuurhuis.
Officierendek: aan SB suite kapitein
en hut 1e stuurman, aan BB suite
HWTK, hutten 2e WTK en 2e
stuurman, op hart schip hut loods
tegen frontschot.
Kampanjedek: in front kleedruim
te, drie hutten voor twee gezellen

A. van der Velden B.V.
Het in de binnen- en kustvaart gere
nommeerde bedrijf A. van der Velden
B.V. uit Krimpen aan de Lek heeft per
1 juli jl. Attema Systeemtechniek in
Drachten overgenomen en gaat ver
der onder de naam Van der Velden
Systeemtechniek B.V.
Aan het woord is Gerrit Spekman, de
Algemeen Directeur van A. van der
Velden B.V.:
"W ij zijn al geruime tijd geïnteresseerd
in een vestiging in de noordelijke pro
vincies. De kennis en producten van
VOF Attema sluiten naadloos aan op
onze activiteiten.
In deze regio realiseren wij al zo'n 35%
van onze projectomzet. Deze bestaat
nu nog voornamelijk uit voor de kust
vaart op maat vervaardigde stuurmachines van het 1 DWF type met het re
centelijk nog volledig nieuw ontwik
kelde EP 5000 besturingspaneel, waar
mee aan de laatste eisen van inbouwers en klassebureaus is tegemoetge
komen. Maar wij zouden graag meer
willen.
Ons productenpakket is de laatste jaren flink uitgebreid, zodat wij nu een
volledig hydraulisch pakket in huis
hebben. Daartoe behoren o.m. hydrauliek voor hefbare stuurhuizen, ankerlieren, luikenbedieningen, kranen,
masten en koppellieren. Met de vesti
ging in Drachten willen wij bereiken,
dat wij dichter bij onze klanten zitten.
Omdat wij maatwerk leveren, moet er
een intensief contact zijn met onze
klant om tot een optimaal resultaat te

en de kok, aan SB ladingkantoor,
behandelkamer en mess officieren;
aan BB twee hutten voor gezellen
en mess gezellen; op hart schip de
kombuis tegen achterschot, daar
voor proviandbergplaats. Wasserij
naast de schacht aan BB.
Iedere hut heeft zijn eigen sanitaire
unit. Voor spoelen toiletten is er
een apart zoutwatersysteem.

Slotopmerkingen
1. Voor dezelfde opdrachtgever heeft
de werf nog vijf zusterschepen in
opdracht.
2. De afmetingen van de verbanddelen van de romp zijn gebaseerd op
een lengte die 9,00 m groter is dan
de huidige lengte. Hierdoor is er
de mogelijkheid om het schip te
zijner tijd met 9,00 m te verlengen
zonder dat de bestaande construc
tie behoeft te worden verzwaard.
Bij zo'n verlenging neemt de tankinhoud toe tot 3850 m! en het
draagvermogen tot 32501,

komen. De verkoopafdeling in Drach
ten wordt dan ook versterkt met een
ervaren buitendienstmedewerker."
Ook wil Van der Velden meer dan
voorheen de installatiewerkzaamheden meenemen bij haar systemen. Er
worden 2 nieuwe montage-auto's in
gericht, welke ter plekke alle werk
zaamheden kunnen uitvoeren. De au
to's zijn bijvoorbeeld uitgerust met
een eigen slangenpers, zodat ter plaat
se de hydrauliekslangen kunnen wor
den geproduceerd.
Om de service in het Noorden te ga
randeren, wordt de servicedienst ver
sterkt met een extra ervaren monteur.
De servicedienst is vanuit beide vesti
gingen 24 uur per dag bereikbaar.
Er wordt naar gestreefd om de inte
gratie in een kort tijdsbestek te laten
verlopen. Gerrit Spekman verwacht,
dat er binnen een jaar geen onder
scheid meer zal zijn tussen de Van der
Velden-vestiging in Drachten of Krim
pen aan de Lek.
De Heer Comelis Attema zal de functie
van Technisch Directeur bij Van der
Velden Systeemtechniek B.V. gaan be
kleden. De overige bedrijfsvoering zal
plaatsvinden vanuit de Van der Velden
Groep.
Informatie: Van Der Velden Systeem
techniek B.V., De Gaffel 7, 9206 AV
Drachten
Tel: 0512.582020, fax: 0512.544603
A. van der Velden B.V., Dorpsstraat
67a, 2931 AD Krimpen a/d Lek
Tel. 0180.511577, fax: 0180.511578
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SCHOTTEL serves you a finely balanced menu reflecting
its w ealth of experience as a propulsion specialist and
offering the optim um propulsion solution for every vessel.
O ur p ro d u c t range em braces econom ical and reliable
propulsion and m anoeuvring system s rated at up to 30
MW. We are thus in a position to provide the right thrust,
for your vessel too.
g |s |

S+ C C
Schottel-Werft-Nederland B.V.
Chroomstraat 143.2718 R J Zoetermeer,
P.O. Box 477,2700 AL Zoetermeer.
Tel.: +31-(0)79-361 1319. Fax: +31-(0)79-361 14 17

P&l

In aan sluiting op de artikelenserie
“Aansprakelijkheid!... Wat nu? in de
jaargangen van 5WZ 1993/1994, pu
bliceert de redactie regelmatig relevan
te P&l onderwerpen. De onderwerpen
worden geselecteerd uit de nieuwsbrie
ven van de Dutch P&l Services B. V. te
Rotterdam.

Uit Nieuwsbrief no.21
(juli 1997]
België: clausulering van cognos
sementen m.b.L deklading
Onlangs is er een uitspraak van het
Hof van Beroep te Antwerpen (Hof
van Beroep te Antwerpen 10 maart
1997) verschenen die vooral voor het
vervoer van containers van belang is.
In de meeste landen van de wereld is
algemeen geaccepteerd dat wanneer
men lading aan dek verscheept, maar
dit niet wordt vermeld op het cognos
sement, de vervoerder zich niet meer
kan beroepen op de excepties en be
perkingen van aansprakelijkheid van
de Hague Visby Rules. Uitzondering
op de regel is wanneer deklading aan
boord van speciaal geconstrueerde
schepen wordt verscheept.
Het Belgische hof van Beroep te Ant
werpen heeft nu uitgemaakt dat con
tainers die aan dek van speciaal daar
voor geconstrueerde schepen worden
verscheept, eveneens als deklading op
het cognossement moeten worden
vermeld. Indien zulks niet gebeurt,
kan de vervoerder geen beroep doen
op de exoneraties en beperking van
aansprakelijkheid voorzien in Artikel 91
van de Belgische zeewet oftewel de
Hague Visby Rules. Met spanning zien
wij uit hoe de Belgische rechter zal
oordelen over de "hatchless" schepen.
Deze uitspraak strookt niet met de
modernisering van de scheepvaart.
Zelfs de Hamburg Rules, die over het
algemeen moeten worden
be
schouwd als verlader vriendelijk, ac
cepteren vervoer van containers aan
dek aan boord van speciaal daartoe
geconcipieerde schepen als normaal
gebruik en terzake waarvan een "inter
nationale consensus" bestaat.
De Belgische rechtspraak lijkt met dit
vonnis een stap terug te doen in de
tijd, daar vóór het besproken vonnis
de Belgische rechtspraak aansloot bij
die van de buurlanden (Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen 11 ja
nuari 1993).
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Peril of the sea

Verstekelingen

De Hague en Hague Visby Rules, art.
4(2)(c) geven de vervoerder disculpatie voor schade aan lading als gevolg
van "perils, dangers and accidents of
the sea or other navigable waters". De
diverse Carriage of Goods by Sea Acts
hebben een gelijkluidend artikel. Hoe
wel de tekst in de diverse jurisdicties
dus hetzelfde is, hebben zich in de
rechtspraktijk verschillende "scholen"
ontwikkeld. De Noord Amerikaanse
uitleg geeft de vervoerder slechts disculpatie voor "peril of the sea" bij bui
tengewone omstandigheden, on
weerstaanbare krachten waarop nor
male menselijke krachten en vaardig
heden geen gepast antwoord geven.
Met andere woorden, een beroep op
"peril of the sea" zal niet slagen in
Noord Amerikaanse rechtbanken als
de weersomstandigheden wel zeer
zwaar waren maar voorzienbaar of te
verwachten waren gedurende de be
treffende reis. Engeland en Australië
hebben een andere benadering. Hier
is "peril of the sea" niet beperkt tot ex
treme en niet te voorziene hevige
weersomstandigheden maar wordt er
gekeken naar de oorzaak van de scha
de.
Dat er in bepaalde periodes van het
jaar barre weersomstandigheden te
verwachten zijn, sluit in het Engelse
systeem een beroep op "peril of the
sea" niet uit. Uiteraard zal het beroep
niet slagen als onvoldoende zorg voor
de zeewaardigheid van het schip of
onvoldoende zorg voor de lading me
deoorzaak was van de schade. Nietwaterdichte luiken, doorgeroeste ventilatiekokeirs etc. maken een beroep bij
voorbaat kansloos. De vervoerder
heeft de bewijsopdracht dat er vol
doende zorg is besteed aan het zee
waardig maken van het schip voor de
reis en zal dit desgewenst met onderhoudsstaten e.d. moeten kunnen aan
tonen. De Nederlandse rechtspraak
lijkt ergens tussen de twee systemen in
te zitten waarbij de rechtbanken aan
de windkracht grote betekenis toeken
nen. Rechtbank Rotterdam S & S 96,
80 (Bothniaborg) geeft de rederij de
bewijsopdracht dat de schade is ont
staan door 'perils of the sea'. Recht
bank Dordrecht S & S 96, 89 (Leon)
verwerpt het beroep "de weersom
standigheden in de Golf van Biscaye
waren niet uitzonderlijk". Het beroep
slaagt wel bij Rechtbank Rotterdam S
& S 94, 113 (Act 7) waar het schip in
noodweer met windkracht 11 tot 12
Bf terecht kwam.

We hebben er al eens eerder over ge
schreven maar verstekelingen worden
in toenemende mate een probleem
voor de scheepvaart. Gedurende het
begin van dit jaar was er even een af
name van het aantal verstekelingen
maar inmiddels is het, "cruise" sei
zoen, met name vanuit Afrikaanse ha
vens weer begonnen. Naar onze me
ning liggen twee redenen hieraan ten
grondslag.
• Ook in Afrika volgt men het
nieuws. Het gaat redelijk goed met
de Europese economieën en het is
daar ook doorgedrongen dat er
Afrikaanse voetballers aangetrok
ken worden door topclubs in Euro
pa. Regelmatig vragen verstekelin
gen ons dan ook of ze niet ais prof
voetballer in Europa kunnen wer
ken.
• Afrika blijft een onrustig continent.
Denkt u maar aan Siërra Leone en
Congo, het voormalige Zaire.
Het motto blijft dan ook: beter een uur
langer zoeken voor vertrek dan dagen
lang aantobben in de aankomsthaven,
met alle kostbare gevolgen vandien.

Schadevergoeding naast overiiggdd
Een veel gestelde vraag is of de rederij
naast demurrage ook schadevergoe
ding kan vorderen. Bij verdere schade
kan men denken aan extra havenkosten en bunkergebruik of dat de rederij
door de lange vertraging een nieuwe
charter laycan niet kan halen (en
wordt "gecancelled").
In beginsel is het antwoord naar En
gels recht negatief. Immers overliggeld is een van tevoren afgesproken
schadevergoeding voor het geval de
bevrachter de overeengekomen (en
door hem betaalde) laad/lostijd over
schrijdt. De schadevergoeding voor
vertraging ligt dus al vast en die ver
goeding wordt derhalve verondersteld
mede te omvatten havenkosten, bunkerverbruik etc. Dat geldt dus ook
voor schadevergoeding terzake van
een gemist charter (alhoewel dat prak
tisch gezien soms best onredelijk kan
zijn: een zeer lange vertraging is moei
lijk in te calculeren).
Uiteraard zijn er uitzonderingen op de
regel maar die gaan heel ver. Een uit
zondering op de regel is indien er een
specifieke demurrage periode werd af
gesproken. Dat is in de praktijk echter
zeer ongebruikelijk.

Een andere uitzondering op de regel is
een separate "breach of charter"
waarvan de gevolgen verder reiken
dan alleen het oponthoud van het
schip. Daar is in Engeland wel over ge
procedeerd echter zonder succes. In
Inverkip Steamship Co Ltd v. Bunge ft
Co (1917) 22 CC 200 probeerde de
reder extra vergoeding te krijgen
doordat de bevrachter geen lading
voorhanden had ("failure to provide a
cargo"). Alhoewel men wel oordeelde
dat de verplichting om lading voor
handen te hebben een separate ver
plichting was, werd toch het resultaat
hetzelfde geacht. De enige zaak waar
de vlieger wel op ging was Aktieselskabet Reidar v. Arcos Ltd (1926) 25 U 1
Rep. 513 (30). Door de lange vertra
ging kon het schip niet meer op zomerdiepgang laden en moest er la
ding achterblijven. In die zaak kon die
rederij naast demurrage dan ook met
succes (separaat) deadfreight vorde
ren.

Tunesische visnetten
Recentelijk zijn wij op de hoogte ge
bracht van de potentiële gevaren ver
oorzaakt door visnetten voor de kust
van Tunesië. Het betreft hier zeer kost
bare in |apan gefabriceerde netten die
gebruikt worden voor de tonijnvangst.
De netten worden uitgezet in een spi
raalvorm, zijn zo'n 11 km (I) lang en
worden normaliter gedurende de eer
ste 7 a 8 maanden van het jaar ge
bruikt.
Het moge duidelijk zijn dat beschadi
ging van dergelijke netten de aanlei
ding kan zijn voor een zeer omvangrij
ke claim die niet alleen de directe
schade aan het net betreft maar ook
indirecte schade zoals gederfde in
komsten e.d. Eén van de Engelse P&rl
Clubs onderhandelt momenteel over
een dergelijke schade en heeft, voor
uitlopend op de uiteindelijke uitkomst,
een garantie moeten stellen van USD
4,5 miljoen.
Voor de goede orde geven wij hierbij
de coördinaten van de 4 boeien die de
netten markeren zoals opgegeven
door de Tunesische autoriteiten:
Noord: 37° 18.3N 010° 02.3E
Oost 37° 17.1N010°03.5E
West: 37° 17.1 N 010"01.IE
Zuid: 37° 15.9N 010° 02.4E.
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Loodsen voor Suriname
Vanaf de onafhankelijkheid van
Suriname, dus vanaf 1975, steunt
Nederland één van haar voorm ali
ge koloniën m et een 'bruidsschat'
die haar bij die gelegenheid is
meegegeven. Het bedrag dat
daarm ee is gem oeid - de 'verdragsm iddelen' - w o rd t aange
w e n d v o o r een g ro o t aantal p ro 
jecten die in onderling overleg
tussen beide landen w o rden ge 
kozen.
Tot die projecten behoort ook de oplei
ding van loodsen. Suriname is een kust
staat en een havenstaat. Voor de zee
scheepvaart
is
Paramaribo
de
belangrijkste haven. Deze haven wordt
aangedaan door gemiddeld 60 sche
pen per maand. De tonnage van de
zeeschepen varieert van enkele honder
den tot ruim 50.000. Vanuit zee - de
Atlantische Oceaan - is Paramaribo be
reikbaar via de Suriname rivier. Deze ri
vier is om een aantal redenen moeilijk
bevaarbaar: tengevolge van voortdu
rende aanslibbing, de beperkte breedte
en diepte en sterke windgevoeligheid.
Voorts is de rivier onderhevig aan sterke
eb- en vloedstromen. Het project loodsenopleiding is onderdeel van een gro

ter project, namelijk een project om de
toegangen tot de Surinaamse havens te
verbeteren.
Om zeeschepen een haven binnen te
loodsen of weer veilig naar zee te bren
gen zijn niet alleen mensen nodig, die
goed bekend zijn met het vaarwater,
maar vooral ook moet het vaarwater
voorzien zijn van een doelmatige in
frastructuur, o.a. in de vorm van betonning en bebakening. Drijvende en vaste
merktekens in de vorm van boeien en
bakens dus.
Zoals het was

Sinds 1947 is in Suriname de Dienst
voor de Scheepvaart onder andere ver
antwoordelijk voor de markering van
de vaarwegen en de instandhouding
van een loodsdienst. Voor die tijd wer
den de zeeschepen, die Surinaamse ha
vens aandeden, beloodst door particu
liere loodsen. De naam Dienst voor de
Scheepvaart dateert echter niet van
1947; tot 1982 ressorteerde de Dienst
als "Haven- en Loodswezen" onder het
Ministerie van Openbare Werken en
Verkeer en na 1982 als Dienst voor de
Scheepvaart onder het Ministerie van
Transport,
Handel
en
Industrie
(T.H.I.),thans Ministerie van Transport,

Communicatie en Toerisme (T.C.T.).
Vorig jaar is het 50-jarig jubileum van
de Dienst uitgebreid gevierd; onder an
dere met een expositie in Fort Zeelandia.
De doelstelling van de Dienst voor de
Scheepvaart is: "het in stand houden
en bevorderen van een veilig en effi
ciënt scheepvaartverkeer in Suriname".
Tot de taken van de Dienst behoren:
- het beloodsen van in- en uitvarende
schepen;
- het opleiden van het eigen perso
neel voor de verschillende aspecten
en op diverse niveaus;
- het opmeten en in kaart brengen
van de bevaarbare Surinaamse wa
teren.
Ontwikkelingen

Tot het eind van de tachtiger jaren
heeft de Dienst haar taken naar beho
ren kunnen vervullen. Sinds die tijd ech
ter werd het, door invloeden van bui
ten, voor de Dienst steeds moeilijker
haar taken naar behoren te vervullen en
kwam daardoor naar buiten negatief in
de publiciteit. Voor de internationale
scheepvaart dreigde zelfs met name Pa
ramaribo een probleemhaven te wor
den. Zo valt bijvoorbeeld, bij het raad
plegen van de Admiralty List of Lights
1990, het op dat bij een betrekkelijk
groot aantal bakens vermeld wordt:
"reported extinguished".
In 1989 werd daarom door Suriname
een beroep gedaan op Nederland om
te helpen het vertrouwen van de inter
nationale zeescheepvaart in de vaarwa
teren van Suriname te herstellen. Ne
derland stuurde daarop voor nader
onderzoek een missie naar Suriname.
De missie leidde tot het project "Verbe
tering Toegankelijkheid Surinaamse Ha
vens (VETOS)". Met het project was
een
bedrag
gemoeid van
Nf.
14.000.000,-. Politieke ontwikkelingen
vertraagden echter de uitvoering van
het project.

Fig. 1. In het kader van het VETOS I project werd het betonnings/hydrografisch vaartuig "M arwina "
gebouwd voor en geleverd aan Suriname. Het schip werd in september 1996 overgevaren naar Su
riname en is sedertdien in gebruik bij de Maritieme Autoriteit Suriname. Voor een beschrijving van
dit vaartuig verwijzen wij naar het nummer van oktober 1996 (foto Flying Focus).
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In 1993 kon gelukkig begonnen wor
den met de uitvoering van een deel van
het project (VETOS I). Deze fase had
met name betrekking op de betonning
en bebakening en de daarmee verband
houdende hydrografische faciliteiten
(peilvaartuig en plaatsbepalingssysteem).
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Inmiddels volgden de missies elkaar op
en kon aan een vervolgtraject worden
gewerkt. De uitvoering van het vervolg
traject werd mogelijk door een Conve
nant dat begin 1996 gesloten werd tus
sen het Surinaamse Ministerie van
Transport, Communicatie en Toerisme
en het Nederlandse Ministerie van Ver
keer en Waterstaat. Het Convenant om
vat een aantal (ook niet-maritieme)
projecten, waarvan dit vervolgtraject
deel uitmaakt. Voorwaarde voor de uit
voering van het vervolgtraject was het
verzelfstandigen van de Dienst. Hier
mede wordt bereikt dat de gebruiker
van de maritieme infrastructuur niet via
de overheid, maar rechtstreeks betaalt
aan de Dienst die verantwoordelijk is
voor een kostendekkende exploitatie.
De verzelfstandiging is begin 1998,
door het aannemen van de Wet Mari
tieme Autoriteit Suriname (MAS) door
de Nationale Assemblee en de daarop
volgende afkondiging, op 13 mei j.l.
een feit geworden.
Tot het bovengenoemde vervolgtraject
behoren herstructurering van de loodsdienst, onderhoud van het materieel,
een passende bedrijfscultuur en aan
passing van de scheepvaartwetgeving.
De Loodsdienst

Eén van de afdelingen van de Dienst
voor de Scheepvaart is de Loodsdienst.
De dienst bestaat uit een aantal gekwa
lificeerde loodsen en een verbindings
dienst, die dag en nacht de verbinding
met inkomende en uitgaande schepen
onderhoudt. Loodsen moeten immers
op aanvraag beschikbaar zijn.
Hun kwalificatie ontlenen de loodsen
aan een interne opleiding. Voor het vol
gen van deze opleiding is een bepaalde
vooropleiding (MULO B) of een nauti
sche achtergrond vereist. In beide ge
vallen wordt de vooropleiding gevolgd
door een aansluitende praktijkopleiding
van 1 jaar op zeeschepen. Er bestaan
verschillende kwalificaties: Loods twee
de klasse, Loods eerste klasse, Senior
Loods tweede klasse en Senior Loods
eerste klasse. De kwalificaties zijn bepa
lend voor het soort schip dat beloodst
mag worden. Beloodsing is, zoals in de
meeste landen, verplicht. Het belang
daarvan wordt in de South America Pilot, Volume IV nog eens onderstreept:

"Local knowledge is essential for approaching Surinam River as the depths
are subject to frequent change and buoyage is altered accordingly".
De taak van de loods is een adviseren
de; het is de gezagvoerder van een
schip die uiteindelijk verantwoordelijk is
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voor de navigatie, ook op de binnen
wateren van een land.
De opleiding

De herstructurering van de loodsdienst
hield ook in dat het aantal beschikbare
loodsen in overeenstemming moest
worden gebracht met het aantal sche
pen dat een Surinaamse haven aan
doet, rekening houdende met een ze
kere 'bovenrol', afhankelijk van de
arbeidsvoorwaarden. Dit betekende dat
in een betrekkelijk korte tijd een aantal
mensen zouden moeten worden opge
leid voor het beroep van loods. Een
wervingsactie onder afgestudeerde
leerlingen in het middelbaar onderwijs,
met een daartoe geschikt 'pakket', le
verde (na selectie) een 17-tal cursisten
op.
De duur van deze, aan de omstandig
heden aangepaste, ad hoe opleiding is
gesteld op twee jaar, verdeeld in een
theoretische basisopleiding van 9
maanden en een praktische vervolgop
leiding van 15 maanden duur. Voor de
theoretische basisopleiding zijn door
Nederland twee docenten beschikbaar
gesteld (Suriname kent geen zeevaartopleidingen, die vergelijkbaar zijn met
de Nederlandse). De praktische ver
volgopleiding wordt door de Dienst
voor de Scheepvaart/MAS verzorgd en
bestaat voornamelijk uit het (mee)maken van loodsreizen. De theoretische
basisopleiding vond plaats in het kader
van een leerovereenkomst die door ie
dere individuele cursist met de Dienst
werd gesloten.
De theoretische basisopleiding ving aan
op 13 oktober 1997. Bij de opening
werd het woord gevoerd door Hunne
Excellenties D. de Bie, Minister van
Transport, Communicatie en Toerisme
en Schelto Baron van Heemstra, H. M.
Ambassadeur in Suriname.
Het leerplan van de basisopleiding be
stond uit een aantal modulen: Inleiding
tot de zeescheepvaart; Schepen, I (con
structie, uitrusting, bedrijfsvoering);
Schepen, II (uitwatering, stabiliteit,
sterkte); Lading; Zeekaarten en boek
werken, vaarwegmarkering en getij
den; Navigatie (het navigeren, de
instrumenten, communicatie); Meteo
rologie en Oceanografie; Verkeersregle
menten en Maritieme regelgeving.
Van de cursisten werd veel gevergd.
Binnen een tijdsbestek van 9 maanden
moest de 'nautische analfabeten' een
hoeveelheid nautische basiskennis bij
gebracht worden die hen in staat moet
stellen de vervolgopleiding met succes
af te ronden en vervolgens een goede
bijdrage te leveren aan de maritieme in

dustrie van Suriname. Een aantal vér
strekkende internationale verdragen op
dit gebied, waartoe Suriname toegetre
den is of alsnog zal toetreden, noodza
ken hiertoe.
Dat men er in geslaagd is de bepaald
niet geringe hoeveelheid leerstof in de
vastgestelde tijd af te ronden is niet in
het minst te danken aan de goede
teamgeest van de cursisten onderling
en de verstandhouding tussen docen
ten en cursisten. Wat dit laatste betreft
is echter gebleken dat het gebruik van
een gemeenschappelijke taal niet zon
der meer betekent dat de communica
tie tussen docenten en cursisten vlekke
loos
verloopt.
'Eigen-taligheden'
leidden soms tot 'eigen-aardigheden'.
Enig inzicht in structuur en inhoud van
het Surinaamse middelbare onderwijs
dat docenten verkregen door zich door
deskundigen te laten informeren,
maakte het voor hen echter mogelijk
hun werkwijze beter in overeenstem
ming te brengen met de denkwijze van
de cursisten.
Mede daardoor zijn 15 cursisten er in
geslaagd de cursus met goed gevolg te
doorlopen. Twee cursisten hebben om
verschillende redenen de cursus voortij
dig beëindigd. Niet alle geslaagde cur
sisten stromen vanzelfsprekend door
naar de praktische loodsenopleiding.
Dit wordt namelijk mede bepaald door
een nadere selectie waarbij gekeken
wordt naar alle aspecten van dit bijzon
dere en verantwoordelijke beroep.
Nautisch kader

Voor het goed functioneren van de Ma
ritieme Autoriteit Suriname is goed
nautisch kaderpersoneel onontbeerlijk.
De na selectie overblijvende cursisten
worden dan ook geplaatst bij één van
de overige afdelingen van de Dienst,
zoals bijvoorbeeld de afdeling "Toe
zicht Scheepvaart" en de afdeling "Hy
drografie". En, mede afhankelijk van
hun eigen voorkeur, misschien zelfs bij
een maritiem bedrijf buiten de Dienst.
In de Wet Maritieme Autoriteit Surina
me staat in artikel 3 over de doelstellin
gen van de MAS onder andere:

"het garanderen van een veilige en effi
ciënte doorvaart van zeeschepen naar en
van Suriname op basis van internationaal
aanvaarde normen en conform de ook
door Suriname geratificeerde verdragen".
Om dat doel te bereiken is een nautisch
kader, bestaande uit goed opgeleid en
gekwalificeerd personeel, inderdaad
onontbeerlijk!
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Radio Holland
komt in Rotterdam
goed over de brug

Het team van Radio Holland heet u van harte
welkom tijdens Rotterdam M aritim e '98.
W e zijn verhaald van de IJsselhal naar de
schitterende nieuw e Scheldehal van Ahoy.
Tijdens de beurs maakt u kennis met de meest
geavanceerde technieken voor binnenvaart en
visserij, maar ook met een selectie uit de beste
apparatuur voor kust- en zeevaart.
W ij laten u o.a. de allernieuw ste producten
zien in communicatie, navigatie, observatie,
machinekamer automatisering en visopsporing.

W E Z IE N U G R A A G
O P O N Z E N IE U W E
L O C A T IE S T A N D N R . 166
IN D E S C H E LD EH A L
W ij h e b b e n g r a tis
e n t re e k .ta rte n b e s c h ik b a a r.

Bovendien introduceren w ij een aantal
spraakmakende PR IM EU R S waaronder het
ultiem e op radar gebied: de allernieuw ste
S W IS S K LEU R EN R A D A R. M oet u zien!
Tevens laten w ij u kennismaken met een
absolute navigatieprim eur:
de hoogwaardige SEA PILO T 75.
Als u op de hoogte w ilt blijven van de nieuw 
ste ontw ikkelingen in de scheepvaart, kom dan
even langs op onze nieuwe ''etag e" stand.
Onze verkopers verwelkom en u graag met een
kopje koffie en drankje, bovendien komen ze
tijdens de beursdagen goed over de brug met
uiterst aantrekkelijke offertes.

S A M E N B E R E IK E N W E A L L E S

O N S G A A T G E E N ~BRUG TE V E R

1888Radio H olland
O

R

ü

O

a d io H o l l a n d

Eekhoutstraat 2, 3087 AB Rotterdam. Haven 2121
Tel. 010-42 83 344 Fax 010-428 14 98
rhmarine@rotterdam.saitrh.com
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Nieuws van het NIM

Specifieke verbanden

NI IVl-enquête
Al geruime tijd stimuleren wij maritie
me bedrijven en kennisinstellingen tot
deelname aan Europees onderzoek.
Om te onderzoeken op welke gebie
den Nederlandse bedrijven en kennis
instellingen deel willen nemen in het
Vijfde Kaderprogramma hielden wij
een enquête. Deze enquête spitste
zich toe op de Key Action "Land
Transport en Marine Technologies"
van de Europese Commissie. Om ge
detailleerde informatie te verkrijgen,
hebben wij deze 'action' opgedeeld in
51 concrete R&D-onderwerpen,
Van de circa 300 uitgestuurde vragen
lijsten hebben wij een derde terugont
vangen. De herkomst daarvan bleek
als volgt verdeeld:
- maritieme industrie, waaronder:

• werven

20%

• toeleveranciers
10%
• consultants
20%
- gebruikers (reders, havenbedrijven,
cargadoors, baggerbedrijven, offs
hore bedrijven e.d.)
25%
- kennisinfrastructuur
25%
Brede verbonden
Onze enquête toont aan dat de indus
trie, gebruikers en kennisinfrastructuur
brede belangstelling hebben voor
minstens vijf onderwerpen:
• nieuwe schepen;
• verbeterde integratie van ont
werp, bouw en onderhoud van
schepen;
• ontwerpen voor veiligheid;
• voortstuwingssystemen;
• milieuvriendelijke schepen.
Verder kennen industrie en gebruikers
twee hoogst interessante en onderling
nauw verbonden logistieke onderwer
pen, die althans volgens onze enquête
beperkt passen in de belangstellings
sfeer van kennisinstellingen:
• concepten voor ladingbehandeling;
• schip/kade interfaces.
Het ligt voor de hand om voor deze
zeven onderwerpen sectorbrede sa
menwerking op te zetten, als voorlo
per van internationale consortia voor
onderzoek. Maar het is aftasten:
• de belangstelling zegt op zich
nog niet dat bedrijven ook wer
kelijk Europees onderzoek gaan
doen. Bij gebruikers althans is de
bereidheid daartoe opvallend la
ger dan bij de industrie;
• verder lijkt het er op dat bedrij
ven voor onderwerpen als veilig
heid en milieu vooral initiatief
verwachten van de Nederlandse
of Europese overheid; en
• tenslotte kennen de kennisinstel
lingen minder uitgesproken
voorkeuren. Kennelijk is daar veel
meer spreiding in opinies over
welke onderzoeksthema's be
langrijk zijn.
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Naast deze sectorbrede onderwerpen
zijn er ook meer specifieke verbanden
tussen industrie, gebruikers en kennis
infrastructuur.
Tussen industrie en kennisinfrastruc
tuur gaat het vooral om:
• scheepsontwerp;
• verbeterde integratie van ont
werp, bouw en onderhoud van
schepen.
Geïnteresseerde industriële bedrijven
en instellingen brengen wij binnenkort
van eikaars belangstelling op de hoog
te.
Tussen gebruikers en kennisinfrastruc
tuur gaat het om:
• logistieke ketens;
• risico en veiligheidsmethodologie.
Ook hieromtrent krijgen geïnteres
seerde gebruikers en kennisinstellin
gen binnenkort van ons mededeling.
Overige geïnteresseerden kunnen zich
alsnog bij het NIM melden.
Ontbrekende verbanden
Vooral de gebruikers noemen onder
werpen waar tegenover geen uitge
sproken grote belangstelling staat van
de Nederlandse kennisinfrastructuur.
Daarbij gaat het om de volgende on
derwerpen:
- Logistieke onderwerpen:
• logistiek management en kostenoptimalisatie;
• IT [expert systemen voor logistiek
management];
• operationele veiligheid van de
vaart;
• risico en veiligheidsmethodologie.
Onderwerpen van baggerbedrijven:
• optimalisatie van baggermaterieel;
• milieuvriendelijke baggertechnie
ken;
• voorspelbaarheid van werkbare
dagen op zee;
• sensorontwikkeling.
Algemeen onderwerp van gebruikers:
• opleiding en training.
Tussen industrie en de kennisinstellin
gen zijn verschillen in belangstelling
zichtbaar, en wel voor:
• het gebruik van niet standaard
materialen;
• veiligheid van het productiepro
ces;
• productietechnologie.
Zeker daar waar de verbinding tussen
bedrijven en kennisinstellingen wat
minder blijkt te zijn, zullen wij nagaan
of de enquêtemethode hier niet debet
aan is.
Onze enquête peilde niet alleen de be
langstelling voor 51 potentiële R&D
onderwerpen. Ook is gevraagd welke
onderwerpen men zelf interessant
vindt. Een elftal onderwerpen lijkt in
aanleg geschikt.
Deze onderwerpen kunnen wij niet
openbaar maken, zoals met respon
denten indertijd is afgesproken. Op dit

moment nemen wij contact op met
bedrijven en instellingen die 'eigen'
onderwerpen hebben genoemd. Dan
wordt duidelijk hoe concreet hun
voornemen is om projecten in te die
nen en kunnen wij eventueel vorm ge
ven aan het verdere vervolg.

ropese wegvervoer op te vangen. Op
veel geografische relaties ontbreekt
het aan maritieme vervoersdiensten.
Daarnaast beoordelen sommige verla
ders de bestaande diensten als onvol
doende, onder andere omdat deze
diensten nauwelijks geïntegreerd zijn
in Europese logistieke ketens.

Verdere activiteiten van het NIM
Bedrijven en instellingen die de vra
genlijst hebben ingevuld, sturen wij
binnenkort informatie over partijen die
interessant kunnen zijn; althans als
deze derden daarvoor toestemming
hebben gegeven.
Verdere begeleiding van het NIM in
de richting van internationale consor
tia ligt in de bedoeling. Met Noorse en
Duitse zusterorganisaties zijn hiervoor
reeds activiteiten in voorbereiding.

SMO-regeling
Onder de SMO-regeling is voor het
begrotingsjaar 1998 ƒ 7,7 mln. be
schikbaar gesteld voor subsidie aan
maritieme onderzoeksprojecten. Om 
dat er per jaar vier tenders worden uit
geschreven, betekent dit dat per ten
der maximaal ƒ 1.9 mln. aan subsidie
voor maritieme projecten kan worden
toegewezen. De uiteindelijke toewij
zing geschiedt niet door het NIM
maar door de minister van EZ op ad
vies van de door de minister ingestel
de Adviescommissie Maritiem Onder
zoek.
De afspraak met de ministeries van EZ
en V & W is dat het budget dat in een
tender niet wordt gebruikt, wordt toe
gevoegd aan het budget van de vol
gende tender. Dit echter met dien ver
stande dat een budgettair overschot in
een bepaald jaar terugvloeit naar de
staatskas. Momenteel zijn voor het
budget van 1998 drie tenders door de
Adviescommissie beoordeeld en er is
voor ƒ 4,1 mln. is toegewezen. Dit be
tekent dat voor de laatste tender in het
budgetjaar 1998 - deze is gesloten op
30 september - ruime financiële mid
delen beschikbaar zijn.
Zoals bekend geacht mag worden, is
SENTER benoemd om de uitvoering
van NIM projecten te begeleiden. In
dit verband is het misschien goed er
op te wijzen dat SENTER geen assis
tentie verleent betreffende de projectinhoud en de kwaliteit van deze pro
jecten.
Willen bedrijven of instellingen hierbij
geassisteerd worden dan staan de
NIM-consulenten gratis ter beschik
king.

NIM-symposium “ INTERVAARF'
Alternatief voor het wegvervoer
Het bestaande vaarwegennet, mits
gecombineerd met de juiste maritie
me vervoersdiensten, is zeer goed in
staat een deel van het Noordwest-Eu-

Geïntegreerde maritieme diensten
De ovedieid en het NIM hebben zich
de vraag gesteld waarom veel nieuwe
logistieke ideeën vanuit de markt niet
tot commerciële toepassing komen.
De vraag is hoe kusten binnenvaart
nieuwe geïntegreerde maritieme dien
sten kunnen ontwikkelen. Dan kan
vervoer over water qua prijs, frequen
tie en betrouwbaarheid een serieus al
ternatief vormen voor intra-Europese
handelsstromen over langere afstand.
Pas bij een concreet aanbod van
krachtige en efficiënte vervoersdien
sten over het water zullen verladers en
intermediairs serieus nadenken over
dit soort alternatieven.
Mogelijkheden
Een aantal maritieme ondernemers is
ervan overtuigd dat voor grote conti
nentale handelsstromen een zeer ac
ceptabel vervoersaanbod over water
mogelijk is. De overheid en het NIM
willen vaststellen welke innovatieve
ideeën er zijn, hoe deze geconcreti
seerd kunnen worden, en wat de func
tie van bedrijven, overheden en on
derzoek hierin zou kunnen zijn. Het
NIM programma "INTERVAART" is
hiervoor bedoeld. Het geeft zicht op
innovatieve concepten, ontwikkelings
kansen daarvan en hoe de markt effi
ciënte vervoersdiensten over het water
kan inzetten.
Barrières voor een geïntegreerd ver
voersaanbod zijn onder meer:
• fragmentatie in het maritieme ver
voersaanbod zelf;
• gebrek aan samenwerking binnen
de maritieme sector;
• Beperkte kracht bij het maritieme
bedrijfsleven;
• gebrekkige kennisontwikkeling bij
en voor de maritieme sector.
Het NIM heeft hiervoor een middagsymposium op 15 oktober 1998 in het
WTC te Rotterdam georganiseerd. Een
drietal sprekers en een deskundig pa
nel van ondernemers heeft daar in
zicht gegeven in marktpotenties, kan
sen en technische ontwikkelingen.
Daarnaast was er ruimte voor informe
le contacten tussen de verschillende
maritieme sectoren.
Volgend op dit symposium organi
seert het NIM een tweetal vervolgworkshops op 17 november en één la
ter dit jaar.
Informatie:
NIM
Zeestraat 100,2518 AD Den Haag
Tel: 070.3455165
39

Grootschalige renovatie van 115 miljoen voltooid
Uitbreiding Ahoy’ voor meer beunen en evenementen
Ahoy' Rotterdam is grootschalig ge
renoveerd en uitgebreid. De meest in
het oog springende onderdelen van
de nieuwbouw zijn: een tentoonstel
lingshal (Scheldehal) van 10.000 m2,
een ontvangsthal (Ahoy' Plaza) van
6.000 m2, een entree voor het Sport
paleis, restaurants, kantoren alsmede
congres- en vergaderruimte en meer
parkeercapaciteit. Het bouwproject
Ahoy'-2000 is in de beoogde planning
van twee jaar gerealiseerd.
De nieuwe accommodatie biedt Aho/
multifunctionele mogelijkheden om
de volgende eeuw in te gaan. Met het

Ontwikkelingen
Ahoy' heeft inmiddels Bureau DeLooze overgenomen, inclusief het
hierbij behorende beurzenpakket. De
meest belangrijke hiervan is AGF-Totaal, de internationale vakbeurs voor
Aardappelen, Groente en Fruit. Nieu
we beursconcepten zijn volop in ont
wikkeling. Samenwerking met buiten
landse beursorganisaties zoals Miller
Freeman (Parijs) en International Institute for Research (London) leidt tot
het gezamenlijk opzetten van interna
tionale beurzen op diverse terreinen.
Maar ook nationaal wordt er onder

Fig.l. Luchtopname Ahoy' Rotterdam op 27 september 1998 (Foto föhn de Pater,
Rotterdam).
Nieuw voor het Sportpaleis is dat
Ahoy' met derden (joop van den Ende
Productions, Companions, Mojo) eve
nementen wil gaan ontwikkelen op
het gebied van musical, ballet en
jeugd. Andere nieuwe evenementen
zijn Festival du Maroc (in oktober) en
Feyenoord in Aho/, volgend jaar fe
bruari. laatst genoemd evenement is
vergelijkbaar met de Open Dag in De
Kuip, met vele artiesten en Paul de
Leeuw als presentator.

Record
Van september tot mei telt het Sport
paleis 118 evenementsdagen, waar
mee de bezettingsgraad op 85% ligt.
Een record, gemiddeld werden er tot
nu toe tussen de 100 en 110 evene
mentsdagen geboekt. Naast de be
kende evenementen als Heineken
Night of the Proms, Kerstcircus Aho/

Fig.2. Het voorportaal van Ahoy' Plaza, waarin o.m. de nieuwe kassa's en diverse betaal
automaten t.b.v. parkeren, telefooncellen en pinautomaten.
totale project is 115 miljoen gulden
gemoeid. Met de uitbreiding en face
lift wil Ahoy' inspelen op de marktont
wikkelingen. In toenemende mate ziet
de consument het bezoeken van een
beurs als een vorm van vrijetijdsbeste
ding. Meer entertainment, showele
menten en demonstraties zijn de eisen
van deze tijd, zo is de overtuiging van
de directie van Ahoy'.

zocht of met kleinere partners in het
land bundeling van krachten kan ont
staan.

.

Ahoy'-weg (verbreed)

en het ABN AMRO World Tennis Tournament, zijn er muzikaal weer grote
namen te verwachten in Ahoy'- Een
greep hieruit: Elton John, Eric Clapton,
Lionel Richie, Santana, BZN en Marillion.

Euro 2000
Aho/ heeft zich in het kader van het
EK-voetbal 2000 kandidaat gesteld
om het IBC (International Broadcasting Center) te huisvesten. Omdat de
Stichting Euro 2000 zich ook in Rotter
dam heeft gevestigd, wil Ahoy' ook op
andere manieren onderdak bieden
aan media, sponsors en supportersgroepen.
Informatie:
Aho/ Rotterdam N.V.
Postbus 5106 3008 AC Rotterdam.
Tel: 010.2933300, fax: 010.2933399.

ahoy
w
rotterdam

A hoy-2000
Schematisch overzicht nieuwe situatie.

Uniek
Ahoy' vreest de concurrentie niet. De
(onderscheidende) kracht van Ahoy'
zit in de combinatie van tentoonstel
lingshallen en Sportpaleis, ook wel
muziektempel genoemd. Hiermee is
Ahoy' uniek in Nederland en één der
weinigen in Europa. Ook een eventu
ele fusie tussen RAI en jaarbeurs wordt
niet als bedreiging gezien, omdat
naast genoemde multifunctionele
meerwaarde Ahoy' een onafhankelijke
positie inneemt en een ander segment
van de (beurzen)markt bedient.
De directie is optimistisch over de toe
komstige mogelijkheden van Ahoy'.
Nu is er een gemiddeld aantal bezoe
kers van 1,5 miljoen op jaarbasis. De
verwachting is dat dit aantal in het jaar
2000 zal oplopen tot circa twee mil
joen.
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nieuw aangelegd/gebouwd

Nieuwe Scheldehal
(10.000m2)

1
] Bestaan Ie
Sportpaleis
Tentoon: telling s tallen
(totaal ca. , C.000 m2)

(10.500 toeschouwers)

Entree
Sportpaleis
Hoofd
entree

Zuiderparkplein

Zuiderparkw eg

*) Ahoy1Plaza herbergt o.a. de
hoofdentree. kassa's, restaurants,
congres- en vergaderruimten en
diverse ontvangstruimten.
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ABB Turbocharger B.V.
De ABB-stand bevindt zich in de Scheldehal en heeft nummer 122. Het
beursthema van ABB Turbocharger
luidt: "Nieuwe servicediensten is een
kwestie van goed luisteren". De stand
staat daarom ook in het teken van ser
vice en reparatie. Op dit gebied heeft
ABB Turbocharger de volgende dien
sten te bieden:
- preventief en correctief onderhoud
aan ABB-turbochargers;
- retrofitting (het vervangen van een
vreemd fabrikaat turbocharger
door een ABB-turbocharger of het
vervangen van een ouder type
ABB-turbocharger door een nieuw
type);
- reparatietechnieken;
- training van eindgebruikers;
- schoepenbank (voorraad van alle
bestaande sets turbineschoepen).
ABB Turbocharger Rotterdam beschikt
over een aantal bijzondere reparatie
technieken. Tijdens een doorlopende
demonstratie is te zien hoe schoepen
door middel van plasmalassen worden
opgelast. Verder kunt u dé resultaten
bekijken van o.a. het opspuiten van as
einden, diverse tests, reconditioneren
van geluiddemperfilters, lagers en
fsompen.
ABB Turbocharger BV is een van de
werkmaatschappijen van de Neder
landse holding Asea Brown Boveri B.V.
Binnen het ABB-concern behoort ABB
Turbocharger Rotterdam bij het we
reldwijde servicenetwerk van ABB Tur
bo Systems Ltd in Zwitserland. Het is
het grootste en meest geoutilleerde
ABB-servicestation ter wereld.

Reparatietechnieken van ABB
Turbocharger Rotterdam
Reconditioneren van turbineschoepen
Turbineschoepen kunnen schade oplo
pen door vreemde voorwerpen (bij
voorbeeld delen van uitlaatkleppen) en
door slijtage kan spleetverlies ontstaan,
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Als de beschadiging binnen een be
paalde marge valt, worden deze met
behulp van TIC- en plasmalasmethoden opgelast en vervolgens zodanig
bewerkt, dat zij weer aan dezelfde nor
men voldoen als nieuwe schoepen.
De gereconditioneerde schoepen
worden aan strenge kwaliteitseisen
onderworpen, waardoor ABB dezelfde
garantie kan geven als bij nieuwe
schoepen.
Gereconditioneerde schoepen komen
in de zogenaamde schoepenbank:
een voorraad van alle bestaande sets
schoepen.
Beschadigde schoepen worden door
een set uit de schoepenbank vervan
gen en voor de beschadigde set het
reconditioneringsproces weer in gang
gezet. Op die manier wordt de stilligtijd tot een minimum beperkt.
Deze procedure als geheel en ook alle
lassers zijn door Lloyd's gecertificeerd.
Door jaarlijkse training blijven de las
sers op de hoogte van de laatste ont
wikkelingen en technieken.
Reconditioneren van geluiddemperfilters
Dempers vervuilen in de loop van de
tijd doordat uit de machinekamer
lucht wordt aangezogen die 'vet' is.
Zodra het vilt verzadigd is, is de door
laat kleiner en functioneert het vilt
minder goed.
Dempers worden gedemonteerd en
alle onderdelen worden gereconditioneerd. Het belangrijkste is, dat de
dempers voorzien worden van nieuw
vilt en dat montage altijd geschiedt
met nieuwe popnagels.
Opspuiten van aseinden
Als assen onder de maat blijken te zijn,
kunnen ze door diverse technieken
('koud' en 'warm' opspuiten) opge
spoten worden. De as vervolgt daarna
een traject van afdraaien, balanceren
en meten. Deze methode is volledig
door Lloyd's gecertificeerd.
Reconditionering van lagers en pompen

M AR IT I E M

Als een klant een nieuwe set lagers
koopt, wordt de mogelijkheid gebo
den om de oude set lagers te retour
neren. Deze set lagers wordt in de spe
ciaal ingerichte lagerkamer gedemon
teerd en het inwendige lager wordt
vervangen. Alle overige onderdelen
die aan de eisen voldoen worden op
nieuw gebruikt en samen met een
nieuw inwendig lager, vormt dit weer
een lagerset die volledig door ABB ge
garandeerd wordt, De lagers worden
'tropisch' ingeblikt, zodat zij de klant
altijd in goede conditie bereiken.
Dit zelfde principe geldt ook voor oliepompen. Als de pompen uiteindelijk
samengebouwd zijn, worden deze op
bedrijfstoerental getest in de pomptester.
ABB Turbocharger BV,
Postbus 547 - 3000 AM Rotterdam
Tel: 010.4078885, fax: 010.4078444.

ODS
ODS maakt op de beurs Rotterdam
Maritime de slogan uit het logo; 'multi
metal distribution', volkomen waar.
Voor zowel scheepsnieuwbouw a[s
voor -reparatie voert het bedrijf een ui
termate breed pakket aan materialen.
Uit voorraad en af fabriek levert ODS
stalen en aluminium platen, profielen,
r.v.s- en koolstof staal, smeedstukken
en non-ferro producten, voorzien van
certificaten van diverse certificerende
instanties.
Het leveringsprogramma omvat ver
der buizen in diverse materiaalsoorten,
afsluiters en meet- en regelapparatuur.
Via de afdeling Spoor zijn typische
werfproducten leverbaar, zoals rail
voor scheepshellingen, hellingbanen,
kraanbanen en wielen.
ODS voert een streng bewaakt kwali
teitssysteem dat is gebaseerd op ISO
9002.
Voor optimale distributie beschikt
ODS in Nederland over vijf vestigingen.
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Een representatieve selectie is te zien
op onze stand.
ODS
Postbus 69,
2990 AB Barendrecht.
Tel: 0180.640911, fax: 0180.640275

DEN0 Compressors
Holland
Volgens de IMO voorwaarden en de
SOLAS conventie van 1974 (hoofdstuk
11 -2, sub. A/l 7/3), dienen alle sche
pen tenminste twee complete brand
weer uitrustingen aan boord te heb
ben. Elke uitrusting bestaat uit diverse
persoonlijke beschermings benodigd
heden, zoals speciale beschermende
kleding, schoeisel, helm, enzovoorts.
Een ander belangrijk onderdeel hieruit
is het persluchtmasker inclusief de
persluchtfles en automaat en het daar
bij behorend aantal verplichte reserve
flessen.
Het aantal verplichte reserve persluchtflessen is per type schip verschil
lend, voor passagiersschepen en tan
kers dient men tenminste vier reserve
uitrustingen te hebben, dit betekend
dat minimaal zes luchtflessen (6-10 li
ter, 200-300 bar) aan boord aanwezig
moeten zijn.
Voor het exacte aantal brandweer uit
rustingen en reserve flessen verwijzen
wij naar de beschikbare SOLAS voor
schriften en de verschillende IMO-codes voor constructie en uitrusting van
schepen, zoals bijvoorbeeld de IBC,
BCH en IGC codes.
Gedurende de aan boord verplichte
brandoefeningen zullen de luchtfles
sen leeg raken waarna deze dus weer
gevuld zullen moeten worden. Dit kan
in de haven waar men op dat moment
is of waar men binnen zal gaan lopen
(indien die mogelijkheid aldaar be
schikbaar is, zeker 300 bar kan wel
problemen geven).
Een op termijn efficiëntere oplossing is
om uw eigen ademlucht-compressor
aan boord te hebben. Als deze com
pressor op de "Ships Safety Equipment" lijst staat, kunnen zelfs de ver
plichte aanschaf en onderhoud van
kostbare reserve lucht- flessen be
spaart worden. Wij verwijzen naar de
IMO-code van het desbetreffende
schip.
DENO Compressors Holland levert te
gen een zeer concurrerende prijs een
draagbare ademluchtcompressor wel
ke aan de IMO en SOLAS voorwaar
den voldoet.
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-

Electrical installations;

-

Electrical drives.

(ARCS) data formats. With a wide ran
ge of available options the user can
tailor the system to his specific needs,
either as a stand alone unit, or as an in

System Integrator

tegral part of UniMACS 3000.
Imtech Marine & Industry operates on
the international market as a total system-integrator, capable of combining

Break even point-berekening:
De compressor niet op de "Ships Safe
ty Equipment Record":
Ervan uitgaande dat iedere maand ten
minste twee luchtflessen van 10 liter
door derden gevuld dienen te worden.
De kosten hiervan inclusief transport

UniMACS 3000 IBS

own products and third party equip
ment into complete systems. As a
turn-key supplier we manage projects,
accepting full responsibility for design,

The IBS UniMACS 3000, Universal In
tegrated Monitoring And Control Sys

manufacturing and

systems into the automation systems.
UniMACS 3000 is aimed at ships that
require automated control systems
with intensive mutual communication

tem, is the intelligent top layer of a
concept for integrating the navigation

Van Duijvendijk en Van Overbeek
Ophemertstraat 98, 3089 JE Rotter
dam
Tel: 010.4293955, fax:010.4298735.

Imtech
Industry

Marine

and

zijn ca. ƒ 250,00. Dit houdt in dat het
break even point na 22 tot 24 weken
bereikt is, dit inclusief de kosten voor
onderhoud en reserveonderdelen.
De compressor wel op de "Ships Safe
ty Equipment Record":
In dit geval kunnen ook de kosten
voor de reserve flessen bespaart wor
den waardoor het break even point
dus nog eerder bereikt zal worden.

Beschrijving

draagbare

adem-

luchtcompressor, type HL 110e:
De HL 110E ademluchtcompressor is
ontworpen om aan de CE, DIN 3188
(luchtkwaliteit) en de IMO-voorwaarden te voldoen. Schone lucht is verze
kerd door een dubbele condensafscheiding en een groot verticaal en
vervangbaar koolstoffilter.
Veiligheid wordt gegarandeerd door
dat alle draaiende delen afgeschermd
zijn en de aanwezigheid van een overdrukventiel.

Imtech, the technical division of the
Internatio-Muller group, has concen
trated all it's commercial shipping and
naval capabilities and products in the
newty established Imtech Marine St In
dustry company. The clustering of the
Marine activities will contribute to a
more
powedul
market
driven
approach.
Our Marine business unit specialises in
electrical engineering, electronics and
automation systems for various high
demanding customers. Examples of
ships on which Imtech Marine & In
dustry applications are implemented,
are: dredging vessels, tankers, ferries,
suppliers, ro-ro vessels, cmiseships,

De HL 110E wordt in een kartonnen
doos geleverd, inclusief een handlei
ding en compressorlogboek,

container ships, yachts, crane vessels,
(semi)submersibles, luxury yachts and
naval ships. Imtech Marine & Industry

1 stk.DENO ademluchtcompressor,

is a reliable supplier for the Royal
Schelde Group, IHC Holland, IHC Cal-

type HL 110E, conform
CE voorwaarden en specificaties.
Afmetingen: 650 x 300 x 370 mm.
Gewicht:
36 kg
Max. capaciteit:
100 l/min
Werkdruk:
300 bar
Max. druk:
330 bar
Max. toeren:
3000 omw/min
Inhoud olie:
E-motor:

300 cc

220 VAC, 50 Hz., 2.2 kW
380 VAC, 50 Hz., 4.0 kW
440 VAC, 60 Hz., 4.0 kW
Lucht kwaliteit:
vlgs. DIN 3188
Vulslang:
1, INT. of DIN 200/300
42

land, YVC shipyard, Giessen de Noord,
Damen shipyard, De Vries shipyard,
RDM shipyard, Royal Huisman, Wilton
Feyenoord group, Heerema, Royal
Netherlands Navy, etc...
A summary of the most important
capabilities of Imtech Marine are:

installations of

these systems.
As a specialist Imtech MARINE & IN
DUSTRY is also capable of handling
projects which require specific know
how, short project schedule, complex
logistic and high quality standards.
System Integrator Imtech Marine 6r
Industry, Rotterdam, developed the
Hydraut 3000 EC-Series ECDIS and
the Integrated Bridge System UniMACS 3000, based upon its vast expe
rience and track-record in hydrogra
phic survey systems and platform au
tomation in the offshore, dredging
and defence markets, luxury yachts
and the process industry.
Both innovations use open system ar
chitecture and modular commercialoff-the-shelf hardware components,
available world-wide. Full benefit is ta
ken of modem information technolo
gy to increase safety of operations and
to reduce ships' lifecycle costs: crew,
operational, upgrading and overhaul
costs.

in order to pedorm the ships specific
purpose and can be certified for 'one
man bridge watch' and for 'unman
ned engine control room'. Different
from other IBSs is its powerful taskoriented approach to integration of
various Navigation Systems (e.g. Auto
pilot, Propulsion Control, ECDIS), Plat
form Automation Systems (e.g. Power
Management Ballast Systems), and
those systems that facilitate the ship's
specific purpose.
UniMACS 3000 IBS results into a de
crease of the operator workload, a de
crease of human error, an increase of
the safety of operations and producti
vity.
Contact Persons
The Netherlands:
Mr. Wim van Rijn,
Business Unit Manager
Tel: 010.4871501

Hydraut 3000 EC-Series ECDIS

International Affairs:
Mr. Terry van Velzen,

The Hydraut 3000 EC-Series complies
to the IHO and IMO specifications.

Export Manager
Tel: 010.4871508

-

Bridge systems;
Propulsion systems;

-

Power Generation and distribu
tion;

Supporting minimum crew require
ments and enhancing the safety of na
vigation, the system increases the ef
fective conning time of the office-ofthe-watch, and reduces life-cyde

-

Alarm, monitoring and control sys
tems;

costs. It is compatible with a variety of
vector (S57, C-MAP) and raster charts

Imtech Marine & Industry
P.O. Box 5054
3008 AB Rotterdam
Tel: 010.4871911, fax: 010.4871702.
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Ups B.V.
Groot geworden door klein te
beginnen (logo plaatsen)

Ups, van oorsprong producent van
kleine vaste scheepsschroeven, is uit
gegroeid tot een toonaangevende au
toriteit op het gebied van voortstuwingstechniek met wereldwijde erken
ning.
Binnen Ups verzorgt de afdeling Rijn,
Donau en Visserij (RDV) de markt die
zich concentreert op de toepassing
van vaste schroeven, straalbuizen en
bijbehorende asleidingen. Deze afde
ling is speciaal opgericht voor de uit
gebreide binnenvaart- en visserijvloot
en voor specifieke toepassingen voor
zeer snelle jachten. Met een gespecia
liseerd team voorziet zij de klanten van
een op maat ontworpen voortstuwingsinstallatie.

Het productieproces
Van de meer dan 25 verschillende
door Lips ontwikkelde bronslegeringen voor de productie van scheeps
schroeven is Cunial® brons de meest
toegepaste en daarmee het bekendste
Ups materiaal. Het Cunial® brons is
vanwege de uitstekende mechanische
eigenschappen
ongeëvenaard
in
duurzaamheid en betrouwbaarheid.
De hoge kwaliteit van de door Ups
ontwikkelde legeringen is het resultaat
van jarenlang onderzoek. Hierbij is niet
alleen gekeken naar de meest optima
le samenstelling van de verschillende
bronssoorten in relatie tot de toepas
sing maar is ook het smelt- en gietproces geperfectioneerd. Er worden zeer
kleine toleranties toegepast en tijdens
het smelten wordt continu gecontro
leerd of de verschillende elementen in
de juiste samenstelling aanwezig zijn.
Een scheepsschroef is qua vorm een
zeer gecompliceerd gietstuk. Alleen
door nauwkeurige beheersing van het
gietproces kan met minimale over
maat gegoten worden. Het resultaat is
een gietstuk dat een homogene materiaalstructuur heeft en nagenoeg op
maat uit de vorm komt.
Bij Ups worden heden ten dage
schroeven steeds meer machinaal be
werkt met behulp van een freesmachi
ne. Voor de 'finishing touch' echter is
het vakmanschap van de afwerker met
een scherp oog voor detail nog steeds
onontbeerlijk.

Lips Straalbuizen
De toepassing van een straalbuis is één
van de mogelijkheden om meer ren
dement uit de gehele voortstuwingsinstallatie te halen. Ups heeft in het
verleden veel vaartuigen uitgerust met
NOVEMBER 1948 SCHIP»WERF4»ZEE
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een straalbuis van het type 19A en 37.
Afhankelijk van het toerental en mo
torvermogen kan hiermee aanzienlijk
meer stuwkracht gegenereerd worden
of wordt er bij gelijkblijvende snelheid
een belangrijke brandstofbesparing
gerealiseerd.

De Lips HR-straalbuis
Ups heeft nu een verbeterde straalbuis
ontwikkeld waarvan de specifieke
vorm in combinatie met een Ups
schroef ruim 10 % meer rendement
oplevert.
De Lips Hoog Rendement straalbuis
heeft behalve een gewelfde binnenzij
de ook een gewelfd buitenprofiel.
Door deze uitgekiende vorm ontstaat
een verbeterde in- en uitstroming van
het water waardoor uiteindelijk het
voortstuwingsrendement toeneemt.
De Ups-HR straalbuis is tot stand geko
men na uitvoerig onderzoek en is in
middels in de praktijk met veel succes
toegepast bij sleepboten, binnenvaart
en visserijschepen.
Ups B.V.
Postbus 6
5150 BB Drunen
Tel: 0416.388115, fax: 0416.373162.
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Wouter Wrtzel Eurovafve
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Wouter Witzel Eurovalve, Losser.
Tel: 053.5369536.

Vertrouwd concept in
Scheepvaartsector
De vlinderkleppen van Wouter Witzel
Eurovalve kenmerken zich door een
grote diversiteit in toepassingen en
worden ingezet in verschillende typen
schepen: container-/ladingschepen,
olie-/chemicaliëntankers, baggersche
pen, etc.
Wouter Witzel levert zowel standaard
handbediende vlinderkleppen voor al
le systemen, alswel klantspecifiek
maatwerk wat betreft materialen en
aandrijvingen. Zo is het bedrijf o.a.
specialist in grote hydraulisch aange
dreven vlinderkleppen voor de bag
gerindustrie (jet-water) en hydraulisch
of pneumatisch aangedreven afsluiters
voor ballast-/cargosystemen.
Op de Rotterdam Maritime '98 is
Wouter Witzel Eurovalve aanwezig op
Standnummer 573. Daar wordt ook
een nieuwe vlinderkleppenrange PN
25 geïntroduceerd, welke o.a. in mo
no- en dubbelgeflensde uitvoering le
verbaar zijn.

Fig.6. Eén van de grotere dubbelgeflensde
Wouter Witzel Eurovalve vlindeddeppen
(DN 1400, 16 bar!) bestemd voor het waterinjectiesysteem in een baggerschip.

STN Atlas
The partner for advanced marine
technology
The importance of international mari
time transport is increasing. STN AT
LAS contributes towards making ship
ping safer and more reliable. The acti
vities of the company encompass sys
tems and facilities for communication,
navigation, ship automation technolo
gy, ship operation technology, power
supply and power management on
board ships all sizes.

Communication and navigation
STN ATLAS Nederland provides mo
dern and complete CMDSS solutions
as well as integrated, highly sophistica
ted SCC's (Ships Control Centers). The
complexity of modern ships requires
innovative concepts, products and ser
vices.
Modular designs of the radio equip
ment or complete radio consoles per
mit adoption to sea areas A1 to A4
and adoption the specific needs of the
customer.

Ship Control Center
SCC supports the degree of automa
tion and the selection of systems re
quired for navigation to be adjusted to
the relevant specifications. The Navi
gation and Command System NACOS, integrated in the SCC, as per the
requirements of the customer, permits
the functional and spatial integration
of the following elements:
- Routeplanning and navigation
with automatic track control;
- Traffic monitoring/collision avoi
dance with radar and ECDIS;
- Central numeric and graphic dis
play of data for nautical ship con
-

trol;
Monitoring and control of the pro
pulsion and ship operation sys
tems.

In order to combine the functional di
versity with clear and quick operabili
ty, the SCC can be equipped with a
central working place ATLAS Multipi
lot, which can be switched to one of
four operating modes at any time:
-

-

Radar: operation of all radar trans
ceivers (optionally display as Xband or S-band ARPA radar sys
tem).
ECDIS: display of the electronic sea
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-

chart together with the latest data
of the own ship (position course
etc.) as well as safety contour and
other parameters. All radar and
ARPA functions can be displayed
and operated, while the radar ima
ge is superimposed to the chart.
Conning: display of the required
navigation data on a graphic dis
play, alternatively for the open
seas, operation in estuaries or for
berthing, unberthing manoeuvres.

-

SCC: universal control station for
the integrated ship operation con
trol system GEAMAR, for access to
other system components of the
integrated bridge that can be con
nected via the local network.

tion and also normal communication
by fax or email

Ship automation technology
STN ATLAS Nederland has a long tra
dition in automation technology.
Computer technology was introduced
AEG Schiffbau early as in the sixties.
The wealth of experience gained in
the course of the years was consistent
ly applied to new developments so
that our customers have always been
offered the most advanced technolo
gy, warranty safe and economic ships
operation.

R O T T E R D A M
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Meteo Systemen
Onder de merknaam Obsermet pro
duceert Observator Instruments B.V.
diverse meteorologische systemen
welke ook in maritieme omgevingen
ingezet worden. Als marktleider op
het gebied van wind systemen aan
boord van schepen, zal op de stand
van Observator Instruments B.V. het
True wind systeem te zien zijn. Een
dergelijk systeem zorgt dat een meest
economische koers bepaald kan wor

’ 98

Stuurstoelen
Sinds enge tijd heeft Observator In
strument B.V. enkele vooraanstaande
vertegenwoordigingen van stuurstoe
len en toebehoren. Een onafhankelijke
ergonoom zal tijdens de ROTTERDAM
MARITIME op de stand van Observa
tor Instrument B.V. aanwezig zijn om
schippers en rederijen te informeren
dat ook een stuurstoel een instrument
is welke de gezondheid en comfort
van een schipper kan verhogen.

den.

Druk- en temperatuurmeting

Tankinhoud Systemen

Observator Instrument B.V. is een
graag geziene partner in de on- en off

De door Observator Instrument B.V.
gefabriceerde tankinhoud systemen
op basis van het borrelbuisprincipe
staan garant voor veilige metingen in
diverse media waarbij eenvoudige in
stallatie een waarborg is. De systemen

shore, als het gaat om temperatuur en
drukmetingen. Voor de Marine indus

Monitoring and control

In addition, our company provides the
following capabilities:
Repair, service and delivery of naval
systems, simulation systems, electric
motors, generators, switchgear, elec
tronic control and monitoring sys

The extensive range of products from
the GEAMAR family permits the uni
versal implementation of monitoring

tems, oil discharge and measurement
systems, control panels and cabling
sealing systems A60.

zijn dusdanig ontwikkeld dat conversie
naar elektrische of digitale signalen tot

These fields are completed by an inter
national service and sales network.

de mogelijkheid behoren. Vanzelfspre
kend is er ook software beschikbaar
om tankinhoud informatie zichtbaar

Verder is Observator Instruments B.V.
bekend om zijn diepgang systemen;
trekkracht apparatuur en andere mari
ne engineering projecten. Deze kun
nen allemaal besproken worden op

To mention some examples: the
world's biggest pipelayer "Solitaire" of

te maken op een standaard PC.

stand 591.

the Allseas shipping company and the
new "Costa Victoria" cruise ship as
well as the "Green Ships" of TT-Line.

Capillaire meters

Observator Instrument B.V.
Tel: 0180.463411.

Ship operation technology

and control systems. The modular de
sign of GEAMAR is such that these sys
tems can be used not only on highly
sophisticated cruise ships bus also on
container carriers and tankers or tugs.
As an integral part of the SCC, advan
ced technologies serve to ensure eco
nomic operation of the ships. In line
with this concept, not only the ship
operation working place but also the
monitoring and control systems are
fully linked to the conning display.
Remote control of the main engine
STN ATLAS has been delivering remo

STN ATLAS Nederland, a subsidiary of
STN ATLAS Marine Electronics, en
sures the customised service- and sales

Tankinhoud meters met de meest
competitieve prijs/kwaliteit verhou
ding worden gefabriceerd door Ob
servator Instruments B.V. Door de
enorme ervaring in drukmetingen zijn

activities in the Netherlands and in the
other Benelux Countries.

deze meters voorzien van de hoogste
nauwkeurigheid met de minste tem

te control systems for the safe and effi
cient operation of propulsion systems

Our complete programme of techno
logy has always been closely connec

for all types of ships for more than thir
ty years. The SCC incorporates this
wealth of experience in a central com
ponent. The use of electronic control
lers in the GEAMOT main engine re
mote control combines excellent con

ted with the names AEG Marine and
Offshore, ATLAS and DEBEG. This high
technical, future oriented competence

trol properties with minimum speeds
for fixed-pitch propeller systems and
shaft driven generators of STN ATLAS
is warranted by the modular structure.
Automatic power supply
Ship board networks are provided
with diesel generators and shaft-dri
ven generators. As an essential ele
ment of the monitoring and control
technology, GEAPAS enables the inte
gration of the entire network automa
tion on board the ship in the SCC.
Ship management
Besides operational command activi
ties. Information processing is a new,
increasingly important task to be tack
led by the management of a ship. The
GEAMAR ISM integrated ship ma
nagement system in the SCC supports
daily tasks such as planning, organisa
44

is being continued in STN ATLAS Ne
derland B.V.
STN ATLAS Nederland B.V.
P.O. Box 5115, 3008 AC Rotterdam
Tel: 010.4795444, fax: 010.4795545,
E-mail; stnatlas @xs4all.nl.

peratuur afwijking, in vergelijking met
andere meters verkrijgbaar in de Mari
ne markt.

Ruitenwisser Systeem
Observator Instrument B.V. heeft de
vertegenwoordiging van Hepworth
ruitenwisser systemen, welke sinds jaar
en dag gebruikt worden binnen de
Marine markt. Om de vereiste snel
heid in levering te verbeteren is sinds
enige tijd de finale productie voor de
Nederiandse markt verplaatst naar de
Observator werkplaats in Ridderkerk.

Observator Instruments
B.V.
Na de aanwezigheid op de BaltExpo
en de SM M is Rotterdam Maritime de
gelegenheid voor Observator Instru
ments B.V, om zich opnieuw te pre
senteren aan de Nederiandse Scheep
vaart wereld. Binnen deze presentatie

Visiplus Zonwering
Zoals ook de ruitenwisser systemen
een verhoging teweeg brengen in
zicht en dus veiligheid aan boord van
schepen is ook de visipluslijn bedoeld
als verbetering van zicht in en om het

trie heeft Observator Instruments B.V.
diverse instrumenten beschikbaar voor
dergelijke applicaties.

Vogelenzang de Jong
In de Vogelenzang de Jong stand,
nummer 166 in de Scheldehal, wordt
onder andere het hoofdschakelbord
voor een nieuw te bouwen boomkorkotter tentoongesteld. Hierin is de railscheiding voor de elektrische vermo
gensverdeling uitgevoerd volgens de
nieuwe lEC-normen.
Tevens wordt aandacht besteed aan
de frequentiegestuurde regelinstallaties voor boegschroeven en lieren.
Ook worden de moderne automatise
ringssystemen via 2-draadstechniek
toegelicht.
Vogelenzang de Jong is een elektro
technisch full-service installatiebedrijf
met een sterk maritiem/haven-georiënteerd karakter.
De activiteiten omvatten:
- ontwerp, engineering, uitvoering
en onderhoud van elektrotechni
-

sche installaties;
besturingstechniek en verdeelinrichtingen;
reparatie en onderhoud van elek
trische machines.

staat kwaliteit in het meten en regelen
en verhogen van veiligheid aan boord

stuurhuis. Niet alleen het betere zicht
naar buiten bij zonnig en mistig weer

Belangrijke markten zijn:

wordt verbeterd door het gebruik van

- Visserij.

van schepen centraal.
Het in Ridderkerk gevestigde bedrijf

Visiplus, maar ook een betere aflezing
van instrumenten in het stuurhuis.

-

Binnenvaart

-

Bedrijfsvaartuigen.

Observator Instruments B.V. zal op
stand 591 de volgende productgroe
pen onder de aandacht brengen:

Informatie:
N A A . Dirkse/F. van 't Hof
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stand. Door Bennex Holland zal de
productenlijn van Robertson, Shipmate en Simrad worden gepresenteerd.
Een productenlijn welk vrijwel volledig
complementair is aan het Alphatron
pakket.

JRC

Hoofdschakelbord boomkorkotter (Foto Van der Starre, Krimpen a/d/ IJssel)
Vogelenzang Electrotechniek B.V.
Postbus 16,2920 AA Krimpen aan den
IJssel.
Tel: 0180.514244, fax: 0180.511871.

AMW-Marine
In de nieuwe Scheldehal neemt de
stand van AMW-MARINE een promi
nente plaats in, met een'.presentatie
van recente en toekomstige ontwikke
lingen op het gebied van scheepsaan
drijvingen en voortstuwingssystemen.
Een belangrijke plaats is ingeruimd
voor de nieuwste ZF keerkoppelingen
en een presentatie van de totaal ver
nieuwde fabriek van Teignbridge Pro
pellers Ltd., die in 1998 geheel werd
vernieuwd en waar nu volgens de
nieuwste zelf ontwikkelde productie
methoden propellers worden gefabri
ceerd volgens ontwerp van AMW-MA
RINE. Deze combinatie levert vooral
voor de moderne binnenvaart maat
werk van de hoogste precisie en kwali
teit en een groot deel van de nieuwste
generatie binnenvaart containersche
pen wordt hiermee uitgerust.
Op de stand worden verder de nieuw
ste producten tentoongesteld van
VULKAN, RENK, APV en alle overige
producten en diensten van AMW-MA
RINE
Informatie:
AMW-Marine
Postbus 39, 3340 AA Hendrik-ldo-Ambacht
Tel: 078.6810100, fax: 078.6818878

Alphatron Marine B.V.

bouwschepen voorzien van navigatieen communicatieapparatuur.
De huidige openstaande orderporte
feuille omvat dezelfde installaties op
nog eens 100 schepen door Alphatron
Marine voorzien van een CMDSS in
stallatie A2, A3 en A4.
Het standnummer is 410A.

|RC benut Rotterdam Maritiem voor
de introductie van de nieuwe Arpa 15
inch kleuren serie Radar |MA 3900. De
JMA 3900 kan behalve als radar ook
worden gebruikt voor de weergave
van C-map elektronische kaarten
en/of een combinatie van beide.
Verder toont |RC de specifieke werkboot visserijradar |MA 3800. De |MA
3806 is een scherp geprijsde radar
voorzien van mini Arpa-functies 12
inch beeldscherm en een goede per
formance op het gebied van de z.g.
'sea dutter'.
De opvolger van de legendarische |RC
Satcom A |UE 45A/300B is nu uit voor
raad leverbaar en te zien op Rotter
dam Maritiem.

GMDSS
Binnenvaart
Rotterdam Maritiem moet duidelijk de
succesvolle start in de binnenvaartmarkt weergeven. Niet minder dan 12
nieuwbouw binnenvaart onderne
mers gaven Alphatron opdracht voor
hen een complete installatie te verzor
gen. Een duidelijk signaal dat ook deze
sector de unieke Alphatron aanpak en
de complete apparatuurlijn voor de
binnenvaart, genaamd Alphaline weet
te waarderen.
Naast eigen producten vertegenwoor
digt Alphatron Marine een select aan
tal grote fabrikanten die Rotterdam
Maritiem benutten voor de introduc
tie van nieuwe producten.
Voor het eerst presenteert Alphatron
Marine zich in nauwe samenwerking
met collega-importeur Bennex Hol
land op een 150 m2 grote eiland

Ook voor de binnenkort verplichte uit
rusting van visserijschepen heeft JRC
een compleet programma dat volle
dig goedgekeurd is voor gebruik aan
boord van Nederlandse schepen.

SKANT1
Deze Deense kwaliteitsfabrikant van
communicatie-apparaluur
introdu
ceert op Rotterdam Maritiem de
CMDSS marifoon met DSC type
1000. Eveneens op Rotterdam Mari
tiem aandacht voor de nieuwe Skanti
TRP1250 SSB GMDSS-installatie, Mini
M en Iridium producten.

Baggerij
Een zeer belangrijke doelgroep voor
Alphatron Marine is de baggerijsector.

In de afgelopen jaren zijn tientallen
baggerschepen door Alphatron Mari
ne voorzien van navigatie en communicatie-apparatuur.
De recente installatie van het mede
door Alphatron ontwikkelde snelheidsinfonnatiesysteem "S.M .I.D.S." aan
boord van de nieuwbouwzuiger "Volvox Terre Nova" mag als een door
braak worden gezien op het gebied
van snelheidsmeting, waarbij er totaal
onafhankelijk van transducers in het
scheepsvlak kan worden gewerkt.
De succesvolle plaatsing aan boord
van de "Volvox Terra Nova" heeft ge
resulteerd in een vervolgopdracht
voor installatie op de twee nieuwe zui
gers welke in aanbouw zijn voor Dredging International bij respectievelijk
IHC en Scheepswerf de Merwede.

Yokogawa
Yokogawa krijgt steeds meer bekend
heid op de Nederlandse markt. De gyrokompassen en automatische piloten
alsmede
hoofdbesturingssystemen
zijn een zeer veel voorkomende ver
schijning op Nederlandse Nieuwbouwschepen geworden.
In de laatste zeven jaren vonden niet
minder dan 80 installaties hun weg
naar de Nederlandse markt. Op Rot
terdam Maritiem introduceert Yogogawa de vernieuwde 'low cost' Cyro
CMZ 50 en de nieuwe automatische
pilot PT 55.

Intercom, telefooncentrales en
PA-systemen.
Voor deze apparatuur zijn door fusies
en bedrijfssluitingen nog weinig aan
bieders op de markt. Daarom heeft Al
phatron Marine besloten de reeds be
staande activiteiten op dit terrein uit te
breiden en onder te brengen bij de af
deling communicatie. Een activiteit
waar behalve genoemde producten
ook relaisstation, portofoon, mobilo
foons en satellietcommunicatiesystemen zijn ondergebracht.
De aldus samengevoegde know-how
staat ter beschikking van rederijen en
installateurs, welke een totale oplos
sing wensen. Al dan niet gecombi
neerd met betaaltelefoon en gesprekkosten verrekening. Op Rotterdam
Maritiem toont Alphatron PABX-systemen vanaf 32 aansluitingen, intercomsystemen van Phontech, satelliet
televisiesystemen, Mini M en betaalte
lefoons.

Ondanks dat het moederbedrijf reeds
20 jaar bestaat, is men nog maar ze
ven jaar actief in de maritieme elektro
nicasector. De opmars van Alphatron
Marine B.V. lijkt echter niet te stuiten.
Sinds de start heeft men momenteel
niet minder dan 100 zeevaart nieuwNOVEMBER 1998 SCHIPtWERFdtZEE
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Radio Holland Marine
op Rotterdam Maritime

'98
Op nieuwe locatie in de Schelde-

welkomd met een extra feestelijk hap
je en drankje.

solute noviteit op de RHM stand is het

Informatie:
Radio Holland Marine
Postbus 5068, 3008 AB Rotterdam.
Tel: 010.4283344, fax: 010.4281498.

Imagenex TS331 'netsonar' systeem,
een sonar die niet onder het schip,
maar in het net geplaatst wordt.
Daarnaast wordt het Trax-Fish plotsys-

Radio Holland Marine is als vanouds

teem getoond samen met een bodemanalyseprogramma. Op de stand

Maritime-voorheen Binnenvaart&Visserij-, van 10-14 november in Ahoy
Rotterdam. Nieuw is de locatie van de
Radio Holland stand. Radio Holland
verbuist van de Ysselhal naar de nieu
we Scheldehal van Ahoy, die een gro
te trekker gaat worden met vele pro
minente standhouders. De hal was
reeds in een vroeg stadium volge
boekt en Radio Holland was er als een
van de eersten bij. De Radio Holland
stand staat bij de groepspresentatie
van de SME Groep. Op stand nr.166
in de nieuwe Scheldehal heeft Radio
Holland Marine als vanouds de twee
maritieme disciplines Binnenvaart &
Visserij verenigd, maar heeft nu ook de
nieuwste apparatuur voor Kustvaart
en Zeegaande Scheepvaart toege
voegd. De bezoeker kan dus een com
pleet pakket nieuwe en vooraanstaan
de producten In communicatie, navi
gatie, observatie, machinekamer auto
matisering en visopsporing verwach
ten.

Navigatie

is ook het geprezen "Quodfish" plotsysteem te zien. Marelec laat als altijd

Radio Holland Marine toont maar liefst

mec ES-160 gyro en een absolute pri
meur is de Radio Zeeland Seapilot-75
autopilot. Daarnaast de nodige
(D)GPS en navtex apparatuur.

Communicatie
De nieuwe en zeer compacte SP 4000
GMDSS lijn is een absolute eye
catcher. Die eyecatcher wordt com
pleet gemaakt met het nieuwste van
het nieuwste: een Iridium set van SP
Radio.

communicatie apparatuur van Furu

van genoemde sectoren een uitbrei
ding van het reeds zeer brede en we
reldbekende programma van mecha
nische

aandrijfcomponenten.

Loh

mann+Stolterfoht heeft wel de pro
ductie van hoogelastische koppelin
gen en frictiekoppelingen behouden;
de verkoop daarvan blijft als voorheen
exclusief bij Bruinhof.
Dit betekent, dat de naam Bruinhof
opnieuw gekoppeld is aan een om
vangrijk programma van gespeciali
seerde aandrijvingen voor de meest

krachtcontrole/vistuigbewaking
en
weegsystemen zien. Speciaal voor de
visserij wordt ook het Scanmar

ven: "Een schip moet vóór alles va
ren!"
Al meer dan 40 jaar levert de Rotter

CGM05 netcontrolesysteem getoond.
Scanmar werkt met sensoren die diep
te en hoogte van het net meten, als

damse technische handelsondememing daartoe haar bijdrage met hoog
waardige en innovatieve mechanische

ook vangstindicatie en spreiding van
het net.

aandrijfsystemen voor de scheeps

verschillende scheepstypen, voor ver
mogens van 1.200 kW tot 50.000 kW,
met gewichten tot 100 ton zoals voor
baggeraandrijvingen nodig kan zijn.
In grote lijnen zijn de volgende pro
ducten te onderscheiden:

voortstuwing en voor aandrijvingen in

*

de baggerindustrie.
In 1956 werd het bedrijf opgericht

scheepsvoortstuwing, enkel of dubbel
aangedreven met enkele uitgaande as,

door de heer G.F.J. Bruinhof en was

Binnenvaart

Tandwielreductiekasten voor de

Als exclusief distributeur van de ver

toen al gespecialiseerd in producten

voor motorvermogens tot 2 x 50.000
kW.

trouwde Radio Zeeland producten

als scheeps(omkeer)tandwielreductiekasten, lagers en hoogelastische (fric-

* Omkeertandwielreductiekasten
voor propelleraandrijvingen tot 7.000

laat Radio Holland Marine voor de bin

tie)koppelingen. De producten waren

kW motorvermogen.

modern ogende binnenvaartlessenaar
getoond worden op de RH stand,
compleet gemaakt met de DVS
kaartplotter, de nieuwe Sailor RT-4801

uitsluitend uit Duitsland afkomstig,
onder andere van dochteronderne
mingen van Mannesmann. Toen de

* Speciaal geconstrueerde reductiekasten voor de aandrijving van bijv.
generatoren, snijkoppen, zand- en jet-

oprichter door een noodlottig ver
keersongeval kort na het 10-jarig be
staan overleed, nam Mannesmann het

pompen.
* Scheepsasdraag- en druklagers tot
1.100 mm asdiameter.

marifoon en het HP-S500 Van der Vel

bedrijf over waardoor de relatie met

den stuurwerkpaneel. Primeur in de
lessenaar is de nieuwe Swiss kleurenra
dar, van de bekende Zwitserse preci-

de groeiende klantenkring bestendigd
kon worden.
Het programma kon zelfs worden uit
gebreid, o.a. met componenten voor
hydraulische aandrijvingen en compressortechniek. Niettemin bleef de

* Hoogelastische askoppelingen in
verschillende uitvoeringsvormen voor
draaimomenten tot 1.390 kNm.

nenvaart de bekende Euro- en Delta
lijnen zien. De nieuwe Eco-line van Ra
dio Zeeland zal in een volledige en

Interessante nieuwe ontwikkelingen
zijn verder te zien in de vorm van de

* Hoogelastische of starre dubbelconische luchtbediende wrijvingskoppelingen, eveneens tot 1.390 kNm.

Tresco elektronische kaart voor de bin

scheepsbouw in al haar facetten het

nenvaart, het Exafleet fleet manage

voornaamste afzetgebied. De ontwik
kelingen, die deze bedrijfstak wereld
wijd moest doormaken, hadden ook

Door de jaren heen is de hoge kwali
teit en betrouwbaarheid van deze pro
ducten op alle wereldzeeën bewezen.
Zou niettemin een storing optreden,

ment systeem, de PC radar en het ra
dar blackbox beeld- en geluidsregistratiesysteem. De lijst wordt afgesloten

hun uitwerking op de resultaten van

dan zijn de ervaren specialisten van

met de populaire en succesvolle rivierradar RHRS2002R, Orlaco camerasys

Bruinhof en haar toeleveranciers. Aan
tegenslagen kon echter het hoofd

Bruinhof snel ter plaatse om in te grij

temen en het Travelvision satellietontvangstsysteem. Een echte publieks
trekker tot slot is het stuurhuis van
Kampers, dat in de SME presentatie

worden geboden en sinds het einde

naast de Radio Holland stand te zien is.
De stuurhut welke voor Danser Con
tainer Line is, wordt door Radio Hol
land Marine uitgerust met een com
pleet pakket elektronica, onder meer
met speciale RZ panelen onder folie.

Automatisering
Op het specialistische gebied van de
machinekamerautomatisering
heeft

no, Jotron, SP en SRH.

Radio Holland Marine twee systemen
op de stand: Praxis en Nadine van Ra

Visserij

dio Zeeland.

Een scala aan Furuno echoloden,
waaronder het nieuwe FCV-1500

Iedere beursdag tussen 17.00 en
18.00 uur is het "Happy Hour" op de

echolood, en een selectie sonars voor

stand en wordt iedere bezoeker ver
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Voor Flender betekent de overname

de laatste ontwikkelingen in trek-

Een actuele trekker is ook de Mini-M
Worldphone van Nera. Verder zal Ra
dio Holland de Inmarsat-C van Trimble laten zien en de nodige GMDSS

Bruinhof
Sails the oceans of the worid

’ 98

De bedrijfsfilosofie van Bruinhof B.V.
laat zich met weinig woorden beschrij

siekwaliteit, maar nu dus in kleur!
drie nieuwe radars van het gerenom
meerde merk Furuno: de FR-2115
kleurenradar, de FR-1505 MK3 radar
en de kleinste Sl-toegelaten Furuno ra
dar FR-7062. Nieuw is verder de Toki-

M A R I T I E M

trawl- en bokkenvisserij van Furuno en
Wesmar (waaronder de TCS 700 trawl
sonar) zijn op de stand te zien. Een ab

hal!

en als prominente elektronica expo
sant aanwezig op de beurs Rotterdam

R O T T E R D A M

der tachtiger jaren is een stijgende
omzet het overtuigend bewijs van een
juiste bedrijfsvoering en de erkenning
van de hoge kwaliteit en de progres
sieve techniek van het scala van artike
len.
Niettemin ontstond binnen het Man
nesmann concern de voorkeur voor
specialisaties
buiten
de
directe
scheepsbouwsfeer, waardoor begin
1998 de sectoren scheepstandwielkasten en lagers van Mannesmann-dochter
Lohmann+Stolterfoht werden

pen. De serviceafdeling is 24 uur per
dag te bereiken om overal ter wereld
bij storingen of schades doeltreffend
op te treden; een service, die de
scheepvaartwereld nu eenmaal eist en
die Bruinhof met trots kan verlenen.
Natuurlijk worden bij reparaties de ori
ginele reservedelen gebruikt en wordt
volgens originele fabrieksspecificaties
gewerkt, zodat een storingvrij functio
neren ook op langere termijn kan wor
den gegarandeerd.
De veelomvattende en prompte servi
ce is naast de kwaliteit van de produc
ten het geheim van het vertrouwen

overgedragen aan A. Friedr. Flender

dat door steeds meer werven, rederij

AG te Bocholt (Duitsland)
Sindsdien maakt ook Bruinhof B.V.
deel uit van de Flendergroep als speci

en en scheepseigenaars in Bruinhof
wordt gesteld.
Een nieuwe ontwikkeling op het ge

fieke 'marinepoot' binnen het concern

bied van preventief onderhoud kan dit
vertrouwen slechts vergroten. Brnin-

en waarmee tevens werd terugge
keerd naar de oorsprong van het be
drijf.

hof levert van concempartner Flender
ESAT een telediagnostische service
SCHIPiWERFdeZEE NOVEMBER <998
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voor aandrijfsystemen, waarmee:
* een eerste aanwijzing van een de
fect vroegtijdig wordt geïdentificeerd
en gesignaleerd;
* gevolgschades worden vermeden;
* de bedrijfszekerheid wordt ver
hoogd;
* productieverlies wordt voorko
men;
* specifieke onderhoudsvoorschrif
ten kunnen worden aangereikt;
* het tijdstip van noodzakelijke repa
raties zo gunstig mogelijk kan worden
gekozen en de beschikbaarheid van
reservemateriaal kan worden gegaran
deerd.
Waar ter wereld zich de aandrijving
ook bevindt, dank zij de moderne
communicatiesystemen kan iedere
melding 24 per dag worden ontvan
gen en geanalyseerd. Noodzakelijke
maatregelen voor het tot werkelijke
schades komt kunnen dan onmiddel
lijk worden voorbereid en tot uitvoe
ring gebracht.
Bruinhof demonstreert deze innovatie
ve ontwikkeling op de tentoonstelling
"Rotterdam Maritime '98" op stand
nr. f 33 en presenteert het eerder ge
noemde leveringsprogramma in een
gastvrije ambiance, waar ruimschoots
met haar medewerkers kan worden
gesproken en de contacten met haar
klantenkring worden aangehaald.
Informatie:
Bruinhof B.V., Member of the flender
Group
Boterdiep 37, 3077 AW Rotterdam.
Tel: 010.4834400, fax: 010.4824350,
Internet: http://www.hme.nl / http://www.flender.com.

MARTI M
De CAD/CAM toren van Babel?!
Werktuigkundige toeleveranciers en
scheepswerven hebben een pro
bleem: als het gaat om uitwisseling
van tekeningen en andere produktinformatie spreken ze verschillende 'ta
len'. De een 'spreekt' NUPAS-CADMATIC's, de andere AutoCAD's, een der
de 'spreekt' Microstation's. Door deze
Babylonische spraakverwarring wordt
jaarlijks voor honderdduizenden gul
dens aan engineeringsuren verspeeld
en komen productietekeningen niet
op tijd klaar. Zo kan het gebeuren dat
een tekenaar bij een werf bij elk nieu
we opdracht handmatig de pompen,
motoren, appendages, pijpen enz.
nogmaals in zijn CAD-tekeningen

een. Het is goed om u te realiseren dat
de slagkracht van de sector in belang

Sandfïrden Technics

rijke mate wordt bepaald door het ver
mogen om technische informatie te
vergaren, te genereren en uit te wisse
len met andere partijen in het proces.

Tijdens Rotterdam Maritiem introdu
ceert Sandfïrden Technics uit Den Oe
ver de nieuwe Scania 12-liter serie die
selmotor. Deze Scania DI-12 is een 6cilinder lijnmotor met turbo-oplading
en water-oplaadluchtkoeling. De vermogensrange varieert van 410 pk tot
675 pk. De 12-serie scheepsmotoren
hebben de volgende kenmerken:
- afzonderlijke 4-kleps cilinderkoppen voor betere verbranding, lager
brandstofverbruik en lagere uitlaatemissies;
- hooggeplaatste nokkenas met
uniek rollensysteem;
- warme en koude zijde;
- twin oplaadluchtkoeling;
- laag gewicht;
- geïntegreerde oliekoeler, oliefiltratie en centrifugaalfilter;
- distributie aan achterzijde van de
motor voor lager geluidsniveau en
minder torsietrillingen;
- DEC-2 elektronisch motormanage-

Zeven toonaangevende ondernemin
gen hebben de handen ineengesla
gen om te komen tot eenvoudige en
werkbare afspraken over de uitwisse
ling van elektronische productinfor
matie op basis van de DXF-standaard.
De ondernemingen zijn Cummins
Diesel, Damen Shipyards, Econosto
Nederland B.V., Geveke Motoren, Ko
ninklijke Schelde Groep, Vuyk Engi
neering Groningen B.V. en YVC IJsselwerf B.V. Technische expertise werd
geleverd door Numeriek Centrum
Groningen B.V. en de Hogeschool
Rotterdam en Omstreken. De project
coördinatie was in handen van Stich
ting Bedrijfsontwikkeling Scheeps
bouw en Industrie (Stichting BOS).
Het project stond bekend als INTERPRISE en werd op 30 juni 1998 afgeslo
ten.
In september 1998 heeft het Branchecentrum voor Maritieme Technologie,
een samenwerkingsverband van de
brancheverenigingen VNSI, HISWA en
Holland Marine Equipment, de over
eengekomen afspraken voor uitwisse
ling van elektronische productinfor
matie geadopteerd met de intentie
deze breed in de Maritieme Sector uit
te zetten. Hiervoor zal een Gebruikers
platform opgericht worden; deze acti
viteit staat bekend onder de code
naam "Martim ". Uitgangspunt bij de
overeengekomen (DXF) standaard is
dat deze door meerdere technische in
formatiesystemen wordt gebruikt of
geaccepteerd. Succesvolle tests zijn
reeds uitgevoerd met NUPAS-CADMATIC, AutoCAD® en Microstations.
Over de kwaliteit van Martim zal in de
volgende jaren een Technische Com
missie waken waarin CAD/CAM des
kundigen uit de maritieme sector zit

-

ment;
unieke saver ring.

Andere kwaliteitsproducten waarover
u op de Sandfirden Technics stand no.
154 in de Scheldehal uitgebreid infor
matie kunt verzamelen of showmodel
len kunt bewonderen, zijn de bekende
Sisu Valmet dieselmotoren, Barke flaproeren en stuurmachines, Auramarine booster units, Brunvoll boegschroe
ven, Valmet tandwielkasten, Omnipure sewage treatment plants, Heli-Sep
bilge water separatoren en geheel vol
gens specificatie van de opdrachtge
vers geassembleerde scheepsaggregaten en pompsets.
Kenmerkend voor Sandfirden Tech
nics zijn vooral de korte hiërarchische
lijnen binnen het bedrijf, waardoor
snel en efficiënt kan worden gere
ageerd op verzoeken uit de markt.

Voor informatie:
Sandfirden Technics B.V.
Haventerrein 1,1779 GS Den Oever.
Tel: 0227.511841.
Contactpersonen: P. Kooistra en L. van
der Loo.

MAN Rolk) B.V.
MAN staat bekend om fabricage en levering van kwalitatief hoogwaardige
producten. Erg bekend in met name
de zeevaart zijn de middelsnellopende
viertakt- en de langzaam lopende
tweetakt dieselmotoren van MAN
B&W, Alpha (complete voortstuwingsystemen) en Holeby (generatorsets
op basis van MAN B&W motoren).
Echter, ook de MAN dieselmotoren
met een toerental van 1500 tot 2300
omwentelingen per minuut en vermo
gens van 80 tot 1300 pk bewijzen keer
op keer hun diensten. Deze zoge
naamde snellopende dieselmotoren
worden door MAN Nutzfahrzeuge ge
bouwd.
De snellopende motoren vinden hun
uiteenlopende toepassingen in conti
nue, middelzwaar en licht bedrijf. De
voortstuwingsmotoren draaien onder
andere in de binnenvaart, visserijboten, sleepboten, kleinere werkboten,
snelle patrouilleschepen en jachten.
Verder worden de snellopende MAN
motoren erg veel toegepast voor ge
neratorsets,
boegschroefinstallaties,
(brandblus)pompen en andere hulpvermogens.
Op stand 108 stellen MAN Nutzfahr
zeuge en de Nederlandse importeur
MAN Rollo de snellopende MAN
scheepsmotoren ten toon.
Op de MAN-stand zullen een aantal
MAN motoren te bezichtigen zijn,
waaronder een 6 cilinder lijnmotor

RWS 88 met twee MAN-motoren, type D 2842 i f van elk 707pk
(foto: Van der Kloet - Sliedrecht)

ting hebben.
Meer informatie over Martim kunt u
krijgen op de Martim stand, tegenover
de stand van VNSI (nr. 675), waar da
gelijks demonstraties met uitwisseling
van elektronische productinformatie
gegeven zullen worden. Op donder
dag 12 november wordt officieel het
Branchecentrum
voor
Maritieme
Technologie geïntroduceerd en wordt
het Martim gebruikersplatform' te wa
ter gelaten'. Komt U ook?!

moet invoeren. U weet allen hoe het
afliep met de toren van Babel: door
onvermogen om met elkaar te com
municeren stortte deze uiteindelijk in
NOVEMBER 1998 SCHlP&WERFdeZEE
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van 500 pk en een 12 cilinder V-motor
van 720 pk. Opvallend is dat de moto

De magnetische de-bug filters die
filterverstoppingen en beschadigingen
van brandstofpompen en verstuivers

ren ontworpen zijn volgens een mo
dulair principe. Hierdoor kunnen op
grote schaal

9 8

door micro organismen in de brand

identieke onderdelen

stof zoals bijvoorbeeld bacteriën,
schimmels en algen voorkomen en
bestrijden.

worden geproduceerd, die te gebrui
ken zijn voor verschillende motortype's en series.
Verder vallen bij de motoren een aan
tal constructieve details op, zoals het

•

De originele Vokes filters die als

eerste montage toegepast worden op
de ABC dieselmotoren. De door Snij
der Filtertechniek geëxposeerde filters

brandstof inspuitsysteem (Bosch), de
meergatsverstuivers en de uitlaatgas
senturbo's met zogenaamde 'wastegate'.
Afhankelijk van het vermogen zijn de

zijn exact gelijk aan de originele ABC
filters, zelfs de verpakking is identiek.

MAN motoren verkrijgbaar als zuigmotor en als turbo-versie met of zon

• Vervangende hydrau Iiekfilters voor
o.a. Pall, MP, Fairey Arlon, Argo,
UCCcc, Hydac, etc.

der oplaadluchtkoeler.
De snellopende MAN motoren van
MAN zijn, zoals dat verwacht mag
worden van MAN, compacte en oer
sterke motoren met een laag brand
stofverbruik, lage onderhoudskosten,
lage emissies en lange intervallen voor
verversen van de smeerolie.
Tijdens de bootshow in Genua (Italië)
in oktober 1998 worden de MAN V I0
van 1050 pk en V I2 van 1300 pk met
EDC (Electronic Diesel Control) offi
cieel geïntroduceerd.
MAN heeft in wereldwijd een groot

De watergesmeerde schroefasafdichting van Amartech.
•
Amartech Technical Marine Eguipment laat verder het licht nog schijnen
op:

waterfilters.

voorbeeld Scania, Valmet, Stork, Ca

Amartech levert een 100% lekvrije wa

- Faster propellers,
vaarsnel heden;

Tel: 0184.616400, fax: 0184.617170,
e-mail: info@amartech.nl
Bank
Rabobank Genemuiden
Rek.nr.
3214.17.577

testen van de ProfiSeal schroefasaf
dichting: "Er was geen zichtbare lekka

ge vast te stellen"

Importeur:

van 330 mm. Voor alle duidelijkheid: 5
bar drukverschil komt overeen met 50
m waterdiepte, Bij de binnenscheep
vaart is de maximale diepgang 3 tot 4
meter. Dit komt overeen met 0,3 tot
0,4 bar.
Recent zijn een aantal binnenvaart
schepen omgebouwd van een vetnaar een watergesmeerd systeem. De

op

de

milieuvriendelijke

waterge

smeerde schroefas-lagers en afdichtin
gen "Time to Turn".
Binnenkort wordt n.l. de door de Cen
trale Commissie voor de Rijnvaart
voorbereide maatregel van kracht
voor het verbod op het in het opper
vlaktewater terecht laten komen van
vet en andere verontreinigende
smeermiddelen voor schroefassen en
roerkoningen van binnenvaartsche
pen.
De oplossing die Amartech op de
markt brengt zal volgens Amartech
een doorbraak geven in de bestrijding
van de 1,5 miljoen kg smeervet die nu
50

schippers zijn van de vette smeerboel
af en ze belasten er het milieu niet
meer mee, Andere voordelen zijn:
geen onderhoud, minder trillingen en
geluid in het schip en vanwege de watersmering geen kosten voor de sme
ring die anders bij vetsmering op jaar
basis in de duizenden guldens beliep.
Nog een ander bijkomstig voordeel is
dat als de milieuheffing ingevoerd is ze
in aanmerking komen voor de 25%
terugvorderingsregeling.
Met de milieuvriendelijke schroefasaf
dichtingen en lagers van Amartech is
geen vet of olie meer nodig, om die
reden is deze combinatie genomi
neerd voor de "Milieuprijs voor de
Scheepvaart 1998".

•

Diverse originele filters zoals bij

terpillar, Mitsubishi, GM , Perry, etc.

Reactie Germanischer Uoyd na het

MAN Rollo B.V., Postbus 595.
2700 AN Zoetermeer.
Verkoop scheepsmotoren:
Tel: 079.3683683, fax: 079.3614902.

Op de beurs 'Rotterdam Maritime'
staan op de stand van Amartech (no.
205) de meeste schijnwerpers gericht

hogere

- WM-verstelbare propellers, voor
het hoogste rendement op ieder toe
rental;
- Python-drives, voor geluid- en tril-

Dit was bij proeven
lot 5 bar met draaiende schroefas,
omloopsnelheid van de afdichtingsvlak van 5 m/sec bij een asdiameter

Amartech Technical
Marine Equipment

voor

tergesmeerde
schroefas-afdichting
welke als eerste voldoet aan toela
tingscriteria Scheepsmilieuplan. In
combinatie met de watergesmeerde
rubber-schroefaslagers is dit de meest
succesvolle milieuvriendelijke oplos
sing tegen vervuiling van het opper
vlaktewater.

aantal strategisch gelegen servicepun
ten voor de beroepsscheepvaart. Ook
In Nederland is een uitgebreide en vol
ledig ingerichte servicedienst en een
logistieke organisatie (onderdelen en
service: 24 uur per dag) voorhanden.

Een complete lijn drink- en bilge-

elk jaar in de Rijn en nevenwateren
verdwijnt door het gebruik van vet- en
oliegesmeerde installaties.

Snijder Filtertechniek
Postbus 69, 8060 AB Hasselt (Ov.)
Tel: 038.4773800, fax: 038.4773888.

ling-vrije schroefasaandrijvingen.
AMARTECH Technical Marine Equip
ment
Postbus 313, 3370 AH Hardinxveld.

K.v.K. Zwolle 05043543
B.T.W. nr.
8005-31 -723B01

Snijder Filtertechniek
Snijder Filtertechniek is een zelfimporterende groothandel in filters en filtermaterialen ten behoeve van de zee
vaart, binnenvaart, visserij, motorenin-

Marilux
Cathetco “ Micro” anti-aangroei
systeem
Het nieuwe Micro anti-aangroei sys
teem van Cathelco is speciaal ontwor
pen om aangroei van schelpdieren in
de zeewaterinlaatkasten en filters van
kleine tot middelgrote schepen te
voorkomen. Het Micro systeem zal op
de beurs Rotterdam Maritiem 1998
door Marilux B.V., Cathelco agent
voor de Benelux, met trots worden
geïntroduceerd.
Het standaard Cathelco systeem is op
meer dan 3500 schepen wereldwijd

bouwers en off-shore. Op de beurs
"Rotterdam Maritime 98" (stand no.
303) zullen onder andere de volgende
producten worden geëxposeerd:

Het nieuwe Micro systeem is geredu
ceerd tot minimale afmetingen, zodat

•

het systeem ook toegepast kan wor
den op vissersschepen, bevoorra

De

Amerikaanse

Luber-Finer

brandstof-, smeerolie-, lucht- en waterfilters voor scheepsdieselmotoren
zoals bijvoorbeeld: Caterpillar, Cum
mins, Volvo, GM, Mitsubishi, Lister,
Scania, Hatz, Valmet, DAF, Stork, etc.
• De Duitse Separ (of Racor) gecom
bineerde brandstofvoorfilters/waterafscheiders voor scheepsdieselmotoren.
Naast alle schadelijke en tot storing lei
dende vaste verontreinigingen tot 2
micron, wordt ook het in de brandstof
aanwezige water voor 100% afge
scheiden.

gemonteerd en is gebaseerd op het
reeds bewezen elektrolyse principe.

dingsschepen, dredgers, sleepboten
en luxe jachten.
Het controlepaneel heeft slechts een
afmeting van 20 cm x 30 cm x 3 cm (L
x B x D), welke een opgedrukte
stroom levert aan een koper- en aluminiumanode. De anoden kunnen wor
den gemonteerd in de zeewaterinlaatkast of filter en produceren koper- en
aluminiumionen die worden ver
spreidt door de pijpleidingen en het
koelwatersysteem van de motor.
De koperionen vormen een omgeving
waar mosselen en pokken niet kunnen
SCHJP*WERF*ZE£
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tankermotor een frequentieregelng
toegepast.
De duweenheden "Veerhaven 8" en
"Veerhaven 9" werden door Bakker
Sliedrecht voorzien van elektrische
boegschroefaandrijvingen.

Ladingpompen optimaal uitgeout
Door het toepassen van frequentiere
geling in combinatie met kortsluitankermotoren kunnen de ladingpom
pen optimaal worden benut, wat
zorgt voor kortere laad- en lostijden.

Energievoorziening voor trawlers
Ten behoeve van een supertrawler,
welke momenteel in Spanje wordt ge
bouwd, leverde Bakker Sliedrecht 2
zogenaamde PTO generatoren van
2700 kVA en 2 boordnetgeneratoren,
ook 2700 kVA.

Voor de 'Terra Nova", een 20.000 m ’
hopper, werd ook de totale e-installatie turn-key opgeleverd. Hierbij wer
den ook 2 onderwatermotoren van elk
2500 kW geleverd, welke de unieke
onderwaterpomp aandrijven.
Tevens werd een speciale zogenaam
de suppletie-energie voorziening geïn
stalleerd.

Introductie
Verder introduceert Bakker een modu
lair schakelbordsysteem, fabrikaat
üagstrup, dat een bijzondere bijdrage
levert aan de welbekende Bakkerborden, welke het hart vormen van uw in
stallatie.
Het Lagstrup Modulair Systeem biedt
alle mogelijkheden en flexibiliteit om
een praktisch en betrouwbaar ont
werp te creëren.
Kwaliteit, robuustheid en veiligheid
scoren hoog bij dit type goedgekeurd
systeem.

De Ierse trawler "Neptune" werd
voorzien van een 2250 kVA generator.
Voor dit schip werden ook 2 boegschroefmotoren van 350 kW geleverd.
Het Catheko Micro systeem.
aangroeien of leven. De aluminiumionen beschermen de binnenkant van
het pijpleidingsysteem. Dit ter voorko
ming van corrosie.
Door zijn eenvoud en afmetingen, is
het systeem heel makkelijk te installe
ren in een bestaand schip. Het sys
teem is multifunctioneel, het elimi
neert aangroei van schelpdieren en
vermindert de corrosie van het pijplei
dingsysteem.
Het Micro controlepaneel is speciaal
ontworpen voor situaties, waar ruimte
zeer beperkt is, zoals in een kleinere
machinekamer, stuurhuis of op de
brug. Desalniettemin heeft het Micro
systeem alle voordelen van een stan
daard Cathelco systeem, inclusief een
digitale uitgangsweergave, alarm indi
cator en stroomreductie relais. Een an
der zeer belangrijk punt is de voe
dingsspanning. Het Micro systeem
werkt op de scheepsaccu en detec
teert automatisch 12Vdc of 24Vdc. De
anoden zijn aangepast tot een diame
ter van 62,5mm voor montage in klei
nere zeewaterinlaatkasten of filters.
Het is ook mogelijk een gecombineer
de anode direct in een pijpleiding te
plaatsen. Een gecombineerde anode
bestaat uit een deel koper en een deel
aluminium in één anode.
Naast de technische voordelen en de
zeer gunstige prijs van het Micro sys
teem, zorgt het Cathelco systeem
voor aanzienlijk minder onderhouds
kosten gedurende de levensduur van
uw schip.
NOVEMBER 199B SCHIP»WERFB»ZEE

Marilux B.V., Postbus 465, 4940 AL,
Raamsdonksveer.
Tel: 0162.519498, fax: 0162.522641.

Bakker Sliedrecht
De wereld van Bakker vol energie
l-i-l techniek
Tijdens de beurs Rotterdam Maritime
98 in Ahoy'zal Bakker Sliedrecht mari
tieme en industriële elektrotechniek
aandacht besteden aan tal van projec
ten, producten en diensten welke zij
realiseerden binnen de maritieme sec
tor.
Bovendien vertegenwoordigt het be
drijf e-machines van Indar, A. van
Kaick, ABB, BEN Buchele, EMOD Mo
toren, Sicme Motori en Transmotor.

Snorrelieren t.b.v. viskotter
Bakker Sliedrecht leverde zogenaamde
snorrelieren, welke aangedreven wor
den door onderhoudsvriendelijke kortsluitankermotoren van 132 kW, welke
in toeren en koppel geregeld worden
door een frequentieregeling.

Mossellier en spoel pomp - fre
quentie geregeld
Om een goede en energie-vriendelijke
aandrijving te creëren werd hier ook
voor een 75 kW en 200 kW korislui-

"Pax Montana", een chemicaliëntanker, werd elektrisch turn-key opgele
verd, inclusief ladingpompregelingen
d.m.v. een elektrisch-as systeem, te
vens schakelborden en lessenaar.
Voor Rijkswaterstaat werd voor twee
schepen de elektrische installatie turnkey opgeleverd:
a. De "Arca", een diesel-elektrisch
voortgestuwd eerstelijns oliebestrijdings- en onderzoekingsvaartuig, met
een energieopwekking van resp. 2 x
955 kVA en 2 x 1180 kVA. De elektri
sche voortstuwing bestaat uit 2 kortsluitanker motoren van 1230 kW en
een dwarsschroefaandrijving van 600
kW, allen in koppel en toeren geregeld
door een Bakker service-vriendelijke
frequentieregeling. Verder werd een
uniek seheepsmanagement systeem
geleverd.
b. De "Asterias", een diesel-direct
voortgestuwd meetvaartuig, wat door
Bakker Sliedrecht werd voorzien van
de bekabeling, schakelborden en les
senaar.

Megahoppers opgeleverd
Voor de "Queen of the Netherlands",
een 23.000 m5 hopper voor Boskalis
werd de totale elektrische installatie
turn-key opgeleverd, inclusief schakel
borden, starterborden, lessenaars en
bekabeling, inclusief 6 generatoren
van 3900 kVA.
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Standnr.: 100,130 en 131
Van Voorden Gieterij B V,
ZALTBOMMEL

Standnr,: 120
Oranje
GRONINGEN

Standnr.: 135
B.V. Technisch Bureau Uittenbogaart
ROTTERDAM

Standnr.; 165
Scheepswerf Visser B.V.
DEN HELDER

Standnr.: 101
Rubber Design B V,
HEER|ANSDAM

Standnr.. 121
Nivotherm B.V.
HENDRIK IDO AMBACHT

Standnr.: 136
Deutz B.V.
ROTTERDAM

Standnr.: 165
Werf "D e Hoop" B.V.
SCHIEOAM

Standnr.: 102
Castrol Nederland B V.
VOORBURG

Standnr.: 121
Lans Instruments
HENDRIK IDO AMBACHT

Standnr.: 137
B.V. Technische Handelsondememing VAN
STIGT
GORINCHEM

Standnr.: 165
Schiffswerft Schlömer GmbH Ei Co. KG
LEER-GERMANY

Standnr.: 103
Zwart Techniek B.V.
IjMUIDEN

Standnr,: 122
ABB T urbocharger BV
ROTTERDAM

Standnr.: 103
Optirna Accu's
IIMUIDEN

Standnr.: 123
Reintjes
HAMELN-GERMANY

Standnr.: 104
Electra Brandt
RljNSBURG

Standnr,: 123
Antwerpse Motorenwerke
ANTWERPEN -BELGIE

Standnr.: 105
Wesrtalia Separator Nederland B.V.
ROTTERDAM

Standnr.: 124
Verduyn Doorsmeersystemen Vissers
schepen B.V.
OUDDORP

Standnr.: 142
Caidic Techniek B.V.
ROTTERDAM

Standnr.: 125
Nederlof Scheepsbouw B V.
GEERTRUIDENBERG

Standnr.: 144 en 143
Cummins Diesel Sales + Service BV
DORDRECHT

Standnr.: 126
Stromag N V .
ROOSENDAAL

Standnr.: 150
Anglo Belgian Corporation NV
GENT-BELGIE

Standnr.: 127
De Hurk Diesels B.V.
EINDHOVEN

Standnr.: 151
SHELL Nederland Verkoopmaatschappij B.V.
ZOETERMEER

Standnr.: 128
B.O. Et A.C. Nederland B.V.
HOOGERHEIDE

Standnr.: 152
Machinefabriek Bolier B.V./MAK Ned. B.V.
DORDRECHT

Standnr.: 129
Finnscrew Finland OY
TURENKI -FINLAND

Standnr.: 153
AMW- Marine
HENDRIK IDO AMBACHT

Standnr.: 129
Veth Motoren B.V.
PAPENDRECHT

Standnr.: 154
Sandfirden Technics b.v.
DEN OEVER

Standnr.: 132
Tanabe Pneumatic Mach. Co. Ltd.

Standnr.: 155
Scheepswerf Grave
GRAVE

Standnr.: 106
De Binnenvaartkrant
ROTTERDAM
Standnr.: 107
INHAM Relrigeration B.V.
DORDRECHT
Standnr.: 108
MAN Rollo B.V.
ZOETERMEER
Standnr,: 109
Nederlandse Radiateuren Fabriek B.V.
MILL
Standnr.: 110
Schottel-Wertl Nederland B.V.
ZOETERMEER
Standnr.: 111
Ludwlg Hunger GmbH
MUNICH -CERMANY
Standnr.: 112
Vaivoline Oil Nederland B.V.
DORDRECHT
Standnr,: 113
Vlaardlngen Oost Scheepsreparatie B.V.
VLAARDINGEN

Standnr,: 132
Pres-vac Engineering A/S

Standnr.: 114
Wiesloch Marine Sr Industries BV
SPIJKENISSE

Standnr.: 132
Electro Partners N.V.

Standnr,: 115
Van Houwelingen, Meijborg Si Co.
HENDRIK IDO AMBACHT
Standnr.: 116
Kuipers Scheepvaart
PAPENDRECHT
Standnr.: 116
Huizinga Et Snijder B.V.
RIDDERKERK
Standnr,: 117
TurboNed B.V.
ZWIINDRECHT
Standnr.: 118
Heatec Services bv
ZWIjNDRECHT
Standnr.: 119
lankhorst Touwfabrieken B.V.
SNEEK
Standnr.: 119
Verto Touw Holland B.V,
ROTTERDAM
Standnr.: 119
lankhorst Staalkabel bv
AlBLASSERDAM
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Standnr.: 132
Daihatsu Diesel Mig. Co. Ltd.
Standnr.: 132
D. van de Wetering B.V.
ROTTERDAM
Standnr.: 132
Cardwell Ltd., |ohn
Standnr,: 132
Indumij Diesel Service B.V,
Standnr : 132
Ameron International Fiberglass Pipegroup
Standnr.: 133
Bruinhof b.v. Member of the Flender Group
ROTTERDAM
Standnr.: 134
Hydraudyne Pneumatiek B.V.
ROTTERDAM
Standnr: 134
Hydrocare B.V.
BOXTEL
Standnr.: 134
Hydraudyne Hydrauliek B.V.
BOXTEL

Standnr.: 139
Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V.
SLIEDRECHT
Standnr.: 140
P.). Brand B.V.
DORDRECHT
Standnr.: 142
Van Gelder Compagnie B.V.
ROTTERDAM

Standnr.: 156
Elektrikom B.V.
SCHIEDAM
Standnr.: 157 en 143
Wärtsilä NSD Nederland B.V.
ZWOLLE
Standnr.; 158
Centa Nederland B.V.
STELLENDAM
Standnr.: 160
Calpam
ROTTERDAM
Standnr.: 161
Techno Fysica B.V.
BARENDRECHT
Standnr.: 162
Dolderman bv
DORDRECHt
Standnr.: 162
Geveke Motoren B.V.
PAPENDRECHT
Standnr.: 163
Van de Giessen Straalbuizen
HARDINXVELD-GIESSENDAM
Standnr: 163
Scheepswerf van de Giessen BV
HARDINXVELD GIESSENDAM
Standnr.: 164
Texaco Nederland B.V.
ROTTERDAM

Standnr.: 165
Damen Groep
BRESKENS
Standnr.: 165
Scheepswerf Damen Hardinxveld
HARDINXVELD-GIESSENDAM
Standnr.: 165
Breskense Scheepsbouw en Machinefabriek
BRESKENS
Standnr.: 165
Damen Shipyards Bergum
BERGUM
Standnr.: 165
Damen Marine Services B.V.
HARDINXVELD-GIESSENDAM
Standnr.: 165
Bodewes Binnenvaart B.V.
MILLINGEN
Standnr.: 166
A. van der Velden B.V.
KRIMPEN A/D IJSSEL
Standnr.: 166
Kampers Groep B V.
PUTTERSHOEK
Standnr.: 166
Nelf Lakfabrieken BV
GRONINGEN
Standnr.: 166
Heinen Ei Hopman Rotterdam b.v.
RIDDERKERK
Standnr.: 166
IHC Lagersmit
KINDERDIjK
Standnr.: 166
Sempress Pneumatiek
HENDRIK IDO AMBACHT
Standnr.: 166
jan Verhaar B.V.
OEGSTGEEST
Standnr.: 166
Van Cakar bv - Groningen
GRONINGEN
Standnr.: 166
Kranendonk B.V.
ROTTERDAM
Standnr.: 166
Vogelenzang de long Electrotechniek B.V.
KRIMPEN A/D l|SSEL
Standnr.; 166
Radio Holland Marine
ROTTERDAM
Standnr.: 166
Blommaert Scheepsluiken BvbA
W ljN EGEM - BELGIE
Standnr.: 166
Van Calcar bv, Makelaars in Assurantiën
ROTTERDAM
Standnr.: 167
Litton Marine Systems BV
ROTTERDAM
Standnr.: 170
Esco Aandrijvingen B.V.
ALPHEN A/D RIJN
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Standnr.: 171
Maaskant Shipyards
8RUINISSE

Standnr.: 215
Navmate Companies
WERKENDAM

Standnr: 272
MDB-Versvijver
ANTWERPEN

Standnr.: 314
Pasman Gelria B.V.
NIIMEGEN

Standnr.: 172
Mobil Lubricants Nederland V.O.F.
ROTTERDAM

Standnr.: 215
BAM Pro
GORINCHEM

Standnr.: 273
Materiaal Metingen Europe B.V.
RIDDERKERK

Standnr.; 315
Strago Electro Installatietechniek B.V.
GORINCHEM

Standnr.: 173
Ket Marine B.V.
ZEVENBERGEN

Standnr.: 215
IT Holland
ALPHEN A/D RI|N

Standnr.: 274
Datema Delfzijl B.V.
DELFZIJL

Standnr: 315
Stout Pijpleidingen B.V,
HARDINXVELD-GIESSENDAM

Standnr.: 174
Breko b.v.
PAPEN DRECHT

Standnr.: 216
GOVA Scheepselektronika
RIDDERKERK

Standnr.: 275
Laco Handelsondememing B.V.
ZAANDAM

Standnr.: 315
Merwede Reparatie
HARDINXVELD GIESSENDAM

Standnr.: 175
Blokland Non Ferro bv
SUEDRECHT

Standnr.: 216
Van Dam Marine Services V.O.F.
RIDDERKERK

Standnr.: 276
B.V. Scheepswerf DE KAAP
MEPPEL

Standnr.: 316
Theunissen Technical Trading BV
MALDEN

Standnr.: 176
BP (Schouten Oliemans)
ALPHEN A/D RIJN

Standnr.: 217
Fuel-King Europe
WEESP

Standnr: 290
Berman Techniek
ROTTERDAM

Standnr.: 317
IVR
ROTTERDAM

Standnr.: 178
Scylla Tours AG
BASEL-SWITZERLAND

Standnr.: 230
Seton Pijpleidingen bv
PAPENDRECHT

Standnr.: 291
Hempel Coatings (Nederland) B.V.
VLAARDINGEN

Standnr.: 318en 320
Kalkman Scheepstechniek en Mobiele Com
municatie
KRIMPEN A/D IJSSEL

Standnr.: 178
Cruise Maritime
BERGEN OP ZOOM

Standnr.: 230
GTI Marine & Offshore bv
ROTTERDAM

Standnr.: 292
Wolters Kluwer Teleship
AMSTERDAM

Standnr.: 179
Pim van den Berg Dieselmotoren
LEKKERKERK

Standnr.: 231
Brevini Nederland B.V.
ALPHEN A/D RIJN

Standnr.: 293
Airconomics B.V.
CAPELLE A/D IJSSEL

Standnr.: 180
Volvo Penta Benelux B.V.
BEESD

Standnr.: 231
Brevini Winches Nederland
ALPHEN A/D RIJN

Standnr.: 294
Wits Lubrication Consultants B.V.
ELST

Standnr.: 183
Euroship Assekuranz GmbH & Co. KG/Wassersport Versicherungen
BAD-FRIEDRICHSHALL - GERMANY

Standnr.: 232
STN Atlas
ROTTERDAM

Standnr.: 294
Wipa Chemicals International N.V.
EVERGEM -BELGIE

Standnr.: 233
Observator
HOOGVLIET

Standnr.: 295
De Keyzer Amsterdam B.V,
AMSTERDAM

Standnr.: 233
Kelvin Hughes Observator B.V.
HOOGVLIET (Rotterdam)

Standnr.: 296
Wilmink B.V.
GRONINGEN

Standnr.; 234
Novopal Nederland
5LEEUWIIK

Standnr.: 296
W .M . Techniek bvba
BRUSSEL -BELGIE

Standnr.: 234
Novolux
HANNUT-BELGIE

Standnr,: 300
Schiffahrts-Verlag "Hansa"
HAMBURG-GERMANY

Standnr.: 235
Ships Radio Sen/ices B.V.
SCHIEDAM

Standnr.: 301
Maritiem Nederland
MEPPEL

Standnr.: 250
Van Ballegooy Scheepstechniek
MOERDIJK

Standnr.: 302
P. van Duijvendijk
ROTTERDAM

Standnr.: 250
Van Ballegooy Scheepsschroeven b.v,
MOERDIJK

Standnr.: 303
DE-BUG International
ALMERE

Standnr.: 251
Belzona Perspect Nederland B.V.
RIJSWIJK

Standnr.: 303
Snijder Filtertechniek bv
HASSELT

Standnr.: 252
Wiegel BV

Standnr.: 304
Van der Laan MediScore
ROTTERDAM

Standnr.: 183
Georg Duncker
HAMBURG-GERMANY
Standnr.: 184
Hermans & Kuiper Spaaradviezen B.V.
WINTERSWIJK
Standnr.: 2 00
BVTEMARO
ROTTERDAM
Standnr.: 201
Lekko/V.B.S.
VLAARDINGEN
Standnr.: 202
Permanent Brandbeveiliging B.V.
BARENDRECHT
Standnr.: 204
Stichting B.A.S.M, / Vakblad Sleep- en Duwvaart
WORMERVEER
Standnr.: 205
Amartech.
HARDINXVELD
Standnr.: 210
Bon Sr Mees Drijvende Bokken
ROTTERDAM
Standnr.: 210
J.|. Troost B.V.
ROTTERDAM

Standnr.: 252
Machinefabriek Emcé b.v.
VOORHOUT

Standnr.: 211
Ravestein Container Pontoon b.v.
DODEWAARD

Standnr.: 252
Stolk BV

Standnr.: 212
Blackmer-Mouvex
DORDRECHT

Standnr.: 253
Elastomer Techniek Holland B.V.
OSS

Standnr.: 212
Dial Liquid Technics B.V.
DORDRECHT

Standnr.: 254
Weekblad Schuttevaer
DEVENTER

Standnr.: 213
Mastervolt
DORDRECHT

Standnr.: 270
)oh. Van Duyvendijk B.V.
KRIMPEN A/D IJSSEL

Standnr.: 214
Alewijnse Nijmegen Schepen BV
NIJMEGEN

Standnr.: 271
Serdijn Ship Repair B.V.
ROTTERDAM

Standnr.: 214
Alewijnse Binnenvaart
NIJMEGEN

Standnr.: 272
MDB-Roodenburg
DORDRECHT
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Standnr.: 305
Ambi B.V.
LELYSTAD
Standnr.: 310
ADT BV .
DORDRECHT
Standnr.: 311
Kuyl 6r Rottinghuis B.V.
UTRECHT
Standnr.: 312
ODSB.V.
BARENDRECHT
Standnr.: 313
Dieselbedrijf Hardinxveld B.V.
HARDINXVELD GIESSENDAM
Standnr.: 314
Scheepswerf Gelria B.V.
NIJMEGEN

Standnr.: 319
Marilux BV.
RAAMSDONKSVEER
Standnr.: 323
Stichting Christelijk Nationaal Comité
NIEUWEGEIN
Standnr.: 324
Weka Marine B.V.
KRIMPEN A/D LEK
Standnr.: 330
Maprom Engineering B.V.
DORDRECHT
Standnr.: 331
Hamworthy Marine BV
ROTTERDAM
Standnr.: 331
Svanehoj International A/S
SVENSTRUPI, DENMARK
Standnr.: 332
8oogaard SliedrechtC.V.
SLIEDRECHT
Standnr.: 334
Bunkerbedrijf Neptun BV.
NIJMEGEN
Standnr.: 335
C.C. lensen A/S
SVENDBORG -DENMARK
Standnr.: 336
N.V. Straaten Et Zn. B.V,
BOESINGHELIEDE
Standnr.: 337
Gebr. Sluyter BV .
ROTTERDAM
Standnr.: 338
ABN AMRO Bank N.V.
AMSTERDAM
Standnr.: 339
Decam Electrical
ROTTERDAM EUROPOORT
Standnr.: 340
Holland Roerpropeller BV.
KRIMPEN A/D LEK
Standnr.: 341
Sigma Coatings B.V.
ROTTERDAM
Standnr.: 350
Overvliet Assurantiemakelaars B.V.
ROTTERDAM
Standnr.: 350
Nederlandse Scheepshypotheekbank N.V,
ROTTERDAM
Standnr.: 351
RaboBank Nederiand
EINDHOVEN
Standnr.: 352
Matrax BV
NIEUWENDIJK
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Standnr.: 394
Jumbotainers B.V.
ROZENBURG

Standnr.: 354
|ohnson Pompen B.V.
ASSEN

Standnr.: 400
Barkmeijer Stroobos BV
STROOBOS

Standnr.; 454
IB Kracht B V.
VOORBURG

Standnr.; 502
De Scheepvaartkrant
ROTTERDAM

Standnr.: 355
Evermes BV.
ZALTBOMMEL

Standnr.: 401
Koninklijke Nederlandse Vereniging van
Technici op Scheepvaartgebied
ROTTERDAM

Standnr.: 454
Etirex Electrothermie Industr. S A
VOORBURG

Standnr.: 503
Uitgeverij De Alk
ALKMAAR

Standnr.: 455
Thom Security B.V.
CAPELLE A/D l|SSEL

Standnr.: 510
Machinefabriek Padmos B.V.
STELLENDAM

Standnr.: 456
Bouten Centrale B.V.
ROTTERDAM

Standnr.: 510
Oechies B.V.
ROTTERDAM

Standnr.: 457
Viböl Distributors International
GAUTING -GERMANY

Standnr: 511
lames Walker Nederiand B.V.
OUD BEIIERLAND

Standnr.: 410 c
W N L Marine Electronics
IJMUIDEN

Standnr.: 458
RAFA Technische Industrie Éi Handelsonder
neming bv
LEUSDEN

Standnr.: 512
Kimberly-Clark BV
EDE

Standnr.: 41 Od
Botech Marine Electronics BV
MEDEMBLIK

Standnr.: 459
Roxtec BV
HARDERWIJK

Standnr.: 411
SKL Benelux B.V.
DORDRECHT

Standnr.: 461
A.S. Slovak Shipping and Ports
BRATISLAVA - SLOVAK REPUBLIC

Standnr.: 411
SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH
MAGDENBURG -GERMANY

Standnr.: 462
Promotie Binnenvaart Vlaanderen
HASSELT-BELGIE

Standnr.: 412
Fa. |ooren Scheepsschroeven B.V.
DORDRECHT

Standnr,: 462
Office de Promotion Des Voies Navigables
LUIK-BELGIE

Standnr.: 413
Power Parts Supply B.V.
DORDRECHT

Standnr: 470
International Paint (Nederland) B.V.
RHOON

Standnr.: 414
Rotterdam Diamond Center
ROTTERDAM

Standnr.: 471
Torijn BV.
TOLKAMER

Standnr.; 415
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
DEN HAAG

Standnr.: 471
Toorank BV
DIDAM

Standnr.: 430
Holland Nautic Apeldoorn B.V.
APELDOORN

Standnr.: 473
De Haas Diesel Motoren B.V.
MAASSLUIS

Standnr.: 431
AMCOM V.O.F.
AALSMEER

Standnr.: 473
De Haas Maassluis B.V.
MAASSLUIS

Standnr.: 517
Haven en Scheepvaartvereniging Den Hel
der
DEN HELDER

Standnr : 432
De Biesbosch-dordrecht
DORDRECHT

Standnr.: 474
Ketting Handel B.V.
IjMUIDEN

Standnr.: 517
Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland
DEN HELDER

Standnr,: 433
Braspenning Coatings BV
AMSTERDAM

Standnr.: 476
Staal Gorkum bv
HARDINXVELD-GIESSENDAM

Standnr.: 518
Lloyd's Register
ROTTERDAM

Standnr.: 433
Oranjeweri Scheepsreparatie B.V.
AMSTERDAM

Standnr.: 476
Klimaatservice Holland B.V.
HARDINXVELD-GIESSENDAM

Standnr.: 530
P. Baaijens B.V.
MONSTER

Standnr.: 434
Belastingdienst / Ondernemingen Rotter
dam 2
ROTTERDAM

Standnr.: 477
S.H.I.S. Schippersintemaat Robbenoord
ROTTERDAM

Standnr.: 531
Best Armaturen GmbH Si Co. KG
BREMEN-GERMANY

Standnr.: 483
Stichting ABRI
ROTTERDAM

Standnr.; 531
VERM b.v.
ENSCHEDE

Standnr.: 490
Rivierpolitie Rotterdam-Rijnmond + K .LP D.
ROTTERDAM

Standnr.: 532
Turbo's Hoet Nederland B.V.
BAARN

Standnr.. 491
V.T.L. en B.V.B.
AMSTERDAM

Standnr.: 533
Machine Support B.V.
RIDDERKERK

Standnr.: 492
Koninklijke Marine
AMSTERDAM

Standnr.: 534
Aquanav 8.V.
PAPENDRECHT

Standnr.: 493
Era to
HAARLEM

Standnr.: 535
Telstar Productie B.V.
HARDERWIJK

Standnr,: 500
Intermap B.V.
LENT

Standnr.: 536
Borgarplast
IJSLAND

Standnr.: 358
Fa. Isotech Isolatietechnieken V.O.F.
ROTTERDAM
Standnr.: 359
Fa, van de Graal
ZWIINDRECHT
Standnr.: 360
Kobell Manufacturing Company Ltd.
CANADA
Standnr.: 370
P. Hoenderop B.V.
ROTTERDAM
Standnr.: 371
Relkon B.V.
SPIJKENISSE
Standnr.: 372
föhn Crane Marine-Ups
DRUNEN
Standnr.: 373
Ups B.V.
DRUNEN
Standnr.: 374
Horna Pompen B.V.
GORINCHEM
Standnr.: 375
ING Bank N.V.
ZWOLLE
Standnr.: 376
EMHA technisch bureau b.v.
RIDDERKERK
Standnr,: 376
Motormaas B.V.
RIDDERKERK
Standnr.: 376
W RS Marine Inspections & Services B.V.
RIDDERKERK
Standnr.: 376
Schram Ét Verbeek C.V.
RIDDERKERK
Standnr.: 376
Houttuin B.V.
RIDDERKERK
Standnr.: 377
Euronorm Duursma Groep
ZUTPHEN
Standnr.: 377
Lemans Nederiand B.V.
BERGEN O P ZOOM
Standnr.: 378
Flying Focus
CASTRICUM
Standnr.: 378
HSB International Holland Shipbuilding
DORDRECHT
Standnr.: 379
Drost Hydrauliek
RHENEN
Standnr.: 390
Fina Nederiand B.V.
DEN HAAG
Standnr.: 391
BIARDO B.V. Survival Suits Centre
HEEMSKERK
Standnr.: 392
Machinefabriek Luyt B.V.
DEN OEVER
Standnr.: 393
Smits Machinefabriek B.V.
KRIMPEN A/D IJSSEL
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Standnr.: 410 a
Alphatron Marine B.V.
ROTTERDAM
Standnr.: 410 a
Astron NV
ZEEBRUGGE -BELGIE
Standnr: 410 b
Bennex Holland bv
SPIJKENISSE

Standnr.: 435
Bureau Zelfstandigen en Scheepvaart
ROTTERDAM
Standnr.: 436
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
ROTTERDAM
Standnr,: 450
Industrial Valves Holland b.v.
PAPENDRECHT
Standnr.: 450
Mostert Pijpleidingen B.V.
PAPENDRECHT
Standnr.: 451
Navexim SA.
GALATZ-ROMANIA
Standnr,: 452
Centraal Arbeidsbureau Scheepvaart
ROTTERDAM

Standnr.: 453
Holland Selection
HENDRIK IDO AMBACHT

Standnr.: 501
Van Grevenstein s Scheepswerf BV
KRIMPEN A/D LEK

Standnr.; 353
Alfa Laval B V
MAARSSEN

Standnr.: 512
Vendrig-ljsselstein B.V.
IJSSELSTEIN
Standnr.: 512
Elting b.v.
DIEREN
Standnr.: 512
EHCO-KLM Kleding NV
ENSCHEDE
Standnr.: 513
Brinkmann éi Niemeijer Motoren B.V.
TWELLO
Standnr.: 513
De Maas B.V.
ROTTERDAM
Standnr.: 514
Armada Group B.V.
BOVENKARSPEL
Standnr.: 515
Schepen Onderiinge Nederiand u.a.
GRONINGEN
Standnr.: 516
Schippersintemaat "D e Meerpaal"
CAPELLE A/D l|SSEL
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Standnr.: 536
66 IM
IJSLAND

Standnr.: 591
Observator Instruments B.V.
RIDDERKERK

Standnr.: 626
SO.CA.P.
MILANO -ITALY

Standnr.: 670
Scheepsgroep Werkendam
WERKENDAM

Standnr.: 536
Holland Ijsland Handelsondememing
WAGENINGEN

Standnr.: 593
Schölte Metalen B.V.
APELDOORN

Standnr: 626
ANA-GmbH Merseburg
MERSEBURG-GERMANY

Standnr: 670
BVBA Broeckx
HEMIKSEM-BELGIE

Standnr.: 537
Dienst der Hydrografie Koninklijke Marine
DEN HAAG

Standnr.: 597
IPCO Engineering B V
DORDRECHT

Standnr.: 626
Teknikum Oy
VAM MALA-FINLAND

Standnr.: 670
Gebr. |ooren b.v.
WERKENDAM

Standnr.: 538
EBR B.V.
LAGE ZWALUWE

Standnr.: 601
Mercy Ships Holland
ROTTERDAM

Standnr.: 626
Pilgrim International Ltd,
OLDHAM -UNITED KINGDOM

Standnr.: 670
A Middelkoop Exp./en Tax Bereau V.O.F.
NIEUWENDIIK

Standnr.: 550
Marflex BV
HEENVLIET

Standnr.: 602
Stichting E.H. Depot Ned.
OPHEUSDEN

Standnr.: 626
Verolme Trade and Service Company B.V.
ROTTERDAM

Standnr.: 670
Kieboom Werkendam b.v.
WERKENDAM

Standnr.: 551
Anoz Verzekeringen
UTRECHT

Standnr.: 603
Vereniging "D e Binnenvaart"
KLUNDERT

Standnr.: 626
Daros Kolbenring Eleutschland GmbH
GERA -GERMANY

Standnr.: 670
De Waal Machinefabriek b.v.
WERKENDAM

Standnr.: 552
De Wolf Products B.V.
YERSEKE

Standnr.: 604
Bibliotheek Voor Varenden
ROTTERDAM

Standnr.: 626
Verolme Machinefabriek l|sselmonde B.V.
ROTTERDAM

Standnr.: 670
Verhagen’s Assurantiekantoor
WERKENDAM

Standnr.: 553
SYGObv
GORINCHEM

Standnr.: 610
Swets Afloscentrale & Scheepsagenturen
B.V.
ROTTERDAM

Standnr.: 629
KPN Telecom Advies & Promotiecentrum
GRONINGEN

Standnr.: 670
Van Voorden Reparatie bv
ZALTBOMMEL

Standnr.: 629
Dekatel Nederland
KAMPEN

Standnr.: 670
Rabobank
WERKENDAM

Standnr.: 650
Beukers Marine Instrumentation (BM I)
HARDINXVELD GIESSENDAM

Standnr.: 670
Ph. Planken Scheeps- en Inter.betimm.
WERKENDAM

Standnr.: 651
Öswag Werft Linz GmbH
LINZ-AUSTRIA

Standnr.: 670
P A Paans Woninginrichting
WERKENDAM

Standnr.: 652
Zeekadetkorps Nederland
SOEST

Standnr.: 670
C. Visser Interieurverzorging
WERKENDAM

Standnr.: 660
Emba Techniek Groep nv
DORDRECHT

Standnr.: 670
Werkina Werkendam B.V.
WERKENDAM

Standnr.: 661
ICS Industrial Control Systems B.V.
HARDINXVELD

Standnr.: 670
Van Wijk Werkendam B.V
WERKENDAM

Standnr.: 662
Staalkabel B.V.
AMSTERDAM

Standnr.: 670
Altena Installaties b.v.
WERKENDAM

Standnr.: 662
Mennens Schiedam B.V.
SCHIEDAM

Standnr.: 670
Baas Sfeervol Wonen
WERKENDAM

Standnr: 664
Vertag R. Krupfganz "Schiffahrt & Technik"
DUISBURG •GERMANY

Standnr.: 674
Scheepvaart en Transport College
ROTTERDAM

Standnr.: 665
Chartworx B.V.
DEN HELDER

Standnr.: 675
Vereniging Nederlandse Scheepsbouw In
dustrie (VNSI)
ZOETERMEER

Standnr.: 554
IMTECH Marine & Industry
ROTTERDAM
Standnr.: 555
Exalto B.V.
HARDINXVELD
Standnr.: 556
Secumar Benelux
WOUDENBERG
Standnr.: 557
Tresco Navigation Systems BVBA
WUUSTWEZEL - BELGIE
Standnr.: 558
Ondernemend Maasbracht
MAASBRACHT
Standnr.: 559
Amsterdam Rai bv
AMSTERDAM
Standnr.: 570
CP Manufacturing bv
ROTTERDAM
Standnr.: 570
jotun Paints BV
SPIjKENISSE
Standnr.: 571
Karat International Ltd.
SOPOT, POLAND
Standnr.: 572
Scheepswerf Maasdok
MAASTRICHT
Standnr.: 572
Sint-Barbara Contracting N.V.
MAASMECHELEN
Standnr.: 573
Mach.fabr. Wouter Witzel B.V.
ENSCHEDE
Standnr.: 574
Chubb Fire B.V.
SCHIEDAM
Standnr.: 575
Smit Gas Systems
NIIMEGEN
Standnr.: 576
Econosto Nederland B.V.
ROTTERDAM
Standnr.: 579
AE Sensors B.V.
DORDRECHT
Standnr.: 580
Singham Vlaggen
SCHIEDAM
Standnr.: 590
V.O.F. Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien
van Tiem
DRUTEN
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Standnr.: 613
BRR Assurantiën
ROTTERDAM
Standnr.: 615
Wasserspiegel Europa
BOXMEER
Standnr.: 616
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Binnen
schiffahrt
DUISBURG-GERMANY
Standnr.: 617
NORIS Tachometerwerk GmbH fi Co.
NÜRNBERG-GERMANY
Standnr.: 620
Noxon Stainless B.V,
HELMOND
Standnr.: 623
CSI B.V.
RIDDERKERK
Standnr.: 625
Huchem Special Products B.V.
FLACHTWEDDE
Standnr.: 626
AVSOy
ESPOO -FINLAND
Standnr.: 626
SONDEX A/S
KOLDING- DENMARK
Standnr.: 626
DAROS Piston Rings AB
PARTILLE-SWEDEN
Standnr.: 626
Dieselmotorenwerk Rostock GmbH
ROSTOCK-GERMANY
Standnr.: 626
ELTA Fans Ltd.
FAREHAM - UNITED KINGDOM
Standnr.: 626
Industriale Sri.
GENOVA-ITALY

Standnr.: 626
Maskinfabriken IRON A/S
HERLEV-DENMARK
Standnr.: 626
LAROX Flowsys Oy
LAPPEENRANTA -FINLAND
Standnr.: 626
MARCON Sp. z.0 .0.
GDYNIA-POLAND
Standnr.: 626
PF Pumpen und Feuerlbschtechnik GmbH
(OHSTADT -GERMANY

Standnr.: 666
Dintra Transmissies B.V.
PUTTEN
Standnr: 669 en 690
KNRM
IJMUIDEN
Standnr.: 670
C. Beerens Aluminiumbouw
WERKENDAM

Standnr.: 695
NEHO B.V.
SCHOONHOVEN
Standnr.: 695
Victron Energie
ALMERE-HAVEN
Standnr.: 695
Den Haan B.V.
ROTTERDAM

Standnr.: 670
Classificeerbedrijf Clean b.v.
WERKENDAM
Standnr.: 670
Metaalbew. Scheepsrep. Instalho
WERKENDAM
Standnr.: 670
Hoogendoorn's Timmerbedrijf b.v.
WERKENDAM
Slandnr.: 670
Combi Werkendam b.v., Classificeerbedrijf
WERKENDAM
Standnr.: 670
Dacom b.v.
WERKENDAM
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Powerful force
in marine
Imtech, the technical division of the
Internatio-M uller group, has
concentrated all its commercial
Marine, Naval and Industrial

t_

capabilities in the n e w ly established
Imtech M arine & Industry.
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■ Propulsion Control System s
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Pow er Generation and Distribution

M achinery M onitoring and Control
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i Electrical Installations

Electrical Drives

Special System s

W o rld -w id e a p o w e rfu l force
in m a rin e te c h n o lo g y
• Booster Stations

• Car Carriers • Cruise Ships

* Dredgers • Frigates • Landing Platform Docks
• Luxury Yachts • Minehunters • Offshore Workships
• Patrol Vessels

• Research V essels • Ro-Ro Ferries

• Sem i-sub and Drilling V essels • Submarines • Tankers

Imtech M arine & Industry
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PO Box 5054 - 3008 AB Rotterdam - The Netherlands
Tel.+31 (0)10 487 19 11 - Fax +31 (0)10 487 17 02
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The Sulzer diesel engine centenary
This year is the centenary of the Sulzer diesel engine. On 10 June 1898, the first diesel engine built by Sulzer
Brothers began running on the test bed in W interthur, Switzerland.

S in c e then, the Sulzer diesel engine
has become a household name in the
marine industry, and has passed
through an amazing range of develop
ment. Starting from the first engines derived from the 1898 experimental
four-stroke engine of 20 bhp - to the
90.000 bhp 12-cylinder RTA96C ship
propulsion engine that recently entered
service. A grand total of some 37.000
Sulzer diesel engines, aggregating
158.3 million bhp, had been built or
were on order by the end of 1997.
The remarkable association of the Swiss
firm Sulzer Brothers with the diesel en
gine stemmed from 1879 when, at the
age of 21, Rudolf Diesel came to the
firm's Winterthur works for workshop
experience after studying in Munich. In
that summer, he had suffered typhoid
fever and missed his final examinations.
One of his professors arranged for him
to enter the Sulzer works as a trainee to
make good use of his time before re
taking his examinations in January
1880.
Then in 1893, when he was seeking
backing to develop his new engine
concept, he sent a copy of his book
"Theory and design of an efficient heat
engine as the replacement for steam
engines and today's known combus
tion engines" to Sulzer Brothers. He
also corresponded with Wilhelm Ziiblin, chief engineer at Sulzer Brothers,
to promote his engine but with no suc-

chose to bide its time while closely
watching developments. Accordingly,
on 16 May 1893, Sulzer Brothers sign
ed an agreement with Rudolf Diesel to
secure the exclusive use of his patents
in Switzerland together with an option
to take up engine manufacture later.
The agreement gave Sulzer the right to
receive all test results and design impro
vements arising from the engine re
search in Augsburg.

Fig. 1. Johann /akob Sulzer-lmhoof.
cess. At that time, the firm was enjoying
tremendous success with its world-re
nowned steam engines and was justifia
bly reluctant to launch out on unprov
en technology.

Johann Jakob Sulzer-lmhoof visited
Augsburg to see Diesel's engine at least
twice before the definitive tests in Fe
bruary 1897. The excellent test results
encouraged Sulzer Brothers to build its
own engine and it was started on 10
June 1898. It was a single-cylinder fourstroke engine of 260 mm cylinder bore
and 410 mm piston stroke, developing
20 bhp at 160 rev/min.
Diesel engine manufacture begun in
Winterthur in 1903. The licence agree
ment signed in that year gave Sulzer

Fig. 3. The Hamburg-Süd cargo liner "Monte Penedo ", 1912, was the first ocean-going ship
powered by two-stroke diesel engines.
The principal advocate of the diesel
engine in Winterthur, Johann Jakob Sul
zer-lmhoof, was the son of one of the
firm's founders. He had the vision that
the diesel engine would be developed
to large powers and particularly for ship
propulsion, and established Sulzer Brot
hers as a major designer and manufac
turer of diesel engines. He formed a
long-term personal friendship with Ru
dolf Diesel.

Fig.2. The first diesel
engine built by Sulzer Brothers which
started running on
10 lune 1898.
NOVEMBER «998 SCHIPtWERFdtZEE

Even those in favour of Diesels engine,
led by Johann Jakob Sulzer-lmhoof,
were not prepared to venture beyond a
purely scientific interest. The firm thus

Brothers the right to export engines to
any country world-wide. Within three
years or so, Sulzer was offering a range
of 12 engine sizes covering outputs of
15 to 600 bhp. These first production
engines in Winterthur were all four-stro
ke types and were only used for statio
nary applications.
The adoption of the two-stroke cycle by
Sulzer in 1905 constituted a decisive
advance - greatly increasing output
and allowing a simpler engine. Port sca
venging introduced in 1910 eliminated
the gas exchange valves in the cylinder
cover to create the simple valveless
engine concept that was characteristic
57
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Your Partner for Advanced Marine Technology

Bridge w ith one of the world's most advanced Ship Control Centers <SCC)

T h e im p orta nce of international m a ri
tim e tra nspo rt is increasing. S T N A T L A S
co ntribu te s to this b y m a k in g shipping
safer and m o re reliable. T h e activities
of th e c o m p a n y encom passes system s
and facilities for co m m u n ica tio n ,
na viga tion , ship operation te ch nolog y,
a u to m a tio n , p o w e r su p p ly a n d p o w e r
m a n a g e m e n t on board ships of all sizes.

STN ATLAS Nederland provides modern
and complete G M D SS solutions as well as
integrated, highly sophisticated SCC's
(Ship Control Centers). The complexity of
modern ships requires innovative concepts,
products and services. Modular design of
the radio equipment or complete radio con
soles permit adoption to sea areas A1 to
A4 and adoption the specific needs of the
customer.

In addition, our company provides the
following capabilities:
Repair, service and delivery of naval
systems, simulation systems, electric
motors, generators, switchgear, electronic
control and monitoring systems, oil dis
charge and measurement systems, control
panels and cabling sealing systems A60.
These fields are supported by an interna
tional service and sales network.
STN ATLAS Nederland, a subsidiary of
STN ATLAS Marine Electronics, ensures
the customised service and sales activi
ties in the Netherlands and in the other
Benelux Countries.

Our complete programme of technology has
always been closely connected with the
names AEG Marine and Offshore, ATLAS
and D EBEG . This high technical, future
oriented business is being continued in
STN ATLAS Nederland B.V.
S T N A T L A S N ede rla nd B.V.

IJzerwerkerkade 36
3077 MC Rotterdam,
The Netherlands
P.O. Box 5115
3008 AC Rotterdam
The Netherlands
Phone: +31 (0)10 -479 54 44
Fax:
+31(0)10-479 55 45
e-mail: stnatlas@xs4all.nl

%
STN ATLAS NEDERLAND

Fig. 4. One of the two
Sulzer 4SNo.9a twostroke diesel engines
for the "Monte Penedo", 1912. With cy
linders of 470 mm
bore by 680 mm
stroke, each engine
developed 850 bhp
at 160 rev/min.
of the Sulzer two-stroke engine for 70
years- The change to uniflow scaveng
ing only came in the RTA-series engines
of 1982 because their very long stroke,
which was required for the lower
speeds necessary for high propeller effi
ciency, was unsuitable for valveless port
scavenging.
The first two-stroke engine was a 90
bhp four-cylinder unit that was exhibi
ted at the Milan World Fair in 1906. It
was also the first reversible two-stroke
marine diesel engine. A number of simi
lar engines followed In various marine
craft, and in 1908 a larger, 750 bhp
version was installed in a Swiss power
plant. The first port-scavenged twostroke marine engines in service were
each of 380 bhp output, installed in the
Italian vessel Romagna in 1910.
A landmark was reached in August
1912 when the first ocean-going ship
with two-stroke diesel engines entered
service, the Hamburg-Slid cargo liner
Monte Penedo. Her two 470 mm-bore
Sulzer engines had a combined output
of 1700 bhp.

In the same month that the Monte Pe
nedo entered service, Sulzer Brothers
began testing a metre-bore single-cy
linder experimental two-stroke engine,
the 1S I00. It developed up to 2000
bhp/cylinder at 150 rav/min. Its cylin
der bore was, however, not exceeded
by another Sulzer engine until 1968.
The 1ST00 demonstrated the possibili
ties of very large two-stroke engines
and confirmed the effectiveness of the
Sulzer valveless scavenging system. It
thus gave the foundation for subse
quent generations of Sulzer slow-run
ning large-bore crosshead-type engines
for both marine propulsion and electri
city generation duties.
Whilst development of two-stroke engi
nes for commercial shipping was not
halted in Winterthur during the First
World War (1914-1918), sales were
confined to the smaller types. The wi
der adoption of diesel engines for ship
propulsion only really took off after the
War with impetus from the need for
post-war fleet replacements.

Some Key Dates

An important breakthrough was made
in December 1924 with the entry into
service of the world's first large passen
ger liner propelled by diesel engines.
The 17.490 grt Aorangi had quadruplescrew machinery comprising four sixcylinder Sulzer 6ST70 two-stroke engi
nes aggregating 13.000 bhp output at
127 rev/min. The positive service expe
rience obtained with these engines,
and in other contemporary motor
ships, helped to dispel the remaining
prejudices against the use of diesel pro
pulsion in large ships.
These set the pattern for the Sulzer twostroke engines in the 1920s. With prac
tically the same design, larger standard
types were subsequently developed
with cylinder bores of 680, 760, 820
mm, and up to ten cylinders per unit.
These lifted the maximum engine out
put to 7000 bhp. The largest-bore en
gines of that period were the 900 mmbore five-cylinder S90 engines built
under licence by john Brown for the
three twin-screw Rangitiki-class vessels
of 1929, each giving 4650 bhp at 80
rev/min.
The following years saw several other
landmarks: the change to airless fuel in
jection, the introduction of more ratio
nalised manufacture in 1941, the chan
ge from cast-iron to welded steel
construction in 1950, and the ability to
burn low-cost residual fuel oils from
1950 onwards. The introduction of tur
bocharging to large two-stroke engines
in the mid 1950s opened the way to
tremendous strides in greater power
outputs and lower fuel consumption.
Yet innovation continued, as in the in
troduction of the fully bore-cooled
combustion space in 1979, while a
glimpse into the future was given by

Pig.5. The metre-bore Sulzer 1SI 00 research
engine of 1912, giving 2000 bhp at 150
rev/min. It measured 5.915 m high from the
crankshaft centre.

1893 Original agreement between Rudolf Diesel and Sulzer Brothers Ltd.
1898 First diesel engine built by Sulzer started running on the test bed.
1903 Diesel engine production began in Winterthur works,
1905 World's first reversing two-stroke marine diesel engine built by Sulzer and exhibited at 1906
Milan World Fair.
1909 Valveless two-stroke single-acting diesel engine developed by Sulzer, with cross-flow port
scavenging.
1909 First diesel licence agreement granted by Sulzer Brothers.
1910 Romagna: first ship with Sulzer two-stroke engines.
1912 Monte Penedo: the world's first ocean-going ship with two-stroke single-acting crosshead-type diesel engines.
1912 The 1SI 00 single-cylinder research engine of one-metre bore began running.
1917 First Sulzer diesel licence agreement to East Asia (Japan).
1956 First turbocharged Sulzer two-stroke crosshead-type engine, the RSAD76.
1982 Launch of the Sulzer RTA-series uniflow two-stroke diesel engines.
1989 Separate company formed for Sulzer diesel engines.
1995 Opening of the Diesel Technology Center in Winterthur.
1997 Merger of New Sulzer Diesel and Wartsiia Diesel to form Wartsila NSD Corporation.
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the 4RTX54 "Technology Demonstra
tor" in 1990 which was the first multi
cylinder electronically-controlled large
two-stroke engine that did not use a
camshaft.

with low headroom or high power con
centrations, as in ferries, cruise ships,
Ro-Ro vessels and icebreakers.

The main line of Sulzer diesel engine
development has been the low-speed
two-stroke marine engine for the direct
drive propulsion of ships and other ves-

In parallel, there was also the con
tinuous development of a line of fourstroke engines of lower output for di
verse application in stationary electricity
generation, marine propulsion and ma
rine auxiliary duties, such as today's S20

sels. Yet the two-stroke cycle was also
successfully employed by Sulzer in
small engines, including versatile opposed-piston types in 1935-1949, and
a wide range of compact engines for
naval applications, especially for sub
marines. These led on to the many
trunk-piston two-stroke engines that
were built for commercial applications
both ashore and afloat. They were follo
wed by the medium-speed Z-type eng
ines today represented by the ZA40S
and ZA50S four-stroke types which
complement the low-speed direct-drive
engines by catering for ship installations

type. These also included a long series
of four-stroke engines that were built
for rail traction up to 1977; many of
which are still in service today.
An important factor in the history of the
Sulzer diesel engine has been the part
nership between the designers in Win
terthur and the licensees. Licensing has
been practised by Sulzer since 1909 in
Europe and 1917 in East Asia. It has al
lowed the manufacture of Sulzer diesel
engines to be localised near the ship
building yards while research, develop
ment and design could by concentra
ted in Winterthur. Whereas the

Fig, 6. The firste Sul
zer 12RTA96C diesel
engine on test in the
Aioi works ot Diesel
United Ltd, japan.
Developing 89.640
bhp at 100 rev/min,
it is now installed in
the 6674 TEUcontainership "P&O
Nedlioyd Southamp
ton". The engine is
just over 23 mlong.

production of large two-stroke diesel
engines was predominantly in Europe
during the first half of this century, it
has since followed the shift of shipbuild
ing from Europe to East Asia. Sulzer RTA
two-stroke diesel engines are now built
by many of the 21 Sulzer diesel licen
sees, mainly in Japan, Korea, China, Po
land and Germany, and by the associat
ed company Grandi Motori Trieste SpA
in Italy. This successful partnership with
licensees is to be continued for the de
cades to come as part of Wartsila NSD
corporate policy.
Today, Sulzer diesel engines are pro
ducts of Wartsila NSD Corporation
which was formed last year when New
Sulzer Diesel and Wartsila Diesel joined
forces. The merger created a global
engineering group with the widest ran
ge of engines and power systems in the
industry. The design, development and
service of Sulzer diesel engines remain
in Winterthur, Switzerland, while the
group is present with 52 local compa
nies world-wide.
The story is brought up to date with the
recent delivery of the 6674 TEU containership P&O Nedlioyd Southampton
which is powered by the first 12-cylinder Sulzer RTA96C engine. With an
output of 89.640 bhp, the 12RTA96C is
the world's most powerful diesel engi
ne currently in production. It symboli
ses the vitality of the Sulzer diesel engi
ne as it approaches the new century.
For further information, please con
tact:
David Brown
Promotion & Press Relations
Wartsila NSD Switzerland Ltd
Direct tel: +41 -52-262 49 41
Direct fax:+41-52-262 07 20
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Another crankshaft
replacement at Verolme
Botlek, Rotterdam
Eletson Corporation of Piraeus,Greece,
awarded Verolme Botlek the order to
replace the damaged crankshaft of the
8 cylinder main engine onboard the
double hull tanker "Stavronisi". Based
on the successful, neariy similar job
carried out by the yard in 1996 on
board the container vessel "Neptune
Sardonyx", the feasibility study proved
that also in this case the most econo
mic method is to jack up the complete
top section of the engine in one piece
to such a height as to allow clearance
required to exchange the crankshaft.
The vessel was towed from Delaware
to Rotterdam with arrival on July 6,
1998. Pending the delivery (end of Au
gust) of the new crankshaft from
60

South Korea, the vessel was accommo
dated alongside a repair berth to un
dertake the necessary preparatory

intermediate

work for removal of the damaged
crankshaft based on the following
method:

tunnel area in the vessel's
hullside, just aft the engine.
The new crankshaft will be

shaft

and

transported ashore through
an opening (5 x 3m) in the

installed in reverse order of
Lifting of the A-frame section (weight
about 300 tonnes) with leaving as
much engine parts, accessories, plat

procedures
(contractual
lead time 28 days).

forms etc attached to the frame box.
This to be carried out by means of 8
(100 MT) jacks attached to the engine
padeyes via jacking stool arrange

For safety-purposes the ves
sel was drydocked before

ments.
When the A-frame is lifted to a height
of 3.5m, an opening is created be
tween the A-frame and the engine
bedplate for removal of the existing 90
tonnes crankshaft. The crankshaft is
then lifted from the bedplate and
placed on a sliding unit. Thereupon
the crankshaft is skidded over the

commencing the lifting of
the A-frame. The vessel will
stay in drydock untill final
hull closing.
Verolme Botlek B.V.,
P.O.Box 1001,
3180 AA Rozenburg
The Netherlands
Contact: N.J. van derValk

Fig. I. The photograph shows the damaged crankshaft
being hoisted out of the bedplate, with the A-frame in
lifted position (3.5m height).
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Toisa Perseus
Van der Giessen-de Noord heeft op 8 september het offshore support vessel Toisa Perseus, b o uw num m er 972,
overgedragen aan Sealion Shipping Ltd. te Famham, Engeland, een dochterondernem ing van de op Bermuda
gevestigde Toisa Ltd. Voor het schip is een vijfjarige charterovereenkomst gesloten met Rockwater Ltd., een
business unit van Brown & Root Energy Services, dat op zijn beurt onderdeel is van de Halliburton Com pany.
Het eerste karwei dat de Toisa Perseus gaat uitvoeren, is het leggen van een flexibele pijpleiding voor het
Jotun project op het Noorse continentale plat, in opdracht van Esso.

Fig. 1. De Toisa
Perseus (foto: Flying
Focus).
De Toisa Perseus is ontworpen voor
constructie-, installatie- en onderhouds
werkzaamheden in diep water zonder
van duikers gebruik te maken. De off
shore industrie richt zich steeds meer
op het ontwikkelen van velden in zeer
diep water. De Toisa Perseus is het eer
ste schip dat speciaal is gebouwd om in
de behoeften van deze markt te voor
zien.
De werkzaamheden van de Toisa Per
seus betreffen:
• constructie- en installatiewerk van:
- onderwaterproductiesystemen;
- templates en manifolds;
- risers;
- verankeringen;
- flexibele pijpleidingen;
- kabels en umbilicals;
• putbehandeling (well intervention
en workover).
Het schip is hiertoe uitgerust met twee
kranen, ROV's, twee moonpools, twee
carrousels voor 'flexibles' en een krach
tig dynamic positioning systeem. Het is
voorzien van twee roerpropellers en
drie dwarsschroeven in het voorschip.
NOVEMBER 1998 SCHIP»WERFd*ZEE

De gehele installatie is dieselelektrisch.
Dankzij een hoge mate van redundan
tie, zowel in de machine-installatie en
de DP-systemen, als in de bijbehorende
bekabelingen en pijpleidingen kan het
schip in bedrijf blijven indien zich een
incident voordoet.
De proeftochtsnelheid op ontwerpdiepgang bedraagt 13,85 kn bij 2 x
2200 kW.
De hoofdafmetingen van de Toisa Perseus zijn:
Lengte o.a.
113,57 m.
Lengte w.l.
107,45 m.
Lengte l.l.
98,32 m.
Breedte mal
22,00 m.
Holte
9,50 m.
Ontwerpdiepgang
6,25 m.
Draagvermogen
5.335 t.
Maximum diepgang
6,75 m.
Draagvermogen
6.650 t.
Cross tonnage
6.948
Het schip is door Det Norske Veritas ge
klasseerd met de notatie: *1 A l, EO, SF,
Dynpos AUTRO, ERN (99,99,99), Off
shore Support Vessel.

Het voldoet verder aan de Offshore
Mobile Drilling Unit code, waardoor
het zowel bij olieboringen als bij werk
zaamheden aan niet doodgepompte
putten ondersteuning mag geven,
INDELING

Onder het bovenste doorlopende dek
(dek 3) heeft de Toisa Perseus een par
tieel tussendek (dek 2) en over een
groot deel van de lengte een dubbele
bodem (tanktop is dek 1) en een dub
bele huid.
De langsscheepse indeling is:
- Voorpiek (droog).
- Dwarsschroevencompartiment, in
drie waterdichte subcompartimenten onderverdeeld, behalve in de
dubbele bodem en in de zijtanks,
die tussen de dekken 2 en 3 be
stemd zijn voor drinkwater. Onder
het tussendek vormen de zijtanks
met de dubbelebodemtank één Uvormige tank (droog).
In het middelste van de drie subcompartimenten bevindt zich een
smeerolietank voor de thrusters.
61
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- Twee gescheiden machinekamers
(SB en BB), met aan de achterzijde
de voorste moonpool.
De voorste zijtanks naast de machi
nekamer zijn, van tanktop tot bo
vendek, bestemd voor drinkwater.
De achterste zijtanks vormen met de
corresponderende dubbelebodemtank twee L-vormige brandstof
tanks; in de SB tank is aan de achter
kant een HiPAP-ruimte ingebouwd,
die dooreen kofferdam is omgeven.
Tussen de drinkwater- en brandstof
tanks liggen op het tussendek de
brandstofsettling- en -dagtanks,
door kofferdammen gescheiden van
de drinkwatertanks en dek 3. Onder
het tussendek vormen de middelste
tanks met de dubbelebodem eron
der en de kofferdammen één droge,
U-vormige tank.
In de voorste dubbelebodemtank
zijn drie tanks ingebouwd voor resp.
vuile olie, vuil water en brandstoflekolie, in de achterste dubbelebodem
tank aan de voorzijde een overlooptank voor
brandstofolie, zeeinlaatkasten aan SB en BB en aan SB
de al genoemde HiPAP-ruimte.
- Compartiment met de beide carrou
sels, de achterste moonpool en een
laadruim op het tussendek.
Bij het voorste carrousel bevinden
zich de stabilisatietanks; zie verder
de paragraaf over het stabilisatiesysteem,
De naast het achterste carrousel lig
gende zijtanks zijn bestemd voor
brandstof; aan de voorkant van de
BB tank ligt een tweede HiPAP-ruim
te. De dubbele bodem onder dit
carrousel is in 2 x 2 waterballasttanks onderverdeeld.
Onder het laadruim liggen aan SB
en BB waterballasttanks, die doorlo
pen in de zijtanks naast het laad
ruim.
- Twee gescheiden voortstuwingscompartimenten (SB en BB), met de
roepropellers en hun motoren. Te
gen het achterschot zijn op hart
schip tanks ingebouwd voor smeer
olie en hydraulische olie ten behoe
ve van de thrusters. Onder het tus
sendek bevindt zich op hart schip
een waterballasttank, de ruimten in
de zijden zijn void.
- Hekcompartiment, met twee water
ballasttanks naast hart schip en
bergplaatsen in de zijden.
Tussen de machinekamer en het ladinggedeelte en tussen dit gedeelte en
het voortstuwingscompartiment zijn
waterdichte deuren aangebracht: op
spant 74 aan BB en op spant 12 aan SB.
Omdat het schip in ledige toestand
koplastig is, o.a. door de grote opbouw
voorop, liggen alle waterballasttanks in
de achterste helft van het schip.

De tankinhouden (100%) zijn:
Dieselolie
1275 m3.
Smeerolie
13,5 m3.
Hydraulische olie
3 m3.
Vuile olie
13,5 m3.
Drinkwater
450 m3.
Vuil water
13,5 m3.
Stabilisatietanks
520 m3,
70% vol (gebruikstoestand).
Waterballast
3000 m3,
incl. stabilisatietanks.
Accommodatie

De accommodatie voor de 100 opva
renden is op het voorschip onderge
bracht in de twee dekken hoge, lange
bak en in het daarop geplaatste dekhuis
van vijf lagen.
De beide machinekamerschachten lo
pen van onder tot boven door de gehe
le accommodatie. Voor de SB schacht

zend een kantoor en een toilet. Aan de
achterkant liggen naast hart schip een
elektronische ruimte (SB) en een 'alternate control centre' voor de DP-installatie.
Voorop dek 8 ligt het helikopterplatform.
Dek 7, A-dek: aan SB suite en kantoor
van de kapitein, aan BB idem voor de
HWTK, daartussen de operations room
en op de gang de zegelkast (bonded
store) en een brandweerkast. Verder
naar voren bevinden zich op dit dek 2 x
7 eenpersoons officiershutten. Aan de
voorkant is er via een loopbrug en een
stel trappen verbinding met het helikopterplatform.
Dek 6, B-dek: aan SB een suite voor de
opdrachtgever, aan BB de recreatie- en
filmzaal, daartussen de AC-ruimte en
achter de schachten twee fankamers.

Fig. 2. Tweepersoons bemanningshut (foto: CN).
bevindt zich verder een kabel- en pijpenschacht.
De indeling van de accommodatie is:
Dek 9, brugdek, met stuurhuis.
Dek 8, helidek, met aan SB een verga
derruimte, aan BB een ontvangstruimte
voor helikopterpassagiers met aangren-

Verder naar voren: 12 eenpersoons offi
ciershutten en aan SB een suite voor de
superintendent van de opdrachtgever.
Dek 5, C-dek, bakdek: 13 tweepersoons
hutten voor overige bemanningsleden
(fig. 2) en een hut die als hospitaal is in
gericht (achterste hut aan BB). Tegen
over het hospitaal ligt de medicijnkast.

Fig. 3. De messroom (foto: CN).
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Tussen de beide schachten ligt op dit
dek de noodgeneratorkamer.
Dek 4, D-dek: in totaal 22 tweeper
soons hutten voor overige beman
ningsleden, grotendeels binnenhutten.
In verband met de scheepsvorm zijn
ook van de hutten die tegen de huid
liggen, de meeste als binnenhut uitge
voerd.
Verder naar achter ligt op hart schip het
dagverblijf voor de gehele bemanning.
Geheel voorop bevinden zich de bootsmansbergplaats, de verfhut en de ket
tingbakken.

OFCKfi

Dek 3, hoofddek: aan SB de messroom
voor de gehele bemanning (fig. 3),
kombuis, incineratorruimte en werk
plaats dekdienst; aan BB de fitness
ruimte, wasserij met droogkamer, was
en kleedruimte voor machinekamer- en
dekpersoneel met daarin een toilet, een
douche en de duty mess, en tenslotte
de C 0 2-kamer. Op hart schip liggen de
proviandbergplaatsen met aparte ruim
ten voor vlees, vis en groenten/fruit en
het kantoor van de civiele dienst. De
proviandruimen zijn van dek af bereik
baar via de bergplaats van de dek
dienst, waarnaast nog het safety station
Jigt.

(B-DFCK)

UITRUSTING VOOR OFFSHORE WERK
ZAAMHEDEN

Het meest in het oog springend zijn de
twee zware kranen die aan SB naast het
werkdek staan opgesteld. Beide zijn
vervaardigd door Multimetaal in Den
Helder, licentie Kenz, en werken geheel
hydraulisch.
DECKS
DECK7

CBRIOGE

D E C K)
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De achterste, zwaarste kraan (fig. 4)
heeft een SWL van 150 t op 13 m,
waarmee tot 600 m diepte kan worden
gewerkt. In de haven mag bij dit bereik
zelfs 250 t worden gehesen, zodat de
kraan in staat is extra haspels met 'flexibles' op het werkdek te plaatsen. Bij een
bereik van 35 m is de SWL 50 t. Er kan
met deze kraan tot 1200 m diepte wor
den gewerkt ('maximum hook travel'),
maar vanwege het grotere gewicht van
de hijsdraden is de SWL dan 'slechts'
75 t.

DECKIO HOP DECK)
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Voor de andere kraan gelden: SWL 301
op 15 m, resp. 15 t op 23 m en een
werkdiepte tot 1500 m.
Beide kranen zijn van deiningcompensatie voorzien.
Om zware lasten niet over de verschan
sing te hoeven tillen is aan SB de ver
schansing tussen de kranen wegneembaar gemaakt.
Moonpools

De voorste moonpool wordt gebruikt
voor het leggen van pijpen en kabels,
alsmede voor het neerlaten van ROV's.
De achterste moonpool is bestemd
voor putbehandelingen en voor installatiewerkzaamheden ('tooi deployment').
De beide moonpools meten 6,24 x
6,24 m. Zij worden op het bovendek
met flush luiken afgesloten. Deze wor
den door de kranen behandeld en zijn
hiertoe ieder van vier hijsogen voorzien.
De achterste moonpool, die voorlopig
het minst zal worden gebruikt, heeft
bovendien aan de onderzijde een ge
perforeerd luik, dat is aangepast aan de
scheepsvorm. Het rust op ondersteu
ningen die aan de onderkant van de
moonpool langs de omtrek zijn aange
bracht, en wordt door de achterste
kraan in de moonpool neergelaten.
Om het luik op zijn plaats te houden is
er een torenachtige constructie op aan

gebracht, die tot de bovenkant van de
moonpool reikt en daar met speciale
voorzieningen wordt gefixeerd.
Door het afsluiten van de onderkant
van de moonpool wordt enige snel
heidswinst verkregen.
Pijp en kabel leggen

Voor deze werkzaamheden zijn in het
schip twee carrousels geplaatst met een
diameter van 16 m en een capaciteit
van 12501elk.
De lengte pijp of kabel die op een car
rousel kan worden opgeslagen, is af
hankelijk van de diameter en wordt be
perkt door:
- het maximaal toelaatbare gewicht
van 12501;
- een minimum buigstraal (MBR) van
4,5 m;
- 3 m diameter end terminations.
De capaciteit in km lengte van het
voorste resp. het achterste carrousel
wordt als volgt opgegeven:
diameter
6" (238 mm)
8" (281 mm)
10" (340 mm)
12" (386 mm)
16" (561 mm)

voor
11,0
7,5
5,5
3,2
1,5

achter
12,5
8,0
6,0
4,0
1,5

De inch-maten zijn de nominale diame
ter van de pijp, de waarden tussen

haakjes zijn de buitendiameter van de
bekleding (mantel).
De capaciteit van de carrousels is ver
schillend omdat zij niet dezelfde hoogte
hebben. Dit is het gevolg van een ver
schil in dubbelebodemhoogte in ver
band met de onder het voorste carrou
sel gelegen stabilisatietanks (zie de
betrokken paragraaf).
Voor het op- en afspoelen van de car
rousels worden zij ieder aangedreven
door vier elektrisch aangedreven rond
sels, die aangrijpen op tandkransen op
de carrousels.
Bij het laden van 'ftexibles' worden deze
van de wal af aangevoerd via een op
dek geplaatste (wegneembare) bol ge
bogen geleidegoot en via het luik in het
bovendek naar beneden gevoerd.
Tussen de beide carrousels staat in het
ruim onder het luik een permanente
geleide-inrichting met een hol gebo
gen goot, die zowel het ene als het an
dere carrousel kan bedienen en die bo
vendien
automatisch
in
hoogte
verstelbaar is, het zogenaamde 'spooling device' (fig. 5 en 6).
Bij het leggen van 'flexibles' wordt de
pijp of kabel via hetzelfde 'spooling de
vice' door het luik naar de 'vertical lay
tower' (zie fig. 7) gevoerd en via de
moonpool naar de zeebodem afge
vierd. In deze 'lay tower” wordt de pijp
of kabel door twee stel 'rupsbanden'
doorgevoerd. In het systeem is ook deiningcompensatie ingebouwd.
Aparte vermelding verdient de con
structie van het luik boven het laad
ruim. In principe is dit een flush luik, als
op de moonpools. Bij het werken op
zee, waarbij water aan dek kan komen,
is een luikopening zonder coamings
echter niet aanvaardbaar. Daarom kan
op de luikopening een wegneembaar
luikhoofd worden geplaatst (zie foto,
fig. 8). Het wordt afgesloten met het
zelfde luik dat flush in het dek past.
Het leggen van 'flexibles' is ook over
het achterschip mogelijk. In verband
hiermee is de verschansing boven de
spiegel wegneembaar uitgevoerd en
zijn onderdeks versterkingen aange
bracht om eventueel te zijner tijd een Aframe te kunnen plaatsen.

Fig. 4. De achterste dekkraan (foto: CN).

Het draagvermogen van het schip is
groot genoeg om op het werkdek nog
enkele extra carrousels te plaatsen of al
ternatief vier haspels met een diameter
tot 10 m. Ook van deze carrousels of
haspels wordt de pijp/kabel op de al
beschreven manier buiten boord ge
bracht.
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geplaatst, zoals op de foto fig. 8, is te
zien.
Om het inzetten van de ROV's ook bij
zwaar weer mogelijk te maken zijn zo
wel in de voorste moonpool als aan bei
de zijden tegen de huid geleidingen
aangebracht.
Met de ROV's kan tot een diepte van
2500 m worden gewerkt.
Op en onder het mezzanine dek is
ruimte beschikbaar voor diverse contai
ners met apparatuur voor het besturen
van de ROV's, voor het onderhoud
daarvan en voor reservedelen.
DP systeem

Fig. 5. Spooling device (foto: CN).
Eventueel kan nog een vijfde haspel
worden geplaatst op het luik boven de
carrousels. Het gebruik van de onderdekse carrousels wordt dan geblok
keerd, maar in sommige gevallen ver
dient dat toch de voorkeur. Het laden
van haspels gaat veel sneller dan het
opspoelen van de carrousels en bij korte
vaarafstanden tussen laadhaven en
operatiegebied kan zodoende in een
bepaalde tijd toch meer pijp of kabel
worden gelegd.
Het werkdek, met een oppervlak van
1640 m2, is berekend op een deklast
van 3500 t en een gelijkmatige belas
ting van 5 t/m2. Dit laatste geldt ook
voor de luiken op moonpools en boven
de carrousels.
Werklucht voor gebruik aan dek wordt
geleverd door een (door Rockwater
toegeleverde) compressor, die op het
tussendek naast de achterste moonpool
aan BB staat opgesteld.
ROV’s

De Toisa Perseus is uitgerust met twee
speciale ROV's voor onderwaterwerkzaamheden. Zij staan opgesteld op het

verlengde deel van dek 4, het zoge
naamde mezzanine dek, en worden
met de voorste kraan via de voorste
moonpool te water gelaten.
Een alternatieve mogelijkheid is om de

De Toisa Perseus is uitgerust met een
Simrad SDP 21 dynamic positioning
systeem, dat aan de hoogste eisen vol
doet, zoals DNV Dynpos AUTRO, IMO
DP-Class 3 en de Noorse NMD Class 3.
Het systeem heeft drie bedieningsposities, twee in het stuurhuis en een in het

Fig. 6. Spooling device (foto: CN).
ROV's over de zijden te water te bren
gen. De hiervoor benodigde hijsbokken
en lieren (zie algemeen plan, dek 4, di
rect achter het dekhuis) zijn nog niet

'alternate control centre' op dek 8.
Voor het systeem zijn de volgende refe
rentiesystemen, met een hoge mate
van redundantie, geïnstalleerd:
- twee multi-DCPSystemen;

Fig. 7. Op deze tekening is de nog niet geplaatste by tower te zien.
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- Artemis; een systeem dat met ba
kens aan de wal werkt;
- Fanbeam; een systeem dat met la
serstralen en bakens aan de wal
werkt;
- Taut wire, gepositioneerd op het
bovendek aan BB, ongeveer spant
60;
- HiPAP; een systeem dat signalen
ontvangt van op de zeebodem ge
plaatste bakens/zenders;
- drie gyrokompassen;
- drie wind sensoren;
- drie bewegingssensoren.
Het DP-systeem stelt het schip ook in
staat een van te voren vastgelegde rou
te te varen (auto-track).
Stabilisatiesysteem

Om de scheepsbewegingen te reduce
ren en om langer door te kunnen wer
ken bij slecht weer, kortom om een zo
stabiel mogelijk werkplatform te verkrij
gen, is een Intering actief tankstabilisatiesysteem geïnstalleerd. Dit bestaat uit

eenkomt met de natuurlijke periode
van de tanks, kunnen de afsluiters per
manent geopend blijven.
Indien de rolperiode van het schip gro
ter is dan de natuurlijke periode van de
tanks, kan door afsluiters te sluiten een
ongelijke waterstand in de poten van
de U worden gehandhaafd, waardoor
de tijd dat het oprichtend moment
werkt wordt verlengd. Met behulp van
bewegingssensoren en een computer
systeem worden de afsluiters zodanig
bestuurd (geopend en gesloten) dat
een optimale roldemping wordt be
reikt.
Het vrije vloeistofoppervlak in de stabilisatietanks leidt tot een aanzienlijke re
ductie van de metacenterhoogte van
het schip: ongeveer 1 m. In bepaalde
(nood)situaties kan dit ongewenst zijn.
De inhoud van de stabilisatietanks kan
dan met het ballastsysteem in de eron
der gelegen dumptanks worden ge
pompt via met de hand bediende af
sluiters.

pensatiesysteem. Hiervoor zijn de bailasttanks naast de achterste moonpool
en het laadruim ingericht. Zij zijn ver
bonden door een crossover met een
diameter van 300 mm, waarin een
Mohn pomp met een capaciteit van
1520 m3/h is geïnstalleerd. Het systeem
werkt automatisch , maar kan ook
handmatig worden bediend.

Het beschreven arrangement leidt tot
een dubbele bodem met twee 'verdie
pingen': boven het horizontale deel
van de U-tanks, onder de dumptanks.
De dubbele bodem heeft hierdoor ter
plaatse van de stabilisatietanks een gro
tere hoogte dan elders.
Om de stroming in het horizontale deel
van de U-tank niet te belemmeren, zijn
de verstijvingen buiten de tank aange
bracht, op de tanktop dus.

mer door een waterdicht middellangsschot in tweeën gedeeld.
Op het tussendek loopt het langsschot
niet door in de aan de voorkant op hart
schip gelegen machinecontrolekamer.
In plaats daarvan is van de machine
controlekamer en de ernaast liggende
machinekamerwerkplaats (SB) en machinekamerbergplaats (BB) een aparte
waterdichte ruimte gemaakt (begrensd
door de dwarsschotten op spant 97 en
102 en de tussenliggende stukjes langs
schot; ook het tussendek in deze ruimte
is waterdicht uitgevoerd). In de dwars
schotten op spant 97 zijn aan SB en BB
waterdichte deuren aangebracht.

Heiidek

Het helikopterplatform is geheel in alu
minium uitgevoerd. Het is geschikt
voor geregeld gebruik door een Super
Puma helikopter.
Het platform is voorzien van een vast
schuimblussysteem. De schuimvloeistof
wordt in het bluswater geïnjecteerd. De
schuimtank, circa 1 m3, staat op het
heiidek, achter het heliplatform.
MACHINE-INSTALLAT1E

Uit veiligheidsoverwegingen en om ook
bij een calamiteit over vermogen te
kunnen beschikken, is de machineka-

Fig. 8. De Toisa Perseus (foto: Flying Focus).
twee U-vormige tanks, naast en onder
het voorste carrousel. Zij zijn voor on
geveer 70% gevuld. De tanks lopen
niet door tot het bovendek, maar zijn
op enige afstand daaronder door een
waterdicht dek afgesloten. In dit dek
zijn afsluiters aangebracht, die aanslui
ting geven op dwarsover lopende rui
me luchtkanalen (ducts) onder het bo
vendek. Wanneer het water in de ene
poot van de U omhoog komt wordt de
lucht via de geopende afsluiters en de
luchtkanalen naar de andere poot van
de U verplaatst.
Indien de rolperiode van het schip over

Slagzjjcompensatiesysteem

De slagzij die bij het werken met de kra
nen kan ontstaan, wordt gecompen
seerd door middel van een slagzijcom-
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Achter de machinecontrolekamer lig
gen de separatornjimten (apart voor SB
en BB machinekamer); naast die aan SB
ligt een smeerolietank voor de hoofd
en hulpmotoren.
Ook voor de schakelbordaiimten is de
tweedeling van toepassing. Zij liggen
aan de achterkant van de machineka
mers tussen moonpool en zijtanks.
leder van de machinekamers is via een
flush luik in het bovendek, direct achter
de bak, rechtstreeks bereikbaar. Boven
de luiken zijn onder het mezzanine dek
hijsbalken aangebracht.

een maximale stuwkracht van 16,2 t
per stuk. Voor een optimaal rendement
zijn zij zo laag mogelijk in het schip ge
plaatst. De dwarsschroeven worden
aangedreven door Siemens elektromo
toren van elk 1335 kW bij 1200 tpm.
Voor de ventilatie van de dwarsschroefcompartimenten zijn tegen het dekhuis
ventilatiekokers geplaatst, die onder
dek 5 naar de zijden lopen en daar ver
der naar beneden.

Voor de machinekamers en de accom
modatie is een Thom branddetectiesysteem met rooksensoren geïnstalleerd.
Een COj-installatie beschermt de ma
chinekamers en de incineratorruimte.
Verder zijn twee Hamworthy brandbluspompen beschikbaar, elk met een
capaciteit van 250 mJ/h bij 100 m opvoerhoogte.
De schuimblusinstallatie voor het helidek is hierboven al vermeld.

De verwarming van het schip gebeurt
geheel elektrisch.

Zowel in de SB als in de BB machineka
mer staan twee Wartsila Diesel motoren
opgesteld, type 9L26, ieder met een
vermogen van 2790 kW bij 900 tpm.
De motoren lopen op dieselolie.
Elke motor drijft via een flexibele kop
peling een Siemens generator aan van
2680 kWE, 3 x 660 V, 60 Hz. Het totaal
geïnstalleerde elektrisch vermogen is
derhalve 10.720 kW.
Het voltage van 660 V wordt gebruikt
voor de aandrijfmotoren van de roerpropellers en de dwarsschroeven. Voor
de ovérige scheepssysteemen is
440/220 V beschikbaar. Hiertoe zijn
twee More transformatoren 660/440 V
van elk 1250 kVA geïnstalleerd en twee
transformatoren 440/220 V van hetzelf
de fabrikaat.
Verder is in de BB machinekamer (vóór
de binnenste hoofdmotor) een Cater
pillar havenset geplaatst, bestaande uit
een dieselmotor, type 3508B, 906 kW
bij 1800 tpm en een SR4B generator
van 938 kVA, 3 x 440 V, 60 Hz.
De Caterpillar noodset op dek 5 bestaat
uit een dieselmotor, type 3306B, 183
kW bij 1800 tpm en een SR4 generator
van 21 3 kVA, 3 x 440 V, 60 Hz.

De maehinekamerinstallatie omvat ver
der o.a.:
- voor bewaking van machineinstallatie en scheepsconditie: een Praxis
alarm en monitoring systeem van
Radio Holland, met 768 in/outputs;
inclusief power management sys
teem en ladingcomputer;
- een vacuüm sewage installatie (aan
SB);
- twee ballastpompen van 100 m3/h
bij 0,37 bar.

De reddingmiddelen omvatten vier ge
heel gesloten Fassmer motorreddingboten, vervaardigd uit glasvezelversterkte kunststof: twee stuks voor ieder
61 en twee voor ieder 49 personen. Zij
staan opgesteld onder Schat zwaartekrachtdavits.
Verder zijn er vijf Viking opblaasbare
vlotten: twee voor ieder 25 personen
aan elke zijde en nog een extra voor 16
personen aan SB. De vlotten worden
behandeld door twee Schat kraantjes.
Op het bovendek is aan BB de Fassmer
rescue boot opgesteld. Deze wordt
eveneens door een Schat kraan behan
deld.

Ook het voortstuwingscompartiment is
door een waterdicht middellangsschot
in tweeën gedeeld. In het schot is een
waterdichte deur aangebracht.
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit
twee onafhankelijk van elkaar te bestu
ren Aquamaster roerpropellers, diame
ter 2700 mm, met vier vaste bladen en
een Kaplan straalbuis. Iedere unit wordt
aangedreven door een Siemens elektro
motor van 2200 kW bij 1200 tpm. De
motoren zijn voorzien van frequentieregeling, zodat het toerental van de
schroeven continu regelbaar is van 0
tot maximaal 250 tpm. De regelapparatuur staat opgesteld in de half afge
schoten ruimten tegen het middel
langsschot.
De drie KaMeWa dwarsschroeven in
het voorschip (iedere unit in een apart
waterdicht compartiment) hebben vier
verstelbare bladen, een diameter van
2200 mm, maken 276 tpm en leveren
MOVEMBER 1998 SCHIP»WEPFd»ZEE

VERDERE UITRUSTING

Het anker- en meergerei omvat op het
voorschip twee gecombineerde anker/meerlieren en op het achterschip
twee kaapstanders. Deze werktuigen
zijn van het fabrikaat Bröhl, worden
elektrisch aangedreven en hebben een
trekkracht van 100 kN.

De navigatie-apparatuur die naast de al
besproken DP apparatuur is geplaatst,
is normaal voor een schip van dit type.
De communicatie-apparatuur voldoet
uiteraard aan de eisen voor CMDSS ge
bied A3, maar is veel uitgebreider en
omvat o.a. twee Satcom C en twee Sat-

Lijst van toeleveranciers van de Toisa Perseus

(niet volledig)
Alfa Laval, Maarssen
Alphatron, Rotterdam
Aquamaster, Finland
Aquamar, Duitsland
Econosto, Capelle a/d l/ssel
Geveke Motoren, Papendrecht
GTI, Rotterdam
Hamworthy, Rotterdam
Heinen & Hopman, Spakenburg
Jotun, Spijkenisse
KaMeWa, Zweden
Kongsberg Simrad, Noorwegen
Multimetaal, Den Helder
Radio Holland, Rotterdam
Schat Harding, Utrecht
Siemens, Noorwegen
Sperre, Ridderkerk
Technoship, Apeldoorn
Thom, Rotterdam
T.B. Uittenbogaart, Rotterdam
Unitor, Rotterdam
Wartsila NSD, Zwolle
Wigo, Gorinchem
Winel, Assen
Wortelboer, Rotterdam
Wouter Witzel, Enschede

separatoren
navigatie- en communicatie-apparatuur
roerpropellers
vacuüm sewage unit
appendages
hulpmotoren en noodset
elektrische installatie
centrifugaalpompen
AC- en ventilatiesystemen
veri
boegthrusters
DP systeem
Kenz dekkranen
alarm- en monitoring systeem
davits, kraantjes
generatoren, elektrische hoofdcomponenten
compressoren en luchtvaten
reddingboten en rescue boot
branddetecliesysteem
dekwerktuigen
COZ-systeem
hoofdmotoren
ramen
waterdichte deuren
ankers en kettingen
vlinderkleppen
69

com B systemen, Door de uitgebreide
communicatiemogelijkheden per satel
liet heeft het schip permanent verbin
ding met het projectenbureau aan de
wal, kunnen E-mail berichten, tekenin
gen, schema's en andere projectgegevens worden ontvangen en kan het
schip zelfs op afstand bestuurde opera
ties uitvoeren, met controle op de uit
voering aan boord.

ters in bedrijf, bij het uitvallen van één
(de minst belangrijke) thruster en bij
het uitvallen van één (de belangrijkste)
thruster. ERN (99,99,99) is de hoogst
haalbare notatie.
Het vergroten van het vermogen van
de roerpropellers leidde ook tot een iets
hogere snelheid.
Voor het onderbrengen van de grotere
bemanning werd in het dekhuis een ex
tra laag aangebracht.
Door deze wijzigingen moest het begin
van de bouw iets worden uitgesteld,
maar voor het overige waren de wijzi
gingen vroeg genoeg bekend om de
bouw niet ernstig te verstoren. Verlen
ging op de helling bijvoorbeeld, was
niet nodig.
Ondanks alle complicaties heeft Van
der Giessen-de Noord de Toisa Perseus
in een recordtijd gebouwd. De mana
ging director van Sealion zei hierover
ter gelegenheid van de tewaterlating:
'Normally it would take approximately
two years to build a vessel like this. We
will have completed the whole project
in less than a year thanks to the integra
ted way we have worked with the ship
yard and Rockwater.'.

DE BOUW

Wie de gegevens van de Toisa Perseus
vergelijkt met die welke bij de opdracht
zijn gepubliceerd (SW Z 7/8-1997, blz.
5), zal aanzienlijke verschillen constate
ren. Deze zijn het gevolg van de wen
sen van Rockwater, nadat Sealion met
dit bedrijf een contract had gesloten.
Rockwater wil het schip vooral voor pij
pen leggen gebruiken, met twee car
rousels en een grotere bemanning. In
een later stadium werd bovendien be
sloten tot het installeren van twee zwa
re kranen in plaats van een van 3 t op
10 m.

Om twee carrousels te kunnen plaatsen
moest het schip langer worden en wel
24 spantafstanden = 18,72 m. Uiter
aard resulteerde dit ook in een groter
draagvermogen.
Door de grotere lengte van het schip
was het nodig het vermogen van zowel
de roerpropellers als de thrusters in het
voorschip te vergroten teneinde de
ERN (99,99,99) notatie te behouden.
Deze notatie geeft aan in hoeverre het
schip in staat is positie te behouden bij
een voorgeschreven combinatie van
wind en stroom en wel met alle thrus-

Aï

WEREACH
FOR
1HESKY
Kenz Cranes B.V.
The Netherlands.

Met de bouw van de Toisa Perseus was
een bedrag van U S Ï 50 miljoen ge
moeid, ongeacht de US$ 9 miljoen die
Rockwater aan speciale uitrusting (car
rousels, kranen enz.) besteedde.
Het zusterschip Toisa Polaris, dat op 12
september van stapel liep, zal nog dit
jaar worden opgeleverd.

Phone. +31 (0)756810410
Rdc +31 (0)756701398

E-mat
jfleumer@kenz.nl
s.bakker@kenz.nl

W e supplied the
two cranes on board
the Toisa Perseus’

ADVERTEREN IN
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KRANENDONK
Specialist for:

VAN VOORDEN-PROMAC
VAN VOORDEN GIETERU B V.
Tel. 0418-571200

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insulationsystems for deepfreeze cargoholds
Provision stores insulation
Cold and hot piping insulation
Polyurethane foam insulation
Polyester coverings
Ships carpentry and interiors
Furniture
Floorsystems, A-60 and noicereducing
Floorcoverings

Scheepsschroeven
HODI strooihuizen
Industrieel gietwerk
Machinefabriek

VAN VOORDEN REPARATIE 0. V.
Tel. 0418-571200

Schroefreparalie
Occosion schroeven
Zinkanoden
Slijtsloffen
Stuurmochines, Roeren
Verstelbare schroeven
Boegschroeven

PROMAC B.V.

Waterpompen

Tel. 0418-683333

Scheepskranen
Koel-, vries-, en
scherfijsinstallaties
Waterbehandeiingsinslallaties

Visit
Rotterdam Maritim e
Scheidehal stand 166

EEN VOORSPRONG IN
KWAUTEIT EN TECHNIEK

(kranendonk;

VAN VOORDEN-PROMAC

Slikkerveerstraat 31 - 3076 JX Rotterdam
Telephone (010) 432 90 11 - Fax (010) 432 48 91
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marine & offshore
FO R ELEC TR IC A L SERVICE
YOU C A N RING TH E B E LL N IG H T AN D DAY
(SINCE 1892)

ACTIVITIES:
New-building, manufacturing, energy-systems and repairs.
NEW-BUILDING DIVISION:
Design and installation of complete electrical, instrumentation and automation
systems on board of all kinds of sea-going vessels and offshore platforms.

MANUFACTURING DIVISION:
Design, production and installation of switchboards, motor control centres,

automation and monitoring plants. Analogue and digital electronic's, fibre optics,
scada/telemetry, microprocessors, power units and programmable logic controls.

ENERGY-SYSTEMS DIVISION:
Design, engineering, production and installation of customized marine,
offshore and industrial systems.
Delivery program: motors, generators, controls and drive systems for AC, DC,
LV and HV applications.

REPAIR DIVISION:
Repair, maintenance, renovation, conversion and modernizing of complete
electrical, instrumentation and automation plants on board of all kinds of sea
going vessels and offshore platforms.

SHOP REPAIR DIVISION:
Mechanical and electrical repair facilities for switchboards, motor control centres,
automation and monitoring panels incl. electronic and pneumatic components etc.
Facilities are available for overhaul, rewinding, impregnating, balancing and
testing on all kinds of motors/generators, D.C. and A.C. Impregnating is done by
means of the modem 'Ayrodev' process.
The company offers a 24 hr. service. The field repair division operates world
wide The main office is based in Rotterdam and the main repalr-shops are
located in Rotterdam and Amsterdam.
Branch offices and repair-shops are stationed in all major Dutch ports and repair
yards.

G TI Marine & Offshore
Sluisjesdijk 37
3087 AD Rotterdam
The Netherlands
P.O.Box 59029
3008 PA Rotterdam
The Netherlands
Phone (+31) 10/429.52.00
Fax
(+31) 10/429.50.05
Harbourno. 2110
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FORM ERLY:
MEMBER OF THE INTERNATIONAL SHIP
ELECTRICAL AND ENGINEERING SERVICE
ASSOCIATION (ISES) LTD.

de hoop groen pol
marine electrical engineers
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DENO COMPRESSORS HOLLAND
GEA Ecoflex:
The Heat Exchanger.
The Know ledge.
The Products.

• DENO starting
air com pressors
• DENO starting air
m odules
• DENO screw

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

com pressors
• DENO heavy duty
piston type service
• Rotary vane com pressors
• Aftercoolers, airstartm otors,

air com pressors
• DENO breathing

airfilters, air receivers

air com pressors

•A tm o s p h e ric air dryers

• DENO air dryers

ANYTIME YOU’RE IN NEED OF AIR
YOU CAN CALL US FROM ANYW HERE...

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

VAN D U IJV EN D IJK EN VAN OVERBEEK B.V.
TEL. +31 10 429 39 55, FAX +31 10 429 87 35
OPHEMERTSTRAAT 98, 3089 JE ROTTERDAM
HARBOUR NO. 2517 HOLLAND
E-MAIL: denocomp@ wxs.nl

CÆ A

G EA Ecoflex
N ed erland

L eadin g T ech n olog ies. In divid u al So lu tio ns.

G EA Ecoflex Nederland
Postbus 41 • 6566 ZG M illingen aan de Rijn
Tel.: (0481) 43 48 20 • Fax: (0481) 43 47 13
E-mail: ecoflex9tip.nl
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startlucht compresssoren
werklucht compressoren
persluchtdrogers en toebehoren
pneumatische componenten
perslucht en electrisch gereedschap
modulebouw

R o t t e r d a m M a r i t i m e '9 8

Leuvehal stand 474
10t/m 14 november
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Officieel
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Breko is een veelzijdig bedrijf dat gespe
cialiseerd is in het repareren en bouwen
van schepen voor binnenvaart en kust
vaart. Gunstig gelegen aan de druk beva
ren Merwede tussen de wereldhaven
Rotterdam en het achterland worden alle
aktiviteiten gecoördineerd
vanuit Papendrecht. De
aktiviteiten van Breko
beslaan een breed terrein.
Zo heeft Breko niet alleen
op het gebied van produktie, installatie en onderhoud, maar zeker
ook als het gaat om adviseren, ontwerpen
en engineering
een enorme hoe
veelheid ervaring
in huis. Voor
diverse opdracht
gevers werden er
de afgelopen
jaren uiteenlo
pende schepen
gebouwd, waar
onder droge
ladingschepen en geavanceerde chemicaliëntankers Breko streeft van ontwerp tot realisa
tie naar eersteklas kwaliteit
tegen concurrerende prijzen.
Dat het bij breko vooral draait
om efficiensea zult u merken
zodra u met Breko in zee gaat

S H IP B U ILD IN G
A N D REPAIRS

BREKO

Postbus 6 • 3350 AA Papendrecht • Holland • Tel.+31 (78) 154 998 • Fai +31(078) 410 859

d o o r
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Het project “Goed aan Boord”
Zelfbedieningsterminal maakt containerbinnenvaart to t
aantrekkelijke optie
Rijksw aterstaat p roject 'G oed A a n
B o o rd ' realiseert go e dkop e overslagtechnologie w a a rd o o r co n ti
nentale

go e d e re n stro m e n

b in n e n va a rt

via

h aarvaten

per
van

het vaarwegenstelsel rendabel en
co ncu rre ren d

ku n n e n

w o rd e n

vervoerd.

Ir. Aart P. van den Wall Bake is directeur van
het Bureau voor Advies en Projectmanage
ment, Bake business Support in Zwolle. BbS
verleent diensten op het gebied van management-ondersteuning, beleidsadvisering en
projectmanagement en bij processen gericht
op verandering en verbetering van de orga
nisatie. Het bureau beweegt zich vooral in de
sectoren transporten logistiek, haven en
scheepvaarten de bouw- en houtindustrie.
Binnen de eerstgenoemde sector is in het bij
zonder expertise aanwezig op het gebied
van intermodaal vervoer.

van en naar binnenschepen goedko
per, eenvoudiger (met minder en min
der dure infrastructurele en technische
voorzieningen), flexibeler en waar no
dig sneller of in volcontinu dienst kan
plaatsvinden. De overslag blijkt in de
praktijk veelal de bottleneck in termen
van kosten en tijd te zijn voor een over
stap naar de binnenvaart. Ten aanzien
van het aspect tijd zij overigens vermeld
dat de fysieke snelheid van de toe te
passen overslagtechnologie geen rol
van betekenis zal spelen bij de beschou
wing van de gehele keten. Dit geldt
doorgaans overigens evenmin ten aan
zien van de fysieke snelheid van het bin
nenschip. De snelheid van het gehele
ketenproces wordt in veel grotere mate
bepaald door zaken als statijd op de ter
minals en de opslagtijd bij verladers en
afnemers alvorens de lading daadwer
kelijk wordt gebruikt.
Overheidsbeleid

Context

Goederentransport is de motor van on
ze economie. Met een groeiende eco
nomie en een tegelijk toenemende be
hoefte aan goederentransport en
personenmobiliteit wordt een steeds
groter beslag gelegd op de beschikbare
capaciteit van het Nederlandse wegen
net. Files en oponthoud zijn het gevolg,
met alle problemen van dien voor eco
nomie en welzijn. Aan de oplossing van
de problemen kan worden bijgedragen
als er mogelijkheden worden gevonden
om de beschikbare vaarwegen in Ne
derland beter te benutten. Die hebben
nog veel restcapaciteit. Binnen de be
leidsontwikkeling en de investerings
plannen van de overheid wordt veel
aandacht besteed aan de hoofdvaarwe
gen en de grote overslagterminals. Als
ook de kleinere vaarwegen en de daar
aan gelegen bedrijventerreinen kunnen
worden ontsloten, kan de binnenvaart
een belangrijk deel van (de groei van)
het goederentransport dat nu over de
weg plaatsvindt voor zijn rekening ne
men. Het goederentransport wordt
daardoor schoner en efficiënter en ont
last het wegennet.
Voorwaarde voor deze 'modal shift' is
echter (onder meer) dat de overslag
NOVEMBER 1998 SCHIPBWERFdvZEE

Al sinds enige jaren is het nationaal en
Europees beleid ten aanzien van de
mobiliteits-ontwikkeling gericht op het
bevorderen van het goederenvervoer
per binnenvaart, spoor, kustvaart en
pijpleiding, alsmede op het multimodaal vervoer. Op dit niveau is een groot
aantal initiatieven ontplooid en zijn er
vele projecten van start gegaan en
deels afgerond. Veelal kenmerken deze
acties zich echter door een hoge mate
van abstractie, een sterke (technologi
sche) onderzoeksgerichtheid en/of een
primaire focus op het vervoer van mari
tieme lading naar en vanuit de mainport Rotterdam. Juist buiten deze markt
(met een aandeel van het wegvervoer
van ca. 95%) liggen er echter nog vol
op uitdagingen (en knelpunten) voor
een modal shift.
Het Directoraat-Generaal Rijkswater
staat van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat heeft binnen haar koepelproject "Wegen naar de Toekomst"
(WnT), dat als doel heeft innovatieve
oplossingen te ontwikkelen voor (toe
komstige) verkeersproblemen, het pro
ject 'Transport in de Toekomst" (TidT)
geformuleerd. TidT concentreert zich
hierbij op het goederenvervoer binnen
Nederland. Binnen het TidT-project

richt "Goed Aan Boord" zich op het be
vorderen van de inzet van de binnen
vaart voor met name het continentale
vervoer met gebruikmaking van de klei
nere vaarwegen binnen Nederland, An
dere relevante pilotprojecten zijn
"Laadeenheden" (een onderzoek naar
de 'optimale' laadeenheid als nieuwe
standaard binnen het multimodale
goederenvervoer) en "Multimodaa!
Transportbureau" (een onderzoek naar
de mogelijkheden voor en invulling van
een neutraal advies- of boekingskantoor voor multimodaal goederenver
voer).
Het pilotproject 'Goed Aan Boord' be
oogt een modal shift van het goederen
vervoer over de weg naar het vervoer
per binnenschip te bevorderen. Hierbij
gaat de aandacht primair uit naar conti
nentale ladingstromen tussen regio's
die slechts door kleinere vaarwegen
worden ontsloten, gebruikmakend van
innovatieve, kleinschalige goedkope
overslagtechnologie. Deze moet het
mede mogelijk maken dat de haarvaten
van het vaarwegenstelsel beter benut
worden. Het pilotproject dient door het
succesvol aantonen (en uiteindelijk uit
voeren) van alternatieve ketenoplossin
gen voor specifieke goederenstromen
een demonstratiekarakter te hebben
voor toepassing in vergelijkbare situ
aties. De alternatieve vervoersketen met
het nieuw te ontwikkelen overslagsys
teem moet voorts voor verladers min
stens even aantrekkelijk zijn als hun hui
dige vervoersketen.
Continentaal vervoer

De containerbinnenvaart is al geruime
tijd een vooraanstaande achterlandmodaliteit voor de doorvoer van maritieme
containers vanuit de zeehavens naar
het west-europese achterland. Met een
huidig en nog verder groeiend markt
aandeel van ruwweg 35% neemt de
binnenvaart een belangrijk deel van het
achterlandvervoer voor haar rekening,
waarbij in toenemende mate ook voor
kortere afstanden concurrerend en eco
nomisch
rendabel
intermodaal
weg/water vervoer is te realiseren. Af
standen vanaf ca. 50 km zijn momen
teel gangbaar.
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Toch is de markt van het maritieme
containervervoer - hoe zeer deze ook
groeit in absolute zin en hoezeer de
containerisatie binnen het toenemende
goederenvervoer stijgt - slechts be
scheiden in omvang in vergelijking met
het continentale goederenvervoer.
Laatstgenoemde markt, waarbij her
komst en bestemming binnen Europa
liggen, is qua omvang ca. 5 a 6 keer zo
groot als het maritieme vervoer. Indien
de overheid haar doelstellingen op het
gebied van een modal shift van weg
vervoer naar vervoer per spoor, binnen
vaart, kustvaart en/of intermodaal ver
voer dan ook verwezenlijkt wil zien
dient er met name vooruitgang te wor
den geboekt in dit veel grotere markt
gebied.
Onderstaand schema moge de positie
van het continentaal vervoer verduide
lijken.
Het kenmerkende probleem van het
continentale vervoer wordt echter ge
vormd door het feit dat er in de regel bij
de keuze voor een intermodale oplos
sing zowel vóór- als natransport over de

weg noodzakelijk is, met een additione
le overslaghandeling als logisch gevolg;
bij maritiem vervoer vindt er in de zee
haven immers altijd één overslagbeweging plaats, met slechts als verschil tus
sen wegvervoer en
intermodaal
binnenvaartvervoer één extra overslag
in het achterland.
Goedkope kleinschalige overslagtech
niek

Binnen het project "Goed Aan Boord"
is samen met de TU Delft, Van de
Graafs Werktuig- en Constructiebouw
B.V. en Kraanservice Katwijk B.V. onder
zoek gedaan naar innovatieve klein-

schalige overslagtechnologie. Het ont
wikkelde concept gaat uit van een lich
te, onbemande portaalkraan, met 'stacking on wheels' (of 'stacking on
ground') op het terminalterrein. De
schipper van het binnenschip bedient
de kraan en laat zijn assistent met een
terminaltrekker (die op de wal gepar
keerd staat) de trailers aan- en afvoeren
vanuit de parkeerplaats tot onder c.q.
vanuit de kraan. In beginsel leidt dit tot
een relatief traag proces, met een afhandelingscapaciteit van maximaal 10
moves/uur
(of
maximaal
120
moves/dag, 30.000 moves/jaar). Hier
mee ontstaat echter een in de tijd be
zien onafhankelijk proces van de aanen afvoer van trailers naar of vanuit ver
laders in de regio, zodat het vaarschema niet leidt onder de aan/afvoer over
de weg en vice versa.
Er wordt uitgegaan van een portaal
kraan (met bij voorkeur bovenliggende
kraanbanen) met twee naast elkaar en
gekoppelde, in de lengterichting van
het schip rijdende liggers, waartussen
een hijskat zich beweegt. Deze hijskat
bedient een in beginsel conventionele

toegang geeft tot een relatief complex
besturingssysteem, waarmee 'foolproof
opereren veiliggesteld wordt. Door de
'zelfbediening' van de schipper ont
staat de relatief lage afhandelcapaciteit.
Bij toenemende behoefte aan een gro
tere overslagsnelheid is het concept
stapsgewijs op te waarderen, door on
der meer een vaste bemanning van zo
wel de kraan als de terminaltrekker in te
voeren. Ook is de inzet van additioneel
rollend materieel aan de wal te overwe
gen.

spreader, al dan niet uitgerust met
draaikrans, voor het roteren van laadeenheden. Dankzij de lichte uitvoering
(die met name mogelijk is vanwege de
uitvoering als 'bovenloopkraan') zijn re
latief grote overspanningen van de rij
dende kraanliggers mogelijk. Hiermee
is een dure investering in kademuur
c.q. damwand te vermijden en kunnen
de lossende/ladende binnenschepen
afmeren tegen het remmingwerk rond
de waterzijdige kraanbaanconstructie
dan wel tegen een palenrij in de teenlijn
van het bekleed talud.
De kraan kan worden bediend door
een radiografisch besturingskastje, dat

juist vanwege hun goede en veelal
goedkope faciliteiten. Continentaal ver
voer impliceert dan ook geenszins dat
de zeehavens niet als knooppunt zou
den kunnen functioneren.
Zo is binnen het project "Goed Aan
Boord" een specifieke goederenstroom
van PVC-poeder vanuit Rotterdam naar
Oost-Nederland onderzocht. Binnen
het project is bezien in hoeverre de ont
wikkelde overslagtechnologie voor de
gehele keten toegepast kan worden. In
een voorontwerpfase is een aantal as
pecten gericht op de uitwerking van
deze pilot nader uitgezocht, zijn de ac
tiviteiten gericht op de ontwikkeling

Specifiek pikrtproject Rotterdam Oost Nederland

De zeehavens, met hun goed geoutil
leerd havenbedrijf en kwalitatief hoog
waardige overslagfaciliteiten, spelen
ook een belangrijke rol in het continen
tale vervoer. Een mainport als Rotter
dam functioneert (gelukkig) niet slechts
als doorvoerhaven voor maritieme ladingstromen maar heeft uitgebreide in
dustriële activiteiten binnen een groot
aantal marktsectoren. Qua transport
trekken zeehavens vanuit omliggende
regio's voorts goederenstromen aan,
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fig.2. Artist impression.
concept eveneens goede mogelijkhe
den op succesvolle toepassing in grote
re terminals. Door een stapsgewijze opschaling
(inzet
vast
personeel,
additioneel terminal-equipment, groter
achterliggend terrein) is ook voor der
gelijke schaalgroottes een concurreren
de uitvoering realiseerbaar.
De combinatie van nieuwe overslagtechnologie en inbedding in specifieke
relatief kleine goederenstromen, biedt
perspectief voor een uitstraling naar
vergelijkbare situaties elders. Zelfs een
opwaardering tot een schaalniveau van
bestaande Containerterminals binnen
Nederland lijkt kansrijk.

van de technologie voor de kleinschali
ge overslagfaciliteit vervolgd en zijn be
rekeningen uitgevoerd die inzicht bie
den in de haalbaarheid en exploitatie
van de beoogde alternatieve vervoers
keten. De conclusies voortkomend uit
dit onderzoek zijn inhoudelijk zodanig
dat de betrokken partijen gezamenlijk
de intentie hebben uitgesproken het
onderzoek te vervolgen in een Ont
werpfase. Tijdens deze fase zullen alle
ketenelementen dusdanig worden uit
gewerkt dat na een 'Co/No Co' beslis
sing direct gestart kan worden met de
bouw van de noodzakelijke infra- en
suprastructuur en direct daarop vol
gend met het alternatieve vervoer een
aanvang gemaakt kan worden.
Conclusie

Met behulp van de binnen "Goed Aan
Boord" ontwikkelde overslagtechnologie is een weg/water vervoersketen,
voor kleine (continentale) ladingstromen via de kleinere vaarwegen eerder
haalbaar geworden. De overslagkosten
domineren hiermee niet langer de tota
le ketenkosten, waardoor een concurre
rende en rendabele keten haalbaar is.
Terwijl deze innovatieve overslagtechnologie in beginsel ontwikkeld is voor
zeer kleine volumes, biedt het terminal-

Mechanical problems?
• root failure analysis of
• damage or failure
• frequent alarms
• excessive maintenance
• measuring services
• all mechanical parameters
• vibration, stress, pressure,
torsion, etc
• multi-channel recording
• multi-channel analysis
• condition monitoring
•Lloyds, DNV, GL.ABS, BV
• integration specifications
• marine propulsion trains
• auxiliary equipment
• FEM modelling
• metallurgical analysis

Techno Fysica bv
PO Box 351
2990 AJ Barendrecht

Phone:+31-180-620211
: +31-180-620705

fax

eer

scheepsbouwk idig bureau

- bouwbegeleiding
- feasebility studies
- tekenwerkzaamheden - ontwerp

Groothandelsgebouw E-7 Postbus 29156 3001 GD ROTTERDAM Tel : 010-4130852 Fax :010-4130851
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Offshore projects recently carried out: • basic eng. o f turret mooring system incl. turret and turret integr. for the convers. o f a VLCC
• construction drawings and strength calculations o f the turret integr. for 5 separate VLCC conversions • basis eng. structural and marine
eng. support for new built FPSO • 2 basic eng. conversions VLCC into FPSO • functional tender specifications for accommodation blocks
• fatigue asessment VLCC s • det. eng. separator module for a FPSO
• det. eng. CALM buoy and PLEM • proj. man. swivel stack production
• stability and damage stab, calculations for various projects
• various consultancy projects and surveys.
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van der

Woude

Nogmaals: scheepsmeting en
veiligheid
Ir. A. van der Wouden is Oud-Scheepsbouwkundig adviseur van de Scheepvaartinspectie, tevens Oud-Hoofdinspecteur voor de Scheepsmeting.
Het zou bepaald jam m er zijn Indien het boeiende artikel van ir E. Vossnack "De Scheepsmeting en de Veilig
heid" (Schip en W e rf de Zee van april 1998) geen reacties zou oproepen. Niet alleen vanwege de intellectuele
uitdaging, maar zeker ook vanwege een aantal stellingen en conclusies die om nadere beschouwing vragen.
Het gaat Vossnack blijkbaar m inder om de scheepsmeting zelf dan om de relatie die in een groot aantal secto
ren van de scheepvaart bestaat tussen tonnage en tarieven. Hij koppelt daaraan de constatering dat een aan
tal wenselijke verbeteringen van de veiligheid bij reders geen gunstig onthaal vinden vanwege de Invloed op
de tonnage en daarmee op de tarieven; uiteindelijk derhalve op de rentabiliteit van het betreffende redert|bedrijf.
Een nieuwe basis voor tariefheffingen?

Vossnack stelt vervolgens een andere
basis voor tariefheffingen voor, te we
ten het product Loa x Bma> x Tzomer. Op
het eerste gezicht een logische gedach
tegang: laat elk schip bijdragen naar ra
to van het gebruik dat het maakt van
de investeringen in de openbare sector.
Er zijn echter een aantal factoren die in
een andere richting wijzen. Daaraan zal
in het navolgende aandacht worden
besteed.
Als van belang zijnde factoren worden
door Vossnack genoemd:
- de lengte van de kade;
- de breedte van het vaarwater (in
verband met manoeuvreerruimte);
- de beschikbare waterdiepte in de
haven;
- de mate waarin faciliteiten als termi
nals, kranen, lichters, transportmate
rialen en andere beschikbaar zijn;
- de kwaliteit van de infrastructuur.
Teneinde recht te doen aan de ver
taling van deze elementen in scheepsparameters, zal echter het volgende
moeten worden overwogen:
- naarmate vaarwegen verder moe
ten worden uitgediept (en ook op
diepte moeten worden gehouden)

Nogmaals "Scheepsmeting en
veiligheid"
In april van dit jaar w e rd in Schip en W e rf de Zee door
middel van een aantal artikelen aandacht besteed
aan de relatie tussen de scheepsmeting en de veilig
heid van de scheepvaait.
Het langste artikel was door de redactie van Schip en Werf de
Zee samengesteld op basis van aantekeningen van de heer
ir. E. Vossnack. Inmiddels heeft de heer ir. A van der Wouden
daartoe uitgenodigd door de redactie een commentaar opge
steld waarin hij ingaat op de door de heer Vossnack naar
voren gebrachte standpunten. Dit commentaar wordt hierna
onverkort gepubliceerd.

Redactie
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nemen de kosten daarvan op méér
dan lineaire wijze toe. Denk aan de
Eurogeul;
- een hoog vrijboord of een hoge
deklast containers vraagt om hogere
investeringen in hogere kranen.
Deze overwegingen leiden tot een an
dere formule, en wel:
L o a x B™ *x T zomwy

x H-respectivelijk:

L ca x B zom« X T zomer V x

tainerstack)

(H+ ho°9te COn‘

waarin 'y' groter dan 1 is en mogelijk
zelfs een functie van T20mer is.
De kwaliteit van de infrastructuur

Anders dan Vossnack doet, wil ik aan de
kwaliteit van de infrastructuur een af
zonderlijke beschouwing wijden, mede
omdat daaraan een wijdere betekenis
moet worden toegekend.In die zin een
wijdere betekenis dat daaronder niet al
leen havenfaciliteiten dienen te worden
verstaan, maar tevens de kwaliteit van
het vervolgtransport naar het 'hinter
land': waterwegen (6-baksduwvaart,
containerschepen in de binnenvaart en
verdere), autowegen (problemen maar
al te bekend) spoorwegen (Betuwelijn,
Ijzeren Rijn), pijpleidingnetten. Het zal
duidelijk zijn dat de aanwezigheid van
zulke kwaliteitsaspecten zich niet laat
vertalen in scheepsparameters. Toch
kunnen ze een rol spelen in de keuze
voor een haven voor aan- en afvoer van
lading. Immers, het zijn de totale kos
ten van vervoer van A naar B die tellen
en de kwaliteit van de totale infrastruc
tuur bepaalt mede die totale kosten.
Havenautoriteiten zijn in zeer veel ge
vallen autonoom met betrekking tot ta
rieven en tariefstructuren. Uiteraard zul
len zij weinig geneigd zijn zich uit de
markt te prijzen. Anderzijds is de infra

structuur die zij beheren vaak tot stand
gekomen met publieke middelen. De
belastingbetaler zal dan ook wat terug
verwachten, bijvoorbeeld in de vorm
van werkgelegenheid, hetzij in de ha
ven zelf of bij de daardoor aangetrok
ken en vaak samenhangende industrië
le bedrijvigheid.
Een haven met de laagste tarieven
(stuntprijzen?) hoeft niet per definitie
altijd de aantrekkelijkste keuze te zijn.
De elementen Loa' B max en T zomer
___

Lengte over alles LM

Buitenstaanders zijn wel eens verbaasd
over het aantal definities voor de lengte
dat in de scheepsbouw en in de
scheepvaart wordt gehanteerd: lengte
over alles, lengte tussen de loodlijnen,
lengte voor de classificatie, lengte voor
de meting, lengte voor de waterdichte
indeling van passagiersschepen, lengte
voor de toenmalige bemanningssterkte
en wellicht nog meer. De oorzaak daar
van ligt ongetwijfeld in het doel van de
definiëring en de fysisch context daar
van. Niet voor niets beginnen de defini
ties in verscheidene Conventies met de
frase; "For the purpose of this Conven
tion..." of "For the purpose of this
Chapter...". Eén en ander neemt niet
weg dat deze situatie een bron van ver
warring, of erger, van bewuste mislei
ding kan zijn of worden.

Maximale breedte 8max,
Voorzover mij bekend komt op officiële
documenten de waarde van B ^ niet
voor; wèl die van B
... Nu zal dit in
de meeste gevallen geen groot pro
bleem zijn, behalve in het geval van
schepen met zware berghouten (fer
ries, baggervaartuigen en dergelijke).

Zomerdiepgang T/omer
Dit lijkt een betrouwbare maat die zon
der meer uit het Uitwateringscertificaat
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kan blijken. Echter, het Uitwateringsverdrag van 1966 schrijft wel de maxi
mum geldigheidsduur van het Uitwateringscertificaat voor, maar niet de
minimale duur. Indien dan ook de Conditions of Assignment zijn vastgesteld
voor het geringste toelaatbare vrijboord, kan vrijwel probleemloos een
Certificaat van Uitwatering voor een
groter vrijboord, dus voor een geringe
re diepgang worden verkregen. 'Opti
malisering' van deze procedure zou
kunnen leiden tot de vaststelling van
het vrijboord/de diepgang per reis. Er
varing met de Meetbrief Model IA (Oslo-Verdrag, zie ook mijn artikel in Schip
& Werf/De Zee van april 1998) respec
tievelijk de Meetbrieven Model I en Mo
del IB en de bijbehorende transformatieprocedures, brengt mij ertoe aan de
mogelijkheid van het voorgaande sce
nario bepaald geen lage waarschijnlijk
heid toe te kennen. Met als resultaat
verwarring en onduidelijkheid; om
maar niet te spreken over de verleiding
tot fraude en malversaties. Voor een
rechtmatige heffing van havengelden
etc. een ongewenste situatie.
Samenstelling Nederlandse
koopvaardijvloot

Dat de Nederlandse Redersvereniging
KVNR de benadering van Vossnack
aantrekkelijk vindt, is overigens wel be
grijpelijk. Immers, het aandeel van de
'full scantling' schepen onder Neder
landse vlag is de laatste decennia flink
achteruitgegaan:
bulkcarriers
en
VLCC'S. Nederlandse reders zijn zich

blijkbaar steeds meer gaan toeleggen
op lichtere lading: containers en derge
lijke. Lichte lading werd voorheen ver
voerd in open shelterdekschepen: sche
pen waarvoor de regelgeving toestond
dat bepaalde, welomschreven ruimten
niet in de meting hoefden te worden
begrepen. De belangrijkste zodanige
ruimte was wel de bovenste tussendekruimte. Uiteraard waren dit ook de
schepen met een relatief geringe diep
gang; het vrijboord werd uit het twee
de dek van boven gemeten. In die zin
kan het pleidooi van Vossnack, onder
steund door de KVNR, worden be
schouwd als een 'terugverlangen naar
de vleespotten van Oslo'.
De positie van de haven

Anderzijds is ook de positie van de ha
ven in het geding. Geringere inkom
sten uit bijvoorbeeld containerschepen
als gevolg van een andere heffings
grondslag zulien onvermijdelijk leiden
tot hogere heffingen voor bulkcarriers,
VLCC 's, OBO's en meerdere typen
schepen voor massavracht; indien de
haven zijn financiële soliditeit wil hand
haven.
Havenautoriteiten zullen ongetwijfeld
met hun beleid ten aanzien van tarie
ven zowel de korte termijn situaties te
gemoet treden alsook de zekerstelling
op lange termijn van de met hun haven
verbonden activiteiten nastreven. Maar
het lijkt mij dat daarbij de visie op de
toekomstige ontwikkeling van de ha
ven voorop staat en dat de tarieven
daarvan een afgeleide zijn.

Veiligheid

De veiligheid van de internationale
scheepvaart wordt bepaald door een
aantal internationale verdragen, Con
venties, waarvan de belangrijkste in de
ze context wel zijn het Uitwateringsverdrag van 1966 en het SOLAS Verdrag
van 1974 (als nader geamendeerd). De
partijen bij die verdragen verplichten
zich om ten minste de inhoud van de
betreffende verdragen op te nemen in
hun nationale wetgeving. Verdergaan
de, nationale eisen worden niet verbo
den, de Conventie-eisen zijn echter de
minimumeisen. Echter, naar mijn ge
voel mede als gevolg van het effect van
de stilzwijgende amenderingsprocedure van SOLAS 1974, tenderen de SOLAS-eisen van lieverlede naar maximum
eisen.
Als uitvloeisel van termen in het SOLAS
Verdrag als "to the satisfaction of the
Administration" zijn in de loop der jaren in IMO een beduidend aantal Re
commandations (Aanbevelingen) ont
wikkeld die aangeven wat binnen die
organisatie als 'satisfactory' wordt be
schouwd. Een dwingend karakter heb
ben deze aanbevelingen niet. In een
aantal gevallen hebben zij deze status
gekregen om er ervaring mee op te
doen opdat de inhoud ervan in een la
ter stadium, al dan niet gemodificeerd,
in de Conventie kan worden opgeno
men.
Maatregelen ten behoeve van de mari
tieme veiligheid behoren dan ook thuis
in de internationale maritieme veiligheidsinstrumenten in casu in de Veilig-
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heidsconventies. Er bestaat geen enkele
garantie dat met het wijzigen van het
Scheepsmetingsverdrag van 1969 of
van de heffingsgrondslag voor haven
en kanaalgelden en dergelijke, de voor
delen daarvan automatisch zullen wor
den geïnvesteerd in een hogere veilig
heid dan de Veiligheidsconventies
verlangen. Omgekeerd, wanneer de
veiligheid van lijf en goed aantoonbaar
onvoldoende is geregeld in de interna
tionale Veiligheidsconventies, dan moe
ten deze laatsten worden geamen
deerd, of misschien zelfs worden
vervangen door betere Veiligheidscon
venties. Voor wat betreft amendering
beschikt, zoals inmiddels is gebleken,
de SOLAS 1974 over een adequaat in
strument.
Deklasten

Alvorens in te gaan op een aantal in ver
band met het onderwerp genoemde
scheepstypen, eerst iets over deklasten.
Zoals bekend, kan volgens het Uitwateringsverdrag van 1966 - en trouwens
ook volgens zijn voorganger - een
Houtvaartuitwatering worden toege
kend. Wèl zijn daaraan voorwaarden
verbonden waarvan een heel belangrij
ke is dat het gaat om een goed gestuw
de, compacte deklast tussen de boven
bouwen. Voorts dient de deklast
gesteund te worden door deklaststutten, zeevast gesjord door middel van
speciale sjorringen en afgedekt met
presennings.
Voor de stabiliteit mag rekening wor
den gehouden met een zeker opdrij
vend vermogen van de deklast, maar
moet tevens rekening worden gehou
den met een zekere wateropname door
de deklast ten gevolge van overkomen
de zeeën.
De bedoelde wijze van opbouw van
een deklast hout is, dunkt mij, vrijwel
verleden tijd. Het mag ook duidelijk zijn
dat een deklast, bestaande uit houtpakketten, hetzij lengtepakketten, hetzij
bezempakketten, niet voldoet aan de
eisen die het Uitwateringsverdrag stelt
om in aanmerking te komen voor een
houtvaartvrijboord. Uiteraard blijven
voor zo'n deklast wèl de eisen voor sjor
ren, deklaststutten en afdekking, alsme
de die voor wateropname in verband
met de stabiliteitsberekening volledig
overeind, zij het aangepast aan de spe
cifieke eigenschappen van die deklast
en zijn samenstellende delen. In het bij
zonder vormt daarbij het gebrek aan
vormvastheid van de pakketten een
probleem.
Scheepstypen

Het open containerschip.

Dit scheepstype vertegenwoordigt on
getwijfeld een nieuwe en belangrijke
ontwikkeling in het ontwerpen van
NOVEMBER 1998 SCHIPBWERFd*ZEE

schepen. Het vereenvoudigt laad- en
losprocedures en vermijdt het sjouwen
met loodzware luikdeksels waardoor
verblijfstijden in havens kunnen worden
gereduceerd. Ondanks een grotere hol
te neemt het staalgewicht niet toe, me
de als gevolg van het ontbreken van
luikdeksels.
Strikt genomen is het weglaten van
luikafdekkingen op het blootgestelde
dek strijdig met het Uitwateringsver
drag van 1966; behoudens dat dat ver
drag een artikel bevat over "Exemptions''.
Een
Administratie
kan
uitzonderingen toestaan mits zij ervan
overtuigd is dat aanvullende voorzie
ningen in een niet minder veilig schip
kunnen resulteren. De toegestane uit
zondering moet aan IMO gemeld wor
den. Modelproeven in de zeegangstank, in combinatie met een
aantal aanvullende voorzieningen, kon
den DGSM/Scheepvaartinspectie ervan
overtuigen dat inderdaad sprake was
van een niet minder veilig schip en dat
het verantwoord was een Exemption
Certificate uit te reiken.
De woordkeus terzake is bepaald niet
onbelangrijk: een schip dat niet minder
veilig is, is niet hetzelfde als een veiliger
schip. Overigens wordt de indruk gege
ven dat het open containerschip min
der containers verliest dan zijn gesloten
soortgenoot. Dat hierdoor, naast eco
nomische winst ook milieuwinst wordt
geboekt, is zonder meer verheugend;
een getalsmatige onderbouwing wordt
echter gemist. Dat de uitkomsten van
de meting een tegenvaller kunnen zijn,
is invoelbaar, maar dit is onderdeel van
de afweging van kosten en baten.
Daarnaast, indien het open container
schip met betrekking tot geringer ladingverlies superieur is, lijkt het eerder
zaak ladingassuradeurs aan te spreken
voor lagere premies.

De container-feeder.
De analyse van Vossnack kan groten
deels worden onderschreven, behou
dens het detail dat voor het karakter
van de kromme van armen van stati
sche stabiliteit eerder de indompeling
van de bovenkant van de doorlopende,
hoge coaming maatgevend is dan de
indompeling van het vrijboorddek.
Voor wat betreft conclusies lijkt mij eer
der aandacht nodig voor:
- Zeevastsystemen voor bovendekse
containers: het verbaast enigszins dat
het van ouds gebruikelijke systeem nog
steeds in zwang is, terwijl toch juist het
open containerschip een aantal denk
beelden als voorbeeld voor verbetering
hadden kunnen dienen. Het zou de
moeite waard zijn dat IMO en IACS,
mogelijk in een gezamenlijke effort,
hieraan aandacht zouden geven.
- Naar ik heb begrepen wordt in de

zeegangsproeven voor open container
schepen enige credit gegeven voor de
permeabiliteit van de containers in het
ruim. Indien dit juist is, kan de vraag ge
steld worden of een zekere mate van
opdrijving van de containers in de de
klast kan worden aangenomen bij de
vaststelling van de kromme van armen
van statische stabiliteit. Uiteraard wèl
onder voorwaarde van goed gezeevaste containers. Het lijkt mij twijfelachtig
of de huidige wijze van zeevasten daar
voor voldoende is. Echter, de basisvoor
waarden lijken in beginsel niet veel an
ders dan die voor de klassieke deklast
hout.

Het Ro-ro passagiersschip.
De ramp met de "Herald of Free En
terprise" en die met de "Estonia" heb
ben - terecht - hun sporen nagelaten
in de internationale regelgeving, waar
bij hernieuwde scenario's van vollopen
van ruimten, hetzij onder het schotten
dek, hetzij daarboven, prominent zijn;
alsmede de criteria voor overleving van
het schip. Dat daarbij op enigerlei wijze
void spaces moeten worden toegepast,
kan vóórkomen, maar de ontwerper
heeft de vrijheid andere mogelijkheden
.te exploreren. De betreffende voor
schriften hebben voor een deel het ka
rakter van 'performance specification'.
Overigens, indien ferrydiensten dage
lijks tot vijf a zes keer per dag een af
vaart hebben, is het dan geen zaak van
reder en havenautoriteit om tot een
vast contract op basis van werkelijke
kosten te komen?

Het Ro-ro vrachtschip.
De waterdichte indeling van vracht
schepen, waar onder Ro-ro vrachtsche
pen, is gebaseerd op het probabilityconcept. Iets minder doorzichtig dan
de deterministische benadering, maar
wel in step met de hedendaags gebrui
kelijke risico-analyse en risico-vaststelling. Een in 1987 ingestelde commissie
onder voorzitterschap van prof.ir). Gerritsma, die als taak had de Minister van
V & W te adviseren omtrent het Neder
landse standpunt inzake de ramp met
de "Herald of Free Enterprise" kwam
onder meer tot de conclusie dat lekberekeningen van schepen op het probability-concept dienen te zijn gebaseerd.
Bovendien, maar dat geldt in het alge
meen, kan het internationale karakter
van de Conventievoorschriften borg
staan voor een gelijke behandeling van
schepen van alle nationaliteiten. Con
currentie 'over de rug van de veiligheid'
is daarmee in beginsel van de baan.

De bulkcarrier.
Het probleem van de bulkcarrier zit
hem in twee dingen: de wisseling van
ladingen met beduidend verschillende
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e Tank vent check valves
e Ventilation cowls, pressure vacuum valves
• Watertight doors
e Hydraulic watertight sliding doors
• Shea doors
e Scuppers, flame arresters and deck caps
M EG ATO R Ltd.
e Pumps and Hydrophore systems
M ER0 K MARINE
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• Blocks, hooks and shackles
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soortelijke gewichten waardoor in een
aantal gevallen ruimen om en om leeg
gevaren worden en in de wijze van la
den en lossen met zeer zware grijpers,
bulldozers etc. Indien het juist zou zijn,
zoals wordt gesteld, dat de klassebureaus ervoor terugschrikken om een
voor de hand liggende maatregel ter
voorkoming van aanzienlijke structurele
schade voor te schrijven, dan kan men
dat toch moeilijk op het conto van het
systeem van meting schrijven.

sneller en efficiënter kunnen worden
schoongemaakt. Wat met het oog op
de zorg van de chemische industrie
voor het behoud van de zuiverheid van
de lading en daarmee voor de veilig
heid van de 'down stream' processen
zeker een concurrentievoordeel zal zijn.
Een relatie met de scheepsveiligheid en
het belang van het mariene milieu is
mijns inziens amper aanwezig.
Het scheepsontwerp

De veiligheid van chemicalientankers
en gastankers werd voor het eerst gere
geld in de Bulk Chemicals Code respec
tievelijk de Gas Carrier Code, beide met
de status van aanbeveling. Toen zij zich

Zoals in mijn artikel "Scheepsmeting,
enige historische achtergrond'' in Schip
en Werf de Zee van april 1998 onder
meer is gesteld, is bij de opzet van het
Scheepsmetingsverdrag van 1969 één
van de overwegingen geweest een sys
teem te ontwerpen dat een zo gering

voldoende hadden ontwikkeld en de
ervaringen met de omvang van de
stoffenlijst alsmede met praktische haal
baarheid en de effectiviteit van de
maatregelen voldoende positief waren
bevonden, zijn zij in de 'main bod/ van
de SOLAS-Conventie opgenomen. Ui
teraard zijn sinds die tijd de betreffende
voorschriften bindend. Uit mijn tijd bij
scheepvaartinspectie/DGSM kan ik mij
slechts één ontwerp van een gas carrier
volgens het 'flessen concept' herinne
ren. Bij onderzoek bleek dat dat ont
werp niet voldeed aan de voorschriften
van de toenmalige Gas Carrier Code en
ook niet in aanmerking kon komen
voor een equivalente (veiligheids)behandeling.
Blijkbaar zit de aantrekkelijkheid van het
'flessen concept' daarin dat de flessen

mogelijke invloed heeft op de veiligheid
van een volgens dat systeem gemeten
schip.
Ook ten aanzien van de voorgestelde
factor L.B.T moet de vraag gesteld wor
den of en zo ja welke invloed daarvan
verwacht kan worden op toekomstige
scheepsontwerpen.
Bij de invoering van het lengte-criterium voor de bemanningswetgeving
voor Nederlandse schepen (75 m in
plaats van 500 BRT!) is uiteraard ook
over dit aspect nagedacht. Aanvankelijk
was de verwachting dat binnen de 75
m grens hooguit een schip van circa
2000 dwt zou kunnen worden ge
bouwd in verband met te verwachten
onbestuurbaarheid ten gevolge van
koersinstabiliteit. De introductie van de
stuurautomaat bleek echter een uit

De chemicalientanker.
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muntende remedie voor dat probleem.
Door vergroting van de breedte, de
holte, de diepgang en van de volheidscoëfficient is men onder dat regime ge
komen tot Kleine Handelsvaart schepen
van ca 6000 dwt.
Van de vier elementen die bij het 75 mschip nog konden worden gevarieerd,
blijft voor onze huidige exercitie slechts
over de volheid, wanneer we even af
zien van de overweging dat voor het
staalgewicht de lengte nog steeds
maatgevend is.
Eén en ander kan leiden tot de redelijke
verwachting dat de L.B.T- benadering
zal leiden tot korte en brede schepen
met een grote holte en een minimum
vrijboord en bovenal met een zo groot
mogelijke volheid. Of daarmee de sta

biliteit en het zeegangsgedrag zijn ge
diend, blijft een vraag.
Conclusie

Indien wordt gemeend dat de veilig
heid van schepen en/of het belang van
het mariene milieu onvoldoende wor
den gediend door de betreffende inter
nationale Conventies, dient verbetering
daarvan plaats te vinden door directe
amendering van die instrumenten.
Een omweg via andere regels voor de
scheepsmeting of via een andere
heffingsgrondslag voor haventarieven
etc. is in hoge mate twijfelachtig voor
wat betreft de effectiviteit op het ge
bied van scheepsveiligheid en de be
scherming van het mariene milieu.
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Tabel 1

Opgeleverd
2* kwartaal

K i) Japan
2< 2) 2uid Korea
3 ( 5) Duitsland
4 ( 3) China
S ( 4) Italië

N

egt

N

116
31

1,479.249
773.083

121
40

16

216.063
213.383

17
27

306.862

9
114

17
6

O rderportefeuille
per 30 juni 1998
N

egt

gt
18.565.843
18.457.406

1.438.510

519

10.047.646

1.009.595
460.875

318
114

9.718.527

217.072
397.250

199
103
312

2.219.957
2.165.905

17

7 ( 6) Spanje

30

78.785
134.149

8 ( 7) Finland
9 ( 8) Polen

0
12

0
154.267

38
0
11

10(13) Taiwan

3

51.853

7

11(12) Kroatië

4

73.648

4

12(11) Roemenië
13(10) Frankrijk
14(16) USA
15(14) Noorwegen

6

44.797

10

3
11
14

147.209

12
14

112.416

8

34,128

2
0
5
9
7

3.696
0
45.915
49.493
22.390

29
27
56
50
39

525

4.919.183

2.668

53.181
111.421
62.405
20.269

16(15) Denemarken
17(17) Oekraïne
18(18) Rusland
19(19) Turkije

3
1

20 (20) Indonesië

0

28.970
23.877
0

337

4.195.512

Tabel 2

IN G tankers
LPG tankers

2
4

O pgeleverd
2,Ékwartaal

385.705
42.239
0
130.150

18
83

138.570
93.690

38

32.580
24.600

35
91
30
60
60

egt

2.314.915

egt

21
2
+ 2

332.490
+ 195.687

+ 5
+ 2

62.158
+ 85.175
+ 307.277

-

2.312.291
2.848.837
2.048.812
723.492

1.213.508
1.197.674

N

+95
+ 1

840.162
1.152.730

0
+ 1

+
+

1.139.120

+ 4

+

90.813

0

+

18.043

647.533

898.316
709.257

563.725
507.373

418.812
582.377

471.360
466.609
432.470

285.076
585.212
567.717

-

413.419
327.260
272.071

329.917
317.958
258.556

+ 3
+ 5
- 2

38.089.433

55.571.373

+120

1.083.453
1.000.831
679.423
671.879

+ 4
+ 8
+ 1
-

-

+ 386.000

Verschil t.o.v.
vorig kwartaal

1.587.298

2.084.599

781.988

762.981

182
166
2

2.310.315
6.175.057
3.073.143

2.390.793
16.908.504

0
+ 11
1
0
+ 1

- 82.567
+ 171.925
- 37.041
+ 140.041

116.420

18

0

0

0

Droge bulkschepen

533.744

11.710

4.420.753
7.100

291
4

4.935.787
125.444

10.292.330
250.884

_ 25
0

4
10

75.500

145.500

0

-

120.250

188.350

5

-

-

45

738.237

Droge bulk/olieschepen

0

0

35
0

Droge bulk, zelflossend
Droge bulk, overig

0
7

0
82.891

0
2

Vrachtschepen

48

366.185

139

2.935.141

2.657.792

0
56

0
983.385

0
32

650.405
0
626.975

420

Pass./vrachtschepen
Containerschepen
Koelschepen

3
262

36.571

26.201

5
8
14

55.669
155.482

11
17

129.580
338.410

45
114

4.812.873
590.785
2.293.896

6.384.505
426.000
3.330.014

155.469
422.537

10
7

56.173
648.750

69
41

733.286

600.326

29.066
9.277

11
0

30.006
0

71
9

3.346.182
242,544
107.825

2.573.137
56.983
136.300

250

3.939.376

339

4.445.665

1.962

34.295.595

53.643.052

35
2

51.217

55

82.972

238

533.300

181.007

4,245
92.834

6
22

16.728

9
64

32.948

10.882

+

0
36.912

443.576
1.668.899

180.578
1.100.180

+
+
-

Slepen/duwen
Baggeren
Overig

25
1

38.203
10.614

5
0
77
1

6

22.111

Subtotaal bedrijfsvaartuigen

87
337

Totaal

+

19.000
45.325
33.611
5.917

22
60
187

0

16
0
2

-

+

1.433
187.017
267,903

12

Offshore, overig
Research

-

55.791
76.027
78.235

egt

Producttankers
Overige tankschepen

Visserij, overig
Offshore, bevoorrading

-

N

622.865
341.779

Visserij vangschepen

+

8.698
119.934

gt

1

Subtotaal ladingschepen

-

23.791

egt

13
26
17

Overige droge lading

-

109.937
12.504

N

19.500
197.311
524.605

5
9
1

6
4
1

-

egt

83.342

Cruise schepen
Overige passagiersschepen

+ 303.144

N

1

Ro-ro vrachtschepen
Pass./ro-ro vrachtschepen

_

1.167.002

O rderportefeuille
per 30 juni 1998

2* kwartaal

3
17
19

Chemicaliëntankers
Olietankers (crude)

151

O pdrachten

N

Verschil t.o.v.
vorig kwartaal

egt

6 ( 9) Nederland

Wereld

82

O pdrachten
2* kwartaal

0
0
10.625

123.250
110.620

24
24

0
94.617

270

222.710
377.641

20

5.088
40.243

14
63

293.890
220.874

107.321
76.723
178.321
93.309

256.136

186

473.518

706

3.793.838

4.195.512

525

4.919.183

2.668

38.089.433

-

1

+ 93
0
- 29

+
+
-

+
-

-

2
6
7
2
3
1

+ 146.687
5.755
- 427.264
0
1.000
72.621

+ 403.847
0
- 447.044
+ 40.025
+ 182.601
- 153.219
+ 237.040
- 37.526
8.969

+ 43

+

+ 15
4

+ 22.649
+ 12.483
+ 40.967
+ 197.620

6
6

49.160

2
+ 43
2
+ 7

- 30.225
+ 46.487
+ 46.468
+
391

1.928.321

+ 77

+ 336.840

55.571.373

+120

+ 386.000
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Het wereldorderboek telde per eind

moet bijna 33 % van de orderporte
feuille (12,5 miljoen egt) in 1998 wor
den opgeleverd, ruim 45 % (17,3 mil
joen egt) in 1999 en ongeveer 22%
(8,3 miljoen egt) in 2000 of later.

juni 2668 schepen met 38.089,433
egt en 55.571.373 gt; dat is 120 sche
pen, 386.000 egt (1,0%) en 379.058
gt (0,6%) meer dan eind vorig kwar
taal.

De cijfers voor de Top 20' scheeps
bouwenden worden in tabel 1 gege
ven.
Drie landen gingen er ieder met meer
dan 100.000 egt op vooruit: Neder
land, Duitsland en Zuid Korea.
De grootste verliezer was ook dit keer
|apan. Daarnaast gingen Frankrijk en
Spanje er elk met meer dan 100.000
egt op achteruit.

De opleveringen bleven op een hoog
niveau, maar lagen toch nogal wat la
ger dan in het vorige kwartaal: 337
schepen met in totaal 4.195.512 egt
en 5.735.587 gt; dat is 37 schepen,
549.234 egt (12%) en 1.114.562 gt
(16%) minder dan in het voorgaande
kwartaal.
Nieuwe opdrachten waren echter ho
ger dan in het voorgaande kwartaal:
525 nieuwe opdrachten, met in totaal
4.919.183 egt en 6.525.222 gt; dat is
130 schepen, 381.497 egt (8 % ) en
711.456 gt (12%) meer dan in het
voorgaande kwartaal.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de ver
schillende scheepstypen.

Nederland
Ons land, dat vorig kwartaal al een
goede start maakte, deed het in het
tweede kwartaal uitstekend, met veel

Volgens de gegevens van Lloyd's

Tabel 3

LPG tankers
Chemicaliën tankers
Productentankers
Overige tankers
Vrachtschepen
Containerschepen
Ro-ro vrachtschepen
Pass./ro-ro vrachtschepen
Cruise schepen
Overige droge lading

Opgeleverd
2C kwartaal

Tabel 3 geeft voor ons land nadere de
tails.

Ons land neemt met 1.213.508 egt
op de wereldranglijst de 6 ' (9*) plaats
in. Naar gt gemeten staat Nederland
met 723.492 gt op de 11 '(1 4 ') plaats
en naar aantal schepen in opdracht
met 312 schepen op de 3' (3 ') plaats
(tussen haakjes de positie in het vorige
kwartaal).

Toelichting tabellen

Bij de opgeleverde tonnage neemt
Nederland met 78.785 egt de 10' (9*)
plaats in, met 52.123 gt de 14' (11')
plaats en naar aantal schepen met 17
stuks, samen met China een gedeelde
4 '/5 '(4 ') plaats.
Er waren 114 nieuwe opdrachten met
385.705 egt en 234.675 gt. Hiermee
staat ons land op de 5 ' (5') plaats naar
egt, op de 6' (8 ') naar gt en op de 2'
(2C) qua aantal schepen.

Opdrachten
2 ' kwartaal

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.

Orderportefeuille
per 30 juni 1998

Verschil t.o.v.
vorig kwartaal
1.

N

egt

N

egt

N

egt

gt

N

egt

0
0
0
0
11

0
4
0
0
82
0
0
0
0

1
13
2
1
131
0
1
1
1
4
157

7.920
74.908
12.796
10.560
602.848
0
8.693
14.380
4.188
47.600
429.615

6.600
402.172
0
11.591
12.504
698
47.600
187.761

+ 1
+ 3
0
0
+ 71
- 1
0
- 1

0
28

0
30.432
0
0
322.560
0
0
0
0
0
32.713

4.950
41.618
7.998

1
0
0
0
1
4

0
0
0
0
51.498
4.736
0
0
0
9.277
13.274

+ 23

+
7.920
+ 22.912
0
0
+ 271.063
4.736
0
1.310
0
8.969
+ 20.397

17

78.785

114

385.705

312

1.213.508

723.492

+ 95

+ 307.277

Bedrijfsvaartuigen
Totaal

opdrachten en een groei van de or
derportefeuille die groter was dan van
enig ander land.

0
- 1

TAKMARINE BV
MARITIEME DIENSTVERLENING
K a n to o ra d re s:
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
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*
*
*
*
*
*

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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_9e internationale maritieme tentoonstelling«
11einternationale binnenvaart tentoonstelling ,
16 - 20 november 1999
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Wijzijn geïnteresseerd in deelname. Als wij deelnemen, zouden wij graag een stond van____ m' willen reserveren.

n

Wijzijn geïnteresseerd in de congressen (details beschikbaar in mei 1999).

O

Wijzijn geïnteresseerd in een bezoek aan de beurs (details beschikbaar in september 1999).

Firmanaam:

'Contactpersoon:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Telefax:

Datum:____________________________________ ___ Handtekening: _

Europort 99, Amsterdam (Al, Postbus 77777,1070 MS Amsterdam
Telefoon: 020-549 12 12, Telefax: 020-644 44 69, E-mail: europori@rai.nl

e-mail adres:

M E T

H E T

O OG

O P

V E I L I G H E I D !

Kieine stukjes uit "Signals", uitgegeven door de North of England P&l Association, die het veiligbeidsbesef levend kunnen houden.

Avoiding pirate attacks
in South East Asia
The IMB Piracy Reporting Centre was
established in Kuala Lumpur in Octo
ber 1992. It offers a helpline to vessels
by warning them about recent piracy
activity in South East Asian waters and
providing practical assistance in the
event that they are attacked by pira
tes. The Centre also liaises with law en
forcement authorities in the region on
piracy-related issues and acts as a pres
sure group to protect owners' inte
rests.
The risks posed by piracy in South East
Asian waters are not new, but there
has been a significant increase in pira
cy in this region in recent years. The
risks that pirates pose to vessels' crews,
the ships themselves, their cargoes
and the environment are obvious.
There has been an alarming increase
in fatal injuries and a number of inci
dents in which serious groundings and
collisions have been narrowly avoided
following pirate attacks in busy water
ways.
The IMB Piracy Reporting Centre is
financed by voluntary contributions
from shipowners as well as insurance
companies and P&l clubs. The North
of England is pleased to be associated
with this effort.

ICC INTERNATIONAL MARITIM E BUREAU
PIRACY AND M ARITIM E V IOLENCE REPORT
TIME (UTC)

PLACE

Lai
Nearest Country!ies)
Last port

The Piracy Reporting Centre,
ICC International Maritime Bureau.
16.03A Wisma Nusantara, Jalan
Punchak.
50250 Kuala Lumpur, Malaysia.
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Next port

VICTIM VESSEL
Name
Vessel Type
IMO Number
Owner

Flag
GRT
Year built
Manager

RAIDING PARTY
Number
Language
Distinctive details
Craft used
Duration o f attack
Area of the ship attacked

Appearance
Weapons
Method of approach
Aggressive / Violent

PROPERTY STOLEN AND DETAILS O F ANY INJURIES

SU B M IT T E D BY:

The services, provided by the Centre
are free of charge to all vessels irres
pective of flag or other considerations
and the Centre is open on a 24 hour
basis, 365 days a year. Principal servi
ces are as follows:
* The Centre receives reports of sus
picious or unexplained craft move
ments or reports of piracy and arm
ed robbery from vessels and alerts
other vessels and law enforcement
agencies in the region.
* The Centre issues daily status re
ports on piracy and aimed robbery
at sea in the region via broadcasts
on safetyNET (TM) service via Inmarsat-C. Vessels can also obtain
the status report by contacting the
Centre by phone, fax, telex or Email.
* The Centre collates and analyses all
information received and issues
consolidated reports to interested
bodies, including the International
Maritime Organisation.
The Centre's contact details are as
follows:

Long

To:

The Piracy Reporting Cenlrc
IC C International Maritime Bureau
I6.03A Wisma Nusantara
Jalan Punchak
50250 Kuala Lumpur
Malaysia
Fax: (603)238 5769

DATE

Tel (24 hours): +603.2010014,
fax: +603.2385769, telex: +MA
31880
IMBPCI,
E-Mail:
ccskl@imbkl.po.my.

Piracy incident reports
A "Piracy and Maritime Violence Re
port" form which Members should ask
vessels' Masters to fill out on each oc
casion when there is an attack or inci
dent involving their vessels is depicted
here. It is clearly important that the
Centre should be provided with infor
mation of any attacks and any suspi
cious conduct which may be of inte
rest to the Piracy Reporting Centre
and the Association encourages all
Members to co-operate fully with the
Centre. The Association believes that it
is only through concerted co-ordin
ated action that piracy can be fought
and hopefully stamped out.

The importance of
keeping paperwork
in order

lay to the vessel’s schedule. This advice
relates not only to cargo on board, but
also to ship's stores, inaccurate details
of which can lead to problems with
customs authorities. Although the ad
vice seems simple, it is surprising how
often careless mistakes are made.
Owners of container vessels and Roll
on Roll-off ferries, in particular, should
also be reminded of the importance of
shipper's declarations regarding cargo
carried in containers. In the event that
the cargo is of a ‘dangerous or hazar
dous nature’ it should always be stow
ed and carried in accordance with
IMO regulations. Containers should
be correctly marked and display the
correct sign.
Correct loading patterns should also
be maintained as, in the event of a
leakage or spill of a hazardous pro
duct, the port authority and emergen
cy services will request information as
to the nature of the cargo, the con
tainers position in the stow and the
nature of other cargo in the vicinity in
order to limit damages and contain a
potentially dangerous situation. If such
information is readily to hand the
clean-up operation is likely to be
much swifter and more effective.
Finally, Members' attention is drawn,
to anticipated customs fines in Abid
jan. As indicated on the North of Eng
land web site, one local shipping
agent is regularly demanding advance
cash payments from shipowners to
cover potential customs fines for anti
cipated shortages. On completion of
discharge there may not in fact be any
shortage although owners have little
prospect of having funds returned.
Details of alternatives or further infor
mation can be obtained from repre
sentatives in the port.

Members are reminded of the import
ance of keeping cargo documents and
manifests accurate and in order. The
Association has dealt with a number of
incidents recently where incorrect ma
nifests have led to hefty fines against
the vessel and in some instances a de
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PRESTATIES

manoeuvrability

DECK-MOUNTED
PROPULSION UNITS

VAN BLOKLAND KOELERS
' Altijd de maximale koelcapaciteit
' Geen extra pomp vereist * Kompakt
gebouwd ’ Demontabel binnenwerk
’ Snelle montage * Korte levertijd
en gunstige prijs

For cargo barges, ferries, hopper dredgers,
pontoons.

WELL-MOUNTED
PROPULSION UNITS
For ferries, passenger vessels, tugboats,

RETRACTABLE
AZIMUTH THRUSTERS
Additional propulsion for research vessels,
hydrographic vessels, offshore vessels and

Warmtewisselaars
‘ Groot toepassings
gebied in vele takken
van scheepvaart
en industrie * Uit
gevoerd met sta
len huis, alum.
kappen en bron
zen binnenwerk
* Met binnendraad of flensver
binding

any application with D.P. control.

HRP BOWTHRUSTERS
Transverse tunnel thrusters for fishing
craft, coasters, luxury yachts, dredgers.
Use our expertise for your application.
u f ll I
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NONFERR0 BV

The Netherlands
T cl- 31 180-519988, Fax 31 180-519256
E-mail l00620.763@CompuServe.com

Lelystraat 106 - 3364 A J Sliedrecht Telefoon 0184-4137B9 - Telefax 0184-419379
B LO K LAN D M AA KT, L E V E R T EN R E P A R E E R T Z E S N E L EN G O E D K O O P
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Member of the Flender Group
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Marine gears
Clutches

V is it

ROTTERDAM MARITIME
Stand nr. 133

Couplings
Bearings

Supply of original
spares, maintenance and repairs in a
*

24-hrs w orldw ide service
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N a t i o n a a l
Lawaaibestrijding op de arbeids
plaats

18 en 26 november
2 en 9 december

Technotrans organiseert i.s.m. dgmr Raadgevende Ingenieurs BV de cursus
'Lawaaibestrijding op de arbeids
plaats' die ingaat op de bovenstaande
problematiek. Alle aspecten van la
waai en lawaaibestrijding komen aan
bod. Er wordt nauw ingegaan op de
veranderingen in het beleid. Basisbe
grippen, geluidsmetingen en een to

Dit symposium vindt voorafgaand aan
METS plaats. Er is aandacht voor de
laatste onderzoeksprogramma;s, de
technologische ontwikkelingen ge
richt op jachtontwerp en jachtbouw
en de toepassing van nieuwe technie
ken op dit gebied. Het tweede techni
sche congres, gelijktijdig met METS 98
is Project '98. In drie dagen komen tal
van onderwerpen over de bouw, het
gebruik en het beheer van luxe jach
ten aan bod.

METS 98

De komende Marine Equipment Trade Show (METS) zet van 17 tot en met

Open dag Scheepsbouwkunde
HTS Haarlem

lingstechnieken en materiaalkeuze
worden behandeld. Ook het kosten
aspect zal een substantieel aandeel
krijgen in de cursus. Een excursie naar
een bedrijf waar geluidreductie is ge
realiseerd maakt de theorie tastbaar.
Deelnemers krijgen duidelijk omschre
ven opdrachten mee om desgewenst
de eigen bedrijfssituatie te beoorde
len.
Voor meer informatie of uw aanmel
ding kunt u contact opnemen met
TECHNOTRANS BV, dhr. k Zuidervaart, telefoon 010-2341082, fax 0102341172,
e-mail: technotrans@per.nl

17-19 november, RAI Amsterdam

19 november 1998 in Amsterdam RAI
de succesvolle koers voort. Bezoekers
vinden er meer dan 700 leveranciers
van uitrusting en toebehoren voor de
pleziervaart en kleine beroepsvaart
voornamelijk fabrikanten en impor
teurs. Gecombineerd met twaalf landenpaviljoens, vele tientallen produc
tintroducties en twee interessante
congressen biedt METS 98 volop
nieuws. METS is met recht dé jaarlijkse
mondiale ontmoetingsplaats voor de
watersportindustrie in Europa.

Januari 1999
14-15, London, UK
Opportunities for Oil and Cas
Development In the South A tlan
tic
ContacbSpearhead Exhibitions Ltd
Tel: +44 181 949 9222, Fax: +44 181
942 3863
E-mail:
southatlantic@spearhead.co.uk

Bezoek aan METS
METS 98 is op de dinsdag 17 en
woensdag 18 november geopend van
10.00 tot 19.00 uur. Op donderdag
19 november blijven de openingstij
den van 10.00 tot 17.00 uur. METS is
alleen toegankelijk voor vakbezoekers
op vertoon van een uitnodiging. Wie
wel in de watersportindustrie werk
zaam is, maar geen uitnodiging heeft,
kan voorafgaand aan de beurs contact
opnemen met Amsterdam RAI,
020.5491212, projectteam METS.
Gezien het enorme aanbod op METS,
brengen veel mensen een twee- of
driedaagsbezoek. In dat geval kan RAI
Hotelservice hotelkamers tegen gere
duceerd tarief aanbieden. Wie meer
wil weten over het nieuws van de ko
mende METS kan terecht op de inter
net. Het adres is
http//www.hiswa.nl/mets

taal maatregelenpakket, zoals omkastingen, geluiddempers, isolatie, tril-

I nt e r na t i ona a l

21 Warsash Maritime Centre, UK
Navigation and the Internet
Contact: Royal Institute of Navigation
Tel: +44 171 591 31 30, Fax: +44 171
591 3131
E-mail: rindir@atlas.co.uk
28 Edinburgh, Scotland
Early Scottish Chartmakers; A

Scottish RIN Branch m eeting.
Contact: National Library of Scotland,
Edinburgh, UK
Tel: +44 1383 729289

Februari 1999
1-3 London, UK
Petroleum Economics; Develop
m ent, Economics
ContacblBC, Christina Sztadhaus
Tel: +44 171 453 5491, Fax. +44 171
6366858
E-mail: cust.serv@ibcuk.co.uk
onbek., London, UK
International Conference Coastal
Ships and Inland W aterways
Contact: Royal Institution of Naval Ar
chitects, RINA Conference Dept.
Tel: +44 171 235 4622, Fax: +44 171
259 5912

Op vrijdag 13 november 1998 houdt
de afdeling Scheepsbouwkunde van de
Hogeschool Haarlem Open Dag. Deze
dag wordt in de loop van het studie
jaar herhaald op 12 maart 1999 en 4
juni 1999.
Op 13 november is het gebouw open
van 14.00- 18.30 uur.
Het adres is: Veldzichtlaan 1, Haarlem.
De Hogeschool ligt langs de westelijke
randweg van Haarlem; op enkele mi
nuten lopen van NS-station Overveen

Congressen voor de w atersport
industrie
Jachtbouwers komen dit jaar goed aan
hun trekken met twee interessante
conferenties. Allereerst is het 1Sde 'In
ternational HISWA Symposium on
Yacht Design and Yacht Construction'.

S a fe ty H o o k '
Producent;

W E S TM A R K BV
Piet er Bothiaan 34,3818 CC Amersfoort
Tel;
033-46 14 844
033-46 15 492
Fax;
033-46 12461

UDEMA M A R IT IM E B.V

Voor het uitzenden, detacheren, werven & selecteren van

8 ^ r A ZEEVAREND PERSONEEL
L J D E M A .
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Harlingen: tel 0517-416674, fax 0517-415824, telex 46807 udema nl
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V o o r b in n e n vaa rt, kleine handelsvaart,
bagger^, visserij- en offshoreschepen
staat O ra n je w e rf S cheepsreparatie
to t uw dienst!
Een kleine flexibele organisatie
met vakkundig personeel garandeert
kwaliteit en een snelle levertijd.
De Oranjewerf beschikt over een
drijvend dok, een dwarshelling,
reparatiekaden met voldoende
kraancapaciteit en goed uitgeruste
werkplaatsen.

O ra n je w e rf Scheepsreparatie bv
Nieuwendammerdijk 542
Postbus 37050, 1030 AB Amsterdam
Telefoon 020 6347511
Telefax 020 6347533

Meer hoeft u bij ODS niet te doen
Als u bij ons een balletje opgooit, wordt u op uw wenken
bediend. Door de jaren heen ontwikkelde O D S zich van een
ijzersterke handelspartner to t een totaalleverancier in staal, speciaalstaal,
non-ferro en technische producten. Vanuit onze vestigingen over heel
Nederland zijn w ij er voor u zoals de trouwe viervoeter, ons nieuwe
beeldmerk. O D S m aakt inkopen voor u heel gemakkelijk. Voor veel van onze
opdrachtgevers vervullen w ij naast de rol van leverancier ook die van
voorraadhouder, bewerker, testcentrum en transporteur. W an t dat is M ulti
M etal Distribution. Snelheid, flexibiliteit en loyaliteit staan daarbij voorop. Als
klant van O D S kunt u rekenen op een vast aanspreekpunt m et kennis van uw
branche. Alleen dan krijgt u immers exact w at u w ilt. Just in time. Ervaar het zelf
en bezoek onze stand op Rotterdam M aritim e ‘98 in hal 3 (M aashal nr. 312).

O D S e.v.
Donk 6, 2991 LE Barendrecht
Postbus 69, 2990 AB Barendrecht
Telefoon (0180) 640 911
Fax (0180) 640 275
internet: www.odsbv.nl
E-mail: info@odsbv.nl

ODS
k lö ck n e r& co multi metal distribution

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

&
A.P.P. van den Broek
Projectmanager Taleon Marine, EttenLeur
Bisschopsmolenstraat 175, 4876 AL
Etten-Leur
Voorgesteld door Y.L Schulp
Afdeling Rotterdam
KONINKLIJKE
NEDERLANDSE
VEREN ICINC
V A N TEC H N IC I
OP SCHEEP VAAR T
GEBIED
Royal Netherlands Society
of Maritime
Technology

Mededel i ngen
Jubileumboek
Veel leden hebben nog niet gere
ageerd op de boodschap dat het jubi
leumboek beschikbaar is. Lees nog
maals de aankondiging in dit num
mer!

Beurs Rotterdam Maritime

W in

een

lid

voor

de

KNVTS

Wanneer u dit blad leest, bent u waarschijnlijk lid van de KNVTS; indien niet
dan bent u geïnteresseerd in maritiem-technische zaken.
In het eerste geval zijn er in uw omgeving ongetwijfeld andere mensen die in
aanmerking komen om lid te worden.
In het tweede geval willen wij u graag informatie verstrekken over onze Ver
eniging.

Ing. F. de Jong
Bedrijfsleider Davit International, Leus
den
Markerhoeve 15, 3831 TC Leusden
Voorgesteld door).). Siezen
Afdeling Amsterdam
Ing. K. Krot
Hoofd afdeling Engineering, Wijsmul
ler Engineering B.V., IJmuiden
Veenislaan 24,1911 H| Uitgeest
Voorgesteld door E. van Rietbergen
Afdeling Amsterdam

In beide gevallen kunt u onderstaande strook Invullen en In
gefrankeerde enveloppe sturen naar:
Secretariaat KNVTS, Mathenesseriaan 185, 3014 HA Rotterdam.
Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk het nodige informatiemateriaal.
Ondergetekende: ____________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________
Postcode en plaats:___________________________________________________

H. de Wijn
Technisch vloolbeheerder Vaarweg-

Telefoon:____________________________________________________________

markeringsdienst, Den Haag
Saturnus 48,1785 DZ Den Helder
Voorgesteld door H.P.|. Thiecke
Afdeling Amsterdam

is geïnteresseerd in de doelstellingen en evenementen van de KNVTS en wenst:
O hierover informatie
O zich aan te melden als lid

De beurs "Rotterdam Maritime"
(Vroeger Bi+Vi) in Ahoy' wordt dit jaar
gehouden van 10 tot en met 14 no
vember. Het is de Internationale vak
beurs voor de Rijn-en binnenvaart, be
roepsvisserij, koopvaardij en baggerin
dustrie.
De KNVTS heeft besloten dat we ook
op deze beurs elk jaar een "Ontmoe
tingsdag Maritieme Techniek" zullen
organiseren. De opzet zal hetzelfde
zijn als bij de Europort beurs in Am
sterdam in de oneven jaren.
De Vereniging zal zich dus in de toe
komst elk jaar in november profileren
met een Ontmoetingsdag en een
stand op de beurs.

Voorgestekl voor het
JUNIORLIDMAATSCHAP
K.M. Kromhout
Student Maritiem Officier Hogeschool
van Amsterdam
Postbus 2077, 2002 CB Haarlem
Voorgesteld door). Splinter
Afdeling Amsterdam
W.T Leijenaar
Student Scheepsbouwkunde HTSHaarlem
Middenweg 96f, 2024 XE Haarlem
Voorgesteld doorT. Lantau
Afdeling Amsterdam

het antwoord op uw vragen over de meest
efficiënte voortstuwingsinstallatie voor uw schip

Gepasseerd voor het
B a l l o t a g e

Voorgesteld voor het
GEWOON LIDMAATSCHAP
M.T. den Breejen
Algemeen directeur Van der Leun B.V.,
Slied recht
Lingsesdijk 48,4207 AE Gorinchem
Voorgesteld door H. van Rij
Afdeling Rotterdam

GEWOON LIDMAATSCHAP
Drs. D.R. Dekker
Ing. H.A.N. Gravendeel
E. Th. Matzinger
R.J. Schregardus
Ing. H. Tjabringa
Drs.lng. A.M. Veldhuizen
Ing. N. Vos
J.C. Waker
|.W. IJkel

APV

AMW-MARINE
Veersedijk 99, Postbus 39
3340 AA Hendrik-ldo-Ambacht
Tel, + 31 (0)78 - 6810100, Fax + 31 (0)78 - 6818878

,

AMW-MARINE levert installaties voor alle maritieme toepassingen, waaronder : VULKAN
tarxNràioveftrengingen. ZF • scheepskeerkoppehngen HAMILTON JET waterietvoortstuw-' j INTERING
BERG PROPULSION
V0ITH SCHNEIDER prop
APV
AMW
/ n f f f f St'aa r.. ?
AMW-SERVICES . cc- en or cc-' :■/: v y w y « /. y.t*
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RENK
cheepsstabifisalorfln,
velaars

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

iiHillii
AALBORG
INDUSTRIES

BURNER MANAGEMENT
Combustion control
Elecric control panels
Feed water & safety alarm control

ALL BOILER RELATED SPARES
Worldwide delivery from stock

Aalborg Industries B.V.
P.O. Box 262
2980 AG Ridderkerk
Glasblazerstraat 19
2984 BL Ridderkerk
The Netherlands
Tel. : +31 (0)180 461 462
Fax : +31 (0)180 461 602

E-mail:
rtm@aalborg-industries.com
Internet:
http://www.aalborg-industries.com
Reg. No.: K.v.K. 133053
VAT No. : NL 0045.86.487.B.01

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

i v e r s e n

Nederlander

wint

prestigieuze

Amerikaanse Award
Op 2 juni 1998 is in Denver tijdens de
54ste AJgemene jaarvergadering van
het Amerikaanse Institute of Navigation (IO N) aan dr Siebren Y. van der
Werf de prestigieuze Burka Award uit
gereikt. Voor het eerst uitgereikt in
1959 is deze de oudste van de vijf be
langrijkste prijzen driejaarlijks door het
ION worden toegekend. Onder de
vroegere winnaars komen we beken
de namen tegen zoals van de Ameri
kanen Thomas A. Stansell, Eric R.
Swanson, John M Beukers, Paul S. Jorgensen,. dr. Bradford Parkinson, dr.
A.J. VanDierendonck, de Zweed Benja
min B. Peterson en de Engelsman David Last. We kunnen dr. Van der Werf
dus terecht geluk wensen als eerste
Nederlandse winnaar van deze prijs
die bestaat uit een oorkonde en een
geldbedrag. De Burka Award is inge
steld ter herinnering aan dr. Samuel
M. Burka, een overheidsdienaar die
zijn carrière gewijd heeft aan het on
derzoek en de ontwikkeling van navigatie-uitrusting voor vliegtuigen. In
1958 werd hij gepensioneerd en hij
stierf een aantal maanden daarna. De
prijs is bedoeld als erkenning voor uit
muntende prestaties in de vorm van
artikelen die bijdragen aan de bevor
dering van de navigatie. De Burka
Award wordt toegekend door de le
zers van "Navigation, the Journal of
the Institute of Navigation" voor het
artikel dat zij in een jaargang het
meest gewaardeerd hebben.
Dr. Van der Werf, die als kernfysicus
verbonden is aan het Kernfysisch Ver
sneller Instituut van de Rijksuniversiteit
Groningen en in zijn vrije tijd er graag
op uit trekt met zijn zeiljacht, heeft de
prijs gekregen voor zijn artikel: "The
Lunar Distance Method in the Nineteenth Century: A Simulation of Joshua Slocum's Observation on June 16,
1896."
Terwijl het bepalen van de breedte
van de positie op zee reeds lang tot de
dagelijkse praktijk behoorde was het
vinden van de lengte nog een pro
bleem. Het principe: het tijdverschil
bepalen tussen het lokale tijdstip dat
een bepaald astronomisch verschijnsel
zich ter plaatse voordoet en het tijdstip
waarop datzelfde verschijnsel zich
voordoet gemeten in de tijd van een
bepaalde gekozen standaardmeridi
aan, was al wel bekend. Maar de
moeilijkheid bestond uit het vast stel
len van de tijd van de standaardmeri
diaan want de beschikbare uurwerken
waren van onvoldoende nauwkeurig
heid. Het besef dat de maan vanwege
zijn korte omlooptijd als klok gebruikt
kon worden leidde in de 18e eeuw tot
de methode van de maansafstanden
om de lengte van de positie op zee te
bepalen. De methode is zeer bewerke
NOVEMBER 1998 SCHIPAWERFdeZEE

lijk en heeft het uiteindelijk af moeten
leggen tegen de scheepstijdmeter. In
1907 zijn daarom de maansafstandstabellen uit de Nautical Almanac ver
dwenen.
Captain Joshua Slocum is bekend als
de eerste man die in 1895-1898 in zijn
eentje met zijn zeiljacht 'Spray' rond
de aarde zeilde. Als kapitein-eigenaar
van een middelgroot zeilschip had hij
natuurlijk een scheepstijdmeter. Maar
omdat hij te zuinig was om de repara
tiekosten van S I5.00 uit te geven
kocht hij voor $1.00 een oude wekker.
In zijn boek 'Sailing alone around the
worid' beschrijft hij hoe hij op 16 juni
1896 nabij de Marquesas Eilanden de
tijd van de wekker controleert met be
hulp van een maansafstand. Met deze
gegevens voor plaats en tijd en met de
astronomische gegevens uit een com
puterprogramma dat deze getallen
voor elk willekeurig tijdstip (ook uit
verleden) kan berekenen, voert dr.
Van der Werf de methode van de
maansafstanden uit op de wijze zoals
dat 100 jaar geleden werd gedaan.
Een beschouwing over de nauwkeu
righeid en de foutenbronnen van de
methode besluit het artikel dat is ge
publiceerd in "NAVIGATION", Journal
of the Institute of Navigation, Spring
1997, Volume 44 Number 1.
Y. Draaisma.

Koninklijk Instituut
voor de Marine neemt
afscheid van
Prof.ir. J.A.Spaans

"Nautische Wetenschappen: kennis
infrastructuur en opleidingen".
Na afloop wordt aan de deelnemers
een receptie aangeboden en kan te
vens kennis worden gemaakt met de
opvolger als voorzitter van de vak
groep Nautische Wetenschappen KTZ
ir.H. Sabelis.
Oud-studenten/collega's en relaties
worden uitgenodigd aanwezig te zijn.
Voor aanvrage deelname:
e-mail:
HYPERLINK
mailto:spaansexit@kim.nl spaansexit@kim.nl, tel:
0223.657319, fax:0223.657658.

C ê a v ïö k _____

Nadat hij in 1952 zijn maritieme car
rière in Den Helder begon als leerling

I iA

van de toenmalige Gemeentelijke Zee
vaartschool zal Prof. Spaans op 17 de
cember a.s. afscheid nemen als hoog
leraar Nautische Wetenschappen aan
het Koninklijk Instituut voor de Marine
in Den Helder.
Na een vaarperiode als stuurman GHV
van 1954 tot 1960 is hij verbonden
geweest aan de Hogere Zeevaart
school Amsterdam als docent, hoofd
afd. Hydrografie en adjunct directeur;
ook was hij verbonden als docent aan

Ciayton tegenstroom
afvoergassenketel:

de lerarenopleiding "Vereeniging Cornelis Douwes".
In 1980 vond zijn benoeming plaats
als (deeltijd)hoogleraar Nautische
Techniek bij de Faculteit Maritieme
Techniek van de TU-Delft. In 1989
volgde een benoeming als voltijds
hoogleraar Nautische Wetenschappen
aan het KIM. Prof. Spaans is voorzitter
van het Nederlands Instituut voor Na
vigatie en bestuurslid van de Europese
en internationale overkoepelingsorganisaties EUGIN en IAIN.
Het KIM organiseert ter gelegenheid
van het vertrek van Prof. Spaans een
afscheidssymposium op 17 december
1998 van 13.30 tot 15.30:

fD

i/ s r n iE S

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

Raadpleeg uw
Clayton adviseur:
Tevens leverancier van:
• Ciayton stoom generatoren.
• Kompleet co m bi systeem.
• Ciayton heetwatergeneratoren
CLAYTON NEDERLAND B.V.
Celsiusstraat 5. 3316 AC Dordrecht
Tel.: (078) 613 98 11 - Fax: (078) 613 93 47
Internet: http://wwwclayton.nl
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Tugboat Company Adriaan Kooren
" * Sleepdienst Adriaan Kooren b.v.

Dynamisch bedrijf zoekt op korte termijn voor een project in Duitsland

Haven- en zeesleepboot Kapiteins
Voor haar onder Nederlandse vlag varende haven- en zeesleepboten
Kandidaten m o e te n in bezit zijn van:

• Een geldige vaarbevoegdheid minimaal tot
6000 GT.
• Marcom A
• Radar navigator
• Scheepsmanagement
• Groot vaarbewijs binnenvaart

Rivierradar diploma
Elbe patent
Beheersing Duitse taal in woord en geschrift
Minimale ervaring van 3 jaar met assisteren
van zeeschepen op stromend water.
Ervaring metZ Drive of V.S.P. voortstuwing

Wij bieden marktconforme loon- en arbeidsvoorwaarden.
Sollicitaties vergezeld van c.v. richten aan Sleepdienst Adriaan Kooren B.V., t.a.v. Ton Oortwijk,
Postbus 22002, 3003 DA Rotterdam.

O n ze opdrachtgever, gevestigd te Rotterdam, is producent van hogedruk startluchtcom pressoren. M en legt zich
m iddels agenten toe op de wereldwijde verkoop aan scheepvaart en industrie. Naast de eigen productie heeft
m en ook n og een aantal agenturen op het gebied van perslucht. Het bedrijf heeft een platte organisatiestruc
tu u r en een open com m unicatiecultuur.
In verband m et uitbreiding en wijzigingen in de organisatie is de functie vacant van

Bus iness/commercieel manager (scheepvaart)
(internationale, le id inggeve nd e functie vo o r M T S / H T S ’e r W T B o f S W T K )

leiding gevend aan de staf en productie, waar ca. 15 man werkzaam zijn en verantwoordelijk voor de ver
koop zowel nationaal als internationaal. Hij/zij richt zich op het onderhouden, maar vooral uitbreiden van
het relatie- en agentnetwerk. Contacten zullen zijn met rederijen, scheepswerven, scheepsdiesel-fabrikanten en -reparatiebedrijven, maar ook met machinefabrieken, ingenieursbureaus etc. Deelname aan nationa
le en internationale beurzen, bezoek aan agenten in het buitenland, order- en projectbegeleiding evenals
productuitbreiding (het zoeken naar nieuwe vertegenwoordigingen), behoren tot de taken.
Men vraagt:
een ondernemende en commercieel ingestelde kandidaat, met een afgeronde MTS-/HTS-WTB of SWTK
opleiding of gelijkwaardig. Enkele jaren ervaring met de scheepsbranche en/of compressoren is een duide
lijke pré. Kennis van Engels en Duits. Leeftijd: 28-45 jaar en in bezit van een rijbewijs.
Men biedt:
een zelfstandige leidinggevende functie, afwisseling, de mogelijkheid tot reizen binnen en buiten Europa en
nationale en internationale contacten te onderhouden. Ruime ontplooiings- en doorgroeimogelijkheden.
Een goed salaris en auto van de zaak.
Belangstellenden, m/v, w ordt verzocht hun m et de hand geschreven brief + getypt c.v. onder num m er 2390 te sturen
naar Psychologisch Adviesbureau Deen, Postbus 1526, 3000 B M Rotterdam, waar men zich voor het verkrijgen van
nadere informatie kan wenden tot m evrouw drs. A.M . Hazelzet.

Psychologisch Adviesbureau Deen
werving - selectie - executive search
Heemraadssingel 89, 3022 CA Rotterdam, telefoon: 010-4770288

Verw eij ft
Hoebee.
Reeds 80 jaar een
dienstverlenend
bedrijf, gespecia
liseerd in het
vaststellen van
oorzaak en
o m va n g van
schaden, taxaties
en inspecties op
gebied van
scheepvaart,
alsmede experti
ses aan machines
en aannem ers-

Ä

VERWEI J

& HOEBEE
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T A X A T I E B U R E A U

EN

Ter versterking van onze expertisedienst zoeken wij iemand, die na een interne opleiding kan gaan optreden als

EXPERT
Voor deze functie is vereist:
• Een opleiding HTS Scheepsbouw of vergelijkbaar door opleiding(en) en ervaring,
• Enige jaren ervaring - bij voorkeur op reparatiegebied.
• Algemene technische belangstelling en zakelijk inzicht om zich in uiteenlopende problemen te verdiepen.
• Goede redactionele vaardigheid.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
• Ervaring in expertise- of inspectiewerkzaamheden strekt tot aanbeveling.
• Woonachtig in de omgeving Amsterdam of de bereidheid zich daar t.z.t. te vestigen.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

behoeve van

Wij bieden een zelfstandige baan binnen een hecht team en afwisselend werk met vele externe contacten,
waarin ter plaatse alle voor de opdracht relevante gegevens worden vastgesteld en na verder onderzoek
uitgebreid schriftelijk aan opdrachtgevers wordt gerapporteerd.

Assuradeuren en

Voor nadere informatie kunt u bellen met de heren Ing. B.E. Verweij en Ing. R. Voskamp, 020 - 6107260.

m aterieel, ten

andere b ela n g
hebbenden.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de directie van:
EXPERTISE- EN TAXATIEBUREAU VERWEIJ & HOEBEE
Osdorper Ban 17 BC, 1068 LD Amsterdam

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
STANDNUMMER
S1 4 0

P.J. B R A N D B V
SulZGT S 2

P.J. Brand BV,

telefoon: (078) 614 85 22.

De Isotta Fraschini Sulzer S20U motoren zijn leverbaar van 1428 - 2142 Pk

^ to ita ^ ^ ^ x u c / u h i

kontakt op met
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POSTBUS 275 3300 AC DORDRECHT TELEFOON (078) 614 85 22 TELEFAX (078) 613 71 36

Litton

H E T N IEUW E DEN K EN IN M ARITIEM E ELEK TR O N IC A

Marine Systems
“ÉÉN BRON”
Navigatie

400 Service stations
wereldwijd

Kommunicatie

*

Produkten uit
eigen fabrieken

Geïntegreerde
brug systemen

*

*

Maatwerk

Radars
Machinekamer
controlsystemen

Litton Marine Systems B.V.
+ S p M ry

H

C

Sales:

P L A T H

N A V IG A TIO N • A U TO M A T IO N

Wijnhaven 42, 3011 WS Rotterdam
Postbus 1590, 3000 BN Rotterdam
Phone +31 (0)10 403 87 11
Fax +31 (0)10 433 06 31
Telex 22079

Service:

James Wattweg 22, 3133 KK Vlaardingen
Postbus 274, 3130 A G Vlaardingen
P hone+31 (0)10 445 16 30
F a x +31 (0)10 434 50 15
Telex 24574

R O TTE R D A M M ARITIM E
VAN OE GIESSEN

1 9 9 8

STRAALBUIZEN

Ahoy Scheidehai
Stand 1 5 8

Kwaliteit in gespecialiseerde
producten

MACHINEFABRIEK

B G L IE R

OOWn««3CMT HOCLAIMO

M A K
® WM r f l ^ N E D E R L A N D

B .V .

Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 - 67 62 62 Fax 0184 - 67 62 67

■ Maritiem Projectbureau
Lowland International B.V.
Postbus 3036
2130 KA Hoofddorp
Tel. 020 - 6533838
Fax 020-6533755
E-mail: info@lowland.com

■ Vertaalbureau s
SRT Vertalingen
Postbus 8203
3301 CE Dordrecht
Tel. 078-6179117
Fax 078-6186802
E-mail: srtdel@compuserve.com

■ Maritiem e Dienstverlening
Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37
3144 EG Maassluis
Tel. 010-5921966
Fax 010-5927772
E-mail: takmarine@wxs.nl

■ Waardevolle adressen
Amsterdam Port Association
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 020-6273706
Bibliotheek voor Varenden
Westerwagenstraat 74, Rotterdam
Tel. 010 -4112389

■ Medische Scheepsuitrustingen
Van der Laan Medische Produkten
Postbus 8114, 3009 AC Rotterdam
Tel. 010-4209155
Fax 010-4560242
■ Afsluiters
BAF bv
Kanaalstraat 7
4905 BH Oosterhout (N.B)
Tel. 0162-460840
Fax 0162-458497
■ Audiovisuele Produkties
Westholland Video/Groep (WHVG)
Prins Hendrikstraat 33
6828 GN Arnhem
Tel. 026-3517591
Fax 026 -4458440
Producent van trainings-, voorlichtings- en bedrijfsfilms
■ Bergingen en Wrakopruimingen
Takmarine B.V.
Govert 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,
3115 HB Rotterdam
Tel. 010-4730288
Fax 010-4731006
E-mail:
van.der.tak.schiedam@accountnet.nl
■ Compressoren
Van Duivendijk & Overbeek
Ophemertstraat 98
3089 )E Rotterdam
Tel. 010-4293955
■ Conditionering van kleppen en
zittingen
Bos Smit's Repair B.V.
Sluisjesdijk 131, Rotterdam
Tel. 010-2990870
Fax 010-4950276
■ Dekwerktuigen en
startluchtcompressoren
Van Eijle
Postbus 129
3130 AC Vlaardingen
Tel. 010-2485630
■ Dieselmotoren onderhouds en
reparatie apparatuur
Thofex BV
Goudsesingel 65
Rotterdam
Tel. 010-4120290, toestel 13
Fax 010-4135469
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■ Duikwerkzaamheden
Takmarine B.V.
Govert 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

D.G.G.
Willem Witsenplein 6
2596 BK Den Haag
Tel. 070-3516171
Fax 070 - 3517895

■ Naval Architects Consulting
Engineers
Groenendijk & Soetermeer
Groothandelsgebouw E-7
Postbus 29156
3001 GD Rotterdam
Tel. 010-4130852
Fax 010-4130851

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

■ Ontzilting t.b.v. Drinkwater
BRIMASO
Hartelstein 5
2352 |T Leiderdorp
Tel. 071 -5411618
Fax 071 -5416104

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

■ Polyester Reparatie
Novenco b.v.
HI-PRES Marine Department
Bergweg-Zuid 115
2661 CS Bergschenhoek
Tel. 010-5214144
Fax 010-5213586
■ Ingenieursbureau

INTERNATIONAL NAVAL ENgIn RMINQ CONSULTANTS 8.V

International Naval Engineering
Consultants B.V.
Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730, 3170 AA Portugaal
Tel. 010-5012215
Fax 010-5012501
E-mail: lnec@Wordonline.nl
■ ISM-Systemen,
-trainingen en manuals
Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 079-3427433
Fax 079 - 3424581
E-mail: topadv@euronet.nl
■ Luchtcompressoren
Ketting B.V,
Maxwellstraat 1
1976 AD Ijmuiden
Tel. 0255 - 535428
Fax 0255-516446
E-mail: info@kettingbv.nl

Polyrep B.V.
Postbus 2045
2930 AA Krimpen a/d Lek
Tel. 0180-513050
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
■ Schroefpompen
Leistritz Nederland
Debussylaan 2, 3862 GP Nijkerk
Tel. 033 - 2460875
Fax 033-2457025
Contactpersoon: Ing. K.K. Verloop
■ Turbochargers
ABB Turbocharger B.V.
Marten Meesweg 5,
3068 AV Rotterdam
Tel. 010-4078885
Fax 010-4212007

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

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

HME„

WWW f
fi°rtners in ^
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 B3, Rotterdam
Tel. 010-4146411
KNRM, Koninklijke Nederlandse
Reddingmaatschappij
Haringkade 2, Ijmuiden
Tel. 0255 - 520501

Turboned Service BV
Kreekweg 10
3336 LLZwijnd recht
Tel. 078-6197400
Fax 078-6123230
E-mail: turboned@wxs.nl
95

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

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

KNVTS, Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied
Mathenesserlaan 185, Rotterdam
Tel. 010-2410094
Fax 010-2410095

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

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

Stichting AMV
Algemeen Marrtieme Voodichting
Wijnhaven 65b
3011 W| Rotterdam
Tel. 010-4146191

■ Waterbehandeling
Sterling Berkefeld (Netherlands)
Caïrostraat 55
3047 8B Rotterdam
Tel. 010-2622525
Fax 010-2622822

VNSI, Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer
Tel. 079-3531165

■ Werktuigkundige Probleem
analyse
Technofysica
Zuideinde 80
2991 LX Barendrecht
Tel. 0180-620211
Fax 0180-620705
E-mail: techno.fysica@wxs.nl

■ Waardevolle adressen
Scheepsfinanciering
NeSec Scheepsfinancieringen
Nassaukade 1
2281 XA Rijswijk
Tel. 070-3194747

Rotterdam Municipal
Port Management
Calvanistraat 15, Rotterdam
Tel. 010-4896911

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

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

DE Z E E W A A R D IG H E ID
V A N W O U T E R W IT Z E L
W o u te r W itz el is een N ed erlan d se
p ro d u ce n t van v lin d e rk le p p e n , d ie al 30
ja a r s u c c e sv o l is in de w e re ld van de
sch eep sb o u w .
M et

een

O ntw ikkeld

en

eig en ,

b eproefd

g ep ro d u ceerd

con cept.
door

een

b etro u w b are ISO-9001 o rg an isatie.
G ep resen teerd in een p ro g ram m a m et
on derm eer een com p leet appendagepakket.
Voorzien van certificaten van alle classificatie
b u reau s. W o u te r W itz e l E u ro v a lv e ,
specialisten d ie g aran t staan vo o r een zee
w a ard ig p a rtn e r"s h ip ".
W o u te r W itze l BV,
P o s tb u s 465, 7500 A L E n s ch e d e ,
T e l.: 053 - 5369536
Fax : 0 53 - 5369500.
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(!) Wouter Witzel Eurovalve
■

A F S L U IT E R S E N B E D IE N IN G E N

VALVES AND A C TU A TO R S
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“Dwarsdoorsnede van uw
:saaviseurr
verzekeringsadviseur?”

Iemand die stevig geworteld is in
uw branche. Die de specifieke
------------------------------------------risico’s en uitdagingen kent. Die
even goed thuis is in risico-analyse en preventie als in polisbeheer
en crisismanagement. En die in een pakweg 50 jaar heeft geleerd
hoe hij voor u de beste voorwaarden uit het vuur sleept. Dat is een
dwarsdoorsnede van de Van Calcar adviseur. Iets voor u?

m akelaars in assurantiën

V a n C a lc a r b v 0800 - 826 225 227 Vestigingen in Groningen, Rotterdam , Zeist en Zwolle

B ijz o n d e r m ilieu v rien d elijk
:t t : * in.'

O f het nu gaat om Binnenvaart,
Visserij, Aannemerij of Zeevaart;
het milieu speelt een steeds grotere rol.
De elektronisch bestuurde Caterpillar
motoren en generatorsets hebben bewezen
nu ai te voldoen aan de eisen van de toekomst.
Het elektronisch besturingssysteem van deze
motoren en generatorsets zorgt voor:
• lagere emissie van NO\
• lagere emissie van CO
• minder uitstoot van roet
• meer kW per cilinder
• langere levensduur en minder onderhoud
• tot 15% lager brandstofverbruik

Geveke Motoren levert bijzonder milieuvriendelijke
elektronisch bestuurde Caterpillar motoren en generatorsets
van 231 kW / 314 pk - 2237kW / 3042 pk
(afhankelijk van de soort toepassing), voor elke branche.
W ilt u meer weten over de milieuvriendelijke
Caterpillar motoren en generatorsets? Vraag dan
eens om een vrijblijvend advies bij Geveke Motoren.
Postbus 61, 3350 A B Papendrecht
Telefoon; (078) 6 420 420, Fax: (078) 615 71 22
w w w .gevekemotoren.nl

