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Lowland International is een projectbureau en
specialist in personeels- en crewmanagement
voor o.a scheepvaart en off-shore.

P ersoneel

O p d ra c h tg e v e rs

Lowland International heeft
voor korte en lange periodes
plaatsingsmogelijkheden voor:

Wanneer u denkt aan
flexibele arbeidsrelaties of
tijdelijke alternatieven zoals:

Stuurlieden

Personeel
voor alle soorten schepen
en overige maritieme projecten

S1, S2, S3, S K + A

Machinisten/SW TK's
C , B, A, MM

Maritiem

officieren

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

Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot de heer L.J. Kools,
manager scheepvaart,
telefoon: 023 5570101

dan bent u bij
Lowland International
aan het juiste adres.

Meer informatie vindt u in
onze brochure, die wij u graag
toesturen. U kunt ook een
afspraak maken met de heer
A. Fickel of met de heer
M.F.L. Vanderstappen om te
praten over de mogelijkheden
en financiële voordelen van
personeel op projectbasis.
Ons nummer is: 023 5570101

Lowland International
Amsterdam-Schiphol Office,
Parklaan 85 te Hoofddorp
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Internet: http:llwww.lowland.com
em ail: info@lowland.com
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door M e m o de Jo ng

Steengoed, maar.
gunstig jaar zijn voor de
Nederlandse scheeps
bouw. De zeescheepsbouw zal met ruim
twee miljard gulden
aan nieuwe opdrachten
maar iets onder het ni
veau van 1997 blijven;
de zeescheepsreparatie
verwacht een omzetstij
ging van 10% tot 550
mln gulden, de kleine
scheepsbouw van ruim
10% tot 500 mln (VNSl-cijfers).
Steengoed is de Nederlandse scheeps
bouw, aldus kan men het verslag van
VNSI-voorzitter M.A. Busker op de jaar
vergadering van 12 november samen
vatten. Maar, er drijven donkere wol
ken scheepsbouwland binnen. Volgens
Busker is er zelfs sprake van een nade
rende orkaan die ons met een grenzelo
ze subsidiegolf dreigt te overspoelen.
Het prijsbederf, aangezwengeld door
de deels bijna failliete, maar door kwijt
schelding van schulden en andere
steun op de been gehouden werven in
Zuid-Korea, bedreigt de Europese
scheepsbouw. Verschillende Europese
landen verruimen dus de subsidiemo
gelijkheden - dat is voorlopig nog mo
gelijk tot 2001 - terwijl die landen reeds
aanmerkelijk meer subsidie verstrekken
dan Nederland. DeVNSI berekende dat
bij een orderontvangst gelijk aan die in
Nederland, de scheepsbouw in zowel
Italië, Frankrijk, Spanje, Engeland als
Noorwegen 130 miljoen gulden meer
aan subsidie ontvangt. Voor Duitsland
is dat 95 mln gulden. In Nederland
moet derhalve het subsidieniveau om
hoog. Indien dat niet gebeurt, zouden
alle inspanningen om meer goed opge
leide jongeren aan te trekken en de effi
ciëntie verder op te voeren door een
grotere inspanning en meer samenwer
king op technologiegebied wel eens te
vergeefs kunnen zijn. Bovendien wil
Busker dat nu eindelijk ook eens de
scheepsreparatie een subsidiebudget
van tien mln gulden krijgt voor grote
verbouwingen. Heel belangrijk lijkt bo
vendien dat de Europese regeringen de
IMF en Zuid-Korea onder druk plaatsen
de Chaebols in Korea niet langer met
zijden handschoenen aan te pakken.
Gelukkig zal 1998 nog een alleszins

2

Ondanks deze geruststellende cijfers, is
niet elke werf winstgevend. Zo gonst
het van de geruchten wat er met De
Schelde gaat gebeuren. Verschillende
kandidaten zijn reeds genoemd voor
een gehele of gedeeltelijke overname
van de werf (RDM, Damen Shipyards
en Blohm & Voss), maar eerst moet de
overheid beslissen wat zij met haar be
lang van 90% wil doen en of er in de
toekomst nog op marine-orders valt te
rekenen. Niemand wil samenwerken
met een werf die verliesgevend is, on
voldoende perspectief biedt en waarin
de overheid een meerderheidsbelang

heeft. De Schelde opperde nog de mo
gelijkheid van een samenwerking van
Europese marinewerven zoals bij Air
bus, maar de erbij betrokken overhe
den willen Airbus juist privatiseren.
Ook Verolme Heusden zit in de proble
men na zich erg verkeken te hebben op
de opdracht voor drie grote zuigers,
waarvan de laatste in december te wa
ter gaat. De werf heeft nog geen nieu
we orders kunnen boeken, maar dat
komt waarschijnlijk niet alleen door de
dalende prijzen, maar ook door de ge
ringe bereidheid van reders te bestellen
bij een werf met een onzekere toe
komst.
Scheepsbouw belangrijker dan
gedacht
Dat de Nederlandse scheepsbouwsec
tor groter is dan uit de VNSI-verslagen
blijkt, zal iedere goede lezer van die
verslagen wel weten. Reparatie van bin
nenschepen, jachtbouw en marinebouw zijn er immers niet in opgeno
men. Voor de stichting Nederland
Maritiem Land (NM L) blijkt dat toch
een verrassing geweest te zijn. Dank zij
NML weten we nu wel de totale cijfers
die bovendien aangeven dat een sector
als de jachtbouw met een omzet van

ZEiPbAb bfeTEuR teMk
'llc WIET GATJE 'óuB-bioit
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bijna 370 mln gulden (schepen >24m)
belangrijker is dan velen zullen hebben
aangenomen. Toch is dat evenmin erg
verrassend. Alle jachtbouwers tezamen
exporteerden bij voorbeeld in 1994
voor 426 mln en in 1995 voor 359 mln
gulden volgens cijfers van de HISWA.
Ruim 80% daarvan bestond uit jachten
langer dan 12 meter. Het gaat welis
waar niet om veel schepen, maar wel
om heel dure!

Binnenvaart stoomt op
De binnenvaartwerven willen kennelijk
niet op de NML-adviezen wachten. Na
vele moeilijke jaren met nauwelijks
nieuwbouw zijn zij nu uiterst actief bij
het betreden van nieuwe paden. Het
hernieuwde elan bij de binnenvaart
met meer samenwerking nu de evenre
dige vrachtverdeling verdwijnt, kan
daartoe hebben bijgedragen. Na het
innovatieve containerschip 'Jowi' en het

Omzet in duizenden guldens van scheepsbouw en -reparatie volgens VNS le n N M L (1997)
VNSI

NML

1.812.000

1.839.100

500.000

647.100

-

240.000
368.500

2.763.000

3.767.900*

Nieuwbouw zeeschepen
>100 C T
Reparatie zeeschepen en
overig zeegaand materieel
Nieuwbouw en reparatie van
binnenschepen 451.000 672.300
Nieuwbouw en reparatie van
marineschepen
Nieuwbouw jachten >24 meter
totaal
* inclusief 250 mln aan onderlinge leveringen

Inclusief de indirecte effecten van leveringen door derden komt NML op een
omzet voor de gehele sector van ruim
6,2 miljard gulden waarvan 2,1 miljard
aan toegevoegde waarde. Naast de di
recte werkgelegenheid van 10.740
man is er nog een ongeveer gelijk aan
tal mensen werkzaam bij toeleveran
ciers. Voor Noorwegen zouden deze
cijfers respectievelijk circa 10.000 en
20.000 zijn, wat kan betekenen dat de
toeleveranciers daar veel meer in eigen
land produceren,
Aan vennootschapsbelasting, inkom
stenbelasting en sociale premies vloeit er
bij benadering 877 mln gulden naar de
Nederlandse overheid, waarvan bijna de
helft door de directe sector. Daar staan
dus tegenover als directe overheidsbij
dragen de huidige generieke steun van
55 mln gulden plus de steun aan zaken
als onderzoek en ontwikkeling.
Naast een meer op lange termijn ge
richt steunregime en een gemakkelijker
toegang tot de matching-fondsen, ziet
NML vooral problemen bij de toeken
ning van overheidssteun voor onder
zoek en ontwikkeling, met name de na
druk daarbij op samenwerking bij
onderzoek. Er wordt reeds gedacht
over en zelfs het een en ander gedaan
aan deze problemen, maar de scheeps
bouwers zullen tot najaar 1999 moeten
wachten op de definitieve beleidsaan
bevelingen van NML.
JANUAR I 1999 SCHIP*WERFd«ZEE

ontwerp voor een lichtgewicht binnen
schip, hebben we nu het Europese
Inbiship-project met een nieuwe onderwatervorm en dieselelektrische voort
stuwing via Azipods. Op Rotterdam
Maritime was bovendien het 'whale tail
wheel' te zien -een hypermoderne ver
sie van de aloude raderboot- waarmee

een flinke brandstofbesparing te realise
ren zou zijn. Er wordt ook uitgebreid
gestudeerd op eigen laad- en losvoor
zieningen voor containers, zodat de
wachttijden voor binnenschepen bij
ECT beperkt kunnen worden en nieuwe
trajecten naar of tussen binnenhavens
zonder kranen mogelijk worden. EWT
en Lehnkering zijn ondertussen aan het
bekijken of een palletsehip met auto
matische laad- en losinstallatie kans van
slagen heeft. Bij dit soort zaken gaat het
er om een klant te vinden met een dik
ke ladingstroom die van de binnenvaart
gebruik wil maken zonder daarvoor du
re walkranen te moeten installeren.
Ook hier is het probleem dat de over
heid wel het onderzoek stimuleert,
maar dat het losweken van steun voor
de uiteindelijke ontwikkeling veel moeilijker is, in het bijzonder voor kleine be
drijven met weinig personeel dat nau
welijks tijd kan vrijmaken voor
dergelijke zaken. Uiteraard hoopt de
binnenvaart dat uitstel (of zelfs afstel)
van de Betuwelijn bovendien een extra
400 mln gulden voor onderhoud en
verbetering van de vaarwegen zal ople
veren.
Samenwerking in de binnenvaart blijft
nog beperkt tot het vormen van ver
banden voor het bewerken van de
markt met daarnaast een langzame sa
menklontering van branche-organisaties. Volgens NML zijn er in Nederland
nog steeds zo'n 4600 bedrijven actief in
de binnenvaart met gemiddeld iets
meer dan drie werkzame personen. Een
recent overzicht laat zien dat er in Ne
derland slechts vier grote binnenvaartbedrijven zijn, namelijk EWT (253.000
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ton), NPRC (225.000), Van Ommeren
(219.000) en Stolt Nielsen (64 300). In
Duitsland zijn er vier bedrijven met
meer dan 280.000 ton, waarvan Haniel
(690.000) de grootste is. Ook CFNR uit
Straatsburg (280.000) is groter dan
EWT. Tussen Stolt Nielsen en Van O m 
meren zijn er nog zes Duitse rederijen
en een Zwitserse. )e kan natuurlijk hier
tegen inwerpen dat Nederland, mis
schien juist dank zij de grote flexibiliteit
van de kleine bedrijven, toch maar de
grootste binnenvaartvloot heeft opge
bouwd. Wat vroeger goed was, hoeft
dat evenwel niet in de toekomst te zijn.
Volgens professor Niko Wijnolst, de
voorzitter van NML, zijn er in de toe
komst kapitaalkrachtige, gezichtsbepa
lende pools nodig in de binnenvaart.
Het NIM wil nog een stapje verder gaan
door ook de samenwerking tussen de
binnenvaart en de zee/riviervaart te sti
muleren.

Scheepvaartklimaat steengoed, maar
toch.....
Dank zij het nieuwe maritieme beleid is
ook het Nederlandse scheepvaartkli
maat steengoed, wat zich uit in een
groeiende vloot (plus 37 schepen in de
eerste helft van 1998). Maar, ook hier
een maar! De vrachtenmarkt is immers
slecht en het ziet er niet naar uit dat die
op korte termijn beter wordt. Vroeger
konden de reders dan bij de overheid
aankloppen voor meer steun. Dat kan
niet meer nu zij een 'level playing field'
hebben ten opzichte van hun buiten
landse concurrenten met kwaliteitsschepen onder een goedkope vlag. Bo
vendien trachten steeds meer Europese
landen het Nederlandse maritieme be
leid te imiteren, waardoor de huidige
voorsprong ten opzichte van Zweedse,
Duitse en Finse reders weer snel kan
verdwijnen. Daarom moet de scheep
vaart, evenals de scheepsbouw, nog ef

ficiënter worden. Op de jaarvergade
ring van de redersvereniging KVNR op
13 november dacht men dit onder
andere te kunnen bereiken door een
grotere mate van professionalisering'.
Betere opleidingen, strategisch perso
neelsbeleid in plaats van personeelsbe
heer, meer jonge 'professionals', imagoverbetering en meer samenwerking
waren daarbij de trefwoorden in lezin
gen van ir. B. Westerduin (D C C ), prof.
Niko Wijnolst (NM L) en Ed Sarton
(FWZ). Drs. H.F.M . Marks van |o Tan
kers besloot deze rij met te stellen dat
zijn rederij reeds uiterst professioneel
tracht te werken. Zonder professioneel
werk geen toekomst, zo besloot hij. Be
langrijk lijkt ook moeilijke woorden te
vermijden bij dit streven. Zo denkt een
deel van de werknemers bij Hoogovens
dat de kreet 'employability' te maken
heeft met de voorbereiding voor hun
naderend ontslag.
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Weer kotteropdracht voor
Maaskant
Maaskant Shipyards in Stellendam
gaat voor een Urker opdrachtgever de
boomkorkotter UK 153 Lub Sr. bou
wen. Het wordt een zusterschip van
de drie kotters die vorig jaar bij Maas
kant werden besteld (SWZ 5-98, blz.
23). Het schip zal echter van een an
dere hoofdmotor worden voorzien,
een Deutz motor van 2000 PK. Het
krijgt bouwnummer 559 en moet ko
mende zomer worden opgeleverd.

Friese werf boekt Duitse order
Van der Werf & Visser in Imsum gaat
voor Duitse rekening een dagpassagiersschip bouwen. De afmetingen
worden: L o.a. x B o.a. = 24,00 x 5,28
m, de diepgang 1,00 m. Het schip,
bouwnummer 307, zal plaats bieden
aan 120 passagiers. Het is geschikt
voor vaargebted Zone 2.
De oplevering moet in het tweede
kwartaal van dit jaar plaatsvinden.

T e w a t e r l a t i n g e n
Dintelborg
Bij Scheepswerf Van Diepen in Water
huizen is op 27 november de 9000
tdw multipurpose containercarrier
Dintelborg, bouwnummer 1041, van
de helling gegleden. Het is het eerste
van drie gelijke schepen die Wagen
borg Shipping bij de werf bestelde. De
oplevering van de Dintelborg is voor
deze maand gepland.
Voor enkele voorlopige gegevens, zie
SWZ 3-97, blz. 4.

Paramar
Bodewes Scheepswerven Hoogezand
heeft op 28 november het multipur
pose vrachtschip Paramar, bouwnum
mer 585, te water gelaten. Het is het
vierde schip dat de werf voor Harren
& Partner heeft gebouwd volgens een
4200 tdw standaard ontwerp. De op
levering was voor eind december ge
pland en zal dus inmiddels hebben
plaatsgevonden.

p leveringen
P54
Engelaer Scheepsbouw heeft op 5 no
vember het patrouillevaartuig P 54
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overgedragen aan het Korps Landelij
ke Politie. Het schip is ontworpen en
gebouwd voor continue surveillance
door de Amsterdamse grachten, op
het Ij en in de aangelegen havens.
Daarnaast kan het ook worden ingezet
bij calamiteiten en voor ME-acties.
De P 54 heeft een gasdichte comparti
mentering en is voorzien van een gas
detectiesysteem, waardoor het vaar
tuig langszij ADNR/VBG schepen mag
komen.
De afmetingen van de P 54, die in Hellevoetsluis is gebouwd, zijn: L o.a. x
B o.a. x H = 11,45 x 3,65 x 1,80 m;
de diepgang is 1,25 m en de kruiplijnhoogte 1,65 m.
Een john Deere dieselmotor, type
6068 TFM, 129 kW bij 2400 tpm,
drijft via een Twin Disc keerkoppeling
een vijfbladige schroef aan. Hij geeft
de P 54 een maximale snelheid van
17 km/h; de normale dienstsnelheid is
5 km/h.

Dordrecht 41
Scheepswerf en Machinefabriek De
Biesbosch Dordrecht heeft op 1 I no
vember, drie weken voor de overeen
gekomen leverdatum, de binnenvaartchemicaliëntanker Dordrecht 41,
bouwnummer 878, overgedragen
aan Broere Binnentankvaart (Pakhoed
Shipping).
De voornaamste gegevens zijn:
Lengte o.a.
109,99 m.
Breedte o.a.
11,35 m.
Holte
5,70 m.
Diepgang
4,09 m.
Laadvermogen
3580 t.
10 st.
Aantal ladingtanks
3 st.
Aantal sloptanks
3757 m3,
Ladingvolume
4,50 m.
Kruiplijnhoogte
Klasse: Germanischer Lloyd, * 100 AS I
Tanker, Type C, Ladetank geschlossen,
p = 50 kPa, Integraler Ladetank,
(*) MC I.
Het ladinggedeelte wordt omgeven
door U-vormige ballasttanks, bestaan
de uit een 0,8 m hoge dubbele bo
dem en 1,0 m brede zijtanks.
De werf ontwierp een lichtgewicht
staalconstructie, met langsspanten en
vouwschotten in het tankgedeelte,
wat een 4% groter laadvermogen op
leverde. De ladingtanks zijn van roest
vrij staal 316 LN.
Elke ladingtank is voorzien van een
Svanehoj deepwellpomp, 200 m3/h
bij 60 mwk, en een luchtgedreven
Svanehaj strippingpomp van 7 m3/h.
Elke tank heeft een eigen, roestvrij sta
len 316 L laad- en losleiding en dampretourleiding. Voor het legen van de
sloptanks, die bij het manifold liggen,
is een Bornemann pomp van 90 mVh
geplaatst.
Een Wiesloch thermische olie ketel in
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Fig. 1. Het patrouillevaartuig P 54 is geschikt voor de Amsterdamse grachten (toto; Ftying
Focus).

de voorste machinekamer levert de
warmte voor tankverwarming en
tankwassen. Tankverwarming gebeurt
met heet water, dat via een Bloksma
warmtewisselaar in de voorste kofferdam wordt verhit en vervolgens door
roestvrij stalen spiralen circuleert.
Elke tank is uitgerust met een vaste
tankwasmachine. Heet water wordt
via een tweede Bloksma warmtewisse
laar toegevoerd. Voor het drogen c.q.
gasvrij maken van de tanks zijn bij: het
manifold twee Naaykens ventilatoren
geplaatst.
Voor de voortstuwing zorgen twee
Caterpillar dieselmotoren, type 3516B
DITA met elektrische injectie, ieder
902 kW bij 1200 tpm. Via Centamax
flexibele koppelingen en Masson reductie/omkeerkasten, type RSD 701,
drijven zij elk een Van Voorden schroef
aan, met vijf bladen en een diameter
van 1650 mm.
De schroeven maken 324 tpm en
draaien in Hodi straalbuizen met over
de hele lengte een roestvrijstalen bin
nenring.
Koeling van de motoren gebeurt via
beunkoelers.
Twee hulpsets in de achterste machi
nekamer leveren de stroom voor het
normale scheepsbedrijf. Zij zijn ge
schikt voor parallel bedrijf en bestaan
elk uit Sisu Valmet dieselmotor, type
612-DSG, 125 kW bij 1500 tpm, en
een Stamford generator van 155 kVA,

220/380 V, 50 Hz. Een van de sets
dient tevens als havenset en is daarom
in een geluiddempende omkasting
opgesteld.
Een derde generator set is in de voor
ste machinekamer geplaatst en dient
voor aandrijving van de boegthruster
of de ladingpompen. Deze set bestaat
uit een Scania dieselmotor, type DSI14 78M, 390 kW, en een Stamford ge
nerator van 485 kVA, 440 V, 60 Hz.
Het toerental is tussen 1200 en 1800
tpm regelbaar.
Besturing van het schip gebeurt met
twee Van der Velden fish tail roeren en
hydraulische stuurmachines. In de
voorste machinekamer is een 360"
draaibare Oudakker 310 kW boegth
ruster aangebracht, met een vaste
driebladige schroef. Het toerental
wordt geregeld door dat van de gene
ratorset te variëren.
De accommodatie omvat o.a. vier
hutten, is flexibel opgesteld en Is,
evenals de voorste machinekamer,
voorzien van een overdruk Installatie
en een gas detectie systeem.
Het in hoogte verstelbare stuurhuis,
van 7 tot 12 m boven basis, heeft een
centrale navigatie- en communicatielessenaar, met apparatuur van Alphatron, en een aparte lessenaar voor de
ladinginstallaties, met o.a. een mimic
voor het bedienen van afsluiters en la
ding-, slop-, ballast- en tankwaspompen.

TakftftlO

Fig. 3. De Harder en de Phoca
(folo: Flying Focus).

Hanteren Phoca
Het Ministerie van Landbouw, Natuur
beheer en Visserij heeft op 24 novem
ber de patrouillevaartuigen Harder en
Phoca in dienst gesteld. Samen met
de iets oudere en kleinere Krukel zijn
de vaartuigen bestemd voor:
- het handhaven van diverse wetten
op het gebied van natuurbeheer en
milieubescherming;
- monitoring, d.w.z. het verzamelen
van gegevens betreffende zeehon
den en wadvogels en (assistentie
bij) het inventariseren van schelpdierbestandert;
- het assisteren van andere diensten
van het Ministerie en van overige
organisaties die in de Waddenzee
werkzaam zijn.
Het werkgebied van de Harder, ge
bouwd door Van der Werff St Visser in
Irnsum, is het oostelijk Waddenge
bied, van de Krukel het middengebied
en van de Phoca, gebouwd door De
Greuns in Leeuwarden, het westelijk
deel van de Waddenzee. Daarnaast
mogen de schepen ook op de Noord
zee tot 15 mijl uit de kust opereren
De afmetingen van de Harder en de
Phoca zijn:
Lengte o.a.
19,75 m.
Lengte l.l.
17,65 m.
Breedte o.a.
4,85 m.
Breedte mal
4,60 m.
Holte
2,00 m.
Diepgang
1,00 m.
De vaartuigen worden ieder voortge
stuwd door twee Volvo Penta moto
ren van elk 140 kW. Daarmee wordt
een snelheid van ongeveer 10 kn be
reikt.
De vaartuigen zijn uitgerust met een
Viking bijboot, die door een Heila dekkraan wordt behandeld Met de kraan
kan ook met een kleine kor worden
gevist.
Er is accommodatie voor twee beman
ningsleden en tien opstappers.
De Harder en de Phoca zijn door Bu
reau Veritas geklasseerd
Het ontwerp is gemaakt door Allship
Marine Projects in Berkhout welk bu
reau ook de bouw begeleidde.
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Lerici
Damen Shipyards Gorinchem heeft in
november de ASD Tug 3110 Lerici,
bouwnummer 7914, opgeleverd aan
Cafiero Navigazione srl. in Napels, Ita
lië.
De Lerici is een zusterschip van de Ca
po Vaticano, zie SWZ 11 -98, blz. 7.

Don José

Smit Transport & Heavy Lift, onder
deel van Smit Internationale, zal in het
komende najaar een nieuw vlaggen
schip in dienst stellen: de Taklift 10.
Met een maximaal hefvermogen van
3000 t wordt het de krachtigste drij
vende bok in de Smit vloot. Op een
ponton van 96 x 41,5 m wordt een Aframe met een capaciteit van 3000 t
en lengte van 72 m gemonteerd; daar
bovenop wordt een 'flyjib' geplaatst
met een capaciteit van 16001 en leng
te van 40 m.
Op 50 m buiten de ponton kan het Aframe nog 1500 t hijsen bij een hijs
hoogte van bijna 45 m; voor de flyjib
is de overeenkomstige capaciteit: op
ruim 80 m buiten de ponton 750 t,
hijshoogte 70 m.
Afhankelijk van eventueel benodigde
dekruimte en van de noodzaak zware
delen ook aan dek te kunnen transpor
teren, kan het A-frame zowel op de
boeg worden geplaatst, als 31 resp 55
m daar achter.
Het betreft hier geen nieuwbouwpro

ject, maar een omvangrijke verbou
wing. Voor de ponton wordt gebruik
gemaakt van die van de Taklift 8, die
aanzienlijk zal worden verlengd: mid
scheeps wordt een nieuwe sectie tus
sengevoegd. Voor de flyjib wordt
eveneens een bestaande constructie
gebruikt: het met 10 m te verlengen
A-frame van de Taklift 9.
Waar de verbouwing zal worden uit
gevoerd, was bij het ter perse gaan
van dit nummer nog niet bekend.
Het eerste contract voor de Taklift 10
is al geboekt: bij Buil Arm, Newfoundland, zal assistentie worden verleend
bij het afbouwen van de FPSO die in
juli 2000 op het Terra Nova veld zal
worden ingezet, In december 1999
moeten in twee weken tijds 18 zware
hijsen, tot 2300 t, worden uitgevoerd
met topside modules.
Met de Taklift 10 komt Smit tegemoet
aan de vraag uit de markt voor het be
handelen van steeds zwaardere delen.
Behalve aan de offshore markt wordt
daarbij ook gedacht aan bruggen
bouw en verder aan bergings- en op
ruimingswerkzaamheden.

Eveneens in november heeft Damen
Shipyards Gorinchem de Stan Tug
3110 Don jose, bouwnummer 7920,
overgedragen aan Venecia Ship Servi
ce C.A. in Venezuela. Het is een zuster
schip van de El Oriental, zie SWZ 7/898, blz. 8 en foto op blz. 9.

Rederij nieuws
Gen.Chart bestelt twee schepen
in China
De Rotterdamse rederij Gen.Chart
heeft twee schepen besteld bij de Chi
nese werf Zhong Hua in Sjanghai. Het
worden zusterschepen van de Maria
Green, die in SWZ 12-98, blz. 13 is
beschreven.
De oplevering moet in juli resp. sep
tember 2000 plaatsvinden.

Fig. 4. Artist's impressie van de Taklift 10.

Wijsmuller sluit weer contract
voor LNG terminal sleepdiensten
Wijsmuller International Towage en
haar Omaanse partners hebben een
vijftienjarig contract getekend voor
het leveren van terminal sleepdiensten
bij de nieuwe LNG terminal van Oman
LNG bij Qalhat, op de noord-oost kust
van het Sultanaat van Oman.
Reeds eerder sloot Wijsmuller contrac
ten af voor soortgelijke diensten bij
LNG terminals in Brunei, Qatar en
Trinidad.
Voor het nieuwste contract zullen bij
de werf Cheoy Lee Hong Kong drie
sleepboten worden gebouwd, met
een paaltrek van 60 t. De oplevering
van deze boten, die door Wijsmuller
Engineering zijn ontworpen, moet be
gin 2000 plaatsvinden.
Verder wordt voor het project nog een
motorvlet gebouwd.
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First 2-bladed CP
Propeller patented
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1977-79
Hamlet Multi-flex vessel series.
CP Propeller with a diameter of
6,1 meter for 83 rev/min.

1980-81
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M/F ’’Prins Joachim”
and M/F "Kronprins
Frederik” .
Each propelled by
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KNVTS

KNVTS - ‘Schip van het Jaar* - prijs
Prestigieuze prijs voor de tweede maal uitgeloofd
De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) vierde in mei 1998 het
feit d at ze 100 ja ar geleden w erd opgericht.

Fig.l. De Hoofdprijs
(foto Rob C/ostra,

Ter gelegenheid
daarvan werd op
14 mei 1998
voor de eerste
maal de "KNVTS
- Schip van het
jaar” prijs uitge
reikt. Deze prijs
wordt dit jaar ge
geven aan het
beste in dat jaar
in
Nederland
ontworpen en in
1998 gebouwde
schip met in
novatieve aspec
ten. De prijs be
staat uit een in
zilver uitgevoerd
model van een
oud
fluitschip,
dat in de 17e
eeuw als modem
en innovatief werd beschouwd.

De KNVTS nodigt daarom w ee r het
Nederlandse m aritiem e bedrijfsleven
uit voordrachten voor een door hen
ontworpen en gebouwd schip in te
zenden. Het schip moet na een suc
cesvolle proefvaart zijn overgedra
gen aan de eigenaar.
Het schip dient te behoren tot de ca
tegorieën zee- o f binnenvaart, om 
vattend baggerbedrijf, jachtbouw,
m arine, visserij, bevoorrading, off
shore en gewone scheepvaart.
De inzendingen zullen worden beoor
deeld door een commissie aan de hand
van dezelfde criteria die vorige keer
werden gehanteerd.
Voordrachten kunnen worden inge
zonden tot 1 april 1999. Door de com
missie zal een kleiner aantal inzendin
gen worden genomineerd, waaruit de
winnaar zal worden gekozen. De prijs
wordt dan op zaterdag 8 mei 1999 uit
gereikt tijdens de Algemene Ledenver
gadering van de KNVTS in Zeeland.

Prijswinnaars vorig
jaar
Overwinning voor zeeschip Sea Baltica
Op 14 mei 1998 reikte mevrouw Annemarie jorritsma, toenmalig minister van
Verkeer en Waterstaat de NVTS Schip
van het jaar-prijs uit aan rederij YVC Ysselwerf uit Capelle aan de Ijssel. De re
derij kreeg de prijs nadat de Sea Baltica
als algemeen winnaar uit de bus kwam.
De prijs werd overhandigd tijdens de
festiviteiten in de Doelen in Rotterdam.
De jury besloot na lang wikken en we
gen de prijs toe te kennen aan de Sea
Baltica omdat dit zeeschip aan de
meeste eisen tegemoet kwam. Het
schip heeft een hoge dienstsnelheid,
gecombineerd met een relatief laag
vermogen en een gunstig brandstof
verbruik. De olietanks liggen volledig

Schoonhoven)

Fig.2. De ’Sea Balti
ca’ (foto Ffying Fo
cus, Castricum
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Categorie Baggervaart: de HAM 291
Uitgemst met draaibaar wormwiel; ho
ge positioneringsnauwkeurigheid; door
mime mogelijkheden tot instellen is
overlap (voor het eerst) bij baggeren
beperkt; dieselmotoren drijven hydrauliekmotoren aan met een constant toe
rental waardoor gunstig brandstofver
bruik en minimale uitstoot van
schadelijke stoffen; hydrauliekmotor
van vierende lier gaat als pomp werken
en levert energie aan het systeem terug
(3 0 % besparing).
In de categorie /achtbouw waren mrig
jaar geen schepen voorgedragen.
vrij van de huid en de bodem, zodat
minder energie nodig is om de brand
stof op te warmen. En bij onverhoopte
aanvaring zal de olie dus niet in de zee
vrijkomen.
Nominaties
In de overige categorieën werden de
volgende schepen genomineerd met
de volgende overwegingen:
Categorie Binnenvaart: mts Chinook
Kleine beladen diepgang; ingericht voor
het meenemen van duwbakken; con
structie casco doorgerekend met FE-methode; dekhuis uitgevoerd als losse unit
op trillingsdemper, kan met de nodige
aansluitingen op de wal blijven functio
neren als wooneenheid; bypass warmte
wisselaar in hogetemperatuurcircuit van
hoofdmotor voor ruimteverwarming;
energiezuinig over lange periode.
Categorie Visserij: ms Arendjan
Vangstverwerkingsinstallatie is geheel
nieuw ontwerp; ideale rompvorm voor
maximale trekkracht van de voortstuwer in de straalbuis; toerental van dieselmotor is lager dan vergelijkbare schepen met zelfde schroefastoerental;
vislier zonder verhaalkoppen, daardoor
meer veiligheid voor opvarenden; bij
vastlopen vistuig wordt ook hier de vis
lijn automatisch afgevierd en motorver
mogen verminderd.

fig.S. De HAM 291

De genomineerden ontvingen een
schilderij van een 17e eeuws fluitschip,
gemaakt door de Veldhovense kunste
nares Truus Marsilje-Konis.
De KNVTS rekent er op dat dit jaar ve
len zich geroepen voelen een voor
dracht in te dienen. Schroomt niet en
geef gevolg aan de uitnodiging. De or
ganisatoren zorgen voor veel publiciteit
in de schrijvende pers.
U kunt uw voordracht sturen naar:
Koninklijke Nederlandse Vereniging
van Technici op Scheepvaartgebied
Mathenesserlaan 185
3014 HA Rotterdam
Tel: 010.2410094, fax: 010.2410095.

Fig.4. Het ms "Arendjan" (foto Hying focus, Castricum
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Aspiration
Oceano built A spiration is a tw in screw diesel propelled m otoryacht constructed to com ply w ith the Rules and
regulations of ABS, class notation: * A1 Yachting Service, AMS.

The yacht is completely built of seawa
ter resistant aluminium (Al Mg 4.5 Mn).
The yacht is designed by "The "A"
Croup" in Monaco. The engineering is
completed by Oceanco Shipyards
Dreumel. The hull and superstructure
including a large part of the engine
room is built by Southern African Ship
yards in Durban South Africa. The hull
was then transported to Oceanco Ship
yards Dreumel in Holland for finishing.
PARTICULARS
Length Overall
Length Waterline
Beam (m ax)
Beam (mid)
Draft
Displacement
Fuel capacity
Water capacity

42.37
m
35.00
m
9.04
m
8.26
m
2.30
m
287 ton
55,500 liters
11,000 liters

LOWERDECK
The hull is divided into five compart
ments by four watertight bulkheads.
The compartments are: forepeak, crew
accommodation, guest accommoda
tion, engine room and lazarette.
The forepeak contains the two chain
lockers and anchor pockets. The an
chors are completely recessed into the
10

hull and have a polished stainless steel
cover plate.
In the forward part of the crew accom
modation a laundry is situated having
two washing machines and two dryers.
The three twin bunk crew cabins each
have their own bathroom with toilet
and shower. The crew lounge is
equipped with a monitoring system,
audio/TV system, refrigerator, dish
washer and microwave oven. The crew
has a separate stairway to the galley on
maindeck and also to the wheelhouse.
Aft of the crew is the guest accommo
dation, with four spacious cabins. Two
cabins have twin beds and two have
double beds. Each cabin has a slightly
different decoration and en suite bath
rooms with toilet, bidet and shower,
and also has audio and video equip
ment and a safe. The four cabins are ar
ranged around a central stairway which
leads up to the upperdeck.
Aft of the guest accommodation is the
engine room, beyond the engine room
is a large lazarette, which houses the
tender, jetski's and boatswain's gear. A
large stemdoor opens hydraulically to
allow an overhead crane to deploy the
Novurania 530 equator tender and the
jetski's over the swimming platform. A

smaller door is employed so that the
sterndoor does not have to be open at
all times. A hydraulic passerelle is fitted
to port with the starboard side of the
lazarette occupied by the control room.
The lazarette can be entered from the
maindeck through a flush deck hatch.
MAINDECK
The largest saloon is on the main deck
and is entered through electrically op
erated sliding doors.
Forward of the salon is the dining
room, which is separated from the stair
way and lobby by a glass wall. Forward
of the main stairway is the owners of
fice, walk-in closet and owners state
room, which has a bathroom with
shower, toilet and bidet on the portside
and on the starboard side a bathroom
with bath, toilet and bidet.
The main galley is situated to port, is
constructed in stainless steel and is
equipped with all necessary equip
ment, four large refrigerators and a
walk-in freezer. A dumbwaiter connects
the galley to the upperdeck.
UPPERDECK
The crew stairs on the portside from the
galley leads up to the radio room which
SCHIP*VÆRFdeZEE JA N U A R 1 1999

£

LOW ER DECK

11
J A N U A R I 1 99 9 SCHIP&WERFdeZEE

FLYBRIDGE DECK
The flybridge deck can be reached, by a
spiral stairway. Here a jacuzzi, sunbath
ing area, wetbar and seating is ar
ranged. The mast carries the radars, satcom dome and other antenna's.
MACHINERY
Propulsion is by two MTU 12V396
TE94 diesel engines of 1680 kW at
2100 rpm each. They are coupled to ZF
BW 466 gearboxes with a reduction ra
tio of 1:3.972. Engines and gearboxes
are resiliency mounted and connected
to the shaft by highly flexible couplings.
The installation drives two 5 blade, high
skew propellers. The engines are elec
tronically controlled.
Electric power is supplied by two
Northern Light M6108 generators of
99 kW each. They supply three-fase
230/400 Volts, 50 Hz electric power.
Remaining equipment in the engine
room are two fresh water makers with a
total capacity of 10,000 litres per day,
calorifiers, compressors, pumps, chill
ers, hydraulic unit, stabilizers, separa
tors etc.
The engine room is monitored from the
control room. In the controlroom are
the main switch boards and also a desk
with computer to monitor the engines
with the MCS 5 monitoring and alarm
system by MTU.
The yacht was delivered to Oceanco
International in September after suc
cessful trials. During these trials the
yacht achieved 21 knots top speed.

Eq uip m en t on b o a rd A spiration
Aiewijnse, Nijmegen
Alfa Laval, Maarssen
Econosto, Rotterdam
Heinen 6r Hopman, Spakenburg
HEM, Antibes France
Hytec, Durban South Africa
Intersona, Epe
Klaver, Vollenhove
Kranendonk, Rotterdam
Kuyl & Rottinghuis, Utrecht
Lips, Drunen
Litton Marine systems/Najad Vlaardingen
Motomar, Genova Italy
Muir, Kingston Australia
Nicoverken Holland/Haman, Schiedam
Ocean Yacht System, Dordrecht
Prohand, Berkel en Rodenrijs
Radio Holland, Rotterdam
Rubber Design, Heerjansdam
/ohnson, Assen
Struik & Hamerslag, Stryen
Van der Meijden, Hardinxveld Giessendam

Electrical installation
Fuel separator
Valves and appendages
Airconditioning
Watermakers
Steering gear and Bowthruster
Noise & Vibration
Paintwork
Insulation
Bilge separator
Propellers
Stabilizer
Passerelle
Capstans and Windlass
Sewage treatment plant
Overhead crane
Anchors and chains
Navigation & communication
equipment
Propeller shaft
Pumps
Guest interior
Crew & guest interior

KRANENDONK
Specialist for:
• Thermal, Sound & Fire-retardant Insulation
• Ships carpentry and interiors
• Furniture
• Floorsystems, A-60 and noicereducing
• Floorcoverings
• Insulationsystems for (deep) freeze cargoholds
• Provision stores
• Cold and hot piping insulation
• Polyurethane foam insulation
• Polyester coverings

KRANENDONKI

<00

is just behind the wheelhouse. The
wheelhouse is equipped with two radars, VHF radio's, CPS, MCS-5 monitoring system, engine, rudder and bowthruster controls. The bridge wing
control stations are concealed in a lock
er. Just aft of the wheelhouse is a guest
toilet room on starboard side and aft of
this is the captain's stateroom. The aft
part of the upperdeck has a large uppersalon with separate bar. The aft up
perdeck can be entered through
electric sliding doors.

Slikkerveerstraat 31 - 3076 JX Rotterdam
Telephone (010) 432 90 11 Fax (010) 432 48 91
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Presentatie KNVTS
op 'Rotterdam Maritime’
Stand KNVTS.
Voor de tweede maal presenteerde de
KNVTS zich tijdens de beurs in Ahoy te
Rotterdam. Twee jaar geleden tijdens
de Bi+Vi waar door middel van een
stand voornamelijk de komende jubi
leumviering onder de aandacht werd
gebracht. Dit jaar van 10 tot 14 novem
ber kwam er een heuse stand waarin
duidelijk werd getoond wat de KNVTS
is en wat er gedaan wordt.
Het is de bedoeling dat voortaan elk
jaar, afwisselend in Rotterdam en Am8 ».vordere,, v“n de

Zijn voordracht bestond uit de
volgende onderdelen:
* Clusterbeleid;
* Versterking Maritieme Cen
trumfunctie Nederland;
* Versterking Imago Maritieme
Wereld;
* Versterking
samenwerking
Onderwijs Maritieme Sector.
Elders in deze uitgave zal dieper
op de inhoud van zijn presenta
tie worden ingegaan.

Omwikkeling

Maritieme Techniek
Stimulereniimooatirvrtechniek

Stimuleren techn istht opleidingen

mmm

I
Fig. 1. De nieuwe 'dis
play' van de KNVTS
op de stand tijdens
"Rotterdam Mariti

sterdam, een stand wordt ingericht op
de respectievelijke beurzen. Tevens
hoort daarbij op de donderdag een
jaarlijkse Ontmoetingsdag.

me".

Ontmoetingsdag Maritieme Techniek.
De Ontmoetingsdag Maritieme Tech
niek is bedoeld om de leden van de
KNVTS over actuele onderwerpen te in
formeren en om studerenden in de Ma
ritieme Techniek nader kennis te laten
maken met de mensen die hen in deze
studierichting voorgingen en die hun
emplooi in de maritieme bedrijfstak
hebben gevonden.
Vanaf 10.00 uur verzamelden de deel
nemers zich bij de Conference Room
van Ahoy voor een kop koffie. Om
10.30 opende de voorzitter de Ont
moetingsdag. Vervolgens gaf hij het
woord aan prof.dr.ir. N. Wijnolts, voor
zitter van de Stichting "Nederland Mari
tiem Land". Deze Stichting stelt zich ten
doel de maritieme branch te promoten,
om te beginnen met het versterken van
de samenwerking en onderling begrip
binnen deze branche.
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Hierna werden de afstudeerprijzen door de voor
zitter van de KNVTS uitge
reikt.
De KNVTS stelt jaarlijks
tien prijzen ter beschik
king voor het beste afstu
deerwerk op de verschil
lende
maritieme
opleidingen.

Twee prijzen van elk
ƒ 1000,- waren voor afge
studeerden van de TUDelft: ir T l. Hellesoy voor zijn studie:
"Pre-contract Component Definition in
Shipbuilding: An Integrated Approach"
en voor mevrouw ir M.C. Plante: "Ma
thematical Model for the Manoeuvring
Behavior of Planing Ships".
De consideransen werden uitgesproken
door respectievelijk prof. Aalbers en
prof. Pinkster van de TU-Delft.

Vervolgens verrichtte de voorzitter van
de KNVTS een ongebruikelijke daad
door een tewaterlating, een handeling
die normaliter aan het vrouwelijk ge
slacht is voorbehouden. Ondanks dat
liet hij met veel plezier en warme aan
beveling de Stichting BMT te water
(Stichting Branchecentrum Maritieme
Technologie). Deze stichting wordt ge
dragen door de VNSI, de HISWA Ver
eniging en de Vereniging Holland Mari
ne Equipment (HME) en stelt zich ten
doel de ontwikkelingen en kennis op
het gebied van de maritieme technolo
gie toepasbaar te maken.
Elders in dit nummer vindt u meer in
formatie over de Stichting BMT.
Nadat prof. Hengst nog eens aandacht
had gevraagd voor de innovatieweek
op de TU in 1999, werd een aperitief
genoten en vervolgens een lunch.
Al met al een instructieve en samenbin
dende ochtend.

Een prijs van ƒ 1000,werd uitgereikt aan
ing D, Brinkman van
de Hogeschool Rot
terdam & Omstre
ken, afd. Scheepsbouwkunde
in
verband met zijn
scriptie:
"Evaluatie
van een Marine be
voorradingsschip".
Ir Bik sprak hierbij de
considerans uit.
Alle
prijswinnaars
richtten zich tot het
publiek met een kort
dankwoord.
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Informatiesysteem voor scheepsreparatiewerven
Het rendem ent van de Nederlandse zeescheepsreparatiew erven staat al langere tijd onder druk. Grote staalklussen w orden in het naburige buitenland in opd racht gegeven. O pdrachten voor reparaties gaan zow el op
basis van kosten als doorlooptijd n aar het buitenland.

In dat licht hebben acht Nederlandse
scheepsreparatiewerven besloten geza
menlijk met de VNSI een onderzoek
'Verbeteren methoden en gereed
schappen' te starten om de concurren
tiepositie te verbeteren en inzicht te krij
gen in de huidige wijze waarop met
name staalklussen worden uitgevoerd.
Op basis hiervan zal getracht worden
tot verbeteringsvoorstellen te komen
en deze verbeteringen in te voeren in
de dagelijkse bedrijfsvoering.
Deelproject 4 wordt gezamenlijk door
Verolme Botlek, Vlaardingen Oost, Wilton-Fijenoord en YVC Bolnes uitge
voerd met medewerking van de vak
groep Maritieme Techniek van de TU

Delft. Het onderzoek heeft tot doel het
verbeteren van de productiviteit met
20% . Het onderzoek richt zich daartoe
op het ontwikkelen van een betrouw
bare methode die op basis van bestaan
de en te meten gegevens inzicht geeft
in de huidige werkwijze en de mogelijk
heden die werkwijze te verbeteren. Dit
vraagt om een eenduidige definitie van
het begrip productiviteit in de plurifor
miteit van de werkzaamheden van de
scheepsreparatie en een daarop pas
send informatiesysteem dat nadere
analyse en onderzoek mogelijk maakt.
Esen informatiesysteem
Het informatiesysteem dient alle infor

matiestromen tussen de productie, de
omgeving (facilitaire diensten, onder
aannemers) en het project manage
ment te bestrijken. Dit omvat het totale
automatiseringssysteem en alle monde
linge en schrifteliijke overdracht van in
formatie. Een goed informatiesysteem
vraagt een vorm van automatiseren die
toegesneden is op de activiteiten in de
reparatie. Een tweede randvoorwaarde
is dat de productiviteit met behulp van
het informatiseringssysteem gemeten
kan worden. Het verbeteren van de
productiviteit betekent eveneens dat de
productie gericht gestuurd kan wor
den, dat wil zeggen het opstellen van
budgetten aan de hand van normen.

Figuur 1
Overzicht huidig irrformatiessysteem
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Van een informatiesysteem mag der
halve het volgende worden verwacht:
- Vastleggen van de verbruikte midde
len
- Opstellen van normen
- Sturen van de productie
- Vastleggen van gegevens voor vast
stellen van de productiviteit
Daarbij dient waar mogelijk gebruik te
worden gemaakt van de beschikbare
informatiestromen en het onderliggen
de systeem.
Het huidige informatiesysteem
Het onderzoek naar de informatiestro
men is uitgevoerd bij Verolme Botlek.
Het huidige systeem is beschreven en
het overzicht van het systeem is gege
ven in figuur 1.
Het Order Management Systeem en
het Financiële Informatie Systeem vor
men het hart van het systeem. De data
van deze systeem zijn op een centrale
computer opgeslagen, gebruikers kun
nen, indien bevoegd, de gegevens op
deze centrale computer raadplegen.
Uit de beschrijving van het huidige sys
teem bij de reparatiewerven blijkt het
volgende:
- Uit de productie komt voornamelijk
informatie over de verbruikte middelen
per postnummer (historische gege

vens). Deze gegevens zijn uitgebreid
maar worden beperkt benut.
- Door het ontbreken van gedetail
leerde informatie over de uitgevoerde
werkzaamheden vanuit de productie
kan het productie management geen
inzicht krijgen in de geleverde prestaties
in relatie tot de oorspronkelijk gestelde
budgetten. Met het huidige systeem is
het niet mogelijk gegevens gecategori
seerd op te slaan. Productiviteitsmetin
gen zijn, nog afgezien van definities of
normen, vrijwel niet mogelijk, omdat
gegevens niet met elkaar vergeleken
kunnen worden. Het opstellen van nor
men is pas zinvol als de waarde en het
bereik van de gegevens bekend zijn.
Voor het maken van de begroting en
de budgetten hebben de historische
gegevens dan weinig of geen waarde.
Dit is onder meer het gevolg van het
ontbreken van een databank waar de
gegevens gecategoriseerd zijn opgesla
gen.
- De informatiestroom bestaat uit een
groot aantal stappen. Bij elke over
dracht bestaat de kans op fouten. Niet
alle betrokkenen werken met een com
puter, waardoor veel werk eerst hand
matig wordt uitgevoerd en daarna
wordt ingevoerd in de computer. De
informatie is door de handmatige en
het grote aantal stappen niet up-to-date waardoor de informatie nauwelijks
voor sturing te gebruiken is. Het verta

len van de historische informatie naar
de toekomst is niet mogelijk.
- De bruikbare koppeling tussen een
aantal deelsystemen ontbreekt. De be
langrijkste koppelingen die ontbreken
niet optimaal worden benut zijn die
tussen de centrale computer met de
begroters, de rekeningmakers, het ma
nagement en de vakgroepen.
Productiviteit
In de literatuur zijn vele definities van
het begrip 'productiviteit' (P) te vinden.
De basis definitie is de verhouding tus
sen het werkelijke resultaat (R) en de
gebrachte offers (O):
Oftewel welk resultaat wordt bewerk
stelligd met een gegeven aantal midde
len (arbeid, materiaal, ingekochte dien
sten en kapitaal).
Hiermee zijn de begrippen productivi
teit, offer, efficiency en effectiviteit ech
ter niet eenduidig vastgelegd. Wel
wordt een verband aangegeven, maar
het bedrijf zal zelf P, R en O moeten be
palen. Dit vraagt om omschrijvingen
van de begrippen 'Productiviteit', 'Re
sultaat' en 'Offer'. In de reparatie en de
ombouw zal dit per project en zo mo
gelijk per activiteit moeten worden be
paald. De begroting vormt nu de
norm. Maar als er geen 'feed-back' is
van 'werkelijk resultaat' (de nacalculaFlguur 2
Overzicht gewenit informatleeiyiteem
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tie) naar 'verwacht resultaat' (begro
ting) is de discussie over de productivi
teit niet eenduidig te voeren.
Er is dus behoefte aan het vaststellen
van deze factoren waar de productivi
teit van afhankelijk is. Dit zijn onder
meer:
- Kwaliteit van het gereedschap
- Methode van werken
- Soort gereedschap (mate van me
chanisering en automatisering)
- Arbeidsomstandigheden
- Organisatie van de productie (juiste
informatie, materiaal en gereed
schappen op het juiste moment),
ook ten opzichte van andere projec
ten.
- Opleiding van werknemers
- Motivatie van werknemers
- Aard van het werk
Een fijnere indeling kan gemaakt wor
den op basis van waarnemingen in de
praktijk.
Gewenste informatiesysteem
Om het systeem geschikt te maken
voor vastleggen van de verbruikte mid
delen, het opstellen van normen, het
sturen van de productie, en het meten
van de productiviteit zijn de volgende
punten voor een nieuw informatiesys
teem van belang:
- Gegevens meer gedetailleerd op
slaan. Het moet mogelijk zijn gegevens
te ordenen op specifieke kenmerken en
de toegankelijkheid tot het systeem te
garanderen.
On-line opslaan van de gegevens
voor het sturen van de productie. Een
deel van de gegevens betreffende de
kosten en voortgang is thans bij de wer
ven niet up-to-date en op grond daar
van zijn dus geen beslissingen te ne
men.
- Gegevens zijn bij werven vaak
moeilijk toegankelijk. Het systeem moet
gebruikersvriendelijk zijn.
- Een terugkoppeling tussen produc

tie en begroters is essentieel voor het
opstellen van kentallen.
- Het systeem dient direct gekoppeld
te zijn aan de rekeningmakers, het ma
nagement en de vakgroepen.

jaar in beslag neemt en in 5,2 jaar te
rugverdiend kan worden bij een inves
tering van 9,6 ton, waarbij de besparin
gen op de lange termijn niet
meegenomen zijn.

Het is de vraag in hoeverre de huidige
informatiesystemen hieraan voldoen. In
figuur 2 is een overzicht gegeven van
een mogelijk nieuwe situatie.

De gevolgen voor de omgeving zijn in
grijpend. Werknemers behouden welis
waar hun vrijheid van werken, maar
door standaardisatie van rapporten, for
mulieren en invoerschermen wordt het
mogelijk voor de werknemers werkwij
zen te beoordelen en in overleg te ver
beteren. Productiviteit wordt zichtbaar
en daarmee ook de verbeteringen van
de productiviteit. Dit kan zeer motive
rend werken.

De belangrijkste verschillen met het
huidige informatiesysteem (figuur 1)
zijn:
- Op de centrale computer is naast
de order en de financiële registratie een
kosten databank (KDB) toegevoegd.
- Begroters en rekeningmakers heb
ben direct toegang tot de centrale
computer, zodat zij direct historische
informatie kunnen opvragen.
- Alle vakgroepen en diensten zijn
aangesloten op de centrale computer.
- De planning opgesteld door de
planner met behulp van het planningsprogramma is beschikbaar op het cen
trale systeem.
- De management informatie komt
direct op het scherm beschikbaar.
Naast die algemene punten is het ge
wenst:
- De gegevens vanuit de productie
gedetailleerder op te slaan.
- Opdrachten van de projectleiders
worden op de computer ingevoerd, zo
dat onder andere de werklijsten auto
matisch uitgedraaid kunnen worden.
Door deze aanpassingen kunnen uren
in het voortraject en tijdens de produc
tie bespaard worden. Op de lange ter
mijn kan een verder besparing worden
gerealiseerd door het gebruik van nor
men voor het opstellen van de begro
tingen. Het vaststellen van de producti
viteit betekent het besparen op uren en
overhead. Een ruwe schatting geeft aan
dat aanpassing van het systeem twee

Het invoeringstraject kan van start gaan
als het onderzoek naar de variabelen
die de productiviteit beïnvloeden resul
taten oplevert. Dit onderzoek is mo
menteel gaande bij enkele werven.
Een als hierboven beschreven systeem
kan grote besparingen opleveren. Dit
vraagt zowel een top-down als een bottom-up benadering. Voorwaarde om
verbeteringsprogramma's op te stellen
is dat de productiviteit te meten is. Het
inzicht in de kosten en doorlooptijd
wordt dan sterk verbeterd. De scheepsreparatie onderscheidt zich hierin niet
van andere bedrijfstakken: een bruik
baar informatiesysteem moet één van
de belangrijkste onderdelen van de be
drijfsvoering zijn van bedrijven die hun
positie willen behouden of verbeteren.
L i t e r a t u u r
Botter, C.H., Productiemanagement, 3* druk,
Deventer 1991
Lawlor, A., Productivity Improvement Manual,
Aldershot, 1985
Leeuw, A.C.J. de, Bedrijfskundige Methodolo
gie, 3e druk, Assen 1996
Miller, P.F., Project Cost Databanks, Butterworths, 1988
Veld, j- in 't, Analyse van Organisatieproble
men, 5Cdruk, Leiden/Antwerpen 1988
Re-engineering the Corporation

eer
scheepsbouwki

- bouwbegeleiding
- feasebility studies
- tekenwerkzaamheden - ontwerp

dig bureau

Groothandelsgebouw E-7 Postbus29156 3001 GD ROTTERDAM Tel.:010-4130852 Fax :010-4130851

M ULTI ENGINEERING N.V.
Multi n.v., Frankrijklei 128A, 2000 Antwerpen.
Tel. (0032) 3 227.30.51 Fax (0032) 3 22 7.2 7.31.
E-mail: christel.janssen@cadnet.be

Scheepsbouwkundig Studiebureel.
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Engineering ■Planning ■Budgettering ■Berekeningen ■Supervisie
De beschikbare soft- en hardw are is óók inzetbaar bij U op kantoor.
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Binderioze glasvezelproducten tot 1250 C
Sinds korte tijd heeft Insulcon B.V. te
Steenbergen een nieuw assortiment
Carbowool glasvezelproducten in haar
assortiment, dat bestand is tegen een
temperatuur van 1250°C.
Dit is een aanvulling op het assorti-

ment Carbowool producten, dat be
stand is tegen 1050°C. Evenals dit
pakket is Carbowool HT ook leverbaar
in de productvormen: bulk, dekens,
board, papier/vilt en textiele produc
ten weefsels, zoals koord, pakking,
band en doek.
Carbowool HT is toe te passen in vele
industrieën. De classificatie, zoals die
voor keramische vezels geldt, is niet
van toepassing op de Carbowool pro
ducten. Deze behoren tot klasse 0.
Informatie:
INSULCON B.V.,
Postbus 134, 4650 AC Steenbergen
Tel: 0167.565750, fax: 0167.566263.

Bedrijfszekere persluchtfilters
Beko Condensaat-Techniek introdu
ceert onder de naam Clearpoint een
nieuwe serie filters voor perslucht en
gassen met fijnheden van 25 pm voor
groffilters tot 0,01 pm voor fijnfilters.
Het programma voorziet verder in actiefkoolfilters voor de verwijdering van
olie en olieaërosols, Stoffilters en spe
ciale ademluchtfilters. De standaard
elementen zijn geschikt voor capaci
teiten tot 425 m3/min, drukken tot 16
bar en temperaturen tot 120 °C, dus
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veel hoger dan de gebruikelijke 60 °C.
Speciale uitvoeringen zijn leverbaar
voor maximaal 350 bar en 250 °C.
Standaard zijn een drukverschil-manometer die het tijdstip voor de verwisse
ling van het element aangeeft en de
elektronische Bekomat die zonder
luchtveriies condens afvoert en inmid
dels als de
wereld
standaard
geldt. Beko
is specialist
in de be
handeling
van con
denswater,
perslucht
en gassen.
Informatie:
Beko Condensaat-Techniek B.V.
Postbus 30, 4758 ZG Standdaarbuiten.
Tel: 0165.320300, fax: 0165.320330.
Internet www.beko.nl, E-mail: beko@beko.nl

Krachtige haakse slijper
Bijzonder aan de nieuwe haakse pneu
matische slijpmachine type L5V 37 is
de kleine gebogen kop, zodat de ma
chine ook op moeilijk bereikbare plaat
sen te gebruiken is. De beschermkap is
gemakkelijk zonder gereedschap ver
stelbaar en zit daardoor nooit in de
weg. De luchtmotor is met een ver
mogen van 1000 W ongeveer 20%
krachtiger dan machines van dezelfde
afmetingen en het gevolg is een op
vallend grote materiaalafname. Toch
weegt de slijper maar 1,6 kg. De mo
tor heeft geen smering nodig en daar
door bestaat er geen gevaar voor ver
vuiling van het werkstuk en het milieu.
Standaard ingebouwd zijn een toerenregelaar die het toerental van de lucht
motor dicht bij het onbelaste toerental
houdt en een uitlaatslang die de ver
bruikte perslucht veilig afvoert. De
slijpmachine is leverbaar met een 5", 4
1/2" en een 4" schijfdiameter en twee
versies zijn speciaal ontwikkeld om te
schuren. SA-modellen hebben een in
gebouwde autobalancer die onbalans

opheft en trillingen reduceert.
Informatie:
Atlas Copco Tools Nederland,
Merwedeweg 7, 3336 LG Zwijndrecht
Tel: 078.6230230, fax: 078.6104702.
E-mail: toolsaiml@atlascopco.com

Fibre light

zijn. Bij het bereiken van de eindpositie
wordt een PNP-signaal afgegeven; te
gelijkertijd licht een LED op, zodat de
bereikte eindstand ook direct visueel
waarneembaar is. De schakelafstand
bedraagt circa 2 mm. De complete se
rie omvat een twintig-tal typen, in ver
schillende lengtes en diameters, uitge
rust met een 12 mm, 14 mm of 23
mm ronde schakeldop. Bij alle model
len dient de bevestiging van de scha-

Facing strong demand for its fibre op
tic lighting systems, Australian compa
ny Fibre Light Systems has
now opened a European
branch.
As its European business
grows, Fibre Light Europe BV
will build a network of distri
butors who will be served di
rectly from The Netherlands.
Each distributor will be re
sponsible for his own market
territory, and will be support
ed technically and commer
cially by Fibre Light Europe
BV.
The company has opened a
major showroom at Bameveld, displaying a compre
hensive range of Fibre Light's
products and systems. The
product range is specified in
technical
documentation,
which is available on CDROM. The company also
offers a complete set of pho
tometric data on all of its sys hg. 4 Bij hel bereiken van de eindpositie wordt een
tems, provided by an inter PNP-signaal afgegeven; tegelijkertijd licht een LED op,
national and independent zodat de bereikte eindstand ook direct visueel waar
neembaar is.
testing laboratory.
Informatie:
Gerben van Dorland, Fibre Light Euro
pe B.V.
Energieweg 40, 3771 NA Barneveld.
Tel: 0342.400400, fax: 0342.400404.
Email:
fle@xs4all.nl,
Internet:
http://www.fibrelight.com.au

Weforma naderingsschakelaars
Door stootdemperspecialist Weforma
werd een omvangrijke reeks praktische naderingsschakelaars ontwikkeld.
Het kenmerkende voordeel van deze
schakelaars is dat ze gemakkelijk op iedere gewenste plaats te monteren

kelaar tevens als aanslagbegrenzer.
Bij de Weforma naderingschakelaars
mag de schakelstroom maximaal 200
mA bedragen, bij een bedrijfsspanning van 10-30 V DC. Door de fabri
kant is voorzien in een geïntegreerde
kortsluitbeveiliging en beveiliging te
gen verkeerde aansluiting. Normaliter
zijn de units PNP-schakelend, maar
desgewenst zijn de naderingsschake
laars ook leverbaar in NPN- of Namuruitvoering. De schakelaars zijn naar
keuze in steker-uitvoering dan wel met
vaste kabelaansluiting beschikbaar.
Voor speciale toepassingen behoort levering met PUR-aansluitkabel tot de
opties. Alle typen zijn geschikt om te
worden ingezet bij bedrijfstemperaturen van -25 ”C tot max. 75 °C, maar
zonodig is ook uitvoering voor hogere
temperaturen (tot +100 °C) mogelijk.
De technische specificaties van deze
naderingschakelaars zijn terug te vin
den in de uitgebreide industriestootdemper-catalogus van Weforma.
Informatie:
Pneu/tec B.V.,
Postbus 416,2130 AK Hoofddorp.
Tel: 023.5636611, fax: 023.5632465,
e-mail: pneutec@xs4all.nl, internet:
www.pneutec.nl
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Research Institutes:

Het project Inbiship

* MARIN, The Netherlands
* NEA, The Netherlands
* Versuchanstalt fur Binnenschiffbau Duis
burg, Germany

Symposium 'Binnenvaart in de 21ste eeuw'

symposium "Binnenvaart in de
21ste eeuw" in de Ahoy Rotter
dam de onderzoeksresultaten.

Een Europees consortium be
staande uit binnen vaartwerven,
m aritieme leveranciers, binnen
vaartondernemers, klassebureaus
en onderzoeksinstellingen heeft
de krachten gebundeld met als
doel een nieuw scheepsconcept in
de binnenvaart te introduceren.
Op zaterdag 14 november 1998
presenteerden de deelnemers in
het Inbiship-project tijdens het

o

De belangrijkste kenmerken van het
concept zijn lager brandstofverbruik, la
gere emissies en meer flexibiliteit bij het
opereren op de Europese vaarwegen,
met name waar het gaat om lage wa
terstanden. De daartoe gekozen techni
sche oplossing berust op diesel-elektrische
energieopwekking
en
voortstuwing door middel van Azipodroerpropellers.
De verkregen flexibiliteit bij het plaatsen
van de machinekamer in combinatie
met een geheel vernieuwde onderwatervorm hebben en groter laadruimvolume tot gevolg.
Een lagere weerstand en minder golfopwekking dragen bij tot betere presta
ties van Inbiship in vergelijking met
gangbare concepten.
Na een welkomstwoord van de voorzit
ter van de VNSI, de heer M.A. Busker
kreeg ir. B. Westerduin, de Directeur
Generaal Goederenvervoer het woord.

One man bridge system including databased
ship monitoring system
0 New huff design
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Maritime Manufacturers/Suppliers:
* ABB Industry Oy, Marine Division, Finland
* DEIF A/S, Denmark
* ABB Azipod Oy, Finland
* Fischcon Tradings Eng., The Nether
lands
* NEWAGE International, UK
* El-Marin 1 Göteborg AB, Sweden
* AB Volvo Penta, Sweden

\

Hij benadrukte de belangrijkheid van
het project ten aanzien van het milieu
alsmede uit het oogpunt van econo
mie. Dit is van bijzonder belang bij de
binnenvaart omdat deze schepen tus
sen de 50 en 80 jaar in de vaart blijven.
Daarnaast is een interessant punt dat
de internationale samenwerking een
belangrijk aspect vormt in dit project.
En het gaat het bedrijf uiteindelijk om:
wat kost het me en wat levert het op?

Inland Shipping Company:
* Chemgas, The Netherlands
Classification Societies:
* Bureau Veritas, France
* Germanischer Lloyd, Germany
* Lloyds’ Register, UK

0 Increased volume and payload capacity up to 30%
O Light ship structure design
0 Azipod' azimuthing electric propulsion drive
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Fig.2. Inbiship, con
tainer, droge la
ding/bulk en tank
schip.

-<s>
Mam switch board
Transformers
Distribution boards
El-Marine supply

Fig. 3. Principe diesäelektrische energie
voorziening.

Inland Shipyards:
* Scheepswerf Grave, The Netherlands
* Van Grevensteins’ Scheepswerf, The
Netherlands
* joh. v. Duijvendijk Scheepswerf, The
Netherlands
* Scheepswerf De Kaap, The Netherlands
* Gebr. Kooiman, The Netherlands
* Nieuwe Scheldewerven (NSW), Belgium
* Neue Ruhrorter Schiffswerft GmbH, Ger
many

VNSI
Boerhaavelaan 40, Postbus 138
2700 AC Zoetermeer.
Tel: 079.3531165, fax: 079.3531155.
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Anpod
ABB Azipod supply

De volgende spreker was ir. J.U. Brolsma van de Adviesdienst Verkeer en Ver
voer van Rijkswaterstaat.
Hij verklaarde wat de mogelijke toe
komstige klimaatveranderingen voor
gevolgen zouden hebben voor de bin
nenvaart. De meest waarschijnlijk ge
achte voorspelling is een toename van
2°C van de gemiddelde temperatuur
op de wereld in de komende eeuw. De
invloed van deze temperatuurstijging
op de waterstand in de Rijn komt er op

— I Q O Q O QO
jO Q~Ö"OQ Ö1
OOQQQÖ1

< ë>
Main generators
Ne wage supply

1

ÖQÖOQÖI
Mam engines
Volvo Penta supply

PMS
DEIF supply

neer dat de klimaatverandering zich zal
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Fig.4. Exploitatiemodel.
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0 Marine generating sets, each in individually sound insulated boxes
0 Cargo friendly design
0 New approach diesel electric propusion
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door lengte- en breedtematen vergro
ten, voor zover het vaargebied dat toe
staat.
Hierna kwamen diverse vertegenwoor
digers van reders, managers, bouwers
en consultants aan het woord die zowel
de wensen als de mogelijkheden be
lichtten. Wat opviel dat de binnenvaart
wat scheepsbouw en techniek betreft
zeer lang vrij conventioneel gebouwd
heeft, maar dat thans op velerlei gebied
aandacht wordt gegeven aan nieuwe
ontwikkelingen.
Alom werd gepleit voor flexibiliteit in de
voortstuwing, zodat ook bij lage water
standen snel en economisch kan wor
den gevaren. Daarbij hoort natuurlijk
een lichter schip dan nu gebruikelijk.
Een kritische analyse van de onder
houdskosten werd ook bepleit.
Wat de scheepsindeling betreft wordt
gekeken naar een vrije plaatsing van de
machinekamer en de mogelijk en wen

getoonde model was een prototype.
Op basis van meetgegevens die bin
nenkort beschikbaar komen uit het In
biship project kan door het model bere
kend worden wat de besparingen zijn
in kosten afhankelijk van het werkge
bied. De ondernemer is in staat om met
behulp van het model een verantwoor
de investeringsbeslissing te nemen bij
nieuwbouw van een schip. Bovendien
is binnen het model apart aandacht be
steed aan de milieubelasting. In de toe
komst zal de doorberekening van exter
ne kosten een belangrijk onderwerp
worden voor het transport. Het exploitatiemodel is zo ontwikkeld dat extra
heffingen in verband met milieubelas
ting doorberekend kunnen worden.
De projectcoördinatie wordt gedaan
door ir. M. Goldan van de VNSI. Het
projectvoorstel is ingediend en goedge
keurd door de Europese Commissie in
1997, Het project Inbiship startte in ja
nuari 1998.

selijkheid van plaatsing van het stuur
huis op het voorschip.
Als laatste spreker presenteerde de heer
Rosenbrand van het NEA een Exploitatiemodel Inbiship.
Door NEA is in het verleden een kostenmodel ontwikkeld voor de binnenvaart.
Dit kostenmodel werd met name toe
gepast in tariefsystemen.
In de nabije toekomst zal de binnen
vaart volledig geliberaliseerd zijn. Dit
betekent dat ondernemers meer kos
tenbewust moeten worden.
Voor het Inbiship Project is een exploitatiemodel ontwikkeld waarbij van de
expertise uit eerdere kostenmodellen
optimaal gebruik is gemaakt. Bij de ont
wikkeling van het model is met name
veel aandacht besteed aan de gebruiks
vriendelijkheid. Dit werd door middel
van een demonstratie getoond aan de
deelnemers van het symposium. Het
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De voorzitter van VNSI, de heer Bus-
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Door deze samenwerking en speciali

ker, noemt het een historisch moment

tacten onderhouden. Hierdoor kan
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BMT activiteiten betreffen advisering,

Wilt u kosteloos op de hoogte blijven

scholing, voorlichting en projecten.

van de nieuwste ontwikkelingen, cur
sussen, workshops en andere activitei

Enkele voorbeelden zijn:

ten;

Advisering:

Neem dan contact op met:

* Advies bij subsidie-aanvragen.
* Implementatie van Europese Richt

Zoetermeer.

lijnen Pleziervaartuigen.
* Millennium Problematiek Maritieme
Industrie.

Stichting BMT, Postbus 138, 2700 AC
Tel: 079.3531195, fax: 079.3531155.
E-mail: info@stichting-bmt.nl, internet:
www.stichting-bmt.nl
Contactpersoon: ir. P. 't Hart
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SWZ 99-01-01
Fatalities among the world's
merchant seafarers (1990-1994)
Nielsen, D.; Roberts, S.
Marine Policy (001902), 199901,
23/1, pg-71, nrpg-10, ta-4, ENG
This paper presents the findings of a
study into fatalities among seafarers
serving on board merchant vessels
worldwide. Statistics obtained from of
ficial maritime authorities are used to
provide a comparison of mortality
rates among seafarers in 19 different
national fleets, and to estimate the
number of seafaring lives lost at sea
worldwide. This study has the advan
tage of distinguishing between five
different causes of death at sea: deaths
through maritime disasters, occupa
tional accidents, illnesses, crewing per
sonnel missing at sea and suicides,
homicides and unexplained causes.
The findings are compared with those
of previous studies and with published
statistical information on casualties
worldwide. 0211410
SWZ 99-01-02
A new generation DP drillships,
the Gusto 10000 and Gusto P
10000
Schoonmade, W ; janse, W.;Lusthof,
ƒ.; Rietveldt, B.
Offshore Technology Conference,
OTC (076450), 199805, 4/8856, pg575, nrpg-11, ta-9, dr-5, ENG
In the early seventies, IHC Gusto Engi
neering developed the dynamic posi
tioned drillship "Pelican class" design,
with assistance from drilling operators
for the drilling package. The "Pelican"
design became the most widely used
design for DP drillships, with 10 units
built. For the new challenge of ultra
deep water, with water depths up to
10.000 ft, IHC Gusto Engineering de
veloped a new generation DP drill
ships. Two different designs were
made, a "pure" drillship, the Gusto
10000 and a drillship with extended
well testing capabilities, the Gusto P10000. A description of the designs,
the resulting motion characteristics
and the DP and operational capability
is given in this paper. 0630118;
0610410
SWZ 99-01-03
The assessment of ship hull
weight uncertainty
Ziha, K.; Mavric, I.; Maksimovic, 5.
PRADS (076775), 199809, pg-365,
nrpg-6, gr-2, ta-9, dr-1, ENG
The paper considers the assessment of
uncertainties of the ship hull steel
weight with respect to uncertainties of
built-in steel products. First, a general
JAN U AR I 1999 SCHIP»WERFd«ZEE
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procedure for worst-case approach
based on tolerances is presented. A re
view of tolerances on rolled plates and
sections provided for shipbuilding, ac
cording to the Classification Societies,
international standards as well as the
tolerances defined by the steelworks,
are given. Using tolerances of plates
and sections, the deviations of weights
of the hull, structural parts and sub
structures from the nominal weights
are assessed by application of the
worst-case approach. Additionally, the
influence of the geometrical tolerance
in production, like cutting, welding
and other workmanship, on the
weights of the ship huli has been
checked. 0120420; 0120421
SWZ 99-01-04
The Residual Fuel Detection (RFD) test: a vital component to
used engine oil analysis and en
gine condition monitoring
Reischman, P.T.
Intern. Congr. Combustion Engines/
CIMAC (070530), 199805, 7, pg1747, nrpg-8, gr-7, ph-2, ENG
Mobil has developed a unique
method to detect and quantify un
burned residual fuel in marine engine
oils based on electron spin resonance
(ESR) spectroscopy. This method of
analysis is called the Residual Fuel De
tection (RFD) Test. Key to the method
is the fact that ESR can distinguish un
burned fuel vanadium from combust
ed fuel vanadium. Over 200 used en
gine oil samples per day can now be
analyzed for unburned fuel contami
nation when incorporating an auto
mated ESR spectrometer with auto
sampler. This rapid test provides a vital!
component to used engine oil analysis
and condition monitoring, particularly
when deposits, high viscosity and/or
low TBN are concerns. This paper de
scribes the RFD test and the interpreta
tion of its results through simulated
studies and practical applications, par
ticularly those involving trend analysis.
0160162
SWZ 99-01-05
Is tonnage measurement still
necessary?
Albert, R.
PRADS (076775), 199809, pg-313,
nrpg-7, ta-1, ENG
With the unification of rules, at end of
the last century, gross and net ton
nage values were born, which was also
the end of levy of duty based on cargo
volume. This practice today acts as a
brake in the technical development of
several vessel types. For this reason
one must put the question "Is Ton
nage Measurement Still Necessary"?
0120323

SWZ 99-01-06
On the effect o f green water on
deck on the wave bending mo
ment
Wang, Z.; lensen, J.).; Xia,).
PRADS (076775), 199809, pg-239,
nrpg-7, gr-26, dr-1, ENG
The aim of this work is to investigate
whether green water on deck in se
vere sea states has a notable effect on
the maximum wave bending mo
ments. The analysis is carried out for
an SI 75 container ship for which re
sults from model experiments are
available. The static water head and a
momentum term, using an effective
relative motion calibrated with the
model tests, model the green water
load. The resulting loads are of the
same magnitude as the slamming
loads. The results show only a margi
nal influence of the green water load
on the maximum wave bending mo
ment, although the time signal may
vary rather significantly. The reason is
mainly the green water load being out
of phase with the peak values of the
bending moment. 0140112; 0140133
SWZ 99-01 -07
Investigation into the collapse
behaviour of Inland vessels
Meinken, A.; Schlüter, HJ.
PRADS (076775), 199809, pg-189,
nrpg-11, gr-3, ta-2, dr-10, ENG
Modern inland vessels are open-top
double-hull ships with an unusually
large aspect ratio, a shallow draught
and an extremely long cargo hold.
These ships have a very low bending
and torsional rigidity. Due to minor
collisions, grounding is shallow water,
corrosion and fatigue the state of the
ship structure changes appreciably in
course of time. These imperfections re
duce the stability and strength of the
structure. The safety against total col
lapse decreases. This paper shows the
results of a systematic investigation of
typical ship-constructions with the Finite-Element-Method
(FEM).
0140200; 0140300
SWZ 99-01-08
Autonomy, bureaucracy, profes
sionalism and accountability: a
transaction cost approach to
shipboard controls
Kowth, N.R.
Maritime Policy St Management
(001925), 199803, 25/1, pg-3, nrpg17, ta-3, ENG
In recent years, the shipping industry
has encountered severe competition,
technological change, and environ
mental and safety concerns. In order
to remain competitive, firms need to
review and redesign shipboard work.
A crucial aspect of these efforts is ship
board controls that define the extent
of autonomy and accountability of of-

Kopieen van de hier vermelde artikelen zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:
Maritiem Informatie Centrum
Meketweg 2, 2628 CD Detft
Tel: 015.2786663
Fax: 015.2786855
Bij bestelling van artikelen dienl u
het SWZ-nummer van het abstract
op te geven.
De bibliotheek van het Maritiem In
formatie Centrum/BTUD is geopend op werkdagen van 11.00 tot
16.00 uur.
ficers and crew. This study examines
four types of controls on board ships.
These are monitoring and autonomy,
outcome accountability, formalization
and professionalization. The study ap
plied transaction cost theory to test
eight hypotheses on board 16 ships in
two companies. 0250448; 0210810
SWZ 99-01-09
Logistics: the warehouse of the
future
Blacks tone, C.
Cargo
Systems
International
(001170), 199809, 25/9, pg-62,
nrpg-2, dr-3, ph-1, ENG
Speaking at the TOC 98 conference In
Antwerp back in May 1998, the au
thor, one of the Deloitte & Touche
Consulting Group, outlined his
thoughts on the way in which con
tainer terminal warehousing could
and should be designed, 0420241
SWZ 99-01-10
A computer-aided process for as
sessing the ability of shipyards
to use technological Innovation
Lannes, W.; Logan, J.W.; /ovanovlch,

K.
Journal of Ship Production (001492),
199808, 14/3, pg-214, nrpg-11, gr-2,
ta-1, dr-3, ENC
This paper details a prototype personal
computer based organizational evalu
ation system that allows a shipyard to
evaluate its potential for technological
innovation against a composite inno
vative organization. The system was
developed by a combination of meta
analysis of available literature, inter
views, and survey of shipbuilding in
dustry personnel. The system is de
signed for self use by organizational
members, and produces output that
serves as basis for dialogue about
changes necessary to increase the in
novative capacity of a shipbuilding or
ganization. Development and use of
the system is explained, and examples
of output from 2 field tests is present
ed, Further system development plans
are examined. 0320200
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Lippia en Luceria 60% vergroot
Vahali past ongebruikelijke methode toe
Scheepswerf ft M achinefabriek Vahali In G endt heeft vorig ja ar op een bijzondere w ijze de ladingtankinhoud
van de binnenvaartchem icaliëntankers Lippia en Luceria m et ruim 6 0 % vergroot.

Beide schepen zijn eigendom van Van
Ommeren Binnenvaart B.V. en werden
in 1992 door Vahali in samenwerking
met Bodewes Binnenvaart B.V. ge
bouwd. Zij zijn voorzien van een dub
bele bodem en een dubbele huid, me
ten 110 x 10,4 m en hadden een
laadvermogen van 2114 t bij een la
dingtankinhoud van 1972 m 3.
Moderne chemicaliën zijn lichter dan
voorheen en dus is voor een bepaald
laadvermogen nu een groter tankvolume nodig. Vergroting van de holte is
daarvoor de aangewezen oplossing.
Gelijktijdige vergroting van het laadver
mogen door verlenging en/of verbre
ding van de schepen (b.v. door een ge
heel nieuw tankgedeelte te bouwen)
kwam niet in aanmerking, daar de
schepen al de maximale lengte en
breedte hadden die in de binnenvaart
gebruikelijk zijn.
Om de gewenste tankinhoud te berei
ken moest de holte met 1,75 m wor
den vergroot. Hiervoor heeft Vahali een
methode gekozen die - voor zover be
kend - niet eerder in ons land is toege
past, namelijk het lossnijden en om
hoogbrengen van nagenoeg de gehele
tankconstructie boven de dubbele bo
dem. Tussen het onderste deel en het
omhoog gevijzelde deel zijn nieuwe
secties aangebracht, vooral zijtanksecties (huid, langsschot en tussenliggen
de verbanddelen) en stukken dwarsschot. In plaats van een 'verdieping' op
het schip te zetten is er dus een 'verdie
ping’ tussengevoegd.
De methode heeft twee grote voorde
len. In de eerste plaats worden de lei
dingen en installaties aan dek niet door
de ingreep beïnvloed. Verder behoeft
de staalconstructie van het omhoogge
brachte deel niet te worden verzwaard
voor de grotere hydrostatische druk in
de lading- en ballasttanks. Die hogere
druk geldt wel voor de constructie van
de nieuwe, laag in het schip aange
brachte secties, die in verband daarmee
iets zwaarder zijn uitgevoerd dan de
bovenliggende constructie.
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Fig. 1. De Lippia na de verbouwing (foto: Vahali).

De verbouwing is uitgevoerd op de
langshelling van de werf. Normaliter
hebben gehellingde schepen op de hel
ling een slagzij' van ongeveer 6°, over
eenkomend met de schuinte van de
helling. Voor het omhoog vijzelen van
het losgesneden deel was dit niet aan
vaardbaar en daarom is in de eerste
plaats het schip door de firma Van Seumeren met behulp van vijzels (op vier
posities onder het schip) horizontaal
gezet.

Het losbranden van het omhoog te
brengen deel kon niet geheel recht toe,
recht aan gebeuren. Wel konden over
het grootste deel van de lengte de zijtanks alsmede alle dwarsschotten vlak
boven de dubbele bodem worden
doorgesneden, maar in voor- en ach
terschip moesten de horizontale sne
den wat hoger worden gemaakt in ver
band met de scheepsvorm. Voor het
achterschip is dit in fig. 2 te zien, voor

Fig. 2. Op deze foto van het achterschip is de sprong in de langsscheepse snede te zien. De eerste
nieuwe sectie is al tussengevoegd (foto: Vahali).
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het voorschip in fig. 3 en 4. Fig. 3 iaat
verder zien dat in het voorschip ook de
snede door het dek met een sprong is
uitgevoerd. Een deel van het bovendek
in de zijde is als extra stringer in de zijtanks gehandhaafd. Het hoogteverschil
tussen het verhoogde bovendek en het
bestaande bovendek in voor- en achter
schip is overbrugd met een schuin ge
deelte, dat in fig. 1 duidelijk is te zien.
Het omhoog vijzelen van het losgesne
den deel werd - eveneens door de fir
ma Van Seumeren - uitgevoerd met
behulp van acht klimvijzels, vier in de
lengte en twee in de breedte. Zij wer
den onder de langsdragers van het bo
vendek aangebracht, op stapelingen
van Azobé balken van 60 x 10 x 10 cm
(te zien in fig. 5). In totaal moesten cir
ca 720 van deze balken onderdeks wor
den gebracht.
Het losgesneden deel werd 2 m om
hoog gevijzeld, 25 cm meer dan over
eenkomt met de holtevergroting, dit
om voldoende werkruimte voor het
plaatsen van de nieuwe secties te heb
ben.

vr m

v in

Na het plaatsen en aflassen van de
nieuwe secties werd het losgesneden
deel weer 25 cm naar beneden gevij
zeld, waarna ook de lassen tussen dit
deel en het onderliggende deel konden
worden gemaakt.
De tanks, die van normaal scheepsbouwstaal zijn gebouwd, zijn in hun
geheel opnieuw geconserveerd.
Verdere werkzaamheden omvatten o.a.
het vervangen van de bestaande ladingpompen aan dek (schroefspindelpompen) door Marflex deepwellpompen (toegeleverd door de rederij).
Door de verbouwing is de holte van de
schepen toegenomen van 3,25 tot
5,00 m en de ladingtankinhoud van
1972 tot 3250 mJ.
De verbouwing werd uitgevoerd onder
toezicht van Bureau Veritas.

Fig. 3 (boven). De tekening toont hoe het bo
vendek in het voorschip is doorgesneden en
welke delen (gearceerd) zijn verwijderd.
Fig. 4 (midden). Het voorschip na het vijzelen;
geheel links zijn de sprongen in de sneden in de
zijtanks en aan dek te onderscheiden (foto: Vahali).
Fig. 5 (onder). Links op de foto is de ondersteu
ning van het opgevijzelde scheepsdeel te zien
(foto: Vahali).
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Onderzoek Nederland Maritiem Land
Concurrentievoordeel door omvang maritieme cluster

De economische betekenis van de Ne
derlandse maritieme cluster is veel gro
ter dan tot voor kort werd aangeno
men. Dat blijkt uit de eerste
economische impactstudies van de
Stichting Nederland Maritiem Land.
"Nederland heeft met haar zeer com
plete, omvangrijke en hoogwaardige
maritieme cluster in de wereld een con
currentievoordeel",
zei
voorzitter
prof.dr.ir. N. Wijnolst eind november
bij de presentatie van de studies naar
de scheepsbouw en de offshore.

Fig. I. De Nederland
se scheepsbouw
biedt werk aan io'n
19.000 personen en
is goed voor een ont
zet van 6,8 miljard
gulden.

De Stichting Nederland Maritiem Land
werkt voor de gehele maritieme cluster:
zeescheepvaart, scheepsbouw, offsho
re, binnenvaart, waterbouw, havens,
maritieme dienstverlening, zeevisvaart,
Koninklijke Marine, jachtbouw en recreatievaart. Samen met de branche-organisaties richt de stichting zich op de ver
betering van het maritieme beleid in
Nederland en op de verbetering van
het imago van de cluster. Verder houdt
de stichting zich bezig met het verster
ken van de internationale maritieme
centrumfunctie van Nederland.
Sinds een jaar werkt Nederland Mari
tiem Land aan studies naar de econo
mische impact van elk van de tien sec
toren uit de maritieme cluster. In
november werden de eerste twee over
scheepsbouw inclusief maritieme toele-

veringsindustrie en offshore gepubli
ceerd. In januari zullen die over de bin
nenvaart en de waterbouw verschijnen.
Vervolgens komen de zeescheepvaart,
maritieme dienstverlening, Koninklijke
Marine, jachtbouw en recreatievaart,
en zeevisserij aan bod. In maart 1999
zal de dusterstudie compleet zijn.
Spectaculair belang
De resultaten van de studies naar de
eerste vier van de tien sectoren die sa
men de maritieme cluster vormen, te
weten scheepsbouw, offshore, binnen
vaart en waterbouw, zijn volgens prof.
N. Wijnolst, voorzitter van Nederland
Maritiem Land, verrassend. "Deze vier
hebben een veel grotere omzet, toege
voegde waarde, werkgelegenheid en
terugvloei naar de overheid dan tot
voor kort voor mogelijk werd gehou
den. De totale - directe en indirecte productie van de vier sectoren be
draagt 22,5 miljard gulden en hun tota
le toegevoegde waarde is 9 miljard.
Daarvan vloeit 3,5 miljard terug naar de
overheid. Deze sectoren geven samen
84.500 personen werk." Dit beeld zal
volgens Wijnolst nog spectaculairder
worden als daarbij de cijfers van de zee
scheepvaart, havens, maritieme dienst
verlening, Koninklijke Marine, jacht
bouw en recreatievaart, en zeevisserij
zullen worden opgeteld.

"De eerste resultaten van de studie be
vestigen de stelling dat het maritieme
cluster in Nederland een grote econo
mische betekenis heeft", zegt Wijnolst.
'Tevens wordt duidelijk dat Nederland
daarin uniek is. Geen enkel land ter we
reld heeft een zo breed en hoogwaar
dig maritiem cluster." Nederland heeft
daardoor als land een concurrentie
voordeel, dat volgens Wijnolst verder
uitgebuit moet worden "door middel
van het gericht slechten van barrières
en het ontwikkelen van maritiem clus
terbeleid tezamen met de overheid."
Scheepsbouw besteedt veel uit
"De economische impactstudie van de
scheepsbouw en de maritieme toeleveringsindustrie toont aan, dat het econo
misch belang van deze sector ruim
40% groter is dan tot voor kort werd
aangenomen", vertelt prof. Wijnolst.
"Dit wordt met name verklaard door
het toegenomen belang van de mari
tieme toeleveringsindustrie." Hij legt
uit, dat de scheepsbouw een metamor
fose heeft ondergaan, waarbij het ac
cent meer op toelevering en assembla
ge is komen te liggen. Slechts 18% van
de toegevoegde waarde wordt nog op
de werf gerealiseerd; de rest bij de toe
leveranciers. "Door de verregaande uit
besteding is in de scheepsbouw een
grote flexibiliteit ontstaan, die heeft ge
resulteerd in een toenemende winstge
vendheid", aldus Wijnolst.
Uit de studie blijkt, dat de indirecte eco
nomische betekenis van de scheeps
bouw groot is: zij genereert 70% van
haar omzet bij haar eigen toeleveran
ciers. Voor de indirecte werkgelegen
heid bedraagt dit zelfs 90% . In totaal
gaat het om werk voor zo'n 19.000 per
sonen, een omzet van 6,8 miljard gul
den en een toegevoegde waarde van 2
miljard gulden.
De winstgevendheid blijkt het grootst
bij werven die zich toeleggen op spe
cialistisch werk en waar men zich sterk
onderscheidt van de buitenlandse con
currentie.
"De scheepvaart is natuurlijk verweven
met de zeescheepvaart, maar heel inte
ressant is ook de binding met de bin-
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ders ver onder de
kostprijs, zou addi
tionele steunmaat
regelen van de Ne
derlandse overheid
thans rechtvaardi
gen."

Fig.2. De Nederland
se offshore-industrie
geeft ruim 19.000
mensen werk en ge
nereert een omzet
van 5,6 miljard gul
den.

nënvaart", constateert prof. Wijnolst.
Twintig procent van de schepen die op
Nederlandse werven worden gebouw,
zijn binnenvaartschepen. De sector
'bouw van binnenvaartschepen' is suc
cesvol door innovatie. De sector 'grote
jachtbouw’, die schepen bouwt die van
alle luxe en gemakken zijn voorzien,
maakt zelfs een ongekende bloei door.
Oneigenlijke concurrentie
Een minpunt voor de scheepsbouw is
blijkens de studie het gebrek aan ge
schoold technische personeel. Vooral
lager geschoold technisch personeel is
moeilijk te vinden, maar ook hoger ge
schoold personeel is schaars. Volgens
het onderzoek zijn er drie knelpunten:
te weinig kandidaten, diegenen die
zich aanmelden, hebben vaak te weinig
ervaring en hun opleiding sluit in veel
gevallen niet aan op de wensen van het
bedrijf.
Een punt van zorg voor de scheeps
bouw is de oneigenlijke concurrentie
vanuit het buitenland. De subsidies die
daar aan de scheepsbouw worden ge
geven hebben een sterke invloed op
het concurrerend vermogen en de
winstgevendheid van de Nederlandse
bedrijven. "Nederland heeft het laagste
steunregime van de wereld1', consta
teert prof. Wijnolst. "De grootste be
dreiging is nog steeds de steun in de
landen van de OECD. Het massale mis
bruik van IMF-gelden door Zuid-Koreaanse werven voor het kopen van or
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Offshore verrast
door belang
"Een grote verras
sing", noemt prof.
Wijnolst de uit
komst uit de im
pactstudie van de
offshore-industrie,
dat deze sector na
de haven de groot
ste binnen de ma
ritieme cluster is.
"Het
maritieme
deel van de offsho
re-industrie blijkt
aanzienlijk groter
te zijn dan tot nu
toe werd aangeno
men", zegt hij. "De
toegevoegde
waarde blijkt zelfs
80% hoger te zijn
dan die van de
scheepsbouw en
de maritieme toeleveringsindustrie, en
nog veel hoger dan die van de binnen
vaart en de waterbouw."
Blijkens de studie, die de Stichting Ne
derland Maritiem Land in samenwer
king met de branchevereniging IRO
heeft laten uitvoeren, genereert de
branche een omzet van 5,6 miljard gul
den. Daarvan is ruim 2 miljard toege
voegde waarde. Indirect komt daar nog
eens 3,5 miljard bij, waarvan de helft
toegevoegde waarde. De offshore-in
dustrie biedt ruim 19.000 mensen
werk; de toeleveranciers aan nog eens

16. 000.
De gemiddelde omzet in de offshoresector ligt met ƒ 306.000 per hoofd
ruim boven het Nederlandse gemiddel
de van ƒ 225.000. Dit is vooral het ge
val in de deelsector exploratie en bo
ring. De deelsector constructie en
installatie levert de grootste bijdrage
aan de indirecte werkgelegenheid.
Markten openbreken
Evenals in de scheepsbouw blijkt het
moeilijk technisch opgeleide mensen
voor de offshore te krijgen. De belang
rijkste reden daarvan zou het (onte
rechte) slechte imago van het werk in
de offshore als vies en zwaar zijn. Kandi
daten voor vacatures hebben vaak on
voldoende werkervaring of niet de juis
te opleiding.
In de studie wordt geconstateerd, dat
door het afnemen van de reserves op

het Nederlandse deel van het continen
tale plat de thuismarkt voor de branche
zal teruglopen. Om dit te compenseren
zal de offshore zich nog sterker op de
export moeten richten dan nu het ge
val is met 70% van de omzet. Daarbij
loopt de sector wel tegen de buiten
landse concurrentie aan. "Die concur
rentie is in de offshore dichter bij huis,
met name in het Verenigd Koninkrijk en
Noorwegen, die hun lokale industrie af
schermen", zegt prof. Wijnolst. "Die
markten moeten opgebroken worden
om voor de Nederlandse offshore een
faire toegang te creëren." De Neder
landse overheid kan hierbij helpen door
een 'level playing field' te bevorderen'.
Wijnolst: "Gezien de omvang en het
hoge exportaandeel zou het versterken
van de offshore-sector een prioriteit in
het maritieme clusterbeleid moeten
krijgen.
Identiteit van de cluster
De reeks economische impact studies
moeten de basis leggen van een nieuw
beleid voor de maritieme cluster, waar
voor na de zomer van 1999 aanbevelin
gen zullen volgen. "De inzet van het be
stuur van Nederland Maritiem Land is,
de kracht van de maritieme cluster te
versterken en de onderlinge relaties tus
sen de sectoren krachtiger te maken",
zegt voorzitter Wijnolst. "We moeten
zorgen voor maatregelen die niet te im
iteren zijn, dus niet zoals onze fiscale re
geling voor de zeescheepvaart die door
België is overgenomen. Daarvoor moet
je de potentie van de cluster weten.
Zo’n dusterbrede studie is nog nergens
gedaan. |e maakt daarmee zichtbaar
hoe de sectoren onderling afhankelijk
zijn om hen op die manier te bewegen
tot meer samenwerking, je creëert
meer eenheid en een gemeenschappe
lijke identiteit binnen de maritieme
cluster."

Verbetering imago
De meeste Nederlanders weten niets van
de maritieme sectoren. Een van de ge
volgen daarvan is de schaarste aan ge
schoold personeel. De Stichting Neder
land Maritiem Land wil daarom de
bekendheid en het imago van deze sec
toren verbeteren.
Op initiatief van de stichting worden be
gin 1999 op de televisie twee series ver
toond waarin op een informatieve ma
nier aandacht wordt besteed aan de
verschillende maritieme sectoren en acti
viteiten. De brancheverenigingen partici
peren in een serie van acht actuele Teleac/NOT-programma'5, terwijl de
bedrijven uit de maritieme sectoren deel
nemen in een dertiendelige documentai
re van de EO.
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POMEROL

W C Ysselwerf heeft op 30 september
de chemiealiëntanker Tour Pomerol,
bouwnummer 271, opgeleverd aan
de Franse rederij Tankafrica S.A. Het is
het vierde schip dat de Ysselwerf voor
deze opdrachtgever heeft gebouwd.
Het vorige schip was de Tour Margaux, zie SWZ 3-93, blz. 111. De Tour
Pomerol verschilt daarvan echter in
verscheidene opzichten. De Tour Po
merol is volledig dubbelwandig, waar
bij de Tour Margaux de zijtanks nog
aan de huid grensden. Beide schepen
hebben als bijzonderheid dat zij een
tussendek hebben, met als voordeel
dat de verbanddelen op het tankdek
en de zich daar bevindende leidingen
en installaties niet aan weer en wind
zijn blootgesteld. Op de Tour Margaux bevond dit tussendek zich echter
alleen boven de middentanks, op de
Tour Pomerol strekt het zich over de
volle breedte uit. Verdere verschillen
zijn dat op de Tour Pomerol alle ladingtanks van deepwell pompen zijn
voorzien, op de Tour Margaux alleen
de middentanks. Verder zijn de voortstuwingsinstallaties van beide schepen
geheel verschillend,
De indeling van de romp onder het
tussendek is:
- Voorpiek voor waterballast.
- Dleptanks (SB en BB) voor brand
stof, met onderin de dwarsschroefruimte.
- Kofferdam.
- Ladlnggedeelte.
- Kofferdam.
- Machinekamer.
- Achterpiek.
Het ladinggedeelte is in 31 ladinglanks onderverdeeld: voorin 2 x 2
tanks, vervolgens 7 x 3 tanks en ten
slotte achterin 3 x 2 tanks. Het voorste
paar tanks kan worden gebruikt voor
het vervoer van melasse of latex en is
daarom door een extra kofferdam van
de overige ladingtanks gescheiden. De
vijfde van de zeven middentanks kan
als sloptank worden gebruikt.
De hoogte van de dubbele bodem is
13S0 mm, de afstand van de langsschotten van de zijtanks is 8335 mm
uit hart schip.
De zijtanks en dubbelebodemtanks
rond het ladinggedeelte zijn alle voor
waterballast bestemd. Zij zijn in de
lengte in acht (stel) tanks onderver
deeld: de tweede van voren is U-vormig, alle overige tanks zijn L-vormig.
Het achterste stel is bestemd voor zoet
ballastwater, dat wordt gebruikt voor
het spoelen van tanks en ladingsysteem.
In de machinekamer is het tussendek
iets verlaagd en eronder bevindt zich
een tweede tussendek.
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Op het boventussendek ligt op hart
schip de machinecontrolekamer, aan
SB in een afgesloten ruimte de powerpacks en daarachter de schuimtank;
aan BB de brandstofsettlingtank, twee
dagtanks voor brandstof boven elkaar
en twee dagtanks voor gasolie; daar
achter de machinekamerwerkplaats.
Geheel achterop dit tussendek bevin
den zich de stuurmachinekamer en
daarnaast diverse bergplaatsen.
Onder het boventussendek zijn aan de
voorkant in de zijden tot aan de tanktop brandstoftanks geplaatst. Die aan
BB is kleiner dan aan SB, omdat aan BB
onder het ondertussendek een vuilolietank is aangebracht. Op het onder
tussendek liggen achter de BB brand
stoftank een vuilwatertank en een
smeerolietank.
In de dubbele bodem onder de ma
chinekamer zijn tanks ondergebracht
voor gasolie, lekolie en thermische
olie, alsmede de zee-inlaatkasten.
In de achterpiek liggen tussen boven
en ondertussendek voorin twee gas
olietanks en achterin twee drinkwatertanks, met daartussen een kofferdam.
Onder het ondertussendek is de ach
terpiek void.

Algemene gegevens
Hoofdafmetingen:
Lengte o.a.
Lengte 1.1.
Breedte o.a.
Breedte mal
Holte bovendek
Holte tussendek
Zomerdiepgang mal
Draagvermogen
Gross tonnage

119,99 m.
114,00 m.
19.50 m.
19,25 m.
13,00 m.
10.50 m.
8,30 m.
10.379 t.
7.274 .

Verdere regels, o.a.:
Suezkanaal, Panamakanaal, Kielerkanaal, USCG, St. Lawrence Seaway
(gedeeltelijk).

Ladingafsluiters:
Westad vlinderkleppen, in de droplines op afstand bediend, bij de pom
pen en het manifold handbediend.

Tankinhouden (98%):
Zware olie
Gasolie
Smeerolie
Thermische olie
Vuile olie
Drinkwater
Vuilwater
Waterballast
waarvan zoetwater

Ladingverwarming:
heet water door r.v.s. spiralen;
2 x Bloksma heater (th. olie > water),
2200 kW;
2 x Azcue heetwatercirculatiepomp,
200 m3/h bij 5 bar;
heaters en pompen opgesteld op
tussendek, spt. 35-40, SB.

958.8 m3.
153.9 m3.
23,0 m3.
3,9 m3.
34,4 m3.
167,0 m3.
20,2 m 3.

3822,0 m3,
275.9 m3.

Ladingsystemen
Ladingtanks: geheel van C.L.1 duplex
roestvrij staal grade Uranus W 45 N.
Tankinhouden variëren van 127,5
tot 733,4 m3;
middentanks (IM OI)
3.660,8 m3;
zijtanks (IM OII)
6.842,1 m3;
totale tankinhoud
10.502,8 m3.
Tankhoofden reiken tot boven bo
vendek, coaminghoogte 3320 mm.
Ladingpompen:
hydraulisch aangedreven Framo
deepwell pompen,
8 x 200 m3/h bij 100 m;
23 x 120 m3/h bij 110 m;
1 x 200 m3/h bij 8 bar, boosterpomp bij manifold;
1 x 70 m3/h bij 70 m, draagbaar;
1 x 150 m3/h bij 45 m, draagbaar,
voor latex.
Maximale loscapaciteit 900 m3/h.
Powerpacks:
3 x elektrisch aangedreven, 165 kW;
1 x jockey pomp voor handhaven
druk in hydraulisch systeem.

Snelheid:
Proeftochtsnelheid 15,2 kn op 8,30
m diepgang, bij 100% m.c.r. en
15%diensttoeslag.

Stripping:
elke pomp voorzien van aparte strippingleiding, voor leegblazen sys
teem met lucht of stikstof.

Klasse:
Bureau Veritas: I 3/3 E, * Oil TankerChemical Tanker ESP, Deep Sea,
* AUT-MS/Port, CNC 1, * MACH,
* Boilers.

Ladingleidingen:
elke pomp heeft een eigen leiding
naar het manifold en daar een eigen
crossover.

Inertgasinstallatie:
14 flessen stikstof (50 liter, 200 bar),
opgesteld op tussendek, spt. 37-41,
BB, voor suppleren stikstof boven la
ding ('padding') en spoelen van la
dingpompen en -leidingen ('purging').
Tankventilatie:
31 xPres-Vac P/V kleppen, openen
bij 2000 mmwk c.g. -350 mm.
1 x Sailor/Novenco ventilator in
voorschip, 20.000 m 3/h bij 500
Pa.
Ventilatie tussendek:
2 x Sailor/Novenco afzuigventilator, axiaal type, 43.500 m3/h bij
400 Pa, in ventilatiekokers
spt. 121; aanvoer via kokers spt.
45.
Tankwasinstallatie:
2 x waswatertank, 23 m3, op tus
sendek, spant 47-51;
56 x Toftejorg vaste tankwasmachines met 2 nozzles;
6 x Toftejorg draagbare tankwasmachines;
en op tussendek in machinekamer:
1 x Bloksma heater (th. olie > wa
ter), 3950 kW;
1 x Azcue tankwaspomp, 70 m3/h
bij 11 bar,
verder voor reinigen met stoom:
1 x Bertrams Konus stoomgenera
tor, 2530 kg/h bij 6 bar.
Pompen, ladingleidingen en -afsluiters,
dampretourieidingen, P/V kleppen, verwarmingsspiralen en verdere appenda
ges in roestvrij staal.
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Slangenkraan,
Normanne,
hydro/elektrisch,
SWL 2 1op 21 m, 4 1op 11 m.

Machinekamersystemen
Hoofdmotor:
Wärtsilä NSD 8L38, 5280 kW, 600
tpm.
Koppeling:
Vulkan RATO S C3637.1/2100.
Tandwielkast:
Wärtsilä NSD SV 8S0-P 530, reductie
600:137.
Schroef:
Wärtsilä NSD, vier verstelbare high
skew bladen, diameter 4750 mm,
137 tpm.
Asgenerator:
Leroy Somer 875 kVA, 3 x 440 V, 60
Hz, cos.phi 0,8; aangedreven door
PTO op tandwielkast via Vulkan flexi
bele koppeling.
Generatorsets (op ondertussendek):
2 x Mitsubishi S6R-MPTA motor,
570 kW, 1800 tpm met Leroy
Somer generator 675 kVA.
Haven/noodset (op sloependek naast
schacht):
1 x Mitsubishi S6B-MPTA motor,
246 kW, 1800 tpm met Leroy
Somer generator 285 kVA.
Warmtevoorziening:
Thermische olie systeem voor alle
doeleinden.
2 x Bertrams Konus oliegestookte ke
tel, 2000 kW.
1 x Bertrams Konus uitlaatgassenke
tel, 981 kW.
2xAllweiler circulatiepomp th. olie,
40 rnVh bij 65 m.
1 xexpansietank, 2500 liter (aange
bracht tegen voorkant schoor
steen).

Pompen (niet volledig):
3xLeistrïtz brandstoftrimpomp, 32
m3/h bij 5 bar (een in dwarsschroefruimte).
2 x Leistritz boosterpomp zware olie,
1.98 rnVh bij 5,5 bar.
2 x Leistritz circulatiepomp zware olie,
4.98 mVh bij 3 bar.
1 x Leistritz stand-by smeeroliepomp,
134 m!/h bij 8 bar.
1 x Mohno studgepomp, 10 m’/h bij
4 bar.
2 x Azcue reserve koelwaterpomp (HT
resp, LT), 112 m3/h bij 3,6 bar.
2 x Azcue koelwaterpomp, 263 m3/h
bij 3 bar.
2 x Azcue algemene dienst pomp,
175 m!/h bij 2,4 bar of 87,5 m3/h
bij 10 bar.
1 x Azcue lens/brandbluspomp 48
rnVh bij 5 bar of 58 m3/h bij 2,5
bar
Verdere werktuigen (niet volledig):
2 x Alfa Laval zware olie separator,
5600 l/h,
1 x Alfa Laval dieselolieseparator,
1700 l/h.
1 xAlfa Laval smeerolieseparator,
2150 l/h.
1 x Facet lenswaterreiniger, 1 m3/h.
2 x Atlas Copco startluchtcompressor,
47,2 rnVh bij 30 bar.
1 x Atlas Copco werkluchtcompressor, 6,12 mJ/h bij 9,1 bar.
1 xAlfa Laval zoetwatermaker, 22
m3/dag.
1 x Hamworthy/Facet sewage instal
latie.
1 x Golar incinerator, sludge 65
liter/h; vast afva! 400 liter per
charge.
1 x hogedrukreinigingsinstallatie,
34,6 liter/min., 160 bar.
In achterkofferdam:
2 x Azcue ballastpomp, 250 m3/h bij
20 bar.

Uitrusting
Stuurgerei:
Roer. Bot-Groningen vrijhangend ba
lansroer, 17 m2,
Stuurmachine: Tenfjord draaivleugeltype, 2 x 44°.
Dwarsschroef: KaMeWa, vier verstel
bare bfaden, diameter 1300 mm, 467
tpm, stuwkracht 69 kN, aangedreven
door 500 kW Leroy Somer elektromo
tor, 1800 tpm.
Anker- en meergerei:
Voorschip: 2 x 3780 kg HHP Spek an
ker met in totaal 522,5 m ketting van
48 mm; behandeld door 2 x elektro
hydraulische Ten Hom lier met elk
een nestenschijf, een trommel en een
verhaalkop.
Achterschip: 2 x elektro-hydraulische
Ten Hom lier met elk een trommel en
een verhaalkop.
Trekkracht op trommels: 75 kN bij 10
m/min.
Brandbestrijding:
Detectie apparatuur: Alewijnse.
Unitor COj-systeem (48 flessen) voor
machinekamer; C 0 2- kamer op bo
vendek naast schoorsteen.
Unitor CO,-systeem (een fies) voor
verfhut.
Unitorschuimsysteem vooraan dek:
- schuimtank, GRP, 6000 I;
- schuimpomp, 11,1 m’ /h bij 11 bar;
- zes monitors, 3080 l/min. bij 6 bar,
werplengte > 36 m, gevoed door al
gemene dienst pompen.
Brandbluspompen:
- zie algemene dienst pompen en
lenspomp;
- Azcue noodbluspomp op voor
schip, 46 rnVh bij 5 bar.

Reddingmiddelen:
1 x Fassmer vrije val reddingbootinstallatie; boot van GRP, voor 20
personen; met sproë-installatie.
1 x Normarine kraan, 4,5 t op max.
11,4 m, voor vrij val boot en res
cue boot.
1 x Marin Assist rescue boot, 6 perso
nen.
2 x Marin Assist opblaasbaar vlot, 20
personen; BB vlot met Schat SRR
davit
1 x Marin Assist opblaasbaar vlot, 6
personen, op voorschip (achter
golfbreker).
Navigatie- en communicatie-apparatuur geleverd door Alphatron: als ge
bruikelijk op dit type schip.

Accommodatie
Brugdek: stuurhuis met radiohoek en
toilet; erachter fankamer.
Kapiteinsdek: suite kapitein in het
front; daarachter aan SB twee officiershutten en aan BB officiershut en
suite HWTK; toilet op gang.
Sloependek: aan SB twee officiershutten en twee bemanningshutten; aan
BB drie offlciershutten en een bemanningshut; in het front op hart schip
hutten voor kok en steward; aan ach
terzijde op hart schip een tweeper
soons bemanningshut en daarvoor
de wasserij. Achter de accommodatie:
aan SB een bergplaats, aan BB de
noodgeneratorkamer.
Bovendek: in het front ladingcontrolekamer op hart schip, met daarnaast
kantoor (SB) en hospitaal (BB); dwarsoverlopende gang met toilet; vervol
gens kombuis op hart schip, met
daarnaast mess bemanning (SB) en
mess officieren (BB) en erachter de
proviandruimen. Naast de schacht
aan SB toilet, kantoor en bergplaats,
aan BB de C 0 2-kamer.

I v e r s e it

Milieuprijs voor FINA
Biologisch afbreekbaar smeervet
In het vorige nummer van "Schip en
Werf de Zee" maakten wij melding
van het winnen van de "Milieuprijs
voor de Scheepvaart" door FINA.
Hieronder volgt een nader bericht met
een productomschrijving.
Oliemaatschappij Fina heeft de Milieu
prijs voor de Scheepvaart '98 gewon
nen. Deze belangrijke groene’ trofee
werd toegekend voor het nieuwe bio
logisch afbreekbare smeervet BioMerkan RS. De prijs werd 10 oktober in
Groningen door minister Tineke Nete
lenbos van Verkeer en Waterstaat
overhandigd aan directeur Frans
Theuns van Fina Scheepvaart.
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Fina Scheepvaart sleepte de prijs op
merkelijk genoeg in de wacht nog
voor de officiële marktintroductie van
BioMerkan RS, medio november. Het
afgelopen jaar heeft dit baanbrekende
smeervet zich tijdens intensieve prak
tijktests echter zo overtuigend bewe
zen dat de vakjury de hoge onder
scheiding zonder aarzelen heeft toe
gekend.
Fina BioMerkan RS behaalde tevens de
belangrijke 'Blaue Engel' goedkeuring,
als eerste smeervet in zijn soort dat aan
de strengste milieu-eisen voldoet.
BioMerkan RS is speciaal door Fina
ontwikkeld voor gebruik in situaties
waarin het vet in contact kan komen
met (grond)water, zoals in schroefas

kokers en roerkoningen van schepen
omdat het het milieu niet vervuild.
Daarnaast kan BioMerkan RS bijvoor
beeld worden gebruikt in waterbouw
kundige kunstwerken.

In 21 dagen afbreekbaar naar 0 %
BioMerkan RS is samengesteld op ba
sis van raapzaadolie. Daardoor smeert
het niet alleen beter, maar is het ook
veel sneller afbreekbaar dan bestaande
vetten als het in contact komt met wa
ter. In 21 dagen, nadat het is vrij geko
men in het water, wordt BioMerkan
RS biologisch naar 0 % afgebroken.
Daarnaast is BioMerkan RS:
- aanzienlijk duurzamer in gebruik
doordat het niet wegwast;
- aanzienlijk zuiniger in verbruik - da
ling met ca. 25 % is mogelijk;
- beter tegen slijtage dankzij langdu
riger optimale werking;

- vrij van giftige toevoegingen;
- bijzonder goed houdbaar, ook bij
langduriger opslag;
- uitstekend mengbaar met niet bio
logisch afbreekbare vetten - een
voudig overstappen op BioMerkan
RS;
- direct toepasbaar, dus zonder in
vesteringen in nieuwe smeersystemen.

Maar ook: goedkoper dankzij la
ger verbruik en minder slijtage
Het hoogwaardige BioMerkan RS ver
laagt bovendien de kosten. Want wel
iswaar is de prijs per hoeveelheid ho
ger dan bij conventionele smeervetten, maar dankzij het lagere verbruik
en de effectievere werking zijn op jaar
basis voor schippers flinke besparin
gen mogelijk.
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HI-PRES AIRCONDITIONING

HEATING AND VENTILATION
FOR
MARINE AND OFFSHORE
Design, delivery of complete heating,
ventilation and airconditioning plants.
Delivery of fans, unit heaters, weather hoods
and accessories.

PROGRAM M
W IN EL B.V.
e Tank vent c h e c k va lv e s
e Ventilat lion c o w ls , p re ssu re v a c u u m v alve»
a W atertight d oo rs
a Hyd raulic watertight adding d o o m
e S h ell d oo rs
e S c u p p e r s , nam e a rreste ra a n d d e c * c a p s

B - V IN D U S T R IE T E C H N IK Qm bM
• S .m p te *- C o m p a c t-S e a ls
• S im p te *-C o m p a c t-F h-i s t a M m r a
• S im p le « C o m p a c t S teanm g g e a r«
• Sim ple*.-C o m p a c t-B a a o o o s
• C a r b o n p w rv M a c h a rc .il S e a t»
• C o n tra * -B u lk h e a d te a ls
• S te m tu b« a n d atem tu b a b u sh e s
• T u rtxrio -S ap arato ra
N EUEN FELD ER
M A S C H IN E N F A B R IK G m b H
« S hi per ânes

M EQ ATO R Ltd
e P u m p s a n d H yd ro p h o re a yste m a
M E R O K M ARINE

A P P A R A TEB A U S A L Z K O T T E N Gm bH
e S e w a g e treatm ent planta
DEC KM A HA M BU R Q Gm bH
e Oil co n tan t m e ie rs
e Tank er Debatte stin g m onitor
TAN KS YSTE M SA
e Her m et re U llag e. T em p eratu re a nd
inte rface d etec to rs
e H e rm etic d e c k v a lv e s a n d lo ad sam p lers

M O H R H E B E T E C H N IK G m bH

T EK N O T H E R M A S
e M arin a refrigeration
W E A R D A L E S T E E L (W oUinghem) Lt d.
e S teal c a s tin g s and steel fab ricatio n s

S O T E C O IN TE R N A T IO N A L S .R.L.
e S p a re p a rts lo r o il-purifiers

NOVENCO B.V.
Bergweg-Zuidl 115

W . S A N D E R F E R T IQ U N G G m bH
e Va lve s and fittings

2661 CS BERGSCHENHOEK
HOLLAND

\

D E L IV E R Y

J E T S V A C U U M AS
e V a c u u m toilet sy s t e m s

Telephone :+31 10 524 243(1
Telefax
: +31 10 524 24 31
E-mail
: info@novenco.nl

Y [Ï3 [L ®

T e c h n isch B u r e a u

U IT T E N B O O A A R T

E U C A R O BU N TM ETA LL Gm bH
e C uniter pi p e a a n d fittings
RAM S C H IFFSIS O LIER U N G UNO A U SBA U OmtoH
e A cco m m od atio n s y ste m an d w et units
M A SC H IN EN FA BR IK B R Ö H L GmbH
e D eckm ach in e ry
e S hiplifts a n d slipw ay w in ch e s

S e in h u is w a c h t e r 1 - 3 0 3 4 K H R o tte r d a m
T e l.: 010 - 411 4 « 14 - P M 0 10 - 4 1 4 10 04
E -m a ll: T B U O b v lb u .d e m o n .n l

YVC: Uw flexibele en betrouwbare partner voor maritieme projecten.

IS .

(tel. 0 10-4595100; fax 0 10-4585136)

Nieuwbouw van speciaal-schepen zoals visserij-fabrieksschepen,
chemicaliëntankers en offshore schepen

Y V C Bolnes Dockyard:

Reparatie en verbouwingen van zee- en binnenvaartschepen

YVCYsselw erf:

(tel 0 10-4799799; fax 0 10-4793760)

Y V C Mercurex:
(tel. 0 10-4793988; fax 0 10-4821897)

O ntwerp en bouw van geluiddempers.
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Tabel 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(1 )
(2 )
(5 )
(3 )
(4 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(12)
(13)
(11)
(10)
(16)
(15)
(14)
(18)
(17)
(19)
(20)

japan
Zuid Korea
Italië
Duitsland
China
Nederland
Spanje
Finland
Polen
Roemenië
Frankrijk
Kroatië
Taiwan
Denemarken
Noorwegen
USA
Rusland
Oekraine

Turkije
Indonesië

Wereld

Tabel 2

O pd rachten

Orderportefeuille

V erschil t.o.v.

3* k w a rta a l

3* k w a rta a l

per 30 septem ber 1998

vorig kwartaal

N

egt

N

egt

N

egt

9‘

N

116
40
6
14
20
24
24
2
11
3
3
2
8
4
12
17
0
0
7
3

1.510.641
971.121
76.760
253.516
184.966
141.544
142.755
10.471
123.918
12.618
1.764
37.497
125.169
32.366
63.030
72.548
0
0
50.033
15.170

134
53
7
24
22
27
17
0
3
28
6
0
3
5
18
15
8
1
12
5

2.073.140
1.503.080
326.846
287.041
82.350
142.337
52.788
0
46.144
118.443
101.436
0
90.930
134.518
90.166
61.163
34.658
5.535
65.595
17.258

533
322
103
124
200
299
140
15
77
113
33
33
32
29
67
54
64
28
56
40

10.561.295
9.993.685
2.426.948
2.359.079
2.070.779
1.165.716
1.112.147
1.059.123
956.294
745.477
663.397
634.683
619.430
568.522
505.089
483.769
449.127
438.005
368.291
269.632

20.121.879
18.958.242
2.301.258
2.352.605
2.612.268
709.004
1.111.452
824.662
1.111.317
773.327
479.775
852.959
1.031.149
745.745
300.749
551.970
349.185
570.709
350.661
249.934

+ 14
+ 4
0
+ 10
+ 1
- 13
- 11
3
6
+ 22
+ 3
2
6
0
+ 7
6
+ 8
+ 1
+ 6
+ 1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

345

3.980.523

452

5.477.152

2.727

39.206.600

57.718.085

+ 59

+ 1.117.167

egt

-

Opdrachten

Orderportefeuille

V erschil t.o.v.

3* kwartaal

3° kwartaal

per 30 septem ber 1998

vorig kw artaal

egt

N

egt

N

egt

gt

N

LNC tankers
LPC tankers
Chemicaliëntankers
Olietankers (crude)
Producttankers
Overige tankschepen

0
12
24
24
8
0

0
85.777
237.634
753.315
97.520
0

1
10
10
19
27
0

82.500
107.044
155.105
651.146
448.808
0

22
60
177
175
177
2

1.668.365
808.438
2.291.331
6.080.490
3.243.651
11.710

2.193.900
821.520
2.396.332
17.166.215
4.773.478
7.100

0
0
10
7
+ 11
0

+
+

Droge bulkschepen
Droge bulk/olieschepen
Droge bulk, zelflossend
Droge bulk, overig

33
0
0
3

519.278
0
0
26.756

47
0
1
0

801.201
0
4.950
0

297
4
5
7

5.103.736
125.444
80.450
91.415

10.643.318
250.884
150.000
152.300

+

+

Vrachtschepen
Pass./vrachtschepen
Containerschepen
Koelschepen
Ro-ro vrachtschepen
Pass./ro-ro vrachtschepen
Cruise schepen
Overige passagiersschepen
Overige droge lading

50
0
58
6
7
10
1
5
1

400.129
0
1.089.867
72.298
135.273
79.573
97.250
13.554
11.894

102
0
59
1
17
12
4
18
0

573.100
0
1.547.350
6.600
196.605
176.520
350.136
37.234
0

464
3
262
40
123
73
44
77
8

3.089.171
36.571
5.297.620
521.640
2.346.622
830.277
3.639.670
231.170
95.925

2.696.016
26.201
7.257.588
383.084
3.332.710
715.973
2.790.973
54.117
124.400

+ 44
0
0
5
+ 9
+ 4
+ 3
+ 6
1
-

242

3.620.118

328

5.138.299

2.020

35.593.696

55.936.109

+ 58

36
3
15
1
1
34
3
10

57.508
6.58S
85.526
82.116
3.741
48.815
49.989
26.125

32
1
26
2
2
43
3
15

59.581
575
145.841
4.670
1.370
62.410
18.129
46.277

226
5
78
25
23
270
15
65

536.535
10.259
512.237
1.452.631
209.241
382.916
268.156
240.929

185.169
2.447
204.011
951.988
102.868
77.778
156.032
101.683

Subtotaal bedrijfsvaartuigen

103

360.405

124

338.853

707

3.612.904

1.781.976

Totaal

345

3.980.523

452

5.477.152

2.727

39.206.600

57.718.085

Visserij vangschepen
Visserij, overig
Offshore, bevoorrading
Offshore, overig
Research
Slepen/duwen
Baggeren
Overig

513.649
275.158
261.043
44.164
149.178
47.792
85.527
24.330
44.537
97.944
99.672
37.196
59.993
101.913
33.729
23.604
35.708
5.535
41.031
2.439

Opgeleverd

N

Subtotaal ladingschepen

30

O p g eleverd

+
-

6
0
1
3

_

egt

-

+

167.949
0
+
4.950
28.835
-

+ 154.030
0
+ 484.747
69.145
+
52.726
+ 96.991
+ 293.488
11.374
11.900
+ 1.298.101

12
4
+ 14
+ 1
1
0
+ 1
+ 2

+

+

-

1

+ 59

81.067
26.450
18.984
94.567
170.508
0

3.235
22.689
+ 68.661
216.268
13.469
+
5.275
25.734
+ 20.055
-

180.934
+ 1.117.167
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Het wereldorderboek telde per eind
september 2727 schepen met
39.206.600 egt en 57.718.085 gt; dat
is 59 schepen, 1.117.167 egt (2,9%)
en 2.146.712 gt (3,8%) meer dan
eind vorig kwartaal.
De opleveringen lagen iets lager dan
in het vorige kwartaal: 345 schepen
met in totaal 3.980.523 egt en
5.671.387 gt; dat is weliswaar 8 sche
pen meer, maar 214.989 egt (5%) en
64.200 gt (1%) minder dan in het
voorgaande kwartaal.
Nieuwe opdrachten waren geringer in
aantal, maar qua tonnage opnieuw
hoger dan in het voorgaande kwar
taal: 452 nieuwe opdrachten, met in
totaal 5.477.152 egt en 8.290.031 gt;
dat is 73 schepen minder, maar
557.969 egt (11%) en 1.764.809 gt
(27%) meer dan in het voorgaande
kwartaal.

Tabel 3

Volgens de gegevens van Lloyd's
moest 20 % van de orderportefeuille
(8,0 miljoen egt) nog in 1998 worden
opgeleverd, bijna de helft (19,4 mil
joen egt) in 1999 en ongeveer 30%
(11,8 miljoen egt) in 2000 of later.
De cijfers voor de Top 20’ scheeps
bouwenden worden in tabel 1 gege
ven.
Vier landen gingen er ieder met meer
dan 100.000 egt op vooruit: Japan,
Zuid Korea, Italië en Denemarken;
Frankrijk en Roemenië boekten ieder
bijna 100.000 egt winst.
De grootste verliezer was dit keer Chi
na, dat meer dan 100.000 egt achter
uit ging. Daarnaast verloor Spanje op
nieuw aanzienlijk.
Tabel 2 geeft de cijfers voor de ver
schillende scheepstypen.

Tabel 3 geeft voor ons land nadere de
tails.

Nederland
Ons land neemt met 1.165.716 egt
op de wereldranglijst de onverander
de 6 ' plaats in. Naar gt gemeten staat
Nederland met 709.004 gt op de 13'
(11 *) plaats en naar aantal schepen in
opdracht met 299 schepen op de 3'
(3' ) plaats (tussen haakjes de positie in
het vorige kwartaal).
Bij de opgeleverde tonnage neemt
Nederland met 141.544 egt de 6'
(10') plaats in, met 92.586 gt de 8'
(14') plaats en naar aantal schepen
met 24 stuks, samen met Spanje een
gedeelde 374' (4'/5') plaats.
Er waren 27 nieuwe opdrachten met
142.337 egt en 102.761 gt. Hiermee
staat ons land op de 5' (5') plaats naar
egt, op de 7' (6C) naar gt en op de 4'
(2C) qua aantal schepen.

Toelichting tabellen
De tabellen geven een overzicht van
de opgeleverde schepen en ontvan
gen opdrachten gedurende het kwar
taal en van de orderportefeuille per
einde kwartaal, alsmede van de ver
schillen in de orderportefeuille ten op
zichte van het vorige kwartaal (in aan
tallen schepen en comf>ensated 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 hel voorgaande kwartaal;
Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.

Opgeleverd

Opdrachten

Orderportefeuille

V erschil t.o.v.

3e kwartaal

3e kwartaal

per 30 septem ber 1998

vorig kwartaal

N

egt

N

egt

N

egt

gt

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

1
2
0
0
5
0
1
0
1
14

7.920
11.349
0
0
29.363
0
14.380
0
11.894
66.638

1
0
0
0
18
0
2
0
0
6

4.100
0
0
0
79.862
0
41.625
0
0
16.750

1
7
2

2
138

4.100
44.458
12.796
10.560
658.881
8.670
41.625
4.188
23.800
356.638

2.000
25.118
7.998
6.600
438.267
11.560
42.500
698
23.800
150.463

0
6
0
0
+ 13
0
+ 1
0
2
- 19

-

3.820
30.450
0
0
56,033
23
27.245
0
23.800
72.977

Totaal

24

141.544

27

142.337

299

1.165.716

709.004

-

13

-

47.792

1
144
1
2

1

N

egt

-

_
-

+
-

+

Them anum m ers Schip & W e rf de Zee 1999
Nummer

Onderwerp

Deadline compleet
advertentiemateriaal

Verschijningsdatum

Numm er 3
N um m er 5
Numm er 7/8
Numm er 10
Numm er I I

Telecommunicatie
Opleiding en onderwijs
Scheepsonderhoud
Elektrotechniek
Europort 1999

5 maart
6 mei
6 augustus
8 oktober
20 oktober

19 maart
21 mei
20 augustus
22 oktober
5 november

Voor informatie en/of het reserveren van advertentieruimte kunt u contact opnemen
met Buro Jet bv. telefoon 070 - 399 00 00.
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S C H E E P V A A R T

door E d m o n d IJis el de S c h e p p e r

Vaart door de nacht.
De kracht van de scheepvaart ligt in het gestaag doorvaren, gedurende de dag en de nacht. Vooral de nachtelifke vaart geeft de scheepvaart een voorsprong boven andere transportm iddelen, zoals het weg- en het railvervoer, die de nachtelijke uren veelal voor gezien houden. W elke pas beginnende brug-operator (stuurm an)
heeft niet een gevoel van grootsheid ondergaan toen hij voor het eerst 's nachts, in de tijd dat de kapitein en
de andere opvarenden rustig sliepen en hij helem aal alleen boven op de brug stond, in zijn eentje d at grote
schip mocht bestieren m et onder zich de m onotone cadans van d at enorm e m achine verm ogen en al die dure
lading, of honderden passagiers. Met alle m oderne vingertip brug apparatuur to t zijn beschikking had hij het
gevoel dat hij de hele w ereld aan kon, terw ijl de rijkdom van de eenzaam heid hem doorstroom de.

Maar al spoedig bekroop hem toch een
gevoel van kleinheid toen het sombere
spookachtige duister als een zwarte, al
les omhullende, rook naderde en hij
boven zich de wolkenjagende lucht
met die enkele vluchtige ster zag en
rondom zich de kolkende zee met het
voor zich uitwaaierende en hoog op
stuivende buiswater ontwaarde, terwijl
het schip sidderde. Dat was het ogen
blik dat de elementen de aanval op het
schip inzetten en die alleenstaande offi
cier opeens de volle beklemmende ver
antwoordelijkheid voor schip, lading en
opvarenden op zich voelde rusten.
't Licht heeft afscheid van de zee geno
men
In een vale bui en keert niet weer.
Men denkt soms aan een warm zuidlijk
meer
Waar 't geluk woont, maar kan niet
ontkomen.
naar j. Slauerhoff.
Bij de gevaren van de zee voegt zich
nog het onbetrouwbare mysterie van
de nacht. Ik haast mij echter te zeggen
dat deze risico's dagelijks, met ieder
nieuwer schip en elke nieuwe brugconfiguratie, verminderen.
Bij de moderne brugconcepten is veel
nagedacht om een zo goed mogelijk
gebruiksvriendelijke bediening te krij
gen, waaraan een snelle acceptatie van
de officieren was te danken. Helaas is er
momenteel soms nog te veel onnodige
alarmering.

De OMBO (One Man Bridge Operatlon)
mag de wacht niet degraderen tot een
slaap verwekkende bezigheid die
slechts onderbroken wordt door on
verwachte en ongeplande ogenblik
ken van gespannen activiteit, waarbl|
men zich dan plotseling op knoppen
moet verlaten.
"Knobology" is de navigatie die geheel
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wordt beheerst door knoppen. De
wachtofflder is gelukkig nog niet de
goedkope gedresseerde aap, waar
sommige reders van dromen.
Het bovenstaande is ontleend aan een artikel
van kapitein A. Meriggioli, Voorzitter Italiaan
se Kapiteinsvereniging Genua)

De aanvaring van de "Nedlloyd Hong
kong" met de "Walili" had voor de be
trokkene de onaangename nasleep die
resulteerde in de aanvechtbare ontslag
procedure wegens het grote gebrek aan
kennis van zaken op scheepvaart- en
nautischgebied dat de kantonrechter ten
toon spreide.
De zeeman mag zich gelukkig prijzen dat
de Raad voor de Scheepvaart, waarvan
de deskundigheid en de integriteit niet in
twijfel worden getrokken, nog bestaat en
hij nog niet aan een ter discussie staande
strafrechter is overgeleverd.
Uit de uitspraak van de Raad betreffen
de deze ramp valt op te maken dat het

NEDLLOYD

en wordt voortbewogen door één
schroef, aangedreven door een motor
met een vermogen van 41260 kW. Het
schip is o.a uitgerust met twee Arpa ra
dars, Anschütz Nautopilot, type 136040, Anschütz Nautocommand type
Course & Rudder Angle Recorder en
Anschütz Nautostar GPS en een JRC
Raynav 780 Loran C Navigator. De la
ding bestond uit containers.
De "Walili" is een Marokkaans koel- en
vriesschip. Het schip is in 1980 ge
bouwd, is 91 meter lang en meet bruto
3801 registerton.
Toedracht van de ramp
Op 5 mei 1996 om 03.52 uur was de
"Nedlloyd Hongkong" uit Southampton vertrokken naar het Suez kanaal.
Om het Suez kanaal op tijd te halen
moest er met maximaal vermogen
worden gevaren. Bij de heersende
weersomstandigheden was dat ca. 94
omwentelingen, resulterend in een

HONGKONG

R OTTERDAM

laatste woord over de eenmanswachtbezetting gedurende de nachtelijke
uren nog lang niet is gesproken.
De schepen
De "Nedlloyd Hongkong" is een Neder
landse open containercarrier. Het schip
is 268,18 meter lang, meet 56248 GT

vaart van ca. 24 knoop. Het schip was
vol beladen en lag iets in de kop. Vanaf
de bak tot bay 15 stonden de contai
ners drie hoog, volgens de stuurman
het maximaal toelaatbare. De machinekamer-alarmen 'main engine overioad'
en 'main engine revolutions' signaleer
den volgens de eerste stuurman regelSCHIP*WERFd»ZEE JAN U AR I 1999

matig. De wind was op de achtermid
dag van 5 mei aangewakkerd tot kracht
7 Bft. uit het noordoosten.
Gedurende de avond van 5 mei was er
tot ca. 23.00 uur op kanaal 16 noodverkeer geweest over een in nood verke
rend zeiljacht. De kapitein was daarbij
op de brug geweest. Om het noodverkeer goed te kunnen volgen had hij het
wachtalarm afgezet. Na beëindiging
van het noodverkeer was hij naar bene
den en te kooi gegaan. Het wachtalarm
had hij vergeten weer bij te zetten.
De respectievelijke stuurlieden van de
wacht gaven aan het einde van hun
wacht in het scheepslogboek aan: om
16.00 uur beweeglijk schip, om 20.00
uur licht slingerend schip, om 24.00
uur slingerend schip en om 04.00 uur
slingerend, later beweeglijk schip. Vol
gens de eerste stuurman slingerde en
stampte het schip die nacht zwaar en
maakte schokkende bewegingen, om
dat het tegen de limiet van het buigingsmoment aan zat. Om 04.00 uur
hadden zowel de tweede stuurman als
de eerste stuurman beiden het idee dat
het slingeren van het schip afnam. Vol
gens de kapitein bewoog het schip licht
op de zee en deining toen hij om 23.00
uur te kooi ging en schokte het schip
niet echt zwaar. Hij was gedurende de
nacht niet wakker geworden van
vreemde geluiden of scheepsbewegingen.
Op 6 mei om 04.00 uur scheepstijd
(GMT + 2), nam de eerste stuurman de
wacht over van de tweede stuurman.
De positie van het schip om 04.00 uur
was precies op de koerslijn en circa 60
mijl ten noordnoordwesten van de
Spaanse noordwestkust. Vanaf ca.
02.00 uur was er volgens de koersschrijver onafgebroken een koers van 206°
gestuurd, de middenstand van het roer
lag daarbij iets meer dan één graad
over stuurboord, terwijl de stuurautomaat geen roeruitslagen van meer dan
drie graden had gegeven. Een situatie
die zich op de koersschrijver voortzette
tot ca. 05.07 uur. De 'rudderlimit' van
de autopilot stond volgens de eerste
stuurman ingesteld op 15 graden en de
'rate of turn' op 12 graden.
De koerslijn in de kaart was 210° rw.
Het zicht was redelijk tot goed met af
en toe een bui. De eerste stuurman
schatte het zicht omstreeks 04.30 uur
op 5 - 1 0 mijl.
Er stonden twee radars bij, een 3 cm en
een 10 cm radar. De bereiken van de
radars werden door de eerste stuurman
gewisseld tussen 6 en 12 mijl. Beide ra
dars waren voorzien van ARPA en ston
den off centre, zodanig dat er vooruit
10 afstandsringen zichtbaar waren het
geen, zo verklaarde de stuurman, voor
uit een 'zicht' gaf van 12 respectievelijk
20 mijl. De 'rain control' stond af en de
JANUARI 1999 SCHIP»WERFd»ZEE

'sea control’ en de gain' gebruikte de
stuurman variabel. Buien werden door
hem wel gezien op de 3 cm radar, niet
op de 10 cm radar. Zowel volgens de
kapitein als de stuurman waren er geen
dode sectoren of andere problemen
met de radars. Wel sprak de stuurman
van veel zee-echo's; tevens verklaarde
hij dat er omstreeks 06.00 uur enkele
ogenschijnlijk dichtbij zijnde vissers
schepen niet op de radar waren te zien
en hij tegen de op post gekomen sta
giair had gezegd deze per kompas te
peilen. De stagiair verklaarde geen vis
sersschepen te hebben gezien. De kapi
tein dacht dat de guardring alarmering,
toen hij die ochtend om 06.25 uur op
de brug kwam, niet bij stond, omdat er
handmatig werd geplot. Tevens gaf hij
aan dat als de geluidssterkte knop van
het akoestische alarm van de guardring
of van de CPA en TCPA alarmering naar
nul zou zijn teruggedraaid, er geen
akoestisch signaal hoorbaar was. De
tweede stuurman verklaarde dat hij op
beide radars de schepen in de plot bij
hield en dat de alarmering van CPA op
1 mijl stond en van de TCPA op 12 mi
nuten.
De dagen na de aanvaring werden de
radars door de kapitein geobserveerd
en werden er geen afwijkingen gecon
stateerd. Coaster- formaat schepen
kwamen reeds op grote afstand op het
radarscherm, weliswaar onder gunstige
weerscondities. Als nadeel van de 3 cm
radar gaf de kapitein aan dat kleine
echo's onder de 'heading marker' soms
moeilijk waarneembaar waren. De 'hea
ding marker' was niet te dimmen en
kon alleen door het indrukken van de
toets 'heading mark' tijdelijk worden
onderdrukt. Zodra de toets weer wordt
losgelaten kwam de heading marker
weer terug. Op 20 mei 1996 werd op
de eerste wacht geconstateerd dat op
de 3 cm radar de heading marker even
dik was als de eigen vector. Normaal
was de 'heading marker' dunner. Op 22
mei 1996 werden door een monteur
van Radio Holland Marine B.V. in Singa
pore de radars gecontroleerd. Dit ge
beurde varend van de Eastem Boarding
Ground (het loodsstation) naar de af
meerplaats. Volgens de betrokken
monteur werkten de radars goed.
Wel constateerde hij op beide radars
langs de heading marker een dikke
echolijn; op kort bereik van de radar
liep deze echolijn tot halverwege de
heading marker. Volgens hem werd de
ze lijn waarschijnlijk veroorzaakt door
reflectie van de lading. Zijn rapportage
en de daarin vermeldde dikke echolijn
bleek ter zitting niet bekend te zijn bij
de kapitein. Volgens de kapitein had de
monteur mogelijk de scheepsvector
voor deze echolijn aangezien.

Nadat de tweede stuurman op 6 mei
om 04.00 uur de wacht had overgedra
gen aan de eerste stuurman ging hij
aan de kaartentafel het wachtjoumaal
invullen. Daarna heeft hij tot ca. 04.40
uur nog met de eerste stuurman wat
zitten praten, ieder zittend in een stoel
achter een radar. Om 04.00 uur liep de
"Nedlloyd Hongkong” over stuurboord
twee schepen op, welke om ca. 04.30
uur achterlijker dan dwars zaten. Toen
de tweede stuurman de brug verliet
had hij vooruit geen schepen meer
waargenomen, wel wat regenbuien op
de 3 cm radar op een afstand van 10
mijl voor het schip.
De uitkijk was eveneens om 04.00 uur
gewisseld. Hij stond aan bakboord van
het stuurhuis en had, toen hij om 05.00
uur van post ging voor een ronde, be
halve de twee eerder opgelopen sche
pen, verder geen schepen vooruit ge
zien.
De tweede stuurman verklaarde dat op
zijn wacht de VHF bijstond op kanaal
16. De |RC VHF stond volgens de eerste
stuurman op kanaal 16 en de Sailor
VHF op kanaal 11, het werkkanaal van
Finisterre Traffic. In verband met de
ethervervuiling op kanaal 16 werd deze
wel eens zachter gezet. Of dat nu ook
was gebeurd wist de stuurman niet
meer. Uit de beschikking van de kan
tonrechter te Rotterdam, waar de eer
ste stuurman zijn ontslag naar aanlei
ding van de aanvaring aanvocht, kwam
naar voren dat de eerste stuurman tij
dens zijn wacht 'redelijk intensief', zo
had hij verklaard, op de VHF het schip
de "Taras” had opgeroepen, zonder dat
hij antwoord had gekregen. Op de "Ta
ras" had de eerste stuurman vroeger
gevaren. Dit schip voer om de noord
langs de Spaanse kust en bevond zich
om 05.12 uur, het tijdstip van de uitein
delijke aanvaring, ter hoogte van Finis
terre op een afstand van ca. 65 mijl
vanaf de "Nedlloyd Hongkong". De
'Taras" had geen oproep van de "Nedl
loyd Hongkong" gehoord noch van de
"Walili". Wel had men aan boord van de
'Taras" de oproepen van Finisterre Traf
fic gehoord naar een containerschip
dat om 03.12 uur GMT in aanvaring
zou zijn geweest met een ander schip,
de "Walili". Later hoorde men de "Wali
li" diverse malen met Finisterre Traffic
praten en na lange tijd hoorde men ook
de "Nedlloyd Hongkong" in de lucht
komen. De kapitein van de "Taras"
hoorde dat de "Nedlloyd Hongkong"
aanvankelijk ontkende in aanvaring te
zijn geweest met een ander schip, doch
later hoorde hij dat de kapitein aan de
lijn kwam en dat deze toegaf dat er in
derdaad een aanvaring had plaatsge
vonden.
Om ca. 05.00 uur vroeg en kreeg de
uitkijk aan boord van de "Nedlloyd
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Hongkong" toestemming van de eerste
stuurman om een veiligheidsronde te
gaan lopen door het schip. Toen de uit
kijk de brug verliet stond de eerste
stuurman volgens de uitkijk aan de
kaartentafel te schrijven. Om ca. 05.30
uur kwam de uitkijk weer op de brug.
Hij zag de eerste stuurman toen achter
de radar staan.
De eerste stuurman verklaarde ter zit
ting dat hij om 05.00 uur het journaal
had staan invullen aan de kaartentafel.
De verlichting van de kaartentafel was
wit.
De koersschrijver gaf om 05.06 uur
plotseling een roerhoek aan van 9° bak
boord, vrijwel onmiddellijk gevolgd
door een roerhoek van 7° stuurboord;
de koers op de koersrecorder verander
de om 05.07 uur stuurboord uit naar
212°. Deze koers bleef gehandhaafd tot
05.23 uur, toen de koers met een roer
hoek van 13° stuurboord veranderde
naar 230° en onmiddellijk scherp terug
liep met een roerhoek van 14° bak
boord naar 220°. Deze koers bleef 2 mi
nuten constant waarna de koers naar
bakboord terugliep naar 212°.
Daarna bleef de koers constant 212° tot
circa 06.00 uur.
De eerste stuurman herinnerde zich
weinig bijzonderheden van de 04.00 06.00 uur wachtsperiode. Wel dat er
enkele meeliggers waren geweest wel
ke op grote afstand, geschat 2 a 3 mijl,
waren gepasseerd. De door de koersre
corder aangegeven koersveranderin
gen waren volgens hem vermoedelijk
voor opsturen en uitwijken geweest,
waarvoor hij dan was uitgeweken kon
hij zich niet meer herinneren. De koers
was op zijn wacht 210° rw geweest, er
werd volgens hem regelmatig 205° ge
stuurd omdat het schip naar stuur
boord werd weggezet door de wind en
er werd gestuurd en uitgeweken op de
automaat. Hij verklaarde dat hij de brug
niet had verlaten, geen administratie
had verricht en alleen de normale
wachtwerkzaamheden had uitgevoerd,
het journaal ingevuld en uitkijk had ge
houden.
Uit de registratie van de machinekamer-alarmen blijkt dat er om 03.18 uur
een alarm: AUX.3 FO LEAKAGE(AFT)
was, vervolgens om 05.12 uur: MAIN
ENGINE OVERLOAD, om 05.16 en
05.18 uur: MAIN ENGINE REVOLUTIONS, om 05.20 uur: MAIN ENGINE
OVERLOAD, om 05.22 en 05.23 uur:
FUEL O IL CONSUMPTION/HOUR, om
05.27 uur tweemaal: MAIN ENGINE
REVOLUTIONS en driemaal: SUMP
TANK LEVEL. Daarna is er pas weer een
alarm om 06.40 uur.
Om 06.00 uur kwam de stagiair op de
brug om de wacht mee te lopen. Vol
gens hem stonden de radars op Auto
Acquire, waarbij de echo's automatisch

radar gekregen en na verificatie met de
"Walili" had deze bevestigd dat dit het
schip van de aanvaring was, hetgeen
de "Nedlloyd Hongkong" bleek te zijn.
Nadat door de eerste stuurman Finister
re Traffic was opgeroepen, vernam hij
van Finisterre Traffic dat de "Nedlloyd
Hongkong" waarschijnlijk in aanvaring
was geweest om 05.12 uur scheepstijd
in positie 43° 55', 18 N en 009° 25',36
W met het motorschip "Walili", dat Fi
nisterre Traffic hen (een containerschip)
al geruime tijd had opgeroepen zonder
antwoord te krijgen en of er schade aan
boord was. De eerste stuurman ant
woordde hierop dat hij het bericht had
gehoord, dat hij hen op kanaal 16 niet
had gehoord omdat hij, dacht hij, op
kanaal 11 stond, dat het onmogelijk
was omdat hij sinds vier uur op wacht
was geweest en één schip had inge
haald zonder dat er wat was gebeurd,
maar dat er in ieder geval zou worden
gecontroleerd of er schade was. Finis
terre Traffic vroeg vervolgens of de
"Nedlloyd Hongkong" met de "Walili"
contact wilde opnemen om een en an
der te confirmeren, tevens vroeg Finis
terre Traffic de positie van de "Nedlloyd
Hongkong" om 05.12 uur.
De door de "Walili" opgegeven positie
van de aanvaring bleek vrijwel samen te
vallen met de teruggeplotte positie van
de
"Nedlloyd
Hongkong"
om
05.12 uur en aan
de
boeg werd
schade geconsta
teerd. Deze be
stond uit verfschade, een ingezette
verschansing
en
een scheur van
1,20 bij 0,20 meter
in de voorpiektank
aan
stuurboord,
twee tot drie meter
boven de waterlijn.
Tevens werden op
de bak onder an
dere een antenne
kabel, een stuk
plaatwerk met veel
roet, een stuk ver
wrongen staal tus
sen een trossengeleiderol en veel
verfsplinters aan
getroffen.
Het was de kapi
tein van de "Nedl
Fig.2 - De "Nedltoyd Hongkong", het grootste containerschip ebt Nediloyd
Hongkong"
toen,
omstreeks
byd ooit heeft laten bouwen (4.112 TEU).
07.00
lijk dat zijn schip een aanvaring had ge
kende containerschip opgeroepen zon
had. Er werden gegevens uitgewisseld
der dat erop werd gereageerd. Er werd
met de 'Walili" en in overleg met de re
een rescue helikopter naar de positie
derij werd besloten om Gibraltar aan te
van de aanvaring gestuurd. Finisterre
Traffic had inmiddels een contact op de
lopen voor reparatie.

werden geplot Hij wist zich niet meer
te herinneren of het alarm hoorbaar
was afgesteld. Hij had geen vissersvaar
tuigen gezien. Wel had hij gezien dat
de VHF volume knop op nul stond. Vol
gens hem moest de kapitein, toen deze
contact opnam met de helikopter eerst
de volumeknop opdraaien.
Om ca. 06.25 uur kwam de kapitein
van de "Nedltoyd Hongkong" op de
brug. Het was nog een beetje scheme
rig en de eerste stuurman en de stagair
stonden te plotten achter de stuurboordradar, Even later nam men een
w it zoeklicht waar dat van een helikop
ter bleek te zijn welke achter het schip
hing, kennelijk om de naam waar te ne
men. Terwijl, volgens de kapitein, de
eerste stuurman naar de VHF liep om
de helikopter op te roepen, hoorde
men de helikopter al oproepen op ka
naal 16. Deze verzocht de "Nedlloyd
Hongkong" contact op te nemen met
Finisterre RCC op kanaal 11.
Uit de transcriptie van de verkeersband
van Finisterre Traffic blijkt dat het Ma
rokkaanse motorschip "Walili" aan Finis
terre Traffic had gemeld dat het aange
varen was om 03.12 uur GM T (05.12
uur scheepstijd "Nedlloyd Hongkong")
in positie 43° 55’, 18 N en 009° 25’,26
W door een groot containerschip. Door
Finisterre Traffic werd hierop het onbe
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Uit de zich in het dossier bevindende
stukken, waar onder een op 6 mei op
gemaakte en op 7 mei bij de rechtbank
van instructie te La Coruna gedepo
neerde scheepsverklaring van de kapi
tein van de 'Walili'", een op 6 mei opge
maakt verslag van een namens de
rederij Nedlloyd aangewezen surveyor
welke op diezelfde dag te La Coruna
aan boord van de "Walili" was geweest,
een op 27 augustus 1996 door een ad
vocatenkantoor namens de eigenaren
van de "Walili" bij het Britse Hof inge
diende voorlopige schadeclaim, alsme
de de transcriptie van de geluidsband
van Finisterre Traffic, leidt de Raad de
volgende toedracht van de aanvaring
aan boord van de "Walili" af.
De "Walili" voer in ballast en was op 2
mei 1996 uit Bremen (Duitsland) ver
trokken met bestemming Casablanca
in Marokko. De bemanning bestond uit
23 personen. Op 5 mei 1996 om 01.35
uur (CM T + 2) passeerde het schip Ouessant en werd de koers verlegd naar
210° rw en een vaart gelopen van ca.
10,8 knoop. De maximum vaart van
het schip is ca. 15 knoop.
Op 6 mei 1996 liep de tweede stuur
man de wacht op de brug van 01.00 06.00 uur, tezamen met een uitkijk. Een
oploper werd voor het eerst visueel
waargenomen in peiling 030° op een
afstand op de radar van ca. 10 mijl. Bei
de toplichten en beide boordlichten
werden gezien. De radar stond op een
bereik van 12 mijl, noord boven, gyro
gestabiliseerd en op relative motion.
Toen de oploper binnen de 6 mijl was
werd de radar teruggeschakeld naar
een bereik van 6 mijl en werd de oplo
per met een stift op het radarscherm
geplot. Om ca. 04.45 uur bevond de
oploper zich op de radar in peiling 029°
en op een afstand van 5,5 mijl. Tezelf
dertijd had de tweede stuurman een
kleine meeligger op ca. 3 streken over
bakboord op een afstand van 1,5 mijl
welke werd opgelopen, alsmede op on
geveer 3 streken en 4,5 mijl over stuur
boord enkele vissersvaartuigen. Om
05.05 uur was de peiling van de oplo
per 032° afstand 1,5 mijl.
Oproepen op de VHF bleven onbeant
woord. De tweede stuurman wijzigde
zijn koers 3° naar stuurboord naar 213°
rw, daarbij trachtend de in de buurt
zijnde vissersvaartuigen niet te hinde
ren, tevens gaf hij volgens de scheeps
verklaring van de kapitein lichtsignalen.
Toen de afstand 0,7 mijl en de peiling
032° was, ging de tweede stuurman
over op handsturen en draaide zoveel
mogelijk naar stuurboord als de vissers
vaartuigen toelieten. Kort hierop werd
de "Walili" bakboordachter geraakt met
een enorme schok en een grote hoe
veelheid vonken. De kapitein kwam on
middellijk op de brug, nam de vaart te
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rug en hield algemeen alarm. De posi
tie van de aanvaring was 43° 55', 18 N
en 009° 25’, 36 W. Men zag dat het een
groot containerschip was. Dit schip
voer echter onverminderd door.
De kapitein liet de schade opnemen.
Het bakboordachterschip was geheel
ingezet en gedeeltelijk verdwenen, tot
aan de schoorsteen, waar een scheur in
zat. De radiomast bakboord achter was
vernield en de stuurboordmast bescha
digd. Diverse ruimtes ter plaatse waren
vernield dan wel geheel verdwenen. De
schade was echter boven de waterlijn
en het schip kon nog varen. De later
door een surveyor geschatte schade be
droeg ca. $650.000 dollar.
Om circa 05.25 uur nam de "Walili"
contact op met La Coruria Radio en
vervolgens met Finisterre Traffic. Door
Finisterre Traffic werd daarna tevergeefs
het containerschip opgeroepen. Pas na
dat een helikopter om ca, 06.45 uur het
schip had geïdentificeerd, de posities
waren vergeleken en de schade aan
boord van de "Nedlloyd Hongkong"
was vastgesteld, werd uiteindelijk om
ca. 07.00 uur duidelijk dat het de
"Nedlloyd Hongkong" was geweest die
de "Walili" van achteren had aangeva
ren.
De "Walili" had inmiddels koers gezet
naar La Coruna en werd vanaf 11.00
uur geëscorteerd door een sleepboot.
Het meerde om 14.30 uur af in La Co
runa.
De uitspraak van de Raad
Zolang de brokstukken van een onge
luk nog aan boord van een schip zijn is
er nog meer kwaad te verwachten. Dit
bijgeloof van Aziatische zeelieden
vormde waarschijnlijk de reden waar
om de bewijsstukken, waarmede recht
streeks had kunnen worden aange
toond dat de "Nedlloyd Hongkong" de
"Walili" had aangevaren, door de be
manningsleden overboord waren ge
zet. Het in elkaar passende schadebeeld
van beide schepen, de op de bak van
de "Nedlloyd Hongkong" aangetroffen
antenneresten en het stuk staal met
roet versus de vernielde antenne en be
schadigde schoorsteen van de "Walili",
de overeenstemmende posities en tij
den, alsmede het feit dat de "Nedlloyd
Hongkong" onbeschadigd uit Southampton was vertrokken, en de schade
dus in Het Kanaal of de Golf van Biscaje
moet hebben opgelopen, terwijl er
geen melding van schade aan andere
schepen bekend is, bieden de Raad vol
doende aanwijzingen om vast te stellen
dat er een aanvaring heeft plaatsgevon
den tussen de "Nedlloyd Hongkong" en
de "Walili”.
De eerste stuurman, die de wacht liep
op de brug van de "Nedlloyd Hong

kong", kon zich weinig bijzonderheden
van zijn wacht tussen 04.00 en 06.00
uur herinneren. Wel dat hij enkele meeliggers had gehad welke op 2 a 3 mijl
waren gepasseerd, echter geen aanva
ring noch specifieke uitwijkmanoeu
vres.
Omdat de Raad er in beginsel van uit
gaat dat de stuurman, indien hij de
"Walili" zou hebben gezien ook zou zijn
uitgeweken, spitst het onderzoek van
de Raad zich dan ook toe op de oorza
ken van het niet waarnemen van dit
opgelopen en aangevaren schip.
De aspecten die hierbij een rol spelen
zullen achtereenvolgens door de Raad
worden beschouwd.
Licht- en geluidsseinen
Indien er voor de aanvaring door de
"Nedlloyd Hongkong” een lichtsein zou
zijn gezien dan wel een geluidssein zou
zijn gehoord, had de aanvaring moge
lijk vermeden kunnen worden.
Toen de "Walili" eraan twijfelde of het
oplopende schip wel voldoende hande
lingen verrichtte om een aanvaring te
vermijden, had het volgens de voor
schriften deze twijfel onmiddellijk ken
baar moeten maken door tenminste vijf
korte stoten op de fluit te geven in snel
le opeenvolging, eventueel aangevuld
met een lichtsein van ten minste vijf
korte schitteringen in snelle opeenvol
ging.
Lichtsignalen zouden door de tweede
stuurman van de "Walili" volgens de ka
pitein van dit schip wel zijn gegeven,
doch werden door de "Nedlloyd Hong
kong" in ieder geval niet gezien. Er be
staat enige twijfel over deze lichtsigna
len, omdat een door Nedlloyd
aangewezen surveyor in zijn rapport
vermeldde dat de tweede stuurman
verklaard zou hebben dat 'Aldis lamp
and whistle were not used'.
Geluidsseinen waren er niet gegeven
door de "Walili", ook niet toen het kort
voor de aanvaring naar stuurboord
koers veranderde.
Weliswaar zijn geluidsseinen op een
moderne gesloten brug minder goed
hoorbaar, doch dit vormt geen reden
om zeniet te geven.
De Raad is van oordeel dat de "Walili"
hier niet volgens de voorschriften heeft
gehandeld.
De VHF
Ook indien de "Nedlloyd Hongkong"
voor de aanvaring een oproep op de
VHF zou hebben gehoord, had de aan
varing mogelijk vermeden kunnen wor
den.
Volgens de scheepsverklaring van de
kapitein van de "Walili" was er meerde
re malen op de VHF door de "Walili" op
geroepen, terwijl ook volgens het rap
port
van
de
door
Nedlloyd
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aangewezen surveyor de tweede stuur
man had verklaard dat hij vanaf ca. 2
mijl afstand het naderende schip op de
VHF meerdere malen had opgeroepen.
Aan boord van de "Nedlloyd Hong
kong" werden de oproepen van de
"Walili", voorzover deze voorafgaand
aan de aanvaring op kanaal 16 door de
tweede stuurman van de "Walili" zijn
gedaan, echter niet gehoord. Dat de
"Taras" deze oproepen ook niet had ge
hoord en dat deze oproepen van de
"Walili" niet in de transcriptie van de
verkeersband van Finisterre Traffic voor
kwamen, betekent niet dat de 'Walili"
deze oproepen mogelijk niet zou heb
ben gedaan. De "Taras" bevond zich
immers op dat moment ca. 65 mijl zui
delijker en ruim buiten VHF bereik, ter
wijl de transcriptie van de verkeersband
van Finisterre Traffic pas aanvangt na
de aanvaring om ca. 05.30 uur, toen La
Coruna Radio, waaraan de "Walili" de
aanvaring in eerste instantie had ge
meld, de gemelde aanvaring doorgaf
aan Finisterre Traffic.
De Raad heeft geen reden om te twij
felen of de oproepen op de VHF door
de "Walili" zijn gedaan, doch kan niet
uitsluiten dat deze, door bijvoorbeeld
een bedieningsfout, niet in de lucht zijn
gekomen.
Vanaf ca. 05.30 uur was er uitgebreid
verkeer over de aanvaring tussen de
'Walili" en Finisterre Traffic, voorname
lijk op VHF kanaal 11, het werkkanaal
van Finisterre Traffic. Tevens werd door
Finisterre Traffic meerdere malen het
onbekende zuidwest varende contai
nerschip opgeroepen, zowel op kanaal
11 als kanaal 16.
Dit alles werd aan boord van de "Nedl
loyd Hongkong", waar volgens de eer
ste stuurman één VHF op kanaal 16 en
de andere op kanaal 11 zou hebben ge
staan, niet gehoord. Door de "Taras"
werden de oproepen van Finisterre
Traffic naar het onbekende container
schip wel gehoord, terwijl de "Taras" la
ter, inmiddels dichterbij gekomen, ook
de "Walili" had gehoord en nog later
ook de "Nedlloyd Hongkong".
Toen de helikopter langszij de "Nedl
loyd Hongkong" hing en de eerste
stuurman naar de VHF liep om de heli
kopter op te roepen, hoorde men de
helikopter reeds oproepen. Volgens de
transcriptie van de verkeersband was
dit op kanaal 16. De helikopter vroeg
daarna om Finisterre Traffic op te roe
pen op kanaal 11.
Hieruit leidt de Raad af dat VHF kanaal
16 aan boord van de "Nedlloyd Hong
kong" in ieder geval om ca. 06.45 uur
niet helemaal stond dichtgedraaid. Im
mers toen er bewust werd geluisterd
werd de oproep van de vlak naast het
schip hangende helikopter wel ge
hoord.

Omdat het voorgaande verkeer niet
was gehoord en de eerste stuurman ter
zitting verklaarde geen problemen te
hebben met zijn gehoor, moet VHF ka
naal 16 zodanig dichtgedraaid hebben
gestaan, dat het verkeer op de brug
niet goed kon worden beluisterd zon
der dat men zich er bewust op concen
treerde. De eerste stuurman moet de
VHF in deze stand hebben gezet omdat
hij aan het begin van zijn wacht de 'Ta
ras" had opgeroepen. Dat de eerste
stuurman zich stoorde aan de veel
voorkomende ethervervuiling op dit ka
naal heeft hier mogelijk een rol ge
speeld. Dit mag echter geen reden zijn
om de volumeknop van de VHF dan
maar zodanig dicht te draaien dat het
verkeer niet meer kan worden gevolgd.
De Raad merkt hierbij op dat alhoewel
de stuurman zich stoorde aan de ether
vervuiling op kanaal 16, hij daar zelf aan
meedeed door onnodig, om privé re
denen zijn vorige schip de "Taras", op te
roepen.
Volgens de eerste stuurman stond de
tweede VHF op kanaal 11. Het volume
hiervan stond kennelijk zodanig dat ook
het verkeer op dit kanaal niet door de
eerste stuurman werd gehoord. Welis
waar had het schip nog geen uitluisterplicht op dit kanaal omdat het zich nog
ruim boven het vss Finisterre bevond,
doch het is goede zeemanschap om
ruim van te voren op dit kanaal te scha
kelen en uit te luisteren.
De Raad is van oordeel dat de eerste
stuurman op beide kanalen geen goe
de luisterwacht heeft gehouden, waar
schijnlijk omdat hij de volumeknop te
veel had dichtgedraaid, terwijl hij op
kanaal 16 verplicht diende uit te luiste
ren en op kanaal 11 volgens goed zee
manschap. Hij heeft de voor de "Nedl
loyd Hongkong" bestemde oproepen
betreffende de veiligheid van zijn eigen
schip en andere scheepvaart niet ge
hoord.
Het uitkijken
Elk schip dient te allen tijde goede uit
kijk te houden door te kijken en te lui
steren alsook door gebruik te maken
van alle beschikbare middelen. Het was
in dit geval nacht, redelijk zicht en de
stuurman beschikte over twee moder
ne, goed en op verschillende frequen
ties werkende radars, alsmede een uit
kijk.
Nadat de eerste stuurman op wacht
was gekomen had hij enige malen de
"Taras" op de VHF opgeroepen. De
tweede stuurman vulde zijn wachtjournaal in. Hierna hebben beiden nog wat
zitten napraten tot 04.40 uur, ieder zit
tend in een stoel achter een radar.
Naar het oordeel van de Raad was dit
geen situatie waar door de eerste stuur
man alert en goed kon worden uitgeke

ken. Van de tweede stuurman mocht
dit niet meer worden verwacht, hij was
immers van wacht af.
De "Nedlloyd Hongkong" voer met een
hoge snelheid van 24 knoop. Een vaart
die een voortdurende en geconcen
treerde visuele en radaruitkijk noodza
kelijk maakt. De radar had volgens de
eerste stuurman veel last van zeeecho's. Er van uit gaande dat hij de ra
dars goed had afgeregeld, had hij daar
om des te meer, om niet voor
verrassingen te komen staan, beide
schermen voortdurend goed moeten
observeren, verdachte echo's moeten
plotten en visueel dienen te verifiëren,
zonodig met behulp van zijn kijker. Te
vens had hij regelmatig visueel en met
behulp van zijn kijker de zee voor het
schip moeten afzoeken.
Naar het oordeel van de Raad gaat dit
echter moeilijk gezeten en pratend van
uit een stoel. Ter zitting verklaarde de
eerste stuurman dat hij tijdens zijn
wacht ook altijd zelf uitkeek, hij bevond
zich dan vaak bij het middenconsole, in
de stoel.
De uitkijk verklaarde dat hij aan bak
boord op de brug had gestaan en de
eerste stuurman verklaarde dat hij niet
wist of de uitkijk wel een kijker gebruik
te. Dit verbaast de Raad enigszins, om
dat de stuurman van de wacht er op
toe dient te zien dat de uitkijk zijn taak
goed verricht.
Daartoe behoort onder andere het ge
bruiken van een kijker door de uitkijk,
alsmede dat de uitkijk ook goed over
stuurboord uitkijkt, hetgeen vanaf een
positie aan bakboord op de brug niet
goed mogelijk is.
Uit de scheepsverktaring van de kapi
tein van de "Walili" blijkt dat er zich be
halve de 'Walili" nog andere schepen in
de buurt van de "Nedlloyd Hongkong"
bevonden. Omdat de kapitein zelf nog
niet op de brug was voor de aanvaring
moet hij deze informatie van zijn twee
de stuurman hebben gekregen. Tegen
over de, namens Nedlloyd aangewe
zen, surveyor had de tweede stuurman
ook aangegeven dat er 'nearby southbound traffic' en 'fishing boats’ waren,
waardoor hij gehinderd werd om meer
stuurboord uit te gaan.
Om 05.00 uur moet de W alili" vrijwel
recht vooruit iets over stuurboord op
ca. 2 0 mijl afstand van de "Nedlloyd
Hongkong" hebben gezeten. De door
de W alili" om 04.45 uur aangeduide
meeligger, welke door de Walili" werd
opgelopen moet om ca. 05.00 uur niet
al te ver over bakboord van de "Nedl
loyd Hongkong" hebben gezeten en de
vissersschepen 20° a 30° over stuur
boord op ca. 4 mijl.
Toen de uitkijk om 05.00 uur van de
brug ging, had hij vooruit echter geen
schepen gezien, verklaarde hij. Dit beSCH IP^ V ER Fd tZ EE JANUARI 1999

vreemdt de Raad enigszins. Of de uitkijk
had niet goed uitgekeken, of de tweede
stuurman van de "Walili" had zich ver
gist betreffende de door hem aangege
ven scheepvaart, of de schepen waren
op dat moment in een regenbui aan
het zicht onttrokken. Feit is en blijft dat
de uitkijk de "Walili" op ca. 2i2 mijt in ie
der geval niet heeft gezien. Theoretisch
zou het heklicht van de 'Walili" op 3
mijl in zicht moeten zijn gekomen; mo
gelijk dat het niet aan de formele zichtbaarheidseis voldeed en later in zicht
kwam of geheel niet brandde.
De eerste stuurman verklaarde dat hij
aan de kaartentafel het wachtboekje
aan het invullen was toen de uitkijk om
05.00 uur van de brug ging. Dit deden
alle officieren tijdens hun wacht. Ook
zou het kunnen zijn dat hij het journaal
van de vorige wacht had staan invullen,
verklaarde hij ter zitting.
De eerste aantekening in het wacht
boekje door de eerste stuurman op de
dagwacht was echter de GPS positie
van 06.00 uur. De erboven staande re
gel met betrekking tot het behoud,
heeft hij pas om 07.07 uur kunnen in
vullen. Hij heeft dus kennelijk om 05.00
uur het journaal van de vorige dag
staan invullen en niet het wachtboekje.
Dit zal meer tijd in beslag hebben ge
nomen dan het maken van een enkele
korte aantekening in het wachtboekje.
Dit schrijven gebeurde aan de kaarten
tafel bij wit licht. Het is algemeen be
kend dat het daarna enige tijd duurt al
vorens de ogen weer aan de duisternis
zijn gewend. De eerste stuurman ont
zegde zich hierdoor gedurende enige
tijd de mogelijkheid om goed te kun
nen uitkijken en kon dan ook de mel
ding van de uitkijk, dat hij geen sche
pen zag, daardoor niet controleren. Hij
nam hiermee een groot veiligheidsrisi
co, vooral gelet op het feit dat zijn schip
een hoge vaart liep en in een gebied
voer waar scheepvaart verwacht kon
worden.
Hier ligt naar het oordeel van de Raad
de hoofdoorzaak waarom de "Walili"
niet werd gezien. De eerste stuurman
heeft niet goed uitgekeken en kon ge
durende een cruciale periode, toen bo
vendien de uitkijk van de brug was, ook
niet goed uitkijken omdat hij bij wit
licht aan de kaartentafel had staan
schrijven.
De radars
Voor het houden van uitkijk dient ook
gebruik te worden gemaakt van radars.
De radars werden door de kapitein ge
durende de dagen na de aanvaring ge
observeerd en werkten volgens hem
goed. Ook bij een technische controle
in Singapore werden geen defecten ge
constateerd.
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De eerste stuurman verklaarde veel last
te hebben gehad van zee-echo's. Met
moderne radars moet het echter heel
goed mogelijk zijn om scheeps-echo's
van zee-echo's te onderscheiden. In dit
geval voer het schip voor de zee uit en
was de kans op zee-echo's vooruit min
der dan achteruit. Zee-echo's zijn hin
derlijk doch niet onoverkomelijk, mits
de radar goed wordt ingesteld, aange
past aan de weerscondities, en met vol
doende aandacht wordt geobserveerd.
Het regelmatig wisselen van de berei
ken lost het probleem van de zeeecho's niet op. Volgens het handboek
van de aan boord geïnstalleerde radars
dienen de 'gain', de ’rain-’ en sea-control’ instellingen in combinatie te wor
den gebruikt voor een optimale presen
tatie bij verschillende weersomstandig
heden. Bij 'seaclutter' condities dient er,
door de gain te verminderen, een afwe
ging te worden gemaakt tussen de de
tectie van kleine contacten in de se
aclutter op korte afstand en detectie op
grote afstand. Deze afregeling dient te
worden uitgevoerd met behulp van
een nabij klein contact op de radar.
Rond 06.00 uur had de eerste stuur
man vissersschepen gezien die volgens
zijn verklaring ogenschijnlijk dichtbij
waren doch niet op de radar waren te
zien en had hij de stagiair opgedragen
deze visueel te peilen.
Dit zou er op kunnen duiden dat de
eerste stuurman zijn radars niet goed
had afgeregeld en mogelijk te veel
'gain' had ingesteld.
Merkwaardig daarbij is wel dat de sta
giair expliciet verklaarde geen vissers
schepen te hebben gezien. Opgemerkt
dient hierbij echter te worden dat de
stagiair pas ca. 10 jaar na het ongeval
werd gehoord.
De "Walili" voer vrijwel recht voor de
"Nedlloyd Hongkong" uit op een koers
van 210°. De "Walili" peilde de oploper
op 5,5 mijl op de radar in 029° en daar
na op 1,5 mijl en 0,7 mijl afstand in pei
ling 032°. De "Nedlloyd Hongkong"
stuurde op en lag op koers 207“.
Theoretisch zou de echo van de "Walili"
dus net aan stuurboord langs de heading marker dichterbij zijn gekomen, zat
er in ieder geval dicht tegenaan en op
kortere afstand mogelijk onder de veel
dikkere eigen vector van het schip. Vol
gens de kapitein waren kleine echo's op
de 3 cm radar op de koerslijn soms
moeilijk waarneembaar. Door het in
drukken van de heading mark' knop
kon de heading marker worden onder
drukt zolang de knop werd vastgehou
den. Mogelijkerwijs heeft de stuurman
dit te weinig of niet gedaan en de echo
van de 'Walili", met name in de laatste
fase waarbij de echo binnen de afstand
van de dikke scheepsvector was, daar
door niet gezien.

De Raad deelt de mening van de kapi
tein dat bij de controle van de radars in
Singapore door een walmonteur, deze
de eigen scheepsvector vermoedelijk
voor een valse echolijn heeft aangezien.
Valse echo's kunnen naar het oordeel
van de Raad geen reden vonnen waar
om de eerste stuurman de echo van de
W alili” niet heeft gezien. Allereerst om
dat het verschijnsel van valse echo's, in
dien afkomstig van reflecties tegen of
via de schoorsteen of de lading, dan
toch meer voor had moeten komen en
genoegzaam bij de kapitein en de
stuurlieden bekend zou zijn geweest.
Dit was niet het geval. Bovendien
schermen dergelijke valse echo's niet af
doch geven extra echo's die de stuur
man dan juist had moeten waarnemen,
hetgeen niet het geval was.
Naar het oordeel van de Raad heeft de
stuurman, zittend en pratend in de
stoel tot 04.40 uur en enige tijd schrij
vend aan de kaartentafel rond 05.00
uur, voorafgaand aan de aanvaring, on
danks dat hij geconstateerd had last te
hebben van veel zee-echo's, met onvol
doende aandacht de radars geobser
veerd en gecontroleerd, waardoor het
mogelijk was dat hij de echo van de
"Walili" niet waarnam. Hij heeft onvol
doende radaruitkijk gehouden.
De aanvaring
Aan boord van de "Nedlloyd Hong
kong" had niemand iets van de aanva
ring gemerkt. In tegenstelling tot de
"Walili", waar men een enorme klap
waarnam, gepaard gaande met een
grote vonkenzee. Gelet op de hoge la
ding containers is het aannemelijk dat
deze vonkenzee niet vanaf de brug van
de "Nedlloyd Hongkong" kon worden
gezien. Dat de klap van de aanvaring
voor de "Nedlloyd Hongkong" minder
hard aankwam en niet werd waargeno
men, is ook aannemelijk gelet op het
grote verschil in afmetingen van beide
schepen. De "Nedlloyd Hongkong" is
ca. driemaal langer, was vol beladen en
had een ca. twintig maal grotere tonna
ge. De aanvaring vond daarbij plaats op
ca. 194 meter voor de brugopbouw en
verblijven.
De "Walili" had de "Nedlloyd Hong
kong" reeds op ca. 10 mijl visueel waar
genomen. Het zicht was derhalve zoda
nig dat de schepen in zicht van elkaar
geacht mochten worden te zijn. Dat de
"Nedlloyd Hongkong" de "Walili" niet
had gezien, was te wijten aan onvol
doende uitkijken aan boord van dit
schip.
De "Nedlloyd Hongkong" liep de "Wali
li" op en was uitwijkplichtig.
Het zicht, de toestand van de zee en de
invloed hiervan op de ontdekking met
behulp van radar zijn factoren die een
rol spelen bij het bepalen van de door
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elk schip aan te houden veilige vaart,
zodat het juiste en doeltreffende maat
regelen kan nemen ter vermijding van
een aanvaring. Het zicht was 5 - 1 0 mijl
en de toestand van de zee kennelijk zo
danig dat de eerste stuurman de "Walili" noch visueel noch op de radar heeft
waargenomen. Voor de eerste stuur
man, met de hem ter beschikking
staande middelen en de wijze waarop
hij zijn wacht vervulde, met name voor
wat betreft het uitkijken, liep de "Nedlloyd Hongkong" dus geen veilige en
een te hoge vaart.
De tweede stuurman aan boord van de
"Walili" had reeds in een vroegtijdig sta
dium vastgesteld dat de peiling van het
oplopende schip weinig veranderde en
er dus gevaar voor aanvaring bestond.
Hij zou hebben opgeroepen op de VHF,
doch hij liet na om de passende geluidsseinen te geven en waarschuwde
ook niet zijn kapitein. Deze werd pas
gealarmeerd door de klap van de aan
varing. Uit de verklaringen van de "Walili" blijkt ook niet of de tweede stuur
man heeft doen controleren of het
heklicht brandde. Door de zich over zijn
stuurboordboeg bevindende vissers
schepen was hij wellicht zodanig be
perkt in zijn manoeuvreerruimte, dat hij
niet in de laatste fase voor de aanvaring
voldoende van koers kon veranderen
om de aanvaring te vermijden.
Op ruime afstand, 5 a 6 mijl, had de
tweede stuurman, toen hij had vastge
steld dat de oploper met hoge vaart na
genoeg recht op zijn schip aanstuurde,
echter nog afstand van de track van het
oplopende schip mogen en kunnen ne
men. Hij was daartoe weliswaar niet
verplicht, doch het zou goede zeeman
schap zijn geweest en in lijn met Voor
schrift 17 sub a(ii) van de Bepalingen
ter voorkoming van aanvaringen op
zee 1972. Daarna moest hij koers en
vaart behouden totdat de aanvaring
door het oplopende schip alleen niet
meer was te vermijden, toen moest hij
maatregelen nemen. Hij deed dit ook
wel, doch onvoldoende, mogelijk ge
hinderd door de nabije vissersschepen.
De Raad is dan ook van oordeel dat de
"Nedlloyd Hongkong" weliswaar schuld
heeft aan de aanvaring, omdat dit schip
uitwijkplichtig was, doch dat ook aan
boord van de "Walili" niet alle maatre
gelen werden genomen om de aanva
ring te vermijden. Dit schip heeft dan
ook medeschuld aan de aanvaring.
De koersschrijver
Uit de koersschrijver van de “Nedlloyd
Hongkong" blijkt niet dat er regelmatig
werd opgestuurd omdat het schip door
de wind naar stuurboord werd wegge
zet, zoals de eerste stuurman verklaar
de. De tijden van het opsturen had hij
niet vermeld. Er werd wel 3° opge

stuurd, doch op één rechte koers van
207°. Pas om 05.06 uur werd er vol
gens de koersschrijver 5° van koers ver
anderd, echter stuurboorduit naar
212°. Of dit een uitwijkkoers of een te
rugsturen naar de koerslijn was, kon de
eerste stuurman zich niet herinneren.
Het zou mogeiijk zijn dat dit uitwijken
gebeurde voor de om 04.45 uur door
de "Walili" over bakboord aangeduide
meeligger.
Indien deze koersverandering, kort voor
de aanvaring, niet was uitgevoerd, had
de aanvaring mogelijk niet plaatsge
vonden. Immers de "Walili" lag op koers
210“ en peilde de oploper, die 207°
voorlag, in peiling 032° en zat dus vijf
graden over stuurboord van de "Nedl
loyd Hongkong". De "Nedlloyd Hong
kong" draaide nu precies naar de "Wali
li" toe.
Om 05.23 uur, ca. 6 mijl verder, draai
de het schip volgens de koersschrijver
naar stuurboord naar koers 230° en on
middellijk scherp weer terug. Dit was
onmiskenbaar een uitwijkmanoeuvre.
De eerste stuurman kon zich ook hier
over niets meer herinneren. Zijn verkla
ring dat er in de periode 04.00 - 06.00
uur enkele meeliggers waren geweest
welke op grote afstand passeerden was
juist, maar niet volledig. De twee mee
liggers waren de om 04.30 uur opgelo
pen schepen, die ook door de uitkijk en
de tweede stuurman waren gezien.
Voor meeliggers op grote afstand was
een dergelijke scherpe uitwijkmanoeu
vre echter niet nodig geweest. Er moet
dus in ieder geval om 05.23 uur een
schip zodanig dichtbij zijn geweest, dat
de eerste stuurman er scherp voor
moest uitwijken.
Om 05.30 uur was de koers volgens de
koersschrijver weer 212°, om 05.58 uur
werd de koers weer 207°, om 06.10
uur koers 200° en om 06.35 uur 214°
tot 07.05 uur, toen de koers 180° werd.
Het komt de Raad uiterst merkwaardig
voor dat de eerste stuurman, die toch
om ca. 07.00 uur die ochtend, toen be
kend was geworden dat er op zijn
wacht een aanvaring had plaatsgevon
den, voor zichzelf op een rijtje moet
hebben gezet wat er op zijn wacht was
gebeurd, zich daarbij zo weinig van de
scheepvaart om hem heen en de niet
meer dan 5 koersveranderingen van
zijn eigen schip in de voorafgaande
uren kon herinneren. Hij herinnerde
zich uitsluitend feiten die ook door an
deren werden of konden worden ver
teld. Het lijkt erop dat de gebeurtenis
sen tussen ca. 05.00 en 05.30 uur, toen
hij alleen op de brug stond, als het ware
aan hem voorbij zijn gegaan.
De alarmen
Volgens de eerste stuurman stonden de
guardringen en het daarbij behorende

alarm af en stond het CPA en het bijbe
horende alarm ingesteld op 1 mijl. Of
de volumeknop van het akoestische
CPA alarm voldoende opengedraaid of
op nul stond, is niet uit het onderzoek
gebleken. Volgens de kapitein werden
bij ruwe zee en veel echo's de guardrin
gen afgezet.
De stagiair verklaarde dat de radars op
'auto acquire' stonden. Indien de guar
dringen niet bij staan worden er vol
gens het radarhandboek geen tracks
automatisch aangewezen en moet dit
met de hand gebeuren. Dit met de
hand plotten werd als zodanig ook
door de kapitein waargenomen toen hij
om 06.25 uur op de brug kwam. Toen
stond de stuurman achter de radar te
plotten.
Het CPA alarm werkt volgens het hand
boek alleen op 'tracked targets'. Hieruit
leidt de Raad af dat het in dit geval mo
gelijk was dat een contact zonder alar
mering naderbij kon komen, tenzij het
door de stuurman was gezien en aan
gewezen op de radar.
De Raad is overigens van oordeel dat
het bijstaan van de guardringen en het
bijbehorende alarm de voorkeur heeft
boven de mogelijke irritaties welke
eventuele valse alarmen oproepen, ten
zij dit hulpmiddel van de radar bij ruwe
zee niet goed functioneert, mogelijk
omdat de radar niet goed is afgeregeld
en op vrijwel elke zee-echo alarmeert.
Van de machinekamer-alarmen was er
om 03.18 uur scheepstijd een alarm ge
weest, daarna een hele tijd geen alar
men, tussen 05.12 en 05.27 uur plotse
ling een veelheid van 11 alarmen en
vervolgens pas weer om 06.40 uur het
volgende alarm.
Hieruit blijkt dat de hoeveelheid alar
men, behalve in de periode tussen
05.12 en 05.27 uur, zeer gering was.
Gedurende deze laatste periode moet
de eerste stuurman voortdurend bezig
zijn geweest met het reageren op deze
alarmeringen en zal hij nauwelijks heb
ben kunnen uitkijken, noch zich met de
navigatie van zijn schip hebben kunnen
bezighouden. Deze periode lag echter
onmiddellijk na de aanvaring. Vooraf
gaand aan de aanvaring was er geen
enkel alarm op zijn wacht geweest.
De Raad heeft geen verklaring voor de
grote hoeveelheid alarmen tussen
05.12 en 05.27 uur, na de aanvaring.
Merkwaardig feit hierbij is wel dat ze
plaatsvonden onmiddellijk na het ver
moedelijke tijdstip van de aanvaring.
Het wachtalarm was de avond tevoren
tijdens het noodverkeer over het zeil
jacht afgezet door de kapitein en niet
meer bijgezet. Formeel hoefde dit
alarm niet bij te staan, omdat het nacht
was en er een uitkijk op de brug liep.
Toen de uitkijk van de brug ging voor
een ronde door het schip had de stuur
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man, analoog aan het voorschrift zoals
dat voor overdag geldt, er verstandig
aan gedaan om het wachtalarm bij te
zetten. Volgens de standaard bruginstructies van de kapitein moest het
wachtalarm echter altijd bijstaan.
Het afstaan van het wachtalarm speelt
naar het oordeel van de Raad echter
geen rol bij deze aanvaring.
De Raad is van oordeel dat er, vooraf
gaande aan de aanvaring, vrijwel geen
alarmen waren en de eerste stuurman
daardoor dus niet van het houden van
een goede uitkijk kon zijn afgeleid. Inte
gendeel, juist het ontbreken van het radar-alarm heeft in dit geval een rol ge
speeld.
De ten gevolge van de bewaking van
de machinekamer op de brug geko
men alarmen, de automatische alarmeringsmogelijkheden van moderne ra
dars, de stuur- en kompasalarmen,
brandalarmen en straks ook de alarme
ringen van het GMDSS systeem kun
nen er toe leiden dat de primaire taak
op de brug om veilig te kunnen varen,
te weten uitkijken en navigeren, in het
gedrang gaat komen. In dit geval ga
ven de alarmen geen aanleiding hier
toe, doch eerder het ontbreken ervan
omdat ze waren afgezet.
De Raad is dan ook van oordeel dat er
op de brug van een schip grote aan
dacht aan 'alarmmanagement' dient te
worden besteed.
Conclusies
De "Nedlloyd Hongkong" is achterop
de "Walili" gevaren, had voor dit schip
moeten uitwijken en heeft de aanvaring
veroorzaakt. De "Walili" heeft daarbij
onvoldoende maatregelen genomen
om de aanvaring te voorkomen en
heeft medeschuld.
De Raad vindt het uiterst merkwaardig
dat de eerste stuurman van zijn wacht
tussen 04.00 en 06.00 uur zich slechts
enkele op grote afstand passerende
meeliggers herinnerde en verder wei
nig bijzonderheden, met name niet
over de scheepvaart om hem heen, die
er onmiskenbaar was, alsmede de toch
door hem ingestelde koersen en uitge
voerde manoeuvres.

Alhoewel hij verklaarde tijdens zijn
wacht geen black out te hebben ge
had, twijfelt de Raad er dan ook aan of
de eerste stuurman die ochtend fysiek
en/of mentaal wel voldoende fit was
om zijn wacht zodanig geconcentreerd
te vervullen, dat de hoge vaart van zijn
schip ook een veilige vaart was.
Zijn primaire taak van uitkijken, zowel
visueel als op radar, teneinde voortdu
rend een goed beeld van de scheep
vaart in zijn omgeving te hebben, deed
hij afbreuk door het verrichten van niet
voor de veilige vaart van zijn schip van
belang zijnde handelingen, zoals het
oproepen van de "Taras", het invullen
van het journaal van de vorige wacht
en het zitten praten in de stoel gedu
rende langere tijd.
Ondanks dat de radars volgens hem
last hadden van zee-echo's, heeft hij de
ze onvoldoende geobserveerd en ge
controleerd en de echo van de "Walili"
niet waargenomen, terwijl bij latere
controles van de radars deze goed ble
ken te werken.
Visueel heeft hij, mede gelet op de ho
ge vaart die zijn schip liep, onvoldoen
de uitgekeken en zichzelf bovendien, in
een cruciale periode voor de aanvaring,
ongeschikt gemaakt om goed te kun
nen uitkijken door enige tijd bij wit licht
aan de kaartentafel het journaal van een
vorige wacht in te vullen, terwijl hij te
zelfdertijd de uitkijk toestemming had
gegeven om de brug te verlaten.
Daarbij heeft hij, waarschijnlijk omdat
hij de volumeknop van de VHF installa
ties te ver had dichtgedraaid, vanwege
de hem storende ethervervuiling op de
desbetreffende kanalen, geen goede
luisterwacht gehouden hierop, en daar
door de voor de veiligheid van zijn
schip en de overige scheepvaart be
stemde berichten niet gehoord.
De eerste stuurman heeft schuld aan de
aanvaring. Bij de bepaling van de hem
op te leggen maatregel van tucht heeft
de Raad rekening gehouden met het
feit dat hij door de rederij, naar aanlei
ding van de aanvaring, reeds werd ont
slagen.

Beslissing
De Raad straft de eerste stuurman, we
gens zijn schuld aan de aanvaring, door
hem de bevoegdheid om als eerste
stuurman op een zeeschip te varen te
ontnemen voor de tijd van 3 weken.
Lering
1. Bij hoge vaart dient er op de brug
van een schip extra alert te worden uit
gekeken, zowel visueel als op radar.
2. Ook al zijn er veel storende berich
ten of geluiden op de VHF, dan mag
dat nimmer een reden zijn om de volu
meknop zodanig dicht te draaien, dat
voor de veiligheid van het schip en de
scheepvaart bestemde berichten niet
meer worden gehoord.
3. Bij minder goede radarcondities die
nen de radars voortdurend te worden
geobserveerd en te worden gecontro
leerd en afgeregeld op passerende
scheepvaart. De daarvoor meest ge
schikte radar dient te worden afgere
geld op detectie van scheepsecho's op
korte afstand ten koste van het bereik
op grotere afstand.
4. Werken bij wit licht beperkt daarna
gedurende enige tijd het zien in de
duisternis.
Aanbeveling
1. Vooral op schepen die een hoge
vaart lopen, dienen kapiteins en stuur
lieden zich extra bewust te zijn van het
belang van goed uitkijken en dit priori
teit te geven boven andere werkzaam
heden.
2. Op moderne schepen met een toe
nemend aantal alarmen welke op de
brug moeten worden bewaakt, dient
aandacht aan 'alarmmanagement' te
worden besteed in relatie tot de veilige
taakvervulling van de chef van de
wacht.
3. Er dient bij kapiteins en scheepsoffi
cieren aandacht te worden besteed aan
persoonlijke fouten, prioriteiten stellen
en taakverdelingen tijdens wachtlopen.
Het is daarom aan te bevelen kapiteins
en scheepsofficieren een Bridge Resour
ce Management cursus te laten volgen.

ADVERTEREN IN SCHIP & WERF DE ZEE?

BEL VOOR MEER INFORMATIE EN/OF RESERVERINGEN:
BURO J E T B.V. tel. 070 - 399 00 00
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Medium speed malaise
Het volgende is overgenomen uithet blad "Marine Propulsion "van augustus 1998

An analysis of Insurance claim s for main engine dam age, presented at May's Cim ac congress by the Swedish
Club suggests that m edium speed engines m ay not be as reliable as th eir m anufacturers believe.

Manufacturers of medium speed engi
nes, regarded as the preferred propul
sion option for several ship types inclu
ding passenger vessels, claim their units
offer more capabilities and high reliabi
lity.
While this would seem the case in most
installations, research into main engine
related claims dealt with by marine in
surer the Swedish Club, would appear
to suggest the opposite is true, with
main engine failure involving medium
speed engines accounting for a high
number of claims.
Presented in a paper at May's CIMAC
Congress in Copenhagen, the study in
to main engine damage covered claims
by Club-insured vessels, where it made
payouts of equal to or over the usual
excess of US$10,000. Initially covering
1988-1994, the study has been upda

ted to include data for 1995-1997.
The research found that 636 claims ma
de between 1988-1997 were for ma
chinery related problems, namely da
mage to main and auxiliary engines,
steering gear, boilers and propulsion
(propellers, shafts and bearings).

were responsible for most claims, with
25.9% of vessels being responsible for
57% of claims costs. In the case of low
speed engines, 66.8% of vessels were
responsible for 34.5% of claims costs,
while 6.2% of gas turbine powered ves
sels accounted for 8.4% of claims costs.

Costly claims
These claims were the most costly of all
the Club's hull and machinery (H&M)
policy expenditure, worth
some
US$157 million. Or these, 284 were
due to main engine damage, with
claims costing some US$80 million.
These main engine claims were analy
zed in terms of type of main engine in
stalled low speed, medium speed or
gas turbine.
This found that between 1988-1994,
vessels with medium speed engines

Trend setting
This trend for vessels with medium
speed engines to produce claims far
beyond their share of the Club-insured
fleet continues in the figures for 19951997. These show that once again, ves
sels powered in this way accounted for
the largest proportion of claims, with
21.2% of vessels being responsible for
61.5% of claims costs. 73.8% of low
speed engines vessels accounted for
38.5% of the total claims costs, while
not one claim from a vessel fitted with a
gas turbine was received in this twoyear period.
The high level of medium speed engine
claims prompted the insurer to carry
out an analysis of individual engine
makes, comparing the four most com
mon low speed engines to their medi
um speed counterparts.
In both the analyses covering 19881994 and 1995-1997, medium speed
engines were responsible for most
claims.

Club entry (%)
Claims cost (%)

LS 1 LS 2

LS 3 LS 4 MS 1 MS 2 MS 3 MS 4

Club entry (%)
Claims cost (%)

LS 1 LS 2

LS 3 LS 4 MS 1 MS 2 MS 3 MS 4

Fig. 1. Bar charts showing the percentage of Cub entry (insured vessels) fitted with a particular engi
ne type, and the percentage of the claims costs for each engine. Top: 1988-1994. Bottom: 1995-

Protected identity
The identity of the engine makes
studied, shown in the above bar charts
and protected by special codes, is
available to both Swedish Club mem
bers and the manufacturers concerned.
One engine in particular, identified as
MS3, showed a marked increase in the
proportion of claims costs in relation to
the number of vessels insured between
1995-1997.
Substantial increase
During this period, 2.3% of vessels
were responsible fot 25.9% of claims
costs, as opposed to 2.9% of vessels ac
counting for 7.1% of claims between
1988-1994.

1997.
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Fig.2. Bor charts showing the distribution of claims involving medium speed units by age of engine. Data shown as a percentage of both the Club entry
(insured vessels) and the claims involved. The actual number of claims is shown in the numbers above each claims column. Left: 1988-1997. Right.
1995-1997.

In the case of this engine, many of the
claims received affected a particular in
sured party which operated a large fleet
equipped with this unit. The engine
manufacturer concerned subsequently
reacted to the problem, made design
changes and refunded costs. In order to
determine if newer medium speed eng
ines were more reliable, the Club inves
tigated the age of engines at the time
of an incident.
These figures showed that between
1988-1997, most claims, 51, concer
ned engines of 10-14 years of age, with
the second largest group, 34, being
engines of 15-19 years of age.
This research was then repeated for
1995-1997 to establish whether engi
nes built in the 1990's (engines built
between 1991-1997 would be shown
in the 0-4 year old group), were more
reliable.
The largest proportion of claims, 13,
were in the 15-19 year age group, follo
wed by engines in the 0-4 year old ca
tegory, with 9 claims. This would seem
to suggest, the insurer says, that newer
engines are not necessarily as reliable as
older units.

exact cause as there is often a combina
tion of human error and technical failu
re involved. In its experience, however,
turbocharger problems are most often
caused by either a foreign object pas
sing through the turbine; leakage of
cooling water from the turbine casing
into the turbine; and a low lubrication
oil level or dirty lubrication oil.

CLAIMS TYPE
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Its aim in publishing this research, the
Swedish Club says, is to foster increased
interest and awareness amongst ship
owners, which it hopes will prompt
them to put pressure on engine manufacturers.This will, in turn it adds, hope
fully result in more assistance being
given to medium speed users with
regards to incident prevention.

NUMBER

TOTAL COST
IUSS)

AVGCOST
IUSS)

Turbocharger

93
32.7%

17,141,111
21.3%

184,313

Cylinderliner

33
11,6%

5,584,293
6,9%

169,221

lournal,
Bearing

28
9,9%

14,161,248
17,6%

505,759

Crankshaft,
Con. rod

23
8,1%

16,994,466
21.1%

738,890

Piston,
Pistonrod

21
7,4%

7,065,604
8,8%

336,457

Exhaust valves,
Pushrods

20
7,0%

3,50S,481
4,4%

175,274

Fuelpump,
Gears

14
4,9%

2,125,304
2,6%

151,807

Reduction gear

9
3,2%

5,100,582
6,3%

566,731

CLAIMS TYPE

NUMBER

TOTAL COST
(USS)

AVGCOST
(USS)

Turbocharger

28
19,9%

3,9 3 1 ,1 9 3
8,4%

140,400

Crankshaft,
Con. rod

22
15,6%

16,363,816
34,9%

743,810

Exhaust valves,
Pushrods

20
14,2%

3,505,481
7,5%

175,274

journal,
Bearing

17
12,1%

10,496,216
22,4%

617,424

Piston,
Pistonrod

13
9,2%

5,383,427
11,5%

414,110

Common causes
The most common types of claim rela
ting to all engine types, and medium
speed engines in particular, was also as
sessed, and these causes of claims, to
gether with their costs, are shown in
Tabies 1 and 2. Turbocharger problems
were the most common cause of
claims, followed, in the case of medium
speed units, by crankshaft/connecting
rod incidents and damage to the ex
haust valves/push rods.
As regards the causes of main engine
damage, the Swedish Club says that it
is sometimes difficult to determine the

Aims of the research

Fig. 3. Table I (top): The top eight causes of main engine claims for all engines and the claims cost,
1988-1997. Table 2 (bottom): the top five causes of main engine claims for medium speed units
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HATLAPA

DENO COMPRESSORS HOLLAND

Intelligent Solutions - always in harmony
with safety and responsibility
•
•
•

• DENO starting
air com pressors
• DENO starting air

DECK MACHINERY
COMPRESSORS
STEERING GEARS

modules
• DENO screw
com pressors
• DENO heavy duty
piston type service

An experienced partner.
Specialists in the shipbuilding industry
world-wide for more than 75 years,
active in dealing with permanently
changing requirements.
HATLAPA
Uetersener Maschinenfabrik GmbH & Co.

• Rotary vane com pressors
•Aftercoolers, airstartmotors,
airfilters, air receivers
•A tm o sphe ric air dryers

air com pressors
• DENO breathing
air com pressors
• DENO air dryers

ANYTIME YOU’RE IN NEED OF AIR
YOU CAN CALL US FROM ANYWHERE.
VAN D U IJVEN D M K EN VAN O V E R B E E K 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

industrieweg 30
Tel010-2485645 •
STOCKS
•

3133 EE Viaardingen
Fax010-2485635
SALES «.SERVICE

Bureau voor Scheepsbouw Ir. P.H.de G root b.v.
naval architects and marine engineers
Het bureau houdt zich bezig met het ontwerp, detailengineering en bouwbegeleiding van bijzondere scheepstypen en drijvend materieel voor
o.m. de Koninklijke Marine, havenbedrijven, rederijen en de bagger- en offshore industrie.
Ter versterking van ons huidig team zoeken wij kandidaten voor de volgende functies:

W E R K TU IG B O U W K U N D IG O N TW ER P ER / PROJECTLEIDER
F U N C T IE E IS E N :
• opleidingsniveau T.U./H.T.S.
• ervaring met geautomatiseerde rekenmethodes
• bij voorkeur ervaring in een vergelijkbare functie bij ontwerpbureau, werf of rederij

W E R K TU IG B O U W K U N D IG C O N S TR U C TE U R
F U N C T IE EIS EN :
• opleidingsniveau H.T.S./M.T.S.
• ervaring met Autocad en/of Microstation
• bij voorkeur enige jaren ervaring in een vergelijkbare functie bij ontwerpbureau of werf
BvS biedt u een aantrekkelijke baan in een prettige werkomgeving met goede arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden.
Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Bureau voor Scheepsbouw, Potgieterweg 9, 2061 CS Bloemendaal
ta.v. de directie. Voor telefonische inlichtingen 023-525 83 6 1

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

<&

J. Rijlaarsdam
De heer J. Rijlaarsdam, directeur en
oprichter van de Rijdam-bedrijven, is
op 66-jarige leeftijd overleden. De
heer Rijlaarsdam was ruim 34 jaar l'rd
van de KNVTS.

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

Mededelingen
Jubileumboek
Veel leden hebben nog niet gere
ageerd op de boodschap dat het jubi
leumboek beschikbaar is. Lees nog
maals de aankondiging in nummer!

Personalia
Machinefabriek Van Zetten B.V.
Op 20 november 1998 werd het 75jarig bestaan gevierd van Machinefa
briek Van Zetten 8.V. met een receptie
en een gezellige avond bij Brederode.
De directeur, de heer J.W. van Zetten,
is al jarenlang lid van de KNVTS. In de
jaren twintig is de firma begonnen
met de reparatie van motoren en de
aanleg van pijpleidingen en allerlei
machinale bewerkingen.
Thans is Machinefabriek Van Zetten
B.V. gespecialiseerd in het reconditioneren van grote scheepskrukassen,
schroefassen, lagers, drijfstangen,
enz., alles onder klasse.

In

Memoriam

W.R. Burgmeyer
In oktober is overleden de heer W.R.
Burgmeyer, oud-hoofd TD van Che
vron Tankers Nederland B.V. De heer
Burgmeyer was bijna 84 jaar oud en
40 jaar lid van de KNVTS.

Ir. J.G. Honing
Te Heelsum is in oktober overleden ir.
J.C. Koning, oud-mededirecteur van
het MARIN te Wageningen. De heer
Koning was bijna 93 jaar en ruim 46
jaar lid van onze vereniging.
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Ballotage
Voorgesteld en gepasseerd
voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP
Mevr. S. Brooijmans
Student Scheepsbouwkunde
Hogeschool Rotterdam & Omstreken
Heemskerkstraat 15 B, 3038 VB
ROTTERDAM.
Voorgesteld door P.G.de Vries
Afdeling Rotterdam
B. Dieleman
Student MAROF Hogeschool Zeeland
Narcissenlaan 17,4542 BS HOEK.
Voorgesteld door A. de Groot
Afdeling Zeeland
H.Kikkert
Student Scheepsbouwkunde
Hogeschool Rotterdam Sr Omstreken
Mathenesserdijk 240 A, 3026 GL
ROTTERDAM.
Voorgesteld door J. de Haas
Afdeling Rotterdam
F. Rijnten
Student Scheepsbouwkunde TU-Delft
Lange Geer 52,2611 PW DELFT.
Voorgesteld door H.Boonstra
Afdeling Rotterdam
R. Soeteman
Student Scheepsbouwkunde
Hogeschool Rotterdam Sr Omstreken
Coolhaven 550, 3024 AR
ROTTERDAM.
Voorgesteld door A. Pille
Afdeling Rotterdam
Mevr.l. Zwijnenburg
Student Scheepwerktuigkunde
MSC in lnt.Logitics Hogeschool
Venlo Sr University of Plymouth
Gerrit v.d.Veenstraat 12,
3333 BG ZWIjNDRECHT.
Voorgesteld door J.m.Veltman
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor
het GEWOON LIDMAATSCHAP

Voorgesteld door A.E.Molenaar
Afdeling Rotterdam
S. Buijs
SWTK-Van Oord ACZ
Sloestraat 2, 4374 BP ZOUTELANDE.
Voorgesteld door J.M.Veltman
Afdeling Zeeland
J.C.Drooger
Medewerker O & O - TU- DELFT
Trumanstraat 23, 3255 XM
OUDETONGE.
Voorgesteld door S.Hengst
Afdeling Rotterdam
Jonkheer P.G. de Graeff
Directeur Dutch Naval Training Si
Consultancy B.V,
Neuhuyskade 6,2596 XL
's-GRAVENHAGE.
Voorgesteld door |.M, Veltman
Afdeling Rotterdam
R. Koopman
Surveyor - Germanischer Uoyd
(Drachten)
Molkampen 31, 9761 BJ EELDE.
Voorgesteld door J.S. van Loo
Afdeling Noord
A.van der Lely
Gezagvoerder -Dockwise N.V. (België)
De Bree 26 A, 2415 BG
NIEUWERBRUG.
Voorgesteld door J.M.Veltman
Afdeling België

E.L.Meulenberg
Register Loods - NLC/LRR
Noordweg 56 A. 4353 AX
SEROOSKERKE-WALCH.
Voorgesteld door |.M.Veltman
Afdeling Zeeland
H.|.Spierenburg
Expert - Scheepvaart Inspectie Rotter
dam
Hoomeslaan 610,2221 GL
KATWI|K AAN ZEE.
Voorgesteld door H.E. Bogaerts
Afdeling Rotterdam
J.A.'Wijnberg
Senior Sales Support Engineer
Wartsila NSD
Burg. Bentinckstraat 10, 8121 BC
OLST.
Voorgesteld door H.D.v.d.Werf
Afdeling Noord
E.Zuidgeest
Directeur Wiesloch Marine & Industrie
Sluisweg 21, 3238 LE ZWARTEWAAL.
Voorgesteld door S. de Groot
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor
het BELANGSTELLEND LIDMAAT
SCHAP
A.C. Reniers
Chef Veren/Hoold opr.HSF/WB
Stadsvervoer Dordrecht
joke Smit Erf 158, 3315 VG
DORDRECHT.
Voorgesteld door E. Postel
Afdeling Rotterdam

■i iversen
Nieuw Bestuur "William Froude"
Voor het academisch jaar 1998 -1999 bestaat het Bestuur van het Scheepsbouw
kundig Gezelschap "William Froude" van de TU-Delft uit de volgende personen:
Rens Groot
voorzitter
Esther ter Bekke secretaris
OlafWillemse
penningmeester
Gijs Nijsten
commissaris
onderwijs
Jan Verdaasdonk commissaris
excursies
Het nieuwe Bestuur heeft zich al gepresenteerd door middel van het goed geor
ganiseerde Lustrumsymposium "Bagger & Multi Purpose Belicht" ter gelegenheid
van hun 19e Lustrum op 17 november 1998.
Een verslag van dit symposium kunt u in een volgend nummer tegemoet zien.

). de Boer
ISO/ISM Auditor Lloyd's Register
Plaete 5, 3261 TM OUD-BEI|ERLAND.
Voorgesteld doorC. Dam
Afdeling Rotterdam
R.V. Boot Directeur
G.|.v.d.Veenstraat 41,
2264 DS LEIDSCHENDAM.
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Offshore projects recently carried out: • basic eng. of turret mooring system incl. turret and turret integr. for the convers. of a VLCC
• construction drawings and strength calculations of 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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P.O. Box 16350 - 2500

P h o n e: (+ 3170)- 3 497 979 - Fax: (+ 3170) - 3 854 460

A G E N D A

Nationaal
V e ilig w e rk e n m e t gassen
/ 7 februari en 22 april 1999

Op 11 februari en 22 april 1999 vin
den bij Hoek Loos in Schiedam weer
speciale studiedagen over het veilig
werken met gassen plaats. Deze halfdaagse
voorlichtingsbijeenkomsten
geven inzicht in de eigenschappen en
risicofactoren van (vloeibare) gassen
en hun verpakkingen. Het programma
is vooral interessant voor medewerkers
die werken met gassen, of verant
woordelijk zijn voor de opslag, het
transport en/of aansluiten van cilin
ders. Daarnaast bieden de studieda
gen waardevolle informatie voor lei
dinggevenden die verantwoordelijk
zijn voor de veiligheid en de uitvoering
van het Arbo-beleid. De Arbo-wet stelt
op het gebied van voorlichting im
mers duidelijke eisen.
Deelnamekosten: ƒ 295,- p.p.
Contact:
Hoek Loos B.V.
Secretariaat Veiligheid & Milieu
Tel: 010.2461544.
Internet: www.hoekloos.nl/html/
milieu/index.htm.

4th International marine corro
sion forum.
12-14 Amsterdam
Contact: The Nickel Development In
stitute and the Marine Corrosion Club,
Mrs. R. Evans,
Tel:+44.1527.585562,
fax:+44.1527.584777,

E-mail:

Both MAN B&W and Wartsila NSD
have picked up orders for their largest
bore engines. MAN B&W has secured
an order for eight of its 98 bore engi
nes (five 10K98MC-C and three
7K98MC) from Costamare Shipping
for propelling container ships which
will be built at Hyundai.
The five 57,000 kW (76,405 bhp) tencylinder MC-C units will be used for
propulsion of a series of 6,300 TEU
container ships while the three sevencylinder MC units will develop 40,060
kW (53,700 bhp) to power 4,800 TEU
vessels. After having the design for
several years without winning any or
ders, the past few months has seen
MAN B&W sell 15 of its largest engi
nes.
Not to be outdone, Wartsila NSD has
sold 23 of its RTA96C engines and still
holds the title of the most powerful
diesel engine in the worid with the 12cylinder version. Of the engines on or
der or in-service, 17 are ten-cyiinder,
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12-16 Swansea, UK
International conference on con
dition monitoring 99.
Contact: Institute of Marine Engineers.
Tel: +44.171.4818493,
fax: +44.171.4881854,
E-mail: lc@imare.org.uk

NiDi-Birmingham-UK@nidi.org

Internationaal
Met dank aan het Maritiem Informatie
Centrum

March 1999

15-18 Brussels, Belgium
Reliability Engineering - RAMS
Methodology.
Contact: CBO Management & Tech
nology Systems Centre
Seminar secretariat, CBO Beursge
bouw, P.O.Box21 468
3001 L Rotterdam.
Tel: 010.4139020, fax: 010.4118732.

Propulsion
Big bore order boost

April 1999

54,900 kW (73,593 bhp) versions,
two are 11-cylinder, 60,390 kW
(80,950 bhp) and the last two top ra
ted 12-cylinder units develop 65,880
kW (88,310 bhp).

Power boost for S35MC
Man B&W has increased the rating of
its S35MC with output per cylinder ri
ses from 650 kW (880 bhp) to 740 kW
(1,010 bhp). Using the combustion
chamber technology introduced with
the MC-C range, the BMEP has been
raised to 19.1 bar from 28.4 bar with
the existing versions.
All cylinder versions ( 4 - 1 2 ) remain
available with an output range of
2,520 kW (3,426 bhp) at 147 rev/min
on the smallest engine to 8,800 kW
(12,120 bhp) at 173 rev/min on the
12-Cylinder version. Fuel consump
tion increases one point to 178
g/kWh.
The company has also introduced
three new engine variants.

12-16 Plymouth, UK
Fishing vessel safety, Interna
tional conference.
Contact: University of Plymouth,
Tel:+44.1752.233304,
fax: +44.1752.233310,
E-mail: fishconf@plymouth.ac.uk
15-16 London, UK
The 21st century cruise ship.
Contact: Institute of Marine Engineers,
Anna Evripidou.
Tel:+44.171.4818493,
fax:+44,171.4881854,
E-mail: ae@imare.org.uk

21-24 lakarta, Indonesia
Marine Indonesia, 10th Interna
tional marine, shipping, port
equipment and cargo handling
exhibition.
Contact: Madie Waters, Overseas Ex
hibition Services Ltd.
Tel: +44.171.4861951,
fax:+44.171.4138222,
E-mail: indo@montnet.com,
Internet: www.montnet.com
29-30 London, UK
Planning managing shipbuil
ding, conversion and repair pro
jects.
Contact: RINA.
Tel:+44.171.2354622,
fax:+44.1 71.2595912,
E-mail: nbrotherton@rina.org.uk,
Internet: www.rina.org.uk

h

May 1999
3-6 Houston, USA
31st Offshore Technology confe
rence.
Contact: OTC.
Tel:+1.972.9529494,
fax:+1.972.9529435,
E-mail: tech-prog@spelink.spe.org

Impeller reduces pressure

More Wartsila 64 orders

Kamewa has introduced a seven-bladed waterjet impeller which is said to
reduce pressure pulses by an average
of 25 per cent and give a 15 per cent
increase in cavitation margin. The ad
ditional blade on the impeller means
the throughput on each blade is
reduced, and so the pressure pulses
are also reduced which lowers noise
and vibration effects.
During the research and development
of the new impeller, Kamewa found
that the boundary layer around the
hull was much thicker than previously
thought. This leads to lower pressure
at the intake for the jets and so the lo
wer pressures achieved by the sevenbladed impeller is even more vital in
combating cavitation, says the com
pany.
Improved cavitation characteristics al
low the possibility of selecting a smal
ler jet size for a given output, says the
company.

In addition to the 7L64 ordered by jj
Sietas Schiffswerft Wartsila NSD has
won orders for another ten of its 64
medium speed engines. The ten 6L64
units will develop 12,066 kW (16,175
bhp), at 333 rev/min, to power a se
ries of 18,900 dwt multipurpose ge
neral cargo vessels for Dutch owner
Spliethoff Bevrachtingskantoor.
Wartsila NSD says that with an output
of 2 MW/cylinder and an efficiency of
50 per cent, the 64 could be an attrac
tive alternative to a low-speed engine
in many larger vessels.
It argues that large, fast vessels could
benefit from a single medium-speed
engine with CP propeller and shaft ge
nerator, while tankers and bulkers
could use twin engines to provide re
dundant propulsion.
The combination of compact dimen
sions and improved manoeuvring,
with a CP propeller, are attractive
features when owners are considering
medium-speed installations, says
Wartsila NSD.
While the vessels will be built at va
rious yards, all 64 engines will be ma
nufactured at GMT in Trieste, Italy.
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WEGWIJZERS
IN DE HAVEN
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 produk
tie, installatie en onderhoud, maar zeker
ook als het gaat om adviseren, ontwerpen
en engineering
een enorme hoe
veelheid ervaring
in huis. Voor
diverse opdracht
gevers werden er
de afgelopen
jaren uiteenlo
pende schepen
gebouwd, waar
onder droge
ladingschepen en geavanceerde 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.

Dirkzwager’s Gu'h
de: uw wegwijzer
voor het havenge
bied Rotterdam (incl. Moerdijk & Dordrecht)

KVSA Guide: uw
wegwijzer voor het
Noordzee-kanaalgebied
S H IP B U IL D IN G
A N O R EP A IR S

BESTEL NU UW
EXEMPLAAR!

BREKO

WYT U itgeefgroep, afd.
ko o p , Postbus 6 43 8
300 2 A K Fax 0 1 0 -4 7 8 0 9 0 4

Postbus 6 • 3350 AA Papendrechl • Holland • Tel.+31 (78) 154 998 • F a * +31(078)410 859

HYDROGRAPHIC AND MARINE CONSULTANTS B.V.
H M C is een onafhankelijk ingenieursbureau dat specifieke kennis levert op de gebieden maritieme bedrijfswetenschappclijke applicaties en marine services/hydrografie. H M C is een internationaal opererend bedrijf met een brancheoffice in Singa
pore. Voor het leveren van diensten, zoals voorbereiden en begeleiden van speciale transporten, het leveren en ontwikkelen
van maritieme software, zoals de C P C beladingssoftw are en diverse planningsystemen, alsmede voor de ontwikkeling van
onze producten voor transport engineering en monitoring, zijn wij op zoek naar:

SCHEEPSBOUWKUNDIG INGENIEURS
en

PROGRAMMEURS
opleiding op M B O niveau of hoger
ervaring met C ++ en W indows
V oor beide functies geldt d at wij willen werken met jonge, enthousiaste mensen met een flexibele instelling.
Wij bieden een afwisselende baan, w aar in teamverband gewerkt wordt.
Het salaris zal in overeenstemming zijn inet opleiding, ervaring en functie.
Uitstekende secundaire arbeidsvoorw aarden.
Indien u interesse heeft om te werken bij een groeiend bedrijf, dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie vergezeld van C V en
pasfoto sturen naar H M C , t.a.v. afdeling PZ, Operetteweg 4, 1323 VA Almere-Stad.

■ Maritiem Projectbureau

Lowland International B.V.
Postbus 3036
2130 KA Hoofddorp
Tel. 023-5570101
Fax 023-5637944
E-mail: info@lowland.com
■ Maritieme Dienstverlening

Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37
3144 EG Maassluis
Tel. 010-5921966
Fax 010-5927772
E-mail: takmarine@wxs.nl

■ 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 St 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
Goudsestngel 65
Rotterdam
Tel. 010 - 4120290, toestel 13
fax 010-4135469

JANU&fll
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Turboned Service BV
Kreekweg 10
3336 LL Zwijndrecht
Tel. 078 - 6197400
Fax 078-6123230
E-mail: turboned@wxs.nl
■ Verfïnspectieburo

Van der Laan Medische Produkten
Postbus 8114, 3009 AC Rotterdam
Tel. 010-4209155
Fax 010-4560242

COT
Zijlweg 340-342
2015 CP Haarlem
Tel. 023-5319544
Fax 023-5277229
E-mail: cothaarlem@hetnet.nl

■ Meet- en doseersystemen w ater

■ Vertaalbureaus

behandeling

SRT Vertalingen
Postbus 8203
3301 CE Dordrecht
Tel. 078-6179117
Fax 078-6186802
E-mail: srtdel@compuserve.com

■ Medische Scheepsuitrustingen

■ Afsluiters
BAF bv
Kanaalstraat 7
4905 BH Oosterhout (N.B)
Tel. 0162-460840
Fax 0162-458497

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

■ Dakw erkzaam heden

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

Novenco b.v.
HI-PRES Marine Department
Bergweg-Zuid 115
2661 CS Bergschenhoek
Tel. 010-5242430
fax 010-5242431
E-mail: info@novenco.nl

Aquality
Postbus 74
3250 AB Stellendam
Tel. 0187-492541
Fax 0187-493179
E-mail: info@aquality-nl.net

■ W aardevolle adressen
■ Naval Architects Consulting
Engineers

Groenendijk & Soetermeer
Groothandelsgebouw E-7
Postbus 29156
3001 GD Rotterdam
Tel. 010-4130852
Fax 010-4130851
■ Ontzilting t.b.v. Drinkwater

BRIMASO
Hartelstein 5
2352 |T Leiderdorp
Tel. 071 -5411618
Fax 071 -5416104
■ Polyester Reparatie

■ Ingenieursbureau

Multi Engeneering N.V.
Frankrijklei 128A
2000 Antwerpen (B)
Tel. 0032-3-2273051
Fax 0032-3-2272731
E-mail: Cristei.Janssen@codnet.be
■ tSM -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

Bibliotheek voor Varenden
Westerwagenstraat 74, Rotterdam
Tel. 010-4112389
Centraal Arbeidsbureau
Scheepvaart
Buytewechstraat 39-41, Rotterdam
Tel. 010-4765244
D.G.G.
Willem Witsenplein 6
2596 BK Den Haag
Tel. 070-3516171
Fax 070 - 3517895
EVO, Ondernemersorganisatie voor
Logistiek en Transport
Kadelaan 6, Zoetermeer
Tel. 079- 3414641

INTERNATIONAL NAVAL ENOINEERTNG CONSULTANTS B V

International Naval Engineering
Consultants B.V.
Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730, 3170 AA Portugaal
Tel. 010-5012215
fax 010-5012501
E-mail: lnec@Wordoniine.nl

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

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

FENEX, Nederlandse Organisatie voor
Expeditie en Logistiek
Oostmaaslaan 71, Rotterdam
Tel. 010 - 4020398
FWZ, Federatie van Werknemers
in de Zeevaart
Heemraadsingel 323
3023 BH Rotterdam
Tel. 010-4771188
Fax 010-4773846
Telegramadres: Zeecentra

■ Schroefaskokerafdichtingen

Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Seinhuiswacherl, 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

HME, Vereniging Holland Marine
Equipment
Postbus 138
2700 AC Zoetermeer
Tel. 079-3531149
Fax 079-3531155
E-mail hme@fme.nl
«7

IVR, Internationale Vereniging Rijn
schepenregister
Vasteland 12 e, Rotterdam
Tel. 010-4116070
japanese Marine Equipment
Association
Weena 695, Crootharidelsgebouw B3, Rotterdam
Tel. 010-4146411
KNRM, Koninklijke Nederlandse
Reddingmaatschappij
Haringkade 2, IJmuiden
Tel. 0255 - 520501
Kustwachtcentrum Ijmuiden
Postbus 303
1970 AH Ijmuiden
Alarmnummer Kustwachtcentrum:
0900 - 0111
Faxnummer Operationele Centrum:
0255 - 546599
KVNR, Koninklijke Vereniging
Nederlandse Reders
Wijnhaven 65b, Rotterdam
Tel. 010-4146001

Maritiem Research Instituut
Postbus 28
6700 AA Wageningen
Tel. 0317-493911
Fax 0317-493245
NESEC Scheepsfinancieringen
Nassaukade 1, kantoorgebouw
Hoornbrug
2281 XA Rijswijk
Tel. 070 - 3194747
Fax 070 - 3070214
NVKK, Nederlandse Vereniging van
Kapiteins ter Koopvaardij
Delftsestraat 9c,
3013 AB Rotterdam
Tel. 010-2400592
Fax 010-2400596
KNVTS, Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied
Mathenesserlaan 185, Rotterdam
Tel. 010 - 2410094
Fax 010-2410095

Port Management of Amsterdam
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 020 - 5238600
Rotterdam Municipal
Port Management
Galvanistraat 15, Rotterdam
Tel. 010-4896911

■ W aardevolle adressen
Scheepsfinanciering

NeSec Scheepsfinancieringen
Nassaukade 1
2281 XA Rijswijk
Tel. 070-3194747
■ W aterbehandeling

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

Sterling Berkefeld (Netherlands)
Caïrostraat 55
3047 BB Rotterdam
Tel. 010-2622525
Fax 010-2622822

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

analyse

VNSI, Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer
Tel. 079-3531165

■ W erktuigkundige Probleem

Technofysica
Zuideinde 80
2991 LK Barendrecht
Tel. 0180-620211
Fax 0180-620705
E-mail: techno.fysica@wxs.nl

Maritime Search
Nieuwe Informat ierubriek in Schip en W erf de Zee

jSESSwJs&h

Schip en Werf de Zee is al meer dan I75 jaar het toonaangevende vakblad voor technische professionals in de scheepvaart. Dit maritieme vakblad bereikt
iedere maand meer dan 4500 betaleinde abonnees, waaronder vele 'beslissers' in de scheepvaartsector zoals de leden van de Nederlandse Vereniging van
Technici op Scheepvaartgebied - NV1rs.
De nieuwe rubriek Maritime Search is dan ook de manier om deze professionals over uw product of specialisme te informeren. Maritime Search geeft
maandelijks een overzicht van het aeinbod, onder door u zelf gekozen trefwoorden. Zo maakt u, voor maar ƒ 50,- per uitgave, de search naar uw bedrijf
een stuk eenvoudiger!
Maritime Search biedt u de mogelijk heid uw bedrijf en specialismen te vermelden in Schip en Werf de Zee. Graag ontvangen wij uw opgave middels dit formulier. U kunt uw hoofdactiviteit als rubriek toevoegen aan de bestaande rubrieken.
Ondergetekende
Firma
Postcode

Adres
Plaats
Contactpersoon
Telefoon

fax

E-mail
Verzoekt te plaatsen per: ........ / ..... /1999, maximaal 6 regels per plaatsing gedurende 11 opeenvolgende uitgaven.
□ inclusief logo: ƒ 100,- (materiaal bijsluiten s.v.p.)
□ vermelding in Maritime Search: ƒ 50,- per rubrieksvermelding, per uitgave
Onder de rubrieken:
1.

2. I

Datum:

3.

Handtekening

In gefrankeerde envelop sturen aan: Buro Jet B.V. • Postbus 1890 • 2280 DW RIJSWIJK • Tel. 070-399 00 00 • Fax 070-390 24 88 (faxen mag ook)
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C r a c e M a r in e T e c h n l o g y

u

is de s p e c ia lis t in de m a ritie m e s e c to r als

h e t g a a t om h e t in z e tte n van h o o g w a a rd ig e k e n n is . W ij ric h te n
—J
o ns op de (in te r )n a t io n a le m a ritie m e in d u s trie m et als
v o o rn a a m s te s e g m e n te n de s c h e e p s b o u w en o ffs h o re . D o o r de

o

ste rk e g ro e i v a n o p d ra c h te n z ijn w ij o p zo e k n a a r:

Maritieme Specialisten (V/M) Nederland / Noord-Duitsland
s c h e e p s b o u w k u n d ig c o n s tr u c te u r

p ro je c tle id e r re p a ra tie

s c h e e p s b o u w k u n d ig te k e n a a r w e rk tu ig b o u w k u n d ig c o n s tru c te u r

u

s u p p o rt e n g in e e r d ie s e lm o to re n
UI

o n tw e rp e r m a c h in e k a m e r
p ro je c tle id e r n ie u w b o u w

I-

sale s e n g in e e r
ste rk te re k e n a a r
s c h e e p s b o u w k u n d ig o n tw e rp e r

C r a c e M a r in e T e c h n o l o g y is op zo e k n a a r h o g e r o p g e le id e te c h n ic i,
LU

die h o u d e n van a fw is s e lin g , d y n a m ie k en te c h n ie k . A ls s p e c ia lis t
v o o r de s c h e e p s b o u w en o ffsh o re v in d t u in ons een

z

g e s p re k s p a rtn e r op n iv e a u . Na een in te n s ie v e k e n n is m a k in g ,
w a a rin een p e rs o o n lijk c a rriè re p la n w o r d t o p g e s te ld , z u lt u
w o rd e n in g e z e t o p n ie u w b o u w - , o m b o u w - en re p a ra tie p ro je c te n

cc

in b in n e n - en b u ite n la n d .

O n z e m e d e w e r k e r s k r i j g e n de kans in a fw is s e le n d e p ro je c te n hun
k w a lite ite n te o n tw ik k e le n . U ite ra a rd sta a n h ie r u itste k e n d e
a rb e id s v o o rw a a rd e n te g e n o v e r. U w s o llic ita tie k u n t u stu re n n a a r
p o stb u s 6 3 1 6 , 3 0 0 2 AH R o tte rd a m , te le fo o n 0 1 0 - 4 2 5 5 5 4 4 of
p o stb u s 5 9 5 , 2 1 3 0 AN H o o fd d o rp te le fo o n 0 2 3 - 5 6 6 2 4 4 4 .
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1998:
Newbuildings
in the
Netherlands
with Bureau
Veritas
classification

General Cargo/Container
MARNEBORG
VECHTBORG
EGBERT WAGENBORG
BATAVIER VI
BATAVIER VII
GOOTEBORG
SCHOUWENBANK
KONINGSBORG
NAMAI
KASTEELBORG
TRANSMAR
LUMARE
SOLYMAR
MUNTEBORG
RADEPOORT
KETELDIJK
NINA
LARA
KOSTERBERG
VEERSEBORG
PARAMAR
SEASHANNON
ARKLOWSAND
ARKLOWSEA
HANSA KAMPEN
SIROCCO
Dredger
RAZENDE BOL
JARRAAFAA III
BAYARD

Pilot launch/Pilot boat/ Special
service:
AGP
OUED KISSIR I
P 23
P 27

Oil/Chemical tanker
CAP FERRET

Survey vessel:
SANSHODHINEE
NIRMAL
NIRIKSHAK
ASTERIAS
HARDER
PHOCA

Tug/Pontoon:
GOUWESTROOM
BKS292
NICOLINE4
KHAZARBORG
KAYNARBORG
KULANBORG
CHINGUITTY
PYRRHOS
DN 63
SUZANNE

Seagoing launch:
LOODSTENDER
SURVEY IV

Hopper Dredger
VOLVOXTERRANOVA
QUEEN OF THE NETHERLANDS
HAM 316

Split hopper barge:
VLAANDEREN VII
VLAANDEREN VIII

Chemical tanker ESP:
TOUR POMEROL

Inland Tanker
PAX MONTANA
Yacht
NEPTUNUS 108
Buoy layer
SIDI BOU SAID

Fishing vessel:
NEPTUNE SO 715

Livestock carrier
SHORTHORN EXPRESS

Rotterdam

(010)282 26 66

• Hoofddorp

(023) 565 23 23

Oil recovery vessel:
ARCA

Groningen

(050)312 07 56

