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Offshore: belangrijk, toch onbekend

Na de scheepsbouw kwam de offshore 
aan de beurt bij Nederland Maritiem 
Land (NML), de stichting die aan Policy 
Research Corp. de opdracht verleende 
een onderzoek te doen naar de econo
mische betekenis en structuur van de 
Nederlandse maritieme cluster.
De gemiddelde Nederlander weet on
getwijfeld dat er niet alleen gas uit het 
Slochterenveld komt, maar ook uit de 
Noordzee. Ook zal hem bekend zijn dat 
de milieubeweging gaswinning in de 
Waddenzee tracht te verhinderen. 
Maar verder is de Nederlandse offshore 
tamelijk onbekend met hooguit een 
imago van gevaarlijk en milieuvervui
lend te zijn. Toch blijkt deze sector be- 
langrijker te zijn dan bijvoorbeeld de 
scheepsbouw en -reparatie. Die geeft 
werk aan 10.700 mensen en heeft een 
omzet van ca. 3,8 miljard gulden. Voor 
de offshore waren deze cijfers in 1997 
19,300 mensen en 5,9 miljard gulden. 
De toegevoegde waarde van de offsho
re is met ruim twee miljard ongeveer 
tweemaal zo hoog als van de scheeps
bouw. Daarbij zijn de offshore-werk- 
zaamheden van de scheepsbouwers, 
de baggerbedrijven en zwaar- 
transportreders, evenals die van alge
mene opleidingen en onderzoekscen
tra, niet eens in de cijfers opgenomen, 
omdat NML die reeds bij andere mari
tieme groepen heeft vermeld.
Voor het onderzoek identificeerde NML 
343 bij de offshore betrokken bedrij
ven, Als men de lijst met bedrijven be
kijkt, is ook direct duidelijk waarom de 
offshore zo weinig bekendheid geniet. 
Er zijn veel kleine bedrijven bij of bedrij
ven die slechts zijdelings bij de offshore 
betrokken zijn. Bovendien zijn er veel 
dochterondernemingen van buiten
landse bedrijven, zoals Halliburton en 
Schlumberger bij de sector exploratie/ 
boring, en Foster Wheeler en Fluor Da
niël bij de ingenieursbureaus. Van de 
343 bedrijven zijn dan ook maar 125 
aangesloten bij de branchevereniging 
IRO, die overigens evenmin veel werk 
maakt van publiciteit. Alleen bij de sec
tor constructie en installatie - met be
drijven als Allseas, Heerema, IHC, Mer- 
con en Smit - is er een sterke 
Nederlandse vertegenwoordiging, hoe
wel de twee eerstgenoemde feitelijk 
dochters van buitenlandse onderne
mingen zijn. Inclusief de indirecte eco
nomische betekenis gaf de offshore in

1997 aan 35.400 mensen 
werk, die een omzet maak
ten van 9,2 miljard gulden.

Export steeds belangrijker
Reeds 70% van de omzet in 
de offshore bestaat uit ex
port. Dat percentage kan in 
de toekomst nog hoger 
worden wegens het afne
mende belang van de Ne
derlandse olie- en gaswin
ning. Dat belang ziet NML 
nog sneller afnemen indien 
het marginale-veldenbeleid 
onder druk komt te staan 
door de liberalisering van de 
Europese gasmarkt wat een 
verlaging van de gasprijs 
kan bewerkstelligen. NML 
constateert dat de Neder
landse overheid in dit op
zicht nog een te afwachten
de houding inneemt.
Als belangrijk probleem bij 
de export noemt NML de 
nog steeds bestaande be
scherming van de thuis
markt in onder andere En
geland en Noorwegen. Hier 
zou de Nederlandse regering wat aan 
moeten doen in Europees verband met 
hulp van de bedrijfstak die met concre
te voorbeelden moet komen. Dat is in 
de praktijk niet zo eenvoudig. Noorwe
gen kent bijvoorbeeld officieel geen 
protectionisme. Wel geeft de overheid 
regelmatig een 'hint' aan een oliebedrijf 
dat het gaarne zou zien dat een be
paald contract niet in het buitenland, 
maar bij een bepaalde Noorse leveran
cier terechtkomt. Uiteraard kan het be
drijf zo'n hint naast zich neerleggen 
en/of aan zijn eigen regering melden, 
maar het moet dan niet verbaasd zijn 
indien het buiten de boot valt bij een 
volgende concessieronde of dat er gro
te vertraging optreedt bij het verlenen 
van een productievergunning.

De enige oplossing lijkt te zijn in Euro
pees verband aan te dringen op duide
lijke en transparante regels bij het verle
nen van concessies en vergunningen, 
zodat overheden hun machtspositie 
daarbij minder eenvoudig kunnen uit
buiten. Noorwegen en Engeland kun
nen evenwel tegenwerpen dat zij hun 
nationale ondernemingen waar moge

Offshore: belangrijk, toch onbekend

lijk willen steunen, zodat Amerikaanse 
bedrijven de offshore-markt niet nog 
sterker zullen beheersen. Met hun gro
te, volledig beschermde thuismarkt zijn 
de Amerikanen reeds geduchte concur
renten, dit te meer door hun goede 
toegang tot de kapitaalmarkt. Waarom 
hebben bijvoorbeeld Smit en Nedlloyd 
hun belangen in respectievelijk de be- 
voorradingsvaart en de boormarkt aan 
Amerikanen verkocht en niet zelf geïn
vesteerd in vernieuwing en vergroting 
van hun vloot?
)e kan je ook afvragen waarom Petro- 
drill Rotterdam - overigens niet ge
noemd in het NML-rapport - geen 
booreilanden in Nederland kon bestel
len. Het bedrijf, een dochter van het 
Amerikaanse Pride International en het 
Braziliaanse Maritima, met aanvankelijk 
ook Workships Rotterdam als partner, 
bestelde zes booreilanden van het type 
Amethyst (naar het prototype ge
bouwd door De Hoop Lobith midden 
jaren tachtig) bij TDI-Halter (VS), Dae
woo (Korea) en Davie (Canada) voor 
een langjarig contract met Petrobras. Er
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Officieel geen protectionisme

is nu sprake van dat het contract voor 
de twee eenheden die het inmiddels 
failliete Davie zou bouwen, naar Belleli 
(Italië) zal gaan, indien TDI-Halter sa
men met ABB Oil and Gas deze, even
eens praktisch failliete werf kan overne
men. Het lijkt evenmin waarschijnlijk 
dat het beheer over deze booreilanden 
naar Nederland zal komen. Ook bedrij
ven als IHC Caland en Bluewater met 
grote belangen in FPSO's (Floating Pro- 
duction and Storage Offshore), bestel
len/verbouwen die vaartuigen niet in 
Nederland en brengen ze evenmin on
der Nederlandse vlag of beheer. Onge
twijfeld zullen zij daar goede redenen 
voor hebben, maar de vraag blijft be
staan of er geen mogelijkheden zijn 
voor een grotere Nederlandse inbreng. 
Dit te meer daar een bedrijf als Van der 
Stoel wel een kabellegger kan laten 
bouwen bij De Hoop Lobith voor char
ter aan ABB. Daarentegen is tot nu toe 
niet gebleken dat de samenwerking 
tussen Grootint en Verolme Botlek om 
nieuw- of verbouw voor de offshore te 
verkrijgen, vruchten heeft afgeworpen. 
Waar de studie evenmin op ingaat, is 
het mogelijke vertrek van vele buiten
landse bedrijven bij de voorspelde, af
nemende offshore-activiteiten in Ne
derland. Een aandachtsgebied voor de 
overheid kan zijn hoe het voor deze be
drijven toch aantrekkelijk te maken hun 
Nederlandse vestigingen dan te hand
haven. Dergelijke aspecten komen wel
licht aan bod in najaar 1999 bij het ver
volgrapport met beleidsaanbevelingen.

Onzekere markten
Met een olieprijs rond de tien dollar per 
vat verminderen vele oliebedrijven hun 
uitgaven voor exploratie en installatie. 
Hoewel de Noordzeemarkt voor be- 
voorraders, duikschepen en kabelleg- 
gers in december 1998 nog gunstig 
was, kan die tegen eind 1999 onder 
druk komen te staan. Voor komende

zomer is het meeste werk reeds aanbe
steed, zodat er voorlopig nog genoeg 
te doen zou zijn, behoudens voor enke
le overtollige booreilanden. Iedereen 
hoopt dus dat een hogere olieprijs, bij
voorbeeld door hernieuwde economi
sche groei in Oost-Azië, de dreiging van 
overcapaciteit in de offshore door afne
mend werkaanbod zal afwenden. Ook 
voor de zware-ladingvaart is een gezon
de offshore-markt van groot belang.
Droog massagoed kreeg wel rake klap
pen te verduren in 1998. De Baltic 
Freight Index zakte van 1230 eind 1997 
tot onder de 800 eind 1998, een daling 
van 35%. Vooral de grote bulkers van 
120-160.000 dwt hadden de wind niet 
mee. Daardoor kon de daling van de |E 
Hyde Index voor kleinere bulkers van 
20-45.000 dwt beperkt blijven tot 
17%. Vele belanghebbenden verwach
ten geen herstel voor najaar 1999. De 
tankervrachten bleven tegen de ver
wachting in redelijk stabiel gedurende 
1998, zowel voor witte als voor vuile 
tankers. Op enkele meer gespecialiseer
de markten, zoals die voor LPG, chemi
caliën en koellading, liepen de vrachten 
evenwel terug. Vooral de koelvaart had 
te kampen met minder goede resulta
ten door het wegvallen van veel ver
voer naar Oost-Azië en Rusland. Auto- 
vervoerders en cruisereders behoren 
daarentegen tot de gelukkigen die nog 
goede winsten kunnen melden. Voor 
de meeste reders blijft het dus uiterst 
belangrijk dat de Zuid-Amerikaanse 
economie redelijk stand houdt en die in 
Oost-Azië zich gelei
delijk herstelt, waar
door een recessie in 
de VS en Europa 
voorkomen kan wor
den.
De containervaart zal 
voorlopig nog wel te 
maken hebben met 
een gemiddeld laag 
vrachtniveau en te
veel één-richtingsver- 
voer, maar in één op
zicht is er hoop op 
betere tijden. De 
contouren beginnen 
zich namelijk af te te
kenen van een verge
lijk tussen lijnvaart- 
conferences, 
afschepers en DG IV, 
waardoor de langdu
rige en kostbare con
flicten met Brussel tot 
een einde kunnen 
komen. Mede dank 
zij de komende in
voering van de nieu
we Amerikaanse lijn- 
vaartwetgeving is
een ontwikkeling in Legalistische bureaucratie

gang gezet, waarbij de conference al
leen een club is om over de algemene 
vervoersvoorwaarden te praten en op
lossingen te vinden voor gezamenlijke 
problemen (bijvoorbeeld hoe zich in te 
dekken tegen schade indien afschepers 
niet voldoen aan de Amerikaanse eisen 
ter bestrijding van de Chinese longhom 
beetle) met daarnaast een referentie- 
tarief. Individuele lijnen en consortia 
zijn daarbij geheel vrij van dit tarief af te 
wijken, onder andere door grotendeels 
geheime vervoerscontracten af te slui
ten met afschepers. De lijnvaart begint 
dan steeds meer contractvaart te wor
den met aan de marktsituatie gerela
teerde vrachten, zoals reeds het geval is 
bij de chemicaliënvaart met parceltan- 
kers.
Het referentietarief zal in dat geval nau
welijks betekenis krijgen, dit te meer 
omdat het geen tarieven naar binnen
landse bestemmingen mag vermelden 
volgens de EU-regelgeving en omdat 
de reders niet over de tarieven mogen 
praten in de conference-nieuwe-stijl. 
Een tarief moet er volgens diezelfde re
gels wel zijn om een conference vrijstel
ling van de anti-kartelbepalingen te 
kunnen verlenen. Een fraai staaltje lega
listische bureaucratie! De concentratie 
in de containervaart kan verder toene
men als gevolg van deze nieuwe afspra
ken. Enkele reders verwachten dat 
reeds in 1999 de vrachten omhoog zul
len gaan met een herstel van de win
sten. Maar zo'n optimistisch geluid 
hebben we al vaker gehoord!
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Nieuws van het NIM
NIM Nieuwsbrief

Marktpartijen zien het liefst een 

zo groot mogelijk samenwer

kingsverband

Resultaten van het INTERVAART-sympo
sium van 17 november 1998

Geïntegreerde kust- en binnenvaart is 
in aanleg een volwaardig alternatief 
voor het weg- en spoorvervoer. De 
meeste marktpartijen in het goederen
vervoer zijn hier zo langzamerhand 
goed van doordrongen. Operationali
sering van deze vervoersvorm verlangt 
echter sterk verbeterde samenwerking 
van de verschillende marktpartijen.

Het Nederlands Instituut voor Mari
tiem Onderzoek (NIM ) heeft zich ge
presenteerd als intermediair voor het 
samenbrengen van verschillende 
marktpartijen. Om dit proces in goede 
banen te leiden, organiseerden wij een 
reeks van symposia. Deze symposia 
bieden partijen inzicht in de mogelijk
heden van geïntegreerde vaart. Te
vens wordt hier bij enkele bedrijven 
enige koudwatervrees tot op zekere 
hoogte weggenomen.

De bijeenkomst van 15 oktober 1998 
liet overduidelijk zien, dat de maritie
me sector de handen ineen wil slaan 
om tot samenwerkingsverbanden te 
komen. Deze verbanden zijn nodig 
om verladers een volwaardig alterna
tief te kunnen bieden voor het weg
en spoorvervoer.

De tweede bijeenkomst vond plaats 
op 17 november en ging over "sa
menwerking in het maritieme ver
voer" als voorwaarde voor integratie 
van kust- en binnenvaart. Verschillen
de sprekers gaven zicht op de leeref
fecten van recente samenwerkingsver
banden en op de kansen voor het ma
ritieme vervoer.
Wederom hebben de deelnemers een 
vragenlijst van NIPO/Veldkamp inge
vuld. Daarmee kunnen wij de ideeën 
in de markt achterhalen rond het for
meren van nieuwe samenwerkingsver
banden.

In het onderstaande worden enige 
van de belangrijkste uitkomsten van 
de NIPO-enquête van 17 november 
gepresenteerd.

Ook dit symposium werd bijgewoond 
door alle partijen die direct of indirect 
betrokken zijn bij de integratie van 
kust- en binnenvaart: scheepvaarton- 
dememers, terminal operators, overi
ge logistieke dienstverleners, de over

heid, brancheorganisaties en consul- 
tants.

De meeste deelnemers woonden het 
symposium bij uit interesse voor lo
pende ontwikkelingen op het gebied 
van kust- en binnenvaart. Ook toonde 
men belangstelling voor de studies die 
tijdens het symposium zijn gepresen
teerd.

Het blijkt nu dat men de meeste voor
keur (50% van de deelnemers) geeft 
aan samenwerkingsverbanden van:
* zeevaart, kustvaart en binnenvaart in 
combinatie met cargadoors, in com
binatie met short sea terminals en in
land terminals;

*de tweede voorkeur (30% van de 
deelnemers) gaat uit naar samen
werkingsverbanden tussen zeevaart, 
kustvaart en binnenvaart met expe
diteurs, ook weer in combinatie met 
short sea terminals en inland termi
nals

Dit duidt erop dat de deelnemers het 
liefst zo veel mogelijk partijen bij het 
integratieproces willen betrekken. Er 
moet een zo breed mogelijke basis ko
men.

Ongeacht het soort samenwerkings
verband vinden de meeste deelne
mers dat hun favoriete samenwer
kingsverband de hoogste prioriteit 
moet geven aan het vervoer van fabri
katen en halffabrikaten.

Wat betreft de ladingseenheid geeft 
een grote meerderheid prioriteit aan 
het containervervoer. Samenwer
kingsverbanden moeten de meeste 
aandacht geven aan het traject V.K, - 
Duitsland.

Als onafhankelijke partij wil het NIM 
de nieuwe samenwerkingsverbanden 
graag helpen. Daarom is de deelne
mers gevraagd om concepten of 
ideeën die men graag tot ontwikke
ling wil brengen.
De meeste belangstelling gaat uit naar 
nieuwe overslagtechnieken (81%). Er 
zijn dan ook veel ideeën over de over
slag van containers. Er is ook veel be
langstelling (77%) voor de ontwikke
ling van nieuwe vervoerssystemen; in 
het bijzonder voor netwerkvorming.

Inmiddels is het NIM begonnen met 
de voorbereidingen om in 1999 zo 
veel mogelijk initiatieven hieromtrent 
te kunnen starten.

Geïntegreerde kust- en binnenvaart is 
alleen bereikbaar als de marktpartijen 
er substantieel aan willen bijdragen. 
Daarom is de deelnemers gevraagd 
wat men wil doen voor de zelf aange

dragen concepten of ideeën. Bijna 
90% van de deelnemers is bereid ken
nis en ervaring in te brengen. Nog 
eens 75% wil graag bouwen aan goe
de relaties met andere partijen. 
Opmerkelijk is het hoge percentage 
deelnemers dat personele middelen 
wil inzetten (65%). Als het gaat om fi
nanciële middelen is evengoed nog 
circa 25% bereid zich ook hiervoor in 
te spannen.

De deelnemers namen met veel en
thousiasme kennis van de voorbeel
den van recente samenwerkingsver
banden, zoals die op 17 november 
werden toegelicht. Het interessantst 
vond men een voorbeeld van veran
deringen in logistieke ketens van verla
ders. Duidelijk is men van oordeel dat 
dit soort bijeenkomsten bijdraagt aan 
verdere integratie van kustvaart en 
binnenvaart en aan de rol van de mari
tieme sector in het intra-Europese ver
voer.

Een grote meerderheid gaf te kennen 
ook aan een volgende bijeenkomst te 
willen deelnemen. Deze bijeenkomst 
werd gehouden op 17 december. 
Toen was er de mogelijkheid om met 
andere partijen in de keten te discus
siëren over hoe samenwerkingsver
banden een beter maritiem vervoers- 
product kunnen ontwikkelen en aan 
verladers kunnen aanbieden.

AES Nieuwsbrief

Varend laboratorium

Twee schepen worden momenteel 
ontworpen en begroot; een hopper- 
zuiger en een betonningsvaartuig dat 
ook geschikt is voor andere taken. De 
eerste in samenwerking met Bagger
bedrijf De Boer in Sliedrecht, de laatste 
in samenwerking met de Dienst Vaar- 
wegmarkering en Directie Noordzee. 
Beide schepen zullen Diesel-elektrisch 
en bedrijfszeker zijn in de basisuitvoe
ring, met speciale voorzieningen voor 
(tijdelijke) toevoeging van meer inno
vatieve systemen en concepten. Ont
werp en begroting worden voor beide 
schepen gedaan door Vuyk Enginee
ring. Zodra de begrotingsgegevens 
beschikbaar zijn, zal de exploitatie uit
gewerkt worden met de genoemde 
partijen, rekening houdend met de 
speciale eisen t.a.v. de exploitatie-dek- 
king gezien het speciale karakter van 
het schip. Ontwerp, begroting en ex
ploitatie worden dan (in concept) be
gin februari gepresenteerd aan het 
Strategisch Adviesorgaan waar indus
trie, kennisinfrastructuur en overheid 
zich zullen buigen over de vraag of 
een dergelijk schip voor Nederland 
zinvol en realiseerbaar is. Als zij positief 
adviseren zal in 1999 de verdere de
taillering gestalte krijgen in samenwer

king met de exploitanten, de finan
ciers en een of meer werven. Bouw 
zou in dat geval in het jaar 2000 kun
nen plaatsvinden.

Teambevindingen

Een zevental teams heeft zich de afge
lopen tijd aan de hand van een zeven
tal schepen gebogen over de vraag of 
en wanneer verdere elektrificering van 
schepen zinvol is. Het ging daarbij om 
de volgende schepen: havensleep
boot, supplier, hopperzuiger, bagger- 
werktuig, fregat, chemicaliëntanker en 
trawler. Wij pogen ook nog naar ande
re schepen te laten kijken zoals een 
koelschip. Hoewel de gestelde vraag 
natuurlijk verre van eenvoudig is te be
antwoorden en we de teams ook ge
vraagd hebben om verder in de toe
komst te kijken, hebben ze reeds hun 
eerste bevindingen op papier gezet. In 
de loop van januari zullen ze hun 
werkzaamheden afronden. Het is de 
bedoeling hun belangrijkste resultaten 
ook in februari te presenteren.

Technologie-ontwikkelingen

Diverse bedrijven, veelal in samenwer
king met anderen, hebben aangege
ven invulling te willen geven aan een 
eventueel AES-vervolg. Ze zijn daartoe 
bezig hun projectplannen uit te wer
ken conform een door het NIM aan
geleverd format. Deze projecten zul
len vrijwel allen gaan resulteren in pro
totypes die ook getest en gedemon
streerd kunnen worden op het Varend 
laboratorium. De projectvoorstellen 
van de indienende consortia blijven 
strikt vertrouwelijk, evenals de bereikte 
resultaten. In overleg met de consortia 
wordt een korte samenvatting ge
maakt van het project. Deze samen
vattingen worden ook begin februari 
overiegd aan overheid en anderen ter 
advisering. Als het advies in beginsel 
positief is, zal het NIM de indienende 
consortia ondersteunen bij het verder 
uitwerken van hun voorstellen, daarbij 
uiteraard ook de actieve ondersteu
ning door de overheid nastrevend. Als 
u nog initiatieven in die richting wilt 
ontwikkelen, kan dat nog. Naast deze 
meer specifieke AES-gerichte initiatie
ven, zal het NIM in overleg met ande
ren, meer generieke vervolgacties ont
wikkelen, die zorgen voor behoud van 
samenhang tussen de diverse specifie
ke voorstellen en die borg staan voor 
verdere opbouw en verspreiding van 
kennis en gereedschap ten aanzien 
van elektrische voortstuwing.

Inform atie: 
Zeestraat 100 
2518 A D  Den Haag 
tel. 070 3455165
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p d r a c h t e n

Grote opdracht voor Pattje

Pattje Shipyards in Waterhuizen heeft 
van de Duitse rederij Briese & Partners 
opdracht gekregen voor de bouw van 
zes algemene lading schepen. Zij zijn 
speciaal ontworpen voor de vaart 
door het Saimaa kanaal in Finland, 
met de maximale afmetingen die in 
het kanaal toelaatbaar zijn. Het ont
werp wordt daarom als 'Pattje Saimax' 
aangeduid.
De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a. 82,50 m.
Lengte l.l. 78,90 m.
Breedte mal 12,40 m.
Holte 6,70 m.
Ontwerpdiepgang 5,30 m.
Draagvermogen 3200 1.
Kanaaldiepgang 4,35 m.
Draagvermogen 2270 1.
De schepen krijgen een enkel boxvor
mig ruim van 56,25 x 10,20 x 8,45 m 
met een inhoud van 167.400 cu.ft. = 
4703 m3. Voor houtvervoer is de capa
citeit 3884 m3 op de ontwerpdiep
gang en 3445 m3 op een diepgang 
van 4,35 m. De containercapaciteit is 
129 TEU, waarvan 36 TEU aan dek.
In het ruim zijn twee verplaatsbare 
dwarsschotten beschikbaar. De tank- 
top is berekend op een belasting van 
14 t/m2. De pontonluiken zijn geschikt 
voor een belasting van 1,6 t/m2.
De bouw van de casco's is uitbesteed 
aan Daewoo Mangalia Heavy Indus
tries in Mangalia, Roemenië. De sche
pen worden bij Pattje Assemblagewerf 
in de Eemhaven afgebouwd.
Een MaK dieselmotor, type 6M25 van 
1800 kW, zorgt voor een beladen 
snelheid van 12 kn.
Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door een asgenerator van 240 kW, 
twee hulpsets van elk 115 kW en een 
haven/noodset van 110 kW.
De manoeuvreerbaarheid van het 
schip wordt verkregen door een ver
stelbare schroef, een flaproer en een 
200 kW dwarsschroef vóór.
De schepen worden gebouwd onder 
klasse van Germanischer Lloyd, met 
de hoogste ijsklasse, E3. Zij hebben de 
bouwnummers 412 t/m 417 en de 
meeste ervan zullen naar verwachting 
in 2000 worden opgeleverd.

Fig. I. Zijaanzicht van de Saimax schepen.

als afmetingen: 
Lengte o.a.
Lengte l.l.
Breedte mal 
Holte ro-ro dek 
Ontwerpdiepgang 
Draagvermogen

115,50 m. 
105,60 m. 

20,00 m. 
6,50 m. 
5,00 m. 

4195 t.
Twee dieselmotoren van ieder 2880 
kW zullen het schip een dienstsnelheid 
van 15 kn geven. Verder worden twee 
boegschroeven van elk 400 kW geïn
stalleerd. Het schip, bouwnummer 
682, wordt onder klasse van Bureau 
Veritas gebouwd en moet in het vier
de kwartaal van dit jaar worden opge
leverd.

FSW krijgt opdracht van 

Wagenborg

Frisian Shipyard Welgelegen in Harlin- 
gen heeft van Wagenborg Shipping 
opdracht gekregen voor de bouw van 
een multipurpose container carrier 
van het type Bijlsma Trader 9000. Bijls- 
ma zelf heeft er hiervan al zeven ge
bouwd en nog twee in opdracht. Het 
eerste schip van dit type was de Mark- 
borg, beschreven in SWZ 3-97, blz. 
40. Het nu door FSW geboekte schip 
krijgt bouwnummer 515. De opleve
ring is gepland voor eind 1999.

Peters boekt twee vrachtschepen

Scheepswerf Peters in Kampen gaat 
voor een Finse opdrachtgever twee 
3700 tdw vrachtschepen van het type 
Polar Combi Porter 200 bouwen. Het 
totaal aantal schepen van dit type 
komt daarmee op tien. Daarvan is de 
Lumare vorig jaar als eerste gereed ge
komen (SWZ 7/8-98, blz. 6). De nu

bestelde schepen krijgen de bouw
nummers 466 en 467 en moeten in 
2000 resp. 2001 worden opgeleverd.

De Hoop Lobtth bouwt weer een 

passagiersschip

Scheepswerf De Hoop Lobith gaat on
der bouwnummer 377 een zuster
schip van de River Symphony bou
wen, met oplevering in het tweede 
kwartaal van dit jaar.
Tegelijk is besloten dat de eerder ge
contracteerde bouwnummers 374 en 
375 (zie SWZ 12-98, blz. 10) geen 
exacte zusterschepen van de River 
Symphony zullen worden, maar als 
tweedeksschip zullen worden uitge
voerd. Oplevering van deze twee 
schepen is in het voorjaar van 2000.

K. Da men Groep boekt vijf 
schepen

Rijnwaal Shipyards, onderdeel van de 
K. Damen Groep, heeft van Depasa 
Marine in Nigeria opdracht gekregen 
voor de bouw van twee sleepboten en 
twee loodsvaartuigen.
De afmetingen van de dubbelschroef- 
sleepboten zijn:
Lengte o.a. 28,50 m.
Lengte l.l. 24,90 m.
Breedte mal 8,80 m.
Holte 4,25 m.
Diepgang 3,26 m.
Twee Deutz/MWM dieselmotoren, ty
pe TBD 620 V8, van elk 910 kW bij 
1800 tpm, zorgen voor een proef- 
tochtsnelheid van 12 kn en een paal- 
trek van 321.

fig. 3. Zijaanzicht van de sleepboten voor Nigeria.

De Merwede bouwt ro-ro schip

Scheepswerf De Merwede heeft van 
de Compagnie Nationale de Naviga- 
tion te Parijs opdracht gekregen voor 
de bouw van een ro-ro/lo-lo schip, dat 
in veel opzichten lijkt op de in 1995 
door de werf gebouwde MN Toucan. 
Dat schip was speciaal gebouwd voor 
het vervoer van onderdelen van Ariane 
raketten van Europa naar Guyana (zie 
SWZ 11-95, blz. 63). Ook het nieuwe 
schip wordt een dubbelschroever, met Fig. 2. Zijaanzicht van het ro-ro/fo-to schip dat De Merwede voor CNN gaat bouwen.
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De uitrusting omvat:
- een Mampaey sleephaak, SWL 351;
- een Ajax-de Boer brandblusinstalla- 
tie met twee monitors en een Nijhuis 
bluspomp van 1000 m!/h bij 150 m 
opvoerhoogte, aangedreven door een 
Deutz/MWM dieselmotor, type TBD 
616V12.
De boten krijgen de bouwnummers 
722 en 723 en moeten in december 
1999 resp. februari 2000 worden op
geleverd.

De afmetingen van de dubbelschroef- 
loodsvaartuigen zijn:
Lengte o.a. 20,20 m.
Lengte l.l, 18,14 m.
Breedte mal 5,30 m.
Diepgang 1,25 m.
Twee Deutz/MWM dieselmotoren, ty
pe TBD 616 V I2, van elk 560 kW bij 
1800 tpm, zorgen voor een proef- 
tochtsnelheid van 15 kn.
De boten krijgen de bouwnummers 
724 en 725 en moeten In december 
1999 resp. februari 2000 worden op
geleverd.

Het zusterbedrijf Shipyard K. Damen 
Europe kreeg van de Duitse rederij 
GEFO/Hansa opdracht voor de bouw 
van het casco van een chemicaliëntan- 
ker voor de binnenvaart met de vol
gende afmetingen:
Lengte o.a. 86,00 m.
Lengte l.l. 85,00 m.
Breedte o.a. 9,50 m.
Holte 4,25 m.
Diepgang 2,80 m.
Laadvermogen 12501.
Het schip krijgt vijf gecoate tanks met 
een totale inhoud van 1540 m3.
Het wordt gebouwd onder bouw- 
nummer 714 en moest vorige maand 
al worden opgeleverd. Waar het schip 
wordt afgebouwd was op de sluitings
datum van dit nummer nog niet be
kend.

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

Thalassa

Scheepswerf Peters in Kampen heeft 
op 12 december het multipurpose 
vrachtschip Thalassa, bouwnummer 
454, te water gelaten. Het schip, ge
bouwd in opdracht van G. Swytink te 
Harlingen, is het tweede van een serie 
van tien van het type Polar Combi Por- 
ter 200. Het eerste schip was de Luma- 
re, zie SWZ 7/8-98, blz. 6. De opleve
ring van de Thalassa zou begin deze 
maand plaatsvinden.

Stad Amsterdam

Precies een jaar nadat de kiel was ge
legd, op 16 december, is de clipper 
Stad Amsterdam te water gelaten.
De dag tevoren was het casco met be
hulp van zwareladingwagens uit de 
bouwloods van NISTA in Amsterdam 
Noord naar de waterkant gereden en 
daar op een ponton geplaatst. Ponton

Fig. 4. Zijaanzicht van de ioodsvaartuigen voor Nigeria.

en casco werden vervolgens droogge- 
zet in een van de dokken van Ship- 
dock. Doordat de ponton werd gebal
last, kon de Stad Amsterdam vrij op
drijven toen weer water in het dok 
werd gelaten. In feite dezelfde proce
dure als destijds bij de tewaterlating 
van het VOC-schip Batavia (SWZ 5-95, 
blz. 7).
In de nacht van 17 op 18 december is 
het schip verhaald naar de afbouw- 
plaats, die tijdelijk bij het Nederlands 
Scheepvaartmuseum in Amsterdam is 
ingericht. Voor deze plaats is met op
zet gekozen om de afbouw optimaal 
in de publieke belangstelling te bren
gen. De zogenaamde 'dipperwerf is 
zondag 20 december met een bijzon
der spektakel geopend,
De bouw van de Stad Amsterdam is 
een werkgelegenheids- en opleidings
project van de gemeente Amsterdam 
en het uitzendbureau Randstad (zie 
ook SWZ 6-97, blz. 19). Voor de ex
ploitatie van het schip is de Rederij 
Clipper Stad Amsterdam opgericht.
In komende nummers zullen wij zeker 
meer aandacht aan ontwerp en bouw 
van het schip besteden. Ook is infor
matie te vinden op website: 
www.stadamsterdam.nl.

Afrika

Op 18 december is bij W C  Ysselwerf 
te Capelle a/d Ijssel de diepvriestrawler 
Afrika, bouwnummer 272, van stapel 
gelopen. Het schip is in aanbouw voor 
Klipper S.A.R.L., de Franse dochter van 
jaczon in Scheveningen.
Het schip is grotendeels gelijk aan de 
eerder door W C  gebouwde trawler 
Carolien (SWZ 4-98, blz. 5/6), behou
dens een afwijkende koelinstallatie.

Stril Supplier

Bij Verolme Scheepswerf Heusden is 
op 8 januari het platform supply vessel 
Stril Supplier, bouwnummer 1032, 
van de helling gegleden. Het schip is 
bestemd voor de Noorse Simon 
Mokster Rederi A/S, die twee van deze 
schepen bestelde bij W C  Ysselwerf. In 
verband met de korte levertijd be
steedde W C  de bouw van het casco 
uit aan VSH. De afbouw zal bij Wilton 
Fijenoord in Schiedam worden uitge
voerd.
Voor de voornaamste gegevens, zie 
SWZ 3-98, blz. 4.

Mamediep

Pattje Shipyards heeft op 16 januari 
het containerfeederschip Mamediep, 
bouwnummer 399, te water gelaten. 
Het is het laatste schip van een serie 
van vier voor Feederlines in Groningen 
(oorspronkelijk voor Tecmarine Lines 
Inc., Miami, USA).
Het tweede schip van de serie, de Tyr, 
is beschreven in SWZ 3-98, blz. 38. De 
Mamediep verschilt op diverse punten 
van de Tyr. Dat schip heeft geen ijsver- 
sterking, de Mamediep heeft ijsklasse 
IA. De 8M32 MaK hoofdmotor ont
wikkelt nu een vermogen van 3840 
kW tegen 3520 kW bij de Tyr. Verder 
is overgegaan op zware olie bedrijf en 
is het koelsysteem gewijzigd. In plaats 
van twee zijn nu drie hulpsets ge
plaatst. Deze en allerlei andere ver
schillen in de uitrusting van het schip 
resulteren in een iets lager draagver
mogen: 4520 t tegen 4650 t voor de 
Tyr.
De oplevering van de Mamediep is 
gepland omstreeks het einde van deze 
maand.

Fig. 5. De Stad Amsterdam wordt uit de bouwloods gereden (foto: Pieter H. Nijdeken).

Queen of Penta Ocean

Bij Van der Giessen-de Noord vond op 
23 januari de tewaterlating plaats van 
de sleephopperzuiger Queen of Penta 
Ocean, bouwnummer 973. Het schip 
wordt gebouwd voor het japanse aan
nemingsbedrijf Penta-Ocean Con- 
struction Co. Ltd. Bij een lengte van 
166 m en een breedte van 31 m heeft 
het een hopperinhoud van 20.000 
m3. Er zijn twee zuigbuizen van 1200 
mm voor een baggerdiepte van 60 m. 
Lossen gebeurt via twee rijen van 13 
hydraulisch aangedreven kegelklep- 
pen in de bodem van de hopper of via 
een walpersleiding.
Twee hoofdmotoren van elk 12.600 
kW geven het beladen schip een snel
heid van 16 kn op een diepgang van 
10,5 m.
Het schip wordt gebouwd onder klas
se van Bureau Veritas.
De oplevering van de Queen of Penta 
Ocean is gepland voor de tweede helft 
van mei.

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

Kees Korf Z-198

Van der Werff & Visser te Irnsum heeft 
in de eerste week van december de 
boomkorkotter Kees Korf Z-198, 
bouwnummer 296, opgeleverd aan 
de Belgische Rederij Noordpas te 
Knokke-Heist.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 37,95 m.
Lengte l.l. 33,70 m.
Breedte mal 7,50 m.
Holte 3,90 m.
Diepgang achter 4,20 m.
Het schip is voorzien van een Caterpil
lar hoofdmotor, type 3512B DI-TA 
SCAC, van 772 kW bij 1400 tpm.

Comelis Senior KW-42

Op 15 december heeft met goed ge
volg de technische proefvaart plaats
gevonden van de kotter Stern KW-42. 
Het schip is door Maaskant Shipyards 
in Stellendam onder bouwnummer 
522 gebouwd voor de Katwijkse Visse
rij Combinatie. Deze combinatie is in
middels ontbonden. Het schip is nu 
door Haasnoot-l|muiden B.V. te Kat
wijk in de vaart gebracht met de naam 
Comelis Senior; het visserijnummer 
KW-42 is onveranderd gebleven. De 
officiële overdracht was gepland voor 
6 februari.
De afmetingen van het schip zijn: 
Lengte o.a. 42,35 m.
Lengte l.l. 38,50 m.
Breedte mal 8,50 m.
Holte 5,15 m.
Diepgang achter circa 5,00 m.
Het schip wordt voortgestuwd door 
een Wartsila NSD dieselmotor, type 
9L26, van 1995 PK (1467 kW) bij 645 
tpm. Via een Centa elastische koppe
ling en een Reintjes keerkoppeling, ty
pe WAF 3455, drijft de motor een vier-
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blad Van Voorden schroef aan, diame
ter 3400 mm, die in een Van Voorden 
straalbuis draait. De tandwielkast, re
ductie 5,955:1, is voorzien van een in
gebouwde schroefasrem en een trol- 
ling valve.
Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door twee hulpsets, elk bestaande uit 
een Cummins dieselmotor, type NTA- 
885-G2(M), van 283 kW bij 1500 
tpm, en een Stamford generator van 
320 kVA, 3 x 230/400 V, 50 Hz.
De havenset bestaat uit een Cummins 
dieselmotor, type 6CTA8.3-G, van 
163 kW bij 1500 tpm, en een genera
tor van 150 kVA.
In het voorschip is een dwarsschroef 
van 110 kW aangebracht.
Het schip is uitgerust met een 10- 
trommelige Maaskant vislier, aange
dreven door een 176,5 kW elektromo
tor van Bakker Sliedrecht en voorzien 
van een 29,5 kW noodliermotor.
De vangstverwerkingsinstallatie be
staat uit:
- twee visstortputten;
- een centrale opvoerput;
- een elevator;
-een uitzoekband met snaren voor 

rechtloop en een rvs frequentie gere
gelde trommelmotor;

-twee drievaks spoelmachines met 
luchtinjectie in de dekwastoevoer; 

-een welbak, eveneens met luchtin
jectie in de dekwastoevoer;

-een zesvoudige visstortkdker met 
waterdicht afsluitbare, pneumatisch 
bediende kleppen en er boven:

-een liquid-ice doseermanifold;
- een centrale stortkoker voor verwer

king van de vis via een kleine sorteer- 
tafel naar twee kistvulstations;

-twee scherfijskokers met ijsdoseer- 
kleppen boven de kistvulstations;

- een treklier voor viskisten.
Promac leverde de scherfijsinstallatie, 
met een capaciteit van 2500 kg/24 
uur, de liquid-ice installatie ten behoe
ve van devoorkoeling en de koelinstal
latie voor het visruim.
Voor het lossen van de vangst zijn 
twee loslieren van 11 kW geplaatst.
De accommodatie omvat een eenper
soons schippershut met douche en 
toilet en verder een eenpersoons hut 
en twee driepersoons hutten, alsmede 
kombuis, proviandruimte, messroom, 
douche en toilet.

Hurricane

IHC Delta Shipyard in Sliedrecht heeft 
medio december de 896 kW sterke 
duwboot Hurricane, bouwnummer 
968, opgeleverd aan de Duitse Bilfin- 
ger und Berger Bauaktiengesellschaft. 
De boot is bestemd voor het transport 
van bakken in Nigeria, zowel op de ri
vieren als over zee. Voor de voornaam
ste gegevens, zie SWZ 9-98, blz. 6.

DN 62 en DN 63

Een week later leverde IHC Delta Ship
yard aan de Belgische Ondernemin
gen jan de Nul de Delta Tug 1600 DN

63 op, bouwnummer 969. De afme
tingen zijn: L o.a. x B o.a. x H = 16,50 
x 5,18 x 2,40 m. De boot is voorzien 
van twee Caterpillar motoren van 296 
kW.
Het zusterschip DN 62, bouwnummer 
970, is medio januari opgeleverd.

Christina

Damen Shipyards Hoogezand heeft 
op 18 december de Combi Freighter 
4600 Christina, bouwnummer 730, 
overgedragen aan de Duitse rederij 
Schöning. Het is het derde schip van 
dit type voor deze opdrachtgever. De 
eerste CF 4600 was de Marc-C, zie 
SWZ 9-96, blz. 4.

Meirak

Damen Shipyards Gorinchem heeft 
op 23 december de sleepboot Mer- 
zak, bouwnummer 6534, opgeleverd 
aan de Société Cherifienne de Remor
quage et d'Assistance le Casablanca, 
Marokko. De boot is van het type Stan 
Tug 2207 en is een zusterschip van de 
eerder door Damen voor dezelfde op
drachtgever gebouwde Youssef (SWZ
10-96, blz. 5) en El Beida (oktober 
1997).

Zuiderdiep

Bij Damen Shipyards Hoogezand is 
het eerste van een nieuwe serie stan
daard schepen gereed gekomen: de 
Zuiderdiep, bouwnummer 801, werd 
op 8 januari overgedragen aan Fee-

derlines B.V. te Groningen. Het schip 
heeft een draagvermogen van 8300 t 
en is van het type Combi Freighter 
8300. Hiervan heeft de werf nog een 
tweede schip in opdracht, dat even
eens voor Feederlines is bestemd. In 
een volgend nummer hopen wij een 
beschrijving van de schepen te publi
ceren.

Heerebrug

Frisian Shipyard Welgelegen in Harlin
gen heeft op 8 januari het container- 
feederschip Heerebrug overgedragen 
aan Armawa Shipping & Trading te 
Haren. Het schip, bouwnummer 510, 
is van het type Conofeeder 200, waar
van de rederij er al zes in de vaart 
heeft. Voor een beschrijving, zie de 
Bermuda Islander, SWZ 1-96, blz. 25. 
Een zusterschip van de Heerebrug is 
nog bij FSW in aanbouw.

Wadi Safad

In januari leverde Damen Shipyards 
Gorinchem de Stan Tug 3709 Wadi 
Safad, bouwnummer 4723, op aan de 
Port of Fujairah, Verenigde Arabische 
Emiraten. De boot is bestemd voor 
offshore tanker terminal werk, sleep- 
werk op de kust en brandblussen.
De afmetingen zijn:
L o.a. x B o.a. x H =  37,13 x 9,47 x 4,75 m; 

de diepgang achter is 4,32 m.

Twee Caterpillar 3606 DI-TA motoren 
van elk 1940 kW bij 1000 tpm drijven 
via Lohmann & Stolterfoht tandwiel
kasten, reductie 5,7:1, de Lips verstel

--

bare schroeven aan, diameter 2800 
mm in Towmaster straalbuizen. Zij le
veren een snelheid van 13,8 kn en een 
paaltrek van 60,5 t. Achter iedere 
straalbuis zijn drie roeren aangebracht. 
Er zijn twee Caterpillar hulpsets van elk 
1S6 kVA geïnstalleerd.
De uitrusting omvat een Hatlapa 
sleeplier van 201 bij 10 m/min. en 125 
t houdkracht, een Mampaey sleep- 
haak, SWL 1001, en op het voorschip 
een gecombineerde Hatlapa anker/ 
sleeplier van 10 t bij 10 /min. en 80 t 
houdkracht. Verder een Effer dekkraan 
van 4,60 t op 2.09 m en een Kraaij- 
eveld kaapstander van 8 1.
Voor bluswerkzaamheden zijn twee 
Ajax-de Boer monitors geïnstalleerd 
van elk 1200 mJ/h en twee door de 
hoofdmotoren aangedreven Wor
thington pompen van elk 1500 m Vh. 
De boot is verder van een sproeisys- 
teem voorzien.
De Wadi Safad is door Lloyd's Register 
geklasseerd voor Arabian Gulf and 
Gulf of Oman Service.

Hyperion

Royal Huisman Shipyard in Vollenhove 
heeft op 8 januari het zeiljacht Hype
rion, bouwnummer 368, opgeleverd 
aan de heer), Clark. Het schip van het 
type kottergetuigde sloep, is gebouwd 
naar het ontwerp van German Frers, 
met styling voor interieur en opbouw 
door Pieter Beeldsnijder Design.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 47,42 m.
Lengte w.l. 38,80 m.
Breedte w.l. 9,56 m.
Breedte mal 8,78 m.
Diepgang romp 1,85 m.
Diepgang incl. kiel 4,80 m.
Waterverplaatsing
(tanks 50% vol) 285 t,
waarvan ballast 80 t.
De romp is geheel van aluminium ge
bouwd, volgens de voorschriften van 
Lloyd's Register voor pleziervaartui
gen.
De mast van koolstofvezel heeft een 
totale lengte van 59 m. Het zeilopper- 
vlak is 1064 m2, verdeeld over:
- grootzeil 516 m2;
- fok 411 m2;
- stagzeil 137 m2. 
De zeilen worden behandeld met hy
draulisch aangedreven Rondal lieren. 
Daarvoor en voor allerlei andere toe
passingen (in totaal zo'n 50 verschil
lende functies) zijn negen Rondal Rex- 
roth powerpacks geïnstalleerd.
Als hulpvoortstuwing is een MTU- 
DDC dieselmotor, type V I2-2000 
M90 van 809 kW bij 2100 tpm inge
bouwd. Deze drijft een automatisch 
verstelbare Lips schroef aan, met vier 
high skew bladen, diameter 1200 
mm.
Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door drie MTU/Mercedes Benz/Leroy 
Somer hulpsets van elk 65 kW. Deze 
sets zijn door de werf samengebouwd 
en customized: via PTO's zorgen zij 
ook voor aandrijving van de thrusters.Fig. 7. Zijaanzicht van de Hurricane.

Fig. 6. De Co melis Senior KW-42 (foto: Flying Focus).
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Dat zijn intrekbare Vosper Thomycroft 
boeg- en hekthrusters van ieder 73,5 
kW.
Voor 24 V stroom zijn vijf batterijen 
van in totaal 7500 Ah beschikbaar.
Het schip is van uitgebreide automati
sering voorzien, met o.a. 11 PLC's en 
verder 20 computersystemen voor 
'Supervisory Control And Data Acqui- 
sition' (SCADA-) systemen.

Marion Green

Slechts luttele dagen nadat het schip 
op 9 januari het bouwdok had verla
ten, is het vrachtschip Marion Green 
door Schelde Scheepsnieuwbouw op
geleverd: de overdracht vond op 22 
januari plaats. De Marion Green, 
bouwnummer 387, is het tweede van 
vier schepen die De Schelde van de 
Rotterdamse rederij Gen.Chart in op
dracht kreeg. Het eerste schip, de 
Maria Green, is beschreven in SWZ
12-98, blz. 13.

Clipper Stream

Jaczon in Scheveningen heeft énd no
vember het koelschip Clipper Stream 
overgenomen van de Kitahinon Ship
building Co. in Japan. Op 25 novem
ber vertrok het schip op zijn eerste reis: 
naar Midden Amerika met een gée- 
genheidslading van tweedehands au
to's.
De Clipper Stream is een zusterschip 
van de Agulhas Stream en Benguela 
Stream, die de werf eerder in 1998 op
leverde aan Seatrade in Groningen.
De schepen hebben een ruiminhoud 
van 535.000 cu.ft. Een beschrijving 
van deze Stream-klasse hopen wij in 
een volgend nummer op te nemen.

Moezelborg

Scheepswerf Bijlsma in Lemmer heeft 
de multipurpose container carrier 
Moezelborg, bouwnummer 683, op
geleverd aan Wagenborg Shipping. 
Het schip had op 26 november het 
bouwdok verlaten, werd op 13 januari 
gedoopt, waarna op 25 januari de 
overdracht plaats vond. Het is de zes
de M'borg en de zevende 9000 ton
ner die de werf heeft gebouwd. Het 
eerste schip was de Markborg, be
schreven in SWZ 3-97, blz. 40.

R e d e r i j n i e u w s

Vlootuftbreiding 

Smit Internationale

De havensleepdiensten van Smit Inter
nationale worden wereldwijd ver
nieuwd en uitgebreid. Naar verwach
ting zullen dit jaar 15 boten aan de 
vloot worden toegevoegd en ook vol
gend jaar zullen nog nieuwe boten 
worden opgeteverd.
Voor de thuishaven Rotterdam-Euro- 
port zullen vier boten met een trek
kracht van 601 worden besteld.
Op de Westerschelde wordt de in het 
Verre Oosten aangekochte Smit Tahiti 
(431 paaltrek) toegevoegd aan de bo
ten die daar al schepen assisteren in de 
haven van Terneuzen en het kanaal 
naar Gent,
Op 1 januari j.l. werd in Hamburg met 
de havensleepdienst begonnen. Er zijn 
daar twee Voith Schneider boten (35 t 
paaltrek) beschikbaar.
De vier ASD Tugs 3111, die vorig jaar 
bij Damen werden besteld (de Smit 
Mississippi, Smit Mersey, Smit Maine 
en Smit Missouri), zullen worden inge
zet bij het Panamakanaal. Smit Inter
nationale heeft daar een concessie die 
pas in 2011 afloopt. Vorig jaar werd er 
de Z-peller boot Smit Tobago (43 t 
paaltrek) aan de vloot toegevoegd.

Fig, 8. De Hyperion onder zeil (foto: Westerink Fotografie).

In Argentinië verwierf Smit Internatio
nale een meerderheidsbelang in La 
Plata Remolques, welke maatschappij 
twee boten van 50 t paaltrek exploi
teert, één van 35 t, alsmede een drink- 
waterlichter.
In Venezuela kreeg Terminales Mar- 
acaibo, waarin Smit Internationale een 
aanzienlijk belang heeft, een veeljarig 
contract voor 15 boten. Hiervoor wer
den 11 boten van 15 tot 40 t paaltrek 
op de open markt aangekocht en wer
den twee boten van 55 t paaltrek in 
Chili besteld. De eerste werd in de
cember opgeleverd, de tweede volgt 
dit kwartaal.
In Mexico werden voor drie boten 
contracten afgesloten. De Smit Pana
ma, Maasbank en Marianne D gaan 
offshore diensten verlenen in het Can- 
tarel veld, Campeche.
Op de Bahama's is een extra boot, de 
Smit Bahama (50 t paaltrek, Z-peller 
type) ingezet. Het zusterschip Smit 
Bermuda volgt dit kwartaal.
Voor het LNG project in Nigeria wer
den bij Damen vier ASD Tugs 3110 
besteld, alsmede twee launches en 
een loodsboot (zie SWZ 7/8-98, blz. 
5).
In Singapore tenslotte breidt Keppel 
Smit Towage de vloot uit met twee in 
Japan gebouwde boten van 50 t paal
trek. Verder zijn in Singapore vier bo
ten van 401 paaltrek in aanbouw, voor 
oplevering in de loop van dit jaar.

Wijsmuller bestelt drie boten

Voor het LNG project in Oman, waar
over in ons vorige nummer werd be
richt, heeft Wijsmuller International 
Towage drie boten besteld bij Cheoy 
Lee Shipyards Ltd. in Horig Kong. Ei
genaar wordt de Oman Terminal To
wage Company SAOC.
De boten zijn ontworpen door Wijs
muller Engineering en hebben als af
metingen:
Lengte o.a. 33,60 m.
Lengte w.l. 31,65 m.
Breedte mal 10,80 m.
Holte 5,60 m.
Diepgang 4,50 m.
Draagvermogen circa 265 t.
Voor de voortstuwing worden twee 
SKL dieselmotoren, type 8VD 29/24 
AL-2, geïnstalleerd met een m.c.r. van 
ieder 1850 kW bij 1000 tpm en twee

Schottel roerpropellers, type SRP1515 
CP, met een diameter van 2500 mm. 
Met deze installatie wordt bij 100% 
m.c.r. en op 4,50 m diepgang een 
dienstsnelheid van 12,5 kn verwacht, 
een paaltrek van 60 t vooruit en 55 t 
achteruit.
Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door twee Caterpillar hulpsets van 300 
kW en een Caterpillar haven/noodset 
van 100 kW.
Het sleepgerei bestaat uit twee Plim- 
soll sleeplieren op voorschip resp. ach
terschip. De lieren hebben een trek
kracht van 15 t bij 10 m/min., de 
houdkracht is 1351.
Voor bluswerkzaamheden worden 
twee pompen van 1400 m3/h bij 140 
mwk geplaatst die door de hoofdmo
toren worden aangedreven.
De oplevering van de boten moet 
rond de eeuwwisseling plaatsvinden.

fig. 9. Zijaanzicht van de Wijsmuller terminal sleepboten voor Oman.
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Fig. 10. Artist's impression van de Stream-klasse. Fig. 11. De Zeemeeuw na de verbouwing.

V e r b o u w i n g e n

Zeemeeuw

Scheepswerf De Kaap in Meppel heeft 
in opdracht van V.o.F. Van Dorsten 
Transport, eveneens te Meppel, het 
binnenvaart olietankschip Zeemeeuw 
verbouwd tot chemicaliëntanker. Te
vens werden de afmetingen van het 
schip vergroot. De Kaap bouwde hier
toe onder bouwnummer 229 een ge
heel nieuw voor- en middenschip dat 
met het bestaande achterschip wérd 
samengebouwd. De afmetingen van 
de Zeemeeuw waren/zijn:

oud nieuw 
Lengte 79,98 86,00 m.
Breedte 9,50 11,40 m.
Holte 5,20 m.
Diepgang 2,82 3,30 m.
Laadvermogen 1384 ca. 1980 t.
Het schip voldoet aan de voorschriften 
van het ADNR voor het type C.
Het nieuwe ladinggedeelte is dubbel
wandig en telt zeven gecoate lading- 
tanks van ieder 380 m3, in totaal dus 
2660 m3.
De constructie is in de inmiddels wel
bekende lichtgewicht uitvoering ont
worpen en gebouwd. Op het achter

schip zijn de woning en het stuurhuis 
geheel vernieuwd. Toen het schip op 
17 augustus aan de werf arriveerde 
waren voor- en middenschip al ge
reed. De tewaterlating van het ver
nieuwde schip vond op 2 december 
plaats. Daarna is het schip afgebouwd 
door Smits Machinefabriek in Krimpen 
aan de IJssel. Het is vorige maand in de 
vaart gekomen. Met een bemanning 
van 2 x4  man vaart de Zeemeeuw in 
volcontinu dienst in Nederland, Bel
gië, Duitsland en Zwitserland.

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

Curoill

Darmen Technical Cooperation, een 
divisie van de Damen Shipyards 
Group, leverde het bouwpakket voor 
de Curoil I, een Towable Floating Sto
rage Unit die vorig jaar onder licentie 
van Damen in Cuba is gebouwd.
Het vaartuig is eigendom van Curoil 
N.V. te Willemstad, Curayao, en is be
stemd voor het transport van brand
stoffen van Curasao naar Bonaire.
De afmetingen zijn:
Lo.a. xBmalxH = 68,00x 14,00 x 5,10m.

Met 2100 t lading is de diepgang 
3,50 m.
De ladingtankinhoud is in totaal
2697,0 m3, verdeeld als hieronder bij 
de indeling is vermeld:
-Voorpiek, 2 x 179,8 m3 voor water- 

ballast.
- Ladingtanks, 2 x 503,5 m3 voor gas

olie.
- Ladingtanks, 2 x 503,5 m3 resp. voor 

gasolie aan BB en voor jetfuel aan SB.
- Pompkamer.
- Ladingtanks, 2 x 341,5 m3 voor ben

zine, tanks voorzien van een speciale 
coating.

- Kofferdam, 127,9 m3 voor waterbal- 
last.

-Achterpiek, 2 x 136,3 m3 voor wa- 
terballast.

Het vaartuig heeft over de hele lengte, 
behalve in de pompkamer een mid- 
dellangsschot. Over de lengte van de 
ladingtanks is er een dubbele bodem, 
met een brede pijpentunnel onder de 
ladingtanks, maar niet onder de 
pompkamer,
De dubbelebodemtanks zijn, behalve 
onder de pompkamer, bestemd voor 
waterballast, in totaal 464,4 m3. De 
totale ballastcapaciteit komt daarmee 
op 1224,5 m3.

In de pompkamer zijn zes hydraulisch 
aangedreven Sterling Sihi pompen 
ondergebracht van elk 100 mVh bij 6 
bar: vier ladingpompen en twee 
lens/ballast/brandbluspompen. Aan 
SB is in de pompkamer een sludge- 
tank ingebouwd.
In het dekhuis op het achterschip zijn 
een wachtruimte, een toilet en de ma
chinekamer ondergebracht. In deze 
laatste staat een generatorset, be
staande uit een Lister dieselmotor, ty
pe LPW-3, en een Stamford generator 
van 11 kVA, 220 V, 50 Hz. Verder 
staan er twee Caterpillar motoren, ty
pe 3304B Dl-T, voor aandrijving van 
de hydropompen. Onder de top van 
het dekhuis zijn een brandstoftank en 
een drinkwatertank ingebouwd.
De verdere uitrusting van de Curoil I 
omvat o.a. een hydraulische Kraaij- 
eveld ankerlier voor het enkele 585 kg 
zware boeganker, een 5 1 hydraulische 
Kraaijeveld kaapstander op het achter
schip, twee dekkranen van ieder 7 tm 
en een Viking werkboot.
Het vaartuig is door Lloyd's Register 
geklasseerd.

Fig. f 2. Algemeen plan Curoil I. 
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Computerised maintenance

MAN B&W  has produced a demon
stration CD of its onboard Computer 
Controlled Surveillance (CoCoS) sys
tem. The modular system covers MAN 
B&W low- and mediumspeed engines 
and Pielstick ranges, and is composed 
of engine diagnostics, maintenance 
planning, spare parts catalogue and 
stock handling/parts ordering. 
Included in the maintenance planning 
module is its ability to create job cards 
and the manufacturer's times/ man
power requirements for set tasks. Also 
in this module is a computerised 
workshop manual (which includes so
me video clips).
While most of the functions can be in
stalled on any vessel as a stand alone 
item, the diagnostic function is not 
universally retrofittable.

Mobil Residual Fuel Detection 

test

A Residual Fuel Detection (RFD) test 
patented by Mobil to detect raw fuel 
contamination in mediumspeed engi
nes is now offered as part of its PFA 
Link used-oil analysis program. The 
RFD test uses electron spin resonance 
(ESR) spectroscopy to predict whether 
a ship's engines are experiencing raw 
fuel contamination or excessive blow- 
by.
Mobil says the test enables it to re
commend problem-specific mainte
nance to minimise a customer’s 
downtime and labour costs. Mobil 
adds that It Is the first supplier to add a 
residual fuel detection test to a global 
used-oil analysis program.
Detecting and quantifying the two 
main sources of fuel contamination in 
used oil is difficult using conventional 
analytical techniques, comments the 
company. However, pinpointing the 
cause enables a marine engineer to ta
ke effective remedial action. 'Prompt 
action will allow our customers to bet
ter control their lub oil's TBN reten
tion, reducing the amount of lub oil 
needed,' remarks Mobil.

Kooi Aap introduceert’s werelds 

sterkste 4-weg meeneemheftruck

Kooi BV, onderdeel van het Ameri- 
kaanse multinational Allegeny Teledy
ne, introduceert's werelds sterkste 4- 
weg Kooi Aap meeneemheftruck: de 
Kooi Aap E2-3TV. Kooi BV richt zich 
hiermee specifiek op transport van lan
ge (bouw)matenalen. De standaard 
hefcapaciteit bedraagt liefst 2.500 kg. 
De krachtbron is een 65 pk V W 1.9 TD 
motor. De 4-weg voorziening kan 
door middel van een eenvoudige druk 
op de knop worden omgezet van een 
voorwaartse in een zijwaartse rijrich-

ting. De Kooi Aap E2-3TV manoeu- 
vreert daardoor moeiteloos met lange 
materialen door smalle doorgangen. 
De standaard gemonteerde terrein- 
banden zorgen mede voor een goede 
balans en optimale grip, ook op on- 
verhard terrein. De nieuwe Kooi Aap 
E2-3TV is verder uitgevoerd met een 
schaarreach, steunpoten en een op- 
klapbaar ROPS (Roll Over Protection 
Structure) veiligheidsframe.

Contact. Kooi B.V., tel: 0518.401741.

Sperry VMS/ECDIS

The U.S. submarine USS HYMAN G. 
RICKOVER (SSN-709) recently com
pleted successful sea trials with a new 
automated navigation and electronic 
chart system supplied by Sperry Mari
ne, Inc., a Litton Marine Systems com
pany.
HYMAN G. RICKOVER was the first 
U.S. submarine to be fitted with the 
Sperry Voyage Management System 
and Electronic Chart Display and Infor
mation System (VMS-ECDIS). A similar 
system has also recently been installed 
on the USS AUGUSTA (SSN-710). The 
VMS-ECDIS will be backfit on all of the 
SSN-688 class submarines over the 
next 1 -2 years as part of the AN/BPS- 
15H radar system.
The equipment fitted on HYMAN G. 
RICKOVER in September 1998 inclu
des a Sperry Rascar X-band radar and 
VMS-ECDIS with two operator sta
tions, plus display stations in the Com
manding Officer's stateroom and on 
the open bridge. The VMS-ECDIS 
takes digital inputs from the vessel's 
radar, inertial gyrocompass, speed log, 
GPS and other sensors, and provides a 
constantly updated picture showing 
the submarine's precise position and 
movement on a color electronic chart 
display.
The VMS-ECDIS on HYMAN G. RICK
OVER incorporates the new Sperry di
rect chart reader, which permits the 
system to access Digital Nautical 
ChartsTm from the cartographic data-

base of the National Imagery and 
Mapping Agency (NIMA)
Litton Marine Systems (LMS) is a trade 
name of Litton Industries, representing 
the three legacy companies of Sperry 
Marine, Inc., Decca Marine Ltd and C. 
Plath.

Contact: Wayne Humphreys,
Tel: +1 (804).974-2049

Valvepac van Moore

Moore Process Automation Solutions 
introduceert een nieuw programma 
onder de naam ValvePAC (tm). Dit 
nieuwe programma zorgt voor volle
dige procesbesturing, digitale klepbe- 
sturing en diagnoses binnen een enkel 
programma, waarbij tevens integrale 
PID besturing, klepdiagnoses en auto- 
calibratie mogelijk is, alles in een NE- 
MA4X intrinsiek veilige behuizing. 
Bi-directionele communicatie zorgt 
voor vitale informatie over de klepsta- 
tus zelf, terwijl geavanceerde diagno
ses zorgen voor meten, opslag en rap
portage van vraagkritische klep/actu
ator factoren, zoals frictie en torque. 
Dankzij deze mogelijkheden kan de 
controller ingrijpen bij een actueel 
probleem en gebruikers helpen zodat 
onnodige verwijdering van een bestu- 
ringsklep niet meer voorkomt en men 
in staat is om routinematig onderhoud 
meer efficiënt te plannen.
Naast het besturen van de klep, kan 
ValvePAC ook een optionele tweede 
PID controller omvatten, die dan 
werkt als een complete procesbestu
ring. Als men deze optie toepast kan 
de gebruiker ValvePAC aan een veld- 
transmitter koppelen en zodoende de 
besturingsintelligentie dichter bij het 
proces brengen door een complete 
besturingsloop op een remote locatie 
te plaatsen. Bovendien reduceert Val- 
vePAC verder tijd en kosten door ge
bruikmaking van het populaire HART 
protocol voor remote configuratie, ca- 
libratie en diagnoses.
Moore systemen, apparatuur en com
ponenten worden toegepast in de vol

gende branches: (petrochemie, far
macie, olie en gas, raffinaderijen, ener- 
gie-opwekking en -distributie, pulp en 
papier.
Moore Process Automation Solutions 
is de werknaam voor Moore Products 
Co., dat werd opgericht in 1940 en 
zich vanaf dat moment heeft gericht 
op procesbesturing. Wereldwijd heeft 
Moore 120 verkoop-en service-steun- 
punten. De jaaromzet is gegroeid naar 
ƒ  320 miljoen.

Moore Process Automation Solutions, 
Wagenmakerstraat 3,
2984 BD Ridderkerk.
Ing. Adrian M. de Bruijn 
Tel: 0180.461111, fax: 180.461132, 
E-mail: AdB@MooreProducts.com, 
Web Site: www.MooreProducts.com

Siemens touchpanel met 10,3 

inch STN-kleurendisplay

Siemens heeft het spectrum Simatic 
touchpanels voor Human Machine In
terface uitgebreid met de TP 27-10. 
Dit touchpanel is de derde in een serie 
voor volledig grafische weergave van 
een machine of procesonderdeel. De 
TP 27-10 ligt wat prijs en functionali
teit betreft tussen het instapmodel TP 
27-6 met een 5,7 inch LCD-display en 
de TP 37 voor geavanceerde applica
ties met een 10,4 Inch TFT-kleurendis- 
play.
Het front van het nieuwe touchpanel 
is uitgevoerd in de beschermingsklasse 
IP 65. Het apparaat is daarmee zowel 
geschikt voor toepassing op de werk
vloer onder industriële omstandighe
den als in een kantooromgeving. De 
TP 27-10 is met een inbouwdiepte van 
slechts 76 mm heel compact uitge
voerd. Het aanraakscherm is extreem 
robuust met een statistische levens
duur van meer dan 35 miljoen bedie- 
ningshandelingen per schakeMak. De 
levensduur van de achtergrondverlich- 
ting bedraagt 50.000 uur. Door dim- 
functies is deze waarde nog te verlen
gen. In de TP 27-10 zijn reeds alle rele
vante interfaces aanwezig voor gang
bare automatiseringssystemen. Te
vens is een PCMCIA-aansluiting be
schikbaar voor het laden en beveiligen 
van applicatieprogramma's of recep
ten met behulp van een PCMCIA-ge- 
heugen kaart
Het touchpanel kan behalve in de ba
sisuitvoering ook worden geleverd 
met drie hardware-opties. Deze opties 
omvatten altijd een DTM, een module 
met toetsen om uitgangen direct aan 
te sturen met behulp van willekeurige 
vlakken op het scherm. Met alleen de 
DTM kunnen maximaal zestien 24 V 
DC-uitgangen worden geschakeld. 
Met een DTM en een van de twee 
mogelijke CPI-modules ofwel Control
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Panel Interface kan men extra signaal- 
en bedieningsapparatuur in een Sima- 
tic S7-configuratie koppelen met de 
CP 27-10.
Het touchpanel is leverbaar met een 
DTM en een CPI-moduie voor 16 in- 
en 16 uitgangen, respectievelijk een 
CPI voor 32 in- en 32 uitgangen.
De TP 27-1 0 wordt evenals de andere 
Simatic HMI-apparatuur geprojec
teerd met ProTool als softwarepakket 
voor het configureren. Dit pakket 
functioneert onder Windows NT en 
Windows 95. ProTool omvat een 
breed spectrum aan functies, zoals re- 
ceptbeheer, vrij-definieerbare schakel- 
vlakken in het aanraakscherm, pass- 
wordbeveiliging, weergave van com
plexe staaf- en curvevormen, de om
schakeling tussen drie talen (E, D, F) of 
het projecteren van Aziatische schrift
tekens.
De leveringsomvang van de TP 27-10 
omvat een set kant en klare symbolen 
voor het aanraakscherm en drivers 
voor het aansluiten van alle gangbare 
automatiseringssystemen. Hieronder 
vallen de Siemens besturingen Simatic 
S7/M7 en Simatic S5 alsmede bestu
ringen van Allen Bradley, AEG Modi- 
con, Telemecanique of Mitsubishi. Te
vens kan men de TP 27-1 0 door mid
del van een Profibus-DP-aansluiting 
voor 12 Mbaud koppelen met Simatic 
S5/S7/M7.

Contact:
Siemens, divisie Industriële Producten 
en Energieverdeling, 
tel: 070.3333448.

s’Werelds grootste hydromotor

Hagglunds Drives, de vooraanstaande 
Zweedse fabrikant van hydromotoren 
en daarop gebaseerde directe aandrijf
systemen brengt een nieuwe hydro
motor op de markt. Met een slagvolu- 
me van 200 liter per omw. is dit veruit 
de grootste hydromotor ter wereld. 
Het koppel bedraagt theoretisch 
3.200 Nm per bar. Daar een continue 
belasting van 350 bar is toegestaan en 
het mechanisch rendement 98 %  of 
beter is, is een maximum continu as
koppel mogelijk van goed 1100 kNm. 
Deze motor is gebaseerd op de tech
niek van de serie Marathon motoren, 
de succesvolle industriële motoren die 
sinds 1984 op de markt zijn. De motor 
is ontwikkeld voor continue industriële 
toepassingen, voor de zwaarste om
standigheden en om in moeilijke om
standigheden met een minimum aan 
onderhoud toe te kunnen. De te ver
wachten standtijd is hoog met meer 
als 45.000 B10 uren bij systeemdruk- 
ken van continu een 175 bar en toe
rentallen tot een 60 %  van het maxi
mum. Bij toerentallen onder de 5 per 
min. ligt de levensduur nog aanzienlijk 
hoger. Het toerentalbereik ligt tussen 
de 0 en de 16 per min. De motor 
loopt mooi rond vanaf 0,01 
omw/min. Het totaal rendement ligt 
hoog met een maximum van 96. De

motor start heel soepel en het aan- 
loopkoppel onder belasting bedraagt 
een 95.
De begrenzing van het askoppel gaat 
hydraulisch al uitstekend en door de 
verwaarloosbare massatraagheid is de 
begrenzing zeer nauwkeurig en ont
breken grote mechanische piekbelas- 
tingen bij blokkeren. De aan te drijven 
machine is optimaal beveiligd tegen 
overbelasting. Voor toerentaluitlezing 
of -regeling is direct aan de motor een 
encoder te monteren. De leverancier 
biedt een serie optische encoders in IP 
65 behuizing, analoog met mA uit
gang of digitaal met 1.000, 2.500, of
5.000 pulsen per omw.
Een lage geluidsemissie wordt steeds 
belangrijker en hier scoort deze Mara
thon Magnum MB 3200 heel goed, 
evenals de Marathon motoren; in vele 
gevallen zal het niveau onder de 65 
dBa blijven.
Montage gebeurt in een stoel of als 
opsteekunit met torque arm. De as is 
een holle as, met een klemringkoppe- 
ling of met splinesvertanding volgens 
DIN. De asmaat van de holle as be
draagt 460 mm. Het gewicht van de 
unit, ind. de klemringkoppeling be
draagt slechts een 9.000 kg. Voor de 
opsteekmontage is een standaard tor- 
quearm met pivoted attachment be
schikbaar.

Contact:
H.Langerak, Hagglunds Drives, 
Stephensonweg 8,
4207 HB Corinchem.
Tel.: 0183.625111, fax: 0183.826144, 
website: www.hagglunds.com

Milieuvriendelijke straalkasten

Opvallende eigenschappen van de 
nieuwe straalkasten serie Staalmees
ter 2000 zijn de goede ergonomische 
vormgeving, het uitstekende zicht op 
het werkstuk en de professionele af
scheiding van stof uit het staalmiddel 
met een continu werkend en geïnte
greerd Patjet patonenfilter. De lage 
geluidsniveaus maken de straalkasten 
extra aantrekkelijk. Bijzonder zijn de 
pneumatisch instelbare kraan om het 
staalmiddel nauwkeurig te doseren, 
de eenvoudige stofafvoer en de twee 
toegangsdeuren aan weerskanten van 
de kast. Om de kasten gemakkelijk in
tem te kunnen vervoeren zijn in de fra
mes uitsparingen voor heftrucklepels 
gemaakt. De machines zijn in diverse 
systemen en grootten leverbaar en 
voldoen volledig aan de CE-machine- 
richtlijn.

Contact: Straaltechniek International bv, 
Bunsenstraat 1,
3316 CC Dordrecht,
Tel: 078 6511477,
Fax: 078 6511401,
E-mail: blaster@worldacces.nl

Reddingsmateriaal

jason's Cradle is a simple to use lad
der-like device made of DuPont Delrin, 
polyethylene and 316 marine-grade 
stainless steel.
The fast-link systems allows for a varie
ty of configurations. Therefore Jason's 
Cradle can easily be fitted on any type 
of vessel regardless of freeboard. In de
ployment one end of the system is at
tached to the side of the rescue vessel. 
The other end is lowered towards the 
water surface. This action automatical
ly forms an articulating non-collapsible

loop that is lowered below the surface 
of the water.
Conscious overboard casualties can 
easily climb the outside of the loop like 
a ladder, while injured or unconscious 
casualties can be floated into the loop 
and quickly lifted to safety. On high 
freeboard ship the system can also ser
ve as rescue platform often avoiding 
the necessity for rescue swimmers in 
the water.

Contact: Datema Delfzijl B.V.
Tel: 0596.635252
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H A V E N S d o o r  W i m  v a n  H  o r i  s e n

Bedrijven komen met eigen plan voor 
tweede Maasvlakte
De bedrijven Ballast Nedam, INC Bank en Europe Com bined Terminals hebben gezamenlijk een plan ontw ik
keld voor de aanleg van een tweede Maasvlakte in een publiek-private samenwerking. Volgens dit zogenoem
de Binnenmeer-concept legt de Rijksoverheid vóór het bestaande havengebied een zeewering aan, waarbin
nen door private partijen naar behoefte nieuw land w ordt gewonnen.

Met het plan wil de bedrijvencombina- 
tie inspelen op de door het kabinet 
vastgestelde behoefte aan extra ruimte 
voor Mainport Rotterdam. Eén van de 
oplossingen, die momenteel in op
dracht van het kabinet door de Project
groep Mainport Rotterdam worden on
derzocht, is een uitbreiding van de 
Maasvlakte.
Het Binnenmeer-concept voorziet in 
een gefaseerde uitbreiding van de 
Maasvlakte. De kern van het plan is een 
in zee gelegen binnenmeer omgeven 
door een ringdijk ten westen van de 
huidige Maasvlakte. Dit binnenmeer 
heeft een oppervlakte van 4000 hectare 
en staat in open verbinding met de zee. 
De oevers ervan zijn opgebouwd uit 
een stelsel van havendammen, golfbre
kers en zachte zeeweringen (duinen en 
strand). Ten zuiden van het binnen
meer is een gebied voor natuurontwik
keling voorzien.
De aanleg van het binnenmeer zal vijf 
tot zes jaar duren. De toegang tot de 
Rotterdamse haven blijft ongewijzigd. 
In verband met de getijdenstroming is 
het wel noodzakelijk om de Noorder- 
pier met 5 km te verlengen. In de toe
komst kan het binnenmeer gefaseerd 
worden ingericht met nieuwe terrei
nen. Een van de eerste daarvan zal voor 
het containeroverslagbedrijf ECT zijn, 
dat verwacht in 2004 op haar huidige 
locaties aan de maximale capaciteit te 
zitten. Het plan zal de overheid 3,5 a 4 
miljard gulden kosten voor de zeewe
ring en het natuurgebied, terwijl nog 
ruim 1 miljard gulden moet worden 
uitgegeven aan de weg-, spoorweg- en 
binnenvaartverbinding. De particuliere 
sector zal vervolgens bijdragen door te 
investeren in de invulling van het ge
bied (opspuiten terreinen, aanleg kades 
en bouw suprastructuur). Zo vergt de 
aanleg van een containerterminal van 
500 ha en 3,85 km kade een private in
vestering van ca. 3 miljard gulden. De 
aanleg hiervan zal gefaseerd geschie
den, afhankelijk van de ontwikkeling 
van het containertransport.

Minister Tineke Netelenbos van Verkeer 
en Waterstaat noemde het plan van de 
bedrijvencombinatie "een belangrijk 
signaal dat de markt ook meedenkt". 
Ze onderstreepte, dat het bij publiek- 
private samenwerking niet alleen gaat 
om de financiering. "Het gaat ook om 
de voordelen in de sfeer van efficiency, 
bijvoorbeeld door een inventief ont
werp." De minister zal het plan betrek
ken in de besluitvorming van het kabi
net over het Project Mainport 
Rotterdam.
Commercieel directeur Steven Lak van 
het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotter
dam prees het initiatief van de bedrij
vengroep, dat hij "concreet en opti
maal flexibel" noemde. "Het laat zien 
dat een publiek-privaat samenwer
kingsproject concreet kan zijn. Het 
dwingt de overheid voor zo'n project

randvoorwaarden op te stellen." 
Volgens de Rotterdamse havenwethou
der Hans Simons "kan dit initiatief een 
tweede Maasvlakte dichterbij brengen. 
Het biedt uitstekende aanknopingspun
ten om publiek-private samenwerking 
op projectniveau serieus te verkennen."

Het 'binnenmeer' krijgt voor 50% zachte en 
50% harde zeeweringen. Die laatste zijn be
langrijk voor de nautische veiligheid. De plaats 
van de Golfbreker West staat nog niet precies 
vast, omdat deze de stroming langs de kust 
kan beïnvloeden.
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VAN DE GIESSE
STRAALBUIZEN
Kwaliteit in gespecialiseerde 
producten

Hardinxveld-Giessendam 
Tel.0184-67 62 62 Fax 0184-67 62 67
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TECHTEXTIL
Techtextil Internationale Vakbeurs voor Technisch Textiel en Vlieseline

H igh te x  fo r a b e tte r liv in g

Oosterhout. tel.: 0162 - 460840 fax: 0162 - 458497

BAF BV
BUTTERFLY VALVES

Produktie - èn revisie van 
Butterfly Valves

U w  markt voor 
textiele innovaties.

Messe Frankfurt, Vertegenwoordiging Nederland
Postbus 15009, 1001 MA Amsterdam
Tel. (020) 623 87 44, Fax (020) 620 14 56
info@netherlands.messefrankfurt.com
Messe Frankfurt, Officiële Delegatie voor België,
Luxemburg en bij de EC
Amazonestraat 2,1050 Brussel
Tel. (02) 534 9595, Fax (02) 534 9696
info@belgium.messefrankfurt.com
Op Internet vindt u ons onder:
www.techtextil.com

_

H H  Messe
13 t/m 15 april 1999 H  Frankfurt

Techtextil levert het materiaal waarmee u voor 
uw bedrijf ideeën krijgt aangereikt waarmee in 
de toekomst gewerkt kan worden. De behoefte 
aan innovatieve hightech-stoffen in industrie, 
research en ambachtelijk bedrijf blijft namelijk 
onverminderd bestaan. Door uw bezoek aan 
Techtextil bent u ervan verzekerd dat u een voor
sprong behoudt op de concurrentie. Op deze 
toonaangevende en steeds belangrijker worden
de beurs voor technische textielproducten en 
Vlieseline tonen meer dan 500 deelnemers voor 
het eerst de nieuwe producten uit de branche.
Dit alles klantgericht en duidelijk gerangschikt 
naar productgroepen met verwijzingen naar de 
gepresenteerde toepassingsgebieden bij de indi
viduele deelnemers. Dat wil zoveel zeggen dat 
Techtextil u een maximaal inzicht in de markt 
geeft. Daarnaast biedt het Techtextil-symposium 
u de deskundige knowhow voor uw succes van 
morgen.

P.S. Uw komst naar Frankfurt loont zich in dub
bel opzicht: naast de Techtextil-beurs kunnen in 
het kader van de International Textile Week 
Frankfurt vooral bezoekers met belangstelling 
voor stoffen en accessoires voor sportkleding 
zich informeren over het aanbod van de vak
beurs "Interstoff - Fabrics and Trends for 
Fashion & Performance".

mailto:info@netherlands.messefrankfurt.com
mailto:info@belgium.messefrankfurt.com
http://www.techtextil.com
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IMO documents

Door het Dlrectoraat-Generaal-Goederenvervoer (D G G ), Directie Transportveiligheid werd de redactie een 
aantal IM O-docum enten aangeboden m et het verzoek de inhoud onder de aandacht van de lezers te brengen. 
De reactie heeft gemeend alleen de titel, het num mer, de datum  en een korte omschrijving te moeten publi
ceren. Afschriften van de gehele documenten kunnen bij de redactie w orden aangevraagd.

MSC/circ. 861 22 may 1998
Measures to reduce the number of false 
distress alerts.
De Maritime Safety Committee (MSC) 
voorziet een verdere toename van het 
percentage valse noodberichten door
dat tot 1 februari 1999 veel schepen 
met nieuwe GMDSS apparatuur zullen 
worden uitgerust. Ook vele niet-Solas 
vaartuigen zullen in de komende jaren 
op GMDSS apparatuur overgaan.
Het MSC heeft geconstateerd dat een 
groot aantal valse noodberichten wordt 
veroorzaakt door operationele fouten 
en apparatuur die onvoldoende be
scherming biedt tegen het veroorzaken 
van een vals alarm.
Het MSC dringt daarom bij de lidstaten 
aan op de volgende maatregelen:
- dat GMDSS apparatuur wordt gefa

briceerd en geïnstalleerd volgens 
IMO standaards;

- dat reders erop toe moeten zien dat 
bestelde GMDSS apparatuur volledig 
voldoet aan de IMO standaard;

- fabrikanten van GMDSS radioappa
ratuur in staat te stellen modificaties 
te ontwerpen en uit te voeren zodat 
het uitzenden van een noodbericht 
alleen kan middels een beschermde 
en daarvoor bestemde knop;

- fabrikanten van GMDSS apparatuur 
aan te moedigen samenwerking te 
zoeken om te komen tot vereenvou
diging van apparatuur voor de ont
vangst en het verzenden van nood
berichten, alsmede het aanbrengen 
van voorzieningen zodat voor de ra- 
diotaak aangewezen personeel deze 
op de juiste wijze kan uitvoeren inclu
sief het vermijden van valse noodbe
richten;

- het onder de aandacht brengen van 
reders, kapiteins en zeevarenden van 
de inhoud van COMSAR/circs. 2 en 
12, die betrekking hebben op de 
operationele uitvoering van het DSC 
systeem.

MSC/circ. 862 22 may 1998
Clarifications of certain requirements in 
IMO performance standards for GMDSS 
equipment.

De MSC heeft in deze circulaire een 
aantal begrippen verduidelijkt met het 
oogmerk het aantal valse noodberich
ten te verminderen.
De begrippen zijn: 'Dedicated distress 
button', 'Clearly identified', 'Protected 
against inadvertent activation', 'At least 
two independent actions' en 'Interrupt
ing the distress alert at any time'.
De lidstaten worden verzocht het voor
gaande onder de aandacht te brengen 
van fabrikanten, reders, zeevarenden 
en ander betrokkenen.

MSC/circ. 864 22 may 1998
Guidelines for preparing plans for co-ope
ration between search and rescue services 
and passenger ships on fixed routes (in 
accordance with Solas regulation 
V/15(C)).
De MSC merkt op dat één van de 
amendementen van de 1995 SOLAS 
Conferentie betreft passagiersschepen 
op een vaste vaarroute die een plan 
voor samenwerking met bevoegde SAR 
diensten aan boord moeten hebben.
Zij betrekt hierbij tevens de COMSAR 
aanbeveling en stemt in met richtlijnen 
vastgelegd in de annex.

Deze annex begint met een introductie 
(par.1).
Het doel van de richtlijn is een uniforme 
basis vast te stellen voor dergelijke plan
nen die betrekking hebben op het 
voorgeschreven Safety Management 
System (SMS) in overeenstemming 
met de International Safety Manage
ment (ISM) Code.

Paragraaf 2, 'Requirements' verwijst 
naar Regulation V/15 van 1995 Solas 
amendementen. Hierin is omschreven 
de taken en verplichtingen van de kust
staten met betrekking tot 'Search and 
Rescue'; ook genoemd hierin is de sa
menwerking met passagiersschepen op 
een vaste vaarroute en geregelde oefe
ningen om de effectiviteit van de sa
menwerking te onderzoeken.
Het SMS legt de 'Company' de ver
plichting op procedures vast te stellen 
teneinde mogelijke noodsituaties aan

boord te doen onderkennen en daarop 
te reageren; een evaluatie is vereist en 
ook oefeningen vormen een onderdeel. 
Daarnaast dient ook de walorganisatie 
hierop te zijn afgestemd.
Deze paragraaf stelt ook voorwaarden 
aan High Speed Craft.(HSC)

Paragraaf 3, 'General requirements' 
geeft aan dat het plan aan boord aan 
alle betrokkenen van te voren, in een 
mogelijk noodsituatie, gedetailleerde 
informatie moet verschaffen over SAR 
diensten langs de route, het schip en 
het crisisteam. Zó kan het risico van ver
warring worden voorkomen en kostba
re tijd worden bespaard.

Paragraaf 4, 'Operational requirements' 
vermeldt aanwijzingen hoe de logistie
ke belasting te beperken voor de 
scheepsleiding, -operator en de SAR 
diensten en de veiligheid van passagiers 
via 'klaar voor noodgevallen' te optima
liseren.

Paragraaf 5, 'Administrative require
ments'. Het gaat in deze paragraaf om 
de goedkeuring van de vlaggestaat 
voor het scheepsplan en van de haven
staat van het SAR service module. Ver
der wordt gesproken over de taal waar
in de scheepspiannen moeten worden 
gesteld, de taal voor het SAR gedeelte 
en de administratie.

Paragraaf 6, 'Periodical exercises'. Inge
gaan wordt op de details van de oefe
ningen, zowel 'live', 'paper' alsmede 
'tabletop' moeten worden geaccep
teerd. SAR 'seminars' en 'refresher se
minars' voor sleutelfiguren aan boord 
en in de walorganisatie worden aanbe
volen.

De appendix van MSC/circ. 864 geeft 
nadere details, nodig voor de afzonder
lijke onderdelen van de plannen.

COMSAR/circ. 13 6 march 1998
Shore-to-ship communications during a 
distress.
De Sub-Committee on Radiocommuni-
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cations and Search and Rescue (COM- 
SAR) heeft richtlijnen gemaakt voor Ra
dio Communication Centers (RCCs) 
om tijdens noodverkeer een directe 
shore-to-ship verbinding te maken met 
een Inmarsat Ship Earth Station (SES), 
dat op dat moment bezig is met ander 
verkeer. Veelal hebben Inmarsat ship 
terminals echter maar één ontvanger 
en het is onmogelijk voor een RCC een 
verbinding te onderbreken om vervol
gens de verbinding tussen het RCC en 
het SES tot stand te brengen.
De COMSAR noemt voor een dergelijk 
geval enkele mogelijkheden maar 
meent dat, behalve voor lange gaande 
berichten, het aan te bevelen is te 
wachten. De RCC kan aansluitend con
tact zoeken met het SES.
Lidstaten worden uitgenodigd deze 
richtlijn ter kennis te brengen van be
langhebbenden.

COMSAR/circ. 16 4 march 1998
Guidelines on the configuration of the re
serve source or sources of energy used to 
supply radio installations on GMDSS 
ships.
De COMSAR heeft richtlijnen vastge
steld, neergelegd in een annex, met be

trekking tot de configuratie van een 
mogelijke noodkrachtbron of -bron
nen, die gebruikt worden voor de ra
dioapparatuur op GMDSS schepen. 
Deze noodkrachtbron kan bestaan uit 
alleen een oplaadbare accubatterij of 
uit een accubatterij direct aangesloten 
op de scheepsvoeding. Alleen duidelijk 
omschreven apparatuur mag hierop 
worden aangesloten. Voor navigatie- 
en andere apparatuur die input leveren 
aan de radioinstallatie gelden aparte re
gels.

In deze circulaire wordt verder aan
dacht besteed aan de locatie van zicht
bare- en hoorbare alarmen bij onder
breking van de voeding van de 
radioinstallatie.
Annex 1, 2 en 3 geven nadere bijzon
derheden over oplaadbare accubatterij- 
en, de installatie zelf, automatische op
laadapparatuur, veiligheidsmaatregelen 
enz.
Lidstaten worden verzocht een en an
der onder de aandacht te brengen van 
classificatie-bureaus, scheepsbouwers, 
scheepseigenaren, scheepsoperators, 
scheepvaartmaatschappijen, fabrikan
ten en gezagvoerders.

COMSAR/circ. 17 9 march 1998
Recommendation on use of GMDSS 
equipment tor non-safety Communica
tions.
De COMSAR brengt onder de aan
dacht van lidstaten en scheepsopera
tors dat, na kennisname van rapporten 
dat gezagvoerders wachtlopers hebben 
geïnstrueerd geen gebruik te maken 
van GMDSS radiocommunicatie appa
ratuur, deze apparatuur gebruikt dient 
te worden voor routine verbindingen of 
geregelde beproeving om de beschik
baarheid van de apparatuur en de be
kwaamheid van het personeel zeker te 
stellen. Hierdoor kan het aantal valse 
alarmen worden verminderd, die vaak 
ongewild worden verzonden door on
ervaren personeel.

Nadere informatie
Afschriften van de volledige, Engelse 
IMO-circulaires kunnen schriftelijk wor
den aangevraagd bij de redactie van 
Schip en Werf de Zee te Rotterdam. Bij 
de aanvraag duidelijk vermelden: da
tum, sub-committee en circulaire num
mer.

i v e r s e n

Scheepsafval
Havenontvangstmstallaties drin

gen bij Kamercommissie aan op 

daden van de overheid

De havenontvangstinstallaties vinden 
dat de overheid te weinig doet om de 
afgifte aan havenontvangstinstallaties 
te verbeteren. Miljarden liters afval ko
men niet terecht bij deze bedrijven. 
Deze boodschap gaf de Vereniging 
van Ondernemingen in de Milieu- 
dienstverlening ten behoeve van de 
Scheepvaart (VOM5) mee aan de 
voorzitter van de vaste Kamercommis
sie voor Verkeer en Waterstaat, de 
heer |.D. Blaauw, vlak voor het Alge
meen overieg met de ministers van 
Verkeer en Waterstaat en VROM over 
de Voortgangsnota Scheepvaart en 
Milieu. Met de overhandiging van een 
fles scheepsafval werd symbolisch de 
omvang van het probleem duidelijk 
gemaakt.

Grote hoeveelheden afval worden 
niet afgegeven

Al jarenlang worden er weinig 
scheepsafvalstoffen aan speciaal daar
voor opgerichte en geëquipeerd be
drijven, de zogenaamde havenont
vangstinstallaties, afgegeven. Slechts

enkele procenten van het afval dat 
ontstaat wordt aan havenontvangstin
stallaties afgegeven. Van miljarden li
ters afval is onbekend waar het blijft. 
Hierdoor kampen de havenontvangst
installaties met onderbezetting en 
slechte bedrijfsresultaten. 'De overheid 
erkent dit probleem', zo merkt de 
voorzitter van de VOMS, de heer Lur- 
sen op, maar doet er weinig aan om 
hierin ten voordele van het milieu op 
korte termijn verandering in te bren
gen,. Uit de Voortgangsnota Scheep
vaart en Milieu blijkt dat internationale 
afspraken worden afgewacht. 'Op zich 
een goede zaak', reageert de heer Lur- 
sen, 'maar voordat die afspraken in 
concrete regels zijn omgezet zijn we 
nogal wat jaren verder. Wij vinden dat 
de overheid haar verantwoordelijkheid 
moet nemen en op korte termijn met 
maatregelen moet komen'.

Stijgende inzamel- en verwer

kingskosten

De komende jaren zullen de kosten 
van inzameling en verwerking van 
scheepsafvalstoffen fors stijgen. Deze 
stijging wordt veroorzaakt door over
heidsmaatregelen. "Het zal ons niet 
verbazen als dit een nog verdere da

ling van de afgegeven hoeveelheden 
tot gevolg heeft', zo reageert de heer 
Lursen. Wij blijven ons erover verba
zen dat de overheid aan de ene kant 
zegt de afgifte van scheepsafval te wil
len stimuleren en aan de andere de af
gifte alleen maar duurder en dus on
aantrekkelijker maakt. Worden de 
tarieven echter niet aangepast dan 
zullen de exploitatietekorten bij met 
name de verwerkende havenont
vangstinstallaties verder worden ver
groot. Dat brengt het risico met zich 
mee dat er niet eens meer voldoende 
capaciteit is om al het scheepsafval te 
verwerken.'

Overheidsbeleid onvoldoende, in

terim beleid noodzakelijk

Het door de overheid in de Voort
gangsnota Scheepvaart en Milieu 
voorgestelde beleid is volgens de ha
venontvangstinstallaties niet voldoen
de. 'Stilstaan is achteruitgang', zo ka
rakteriseert de voorzitter van de VOMS 
de situatie. Interim beleid Is noodzake
lijk. Dit beleid dient volgens de haven
ontvangstinstallaties zowel gericht te 
zijn op het verlagen van de afgifte- 
drempel als op het oplossen van de 
rentabiliteitsproblemen bij de verwij-

deringsbedrijven. Ook dient er een op
lossing te komen voor het gebrek aan 
samenhang in het overheidsbeleid. 
Voor dit probleem van langs elkaar 
werkende overheden heeft de VOMS 
eerder een oplossing aangedragen. In 
de visie van de VOMS dient er één lo
ket te komen waarbinnen alle discipli
nes samen werken met als doel het op
timaliseren van de afgifte van 
scheepsafvalstoffen.

Kamer vindt regering te afwach

tend

In het Kamerdebat kwam van diverse 
kanten kritiek op de afwachtende hou
ding van de regering en de te weinig 
concrete beleidsvoornemens. Alom 
werd het gebrek aan kwantitatieve ge
gevens bekritiseerd. Van der Knaap 
(CDA) vroeg zich of met dit beleid 
over vier jaar, niet opnieuw de conclu
sie getrokken zou moeten worden dat 
er niets concreets bereikt is. Van den 
Berg (SCP) vroeg de regering om con
crete maatregelen om de afgifte te 
verbeteren.

Contact: VOMS, de heer Nijdam, 
tel: 0183.626106.
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n nU U EXPERISE- EN TAXATIEBUREAU D. HOEBBE B.V.
SCHEEPS- EN WERKTUIGKUNDIG EXPERTS EN TAXATEURS

Is reeds 70 jaar een dienstverlenend bedrijf, gespecialiseerd in het vaststellen van oorzaak en omvang van schaden, taxaties en 
inspecties op gebied van scheepvaart en pleziervaart, alsmede expertises aan machines en aannemersmaterieel, ten behoeve van 
Assuradeuren en andere belanghebbenden. Ter versterking van onze vestiging te Barendrecht zoeken wij iemand, die na een interne op
leiding kan gaan optreden als

EXPERT

Voor deze functie is vereist:
• Een opleiding HTS Scheepsbouw of Werktuigbouw, Maritiem Officier of vergelijkbaar door opleiding(en) en ervaring,
• Enige jaren ervaring - bij voorkeur op reparatiegebied
• Algemene technische belangstelling en zakelijk inzicht om zich in uiteenlopende problemen te verdiepen.
• Affiniteit met de watersport.
• Goede redactionele vaardigheid.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
• Ervaring in expertise- of inspectiewerkzaamheden strekt tot aanbeveling.
• Woonachtig in de omgeving Rotterdam of de bereidheid zich daart.z.t. te vestigen.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Wij bieden een zelfstandige baan binnen een klein team en afwisselend werk met vele externe contacten, waarin ter plaatse alle voor de 
opdracht relevante gegevens worden vastgesteld en na verder onderzoek uitgebreid schriftelijk aan opdrachtgevers wordt gerapporteerd.

Voor nadere informatie kunt u bellen met mevrouw K.G. van der Wal 020-6196431.
Schrifteiijke sollicitaties kunt u richten aan de directie van:
EXPERTISE- EN TAX A TIEBU R EA U  D. HOEBEE B.V. Postbus 74, 2990 A B  Barendrecht.
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I N T E R N A T I O N A L  M A R I N E  A C C I D E N T  R E P O R T I N G  S C H E M E

to hear sound signals but at no point 
were any heard.

De MARS-reports zijn een initiatief van 
"The Council of the Nautical Institute". 
De rapporten warden vrijw illig opge- 
maakten verzonden door gezag- 
voerders van schepen en door andere 
autoriteiten die kleine ongelukken of 
near misses' meemaken.

MARS REPORT No.67 
May 1998

MARS 98010 Seamanship Stan

dards

UK East Coast
I was Master on board an oil field ves
sel on a course of 344 T at a speed of 
12 knots about 5 miles south of the 
North Haisborough buoy, when a car
go vessel on my port side (with plenty 
of sea room available to him) persisted 
on a collision course until within 0.6' 
of my vessel before he finally altered 
course to starboard to pass astern of 
me.
My own vessel was highly manoeuv
rable and I therefore intended to take 
avoiding action at 0.5'. In the mean
time I had tried by various (neans, in
cluding the 'now redundant' Morse 
Code, to make contact with the other 
vessel. Only after I had read her name 
on the port bow and called on again 
on Channel 16 did anyone reply: “ If 
you can't take it you shouldn't be at 
sea" I replied: "You have broken all 
the rules of good seamanship and can 
expect to hear from the authorities".

From 31112197 the listening watch on 
500 for Morse Code ceased. The reporter 
wishes to point out that although some 
people may consider it to be redundant, 
the basic bridge equipment should still 
include an Aldis Lamp and learning the 
Morse Code should still be a requirement 
when studying for certificates of compe
tency.

MARS 98011 The Demise of the 

Morse Code

The implementation of CMDSS is a 
subject of continuous criticism. It is 
widely reported that it is still unreliable 
for the purposes of safety at sea and 
Search and Rescue (SAR). There is a 
growing perception that CMDSS im
plementation is running into real 
problems. An independent Communi
cations Officer is not now needed and 
the responsibility is handed over to the 
bridge watchkeeping officers as an ad
ditional duty. The "industry" of pro
ducing sufficient certificated operators 
before full implementation on 
01/02/99 is working flat out.

We raise the question:
"Are mariners safe at sea or is safety 
under siege"?

Let us tell you why safety may be 
under siege.
1. The percentage of old ships is too 

high.
2. A ship is a multinational workplace 

with many seafarers unable to speak 
English.

3. Officers are being given additional 
duties.

4. Some officers are incompetent or 
have forged certificates.

5. Many bridge watchkeepers are 
alone on the bridge due to mini
mum crewing or heavy work load.

6. They often have to correct charts or 
nautical publications whilst on 
watch which is contrary to the colli
sion regulations.

The installation of the CMDSS equip
ment plus telex, fax and telephone 
and other alarm sounds on the bridge 
are an additional headache to the offi
cer on duty. The theory, which origi
nated from the electronic equipment 
producers, is that no experienced offi
cer is required and it is more economic 
for the ship owner to fit new equip
ment. It is however a visible danger 
that the safety of the ship, seamen and 
passengers is put at risk. The role of 
the bridge watchkeeper is diverted 
from navigation and safety when he 
has to deal with requests from other 
officers and crew members to send 
their requisitions spare parts, stores, 
provisions and other requirements 
from the ship. Furthermore, the officer 
has to arrange for crew telephone calls 
and telegrams. Whilst engaged on 
these additional duties, he has to 
switch off the watchkeeping receiver 
and VHF if they become noisy.
The human element is, quite rightly, a 
major topic in the maritime industry. 
Unfortunately we have compensated 
for poor human performance and lack 
of experience in recent years by fitting 
more and more sophisticated equip
ment and introducing more and more 
legislation on a workforce which is less 
and less able to meet the demands 
placed on it.
The implementation of CMDSS re
quires further revision. The presence of 
a Radio Electronics Officer to operate 
all the communication equipment in
cluding GMDSS is important. The 
safety of life at sea (SOLAS) may not 
appear so important to politicians and 
to those taking decisions sitting com
fortably in the chairs at a convention. 
It is important to the people who 
spend their lives at sea. Those who 
participate in taking the decisions 
should have first hand knowledge of

the life at sea and realise the problems 
of a search and rescue operation in a 
stormy sea before putting their signa
ture to decisions and revisions regard
ing the safety of seafarers. If the 
present adoptions on the implementa
tions of GMDSS remain in force, our 
fear is that it will increase the loss of life 
at sea.

There are a lot of players taking part in 
the game of protection of life at sea. 
These include: IMO delegates. Gov
ernment bodies, Shipowners, Manu
facturers of equipment, Technologists 
etc.

Is anyone forgotten on the above list? 
What about the seafarers themselves?

Does any of the IMO member states 
have the courage to take the respon
sibility to change the resolutions? The 
next IMO/CQMSAR session is near, 
we hope that the seaman's voice will 
be heard. Otherwise it will be once 
again obvious that the international 
economic interest comes first with 
safety coming second. We have not 
perhaps managed to persuade you 
that our fears for safety of life at sea are 
real ones but perhaps we have man
aged to make you think.

Whilst the above report may strike some 
as the bitter feelings of professional offi
cers who have seen that their training 
and previous work experience is no long
er required by the shipping industry, the 
important safety aspects mentioned will 
no doubt strike a chord with many a 
bridge watchkeeper in addition to the 
few Radio Officers left.

MARS 98012 Speed in Fog

New Zealand
Own vessel was transiting the Cook 
Strait in daytime with a visibility of less 
than 0.5nm. Speed was reduced to 6 
knots, sound signals commenced and 
navigation lights switched on. As oth
er vessels had been detected on radar, 
both ahead and abeam of own ship at 
ranges of approximately 4 miles and 
CPAs of between 1.0 and 1.5nm, ex
tra lookouts were posted.
A large ro-ro (subsequently identified) 
was observed on radar maintaining a 
speed of approximately 15 knots on a 
reciprocal course to own vessel. A CPA 
of 0.8nm was predicted with own ship 
whilst CPAs of less than 0.3nm were 
predicted between the ferry and two 
other vessels.
Despite the presence of other vessels, 
the dose CPAs of those vessels and 
poor visibility, the ferry maintained a 
speed of 15 knots. The extra lookouts 
on own bridge were posted in order

It is distressing to observe so-called 
professional mariners flout the safe 
speed rules and ignore rules about 
conduct of vessels in restricted visibil
ity. No doubt the prospect of arriving 
late at their destination was consid
ered a good enough reason for the of
ficers on the ferry to maintain an un
safe speed. How late would they have 
been if a collision had occurred?

MARS 98013 The Use of VHF

There are several factors involving the 
use of VHF and whether a particular 
ship being called will answer that call. 
These include:
1. Some officers who have difficulties 

understanding English will avoid 
the use of VHF even if they have 
been called.

2. An officer may be talking on an
other channel or on DSC/HF to a 
different ship (possibly a social call).

3. The officer may be busy typing or 
sending a telex using equipment In
stalled on the bridge.

4. The officer may have the VHF 
switched off or the volume turned 
down.

5. Officers on full GMDSS equipped 
vessels may consider that VHF 
Channel 16 is redundant through 
lack of training, lack of experience 
or lack of responsibility.

All the above contravene the require
ment for a listening watch to be kept 
on distress channels which includes 
VHF Channel 16.

MARS 98014 “On Track and 

Heading For My Waypoint"

Indian Ocean
Own ship bound from Singapore to 
Fujairah proceeding on a course of 
293" at 14.2 knots. An overtaking ves
sel was coming up from the starboard 
quarter on a course of 280" at 18.5 
knots and intending to pass ahead 
with a CPA and bow crossing range of
0.4nm. When he was abeam of us, I 
called him on the VHF and asked him 
kindly to advise me of his intentions. 
His heavily accented answer made it 
clear that he did not understand my 
question. When I rephrased it, he re
plied with his course and speed and 
that he would not change. When
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asked why he was so close to us with 
so much sea room around, he said, 
rather mockingly, that we could alter 
course if we so chose but that he was 
on track and would stick to his course. 
I advised him that his actions were 
rather ridiculous, he then laughed and 
agreed. He appeared not to under
stand that, as an overtaking vessel, he 
should be the one to alter and that a 
small alteration a few miles back 
would have averted the situation com
pletely. Perhaps his perception of suffi
cient sea room is different to mine giv
en that own ship was an 85,000 dwt 
tanker and his was a car carrier of
28,000 dwt.

This is another example of letting GPS 
rule over everything. "On track and 
heading for my waypoint", seems to 
be the rule these days. What a pity 
that the skill and art is going out of 
navigation. The other worrying point 
is that this is the second time that my 
ship has been in a close quarters situa
tion with this same vessel (which is run 
by a reputable European company). 
The first time resulted in a near miss 
situation of less than 100m off Singa
pore. We need more policing of such 
rogues.

Hie Need for More Effective Ma

noeuvring Signals- 

Proposals from a Russian Master

When considering circumstances of a 
number of collision casualties, non 
uniform actions of navigators are often 
observed. In other words, the result of 
a manoeuvre of one ship has been 
eliminated by the manoeuvre of the 
other; e.g. starboard turn of one ship 
and port turn of the other when both 
are approaching on reciprocal or near
ly reciprocal courses. The reasons for 
the such actions are the misunder
standing, misinterpretation or misuse 
of the Rules.

Irrespective of the reasons, it is often 
obvious that collision could have been 
avoided if the parties concerned had a 
more effective exchange of informa
tion about their intentions. Rules 34 (a 
+ b) of the COLREGS prescribe the use

of light and whistle signals for this pur
pose. The light for this signal is to be 
an all round white light visible at a 
minimum range of 5 miles. Some 
ships may not be fitted with this light 
("if fitted",., -quotation from Rule 
34(b)(iii). The whistle signal is to be 
audible at a distance of 2 miles under 
favourable conditions for ships of 
200m length or more. For smaller 
ships this distance is respectively less. 
The favourable conditions comprise of 
conditions for spreading the sound 
and conditions for hearing the sound 
on the bridge (absence of noise). It is 
clear that such conditions are not 
present on the bridge at any time and 
the sound signals are usually audible at 
much less distance. The light signal is 
visible during darkness only due to its 
technical specifications.

Rule 34 (b) states that the whistle sig
nals may be supplemented by light 
signals "repeated as appropriate whilst 
the manoeuvre is being carried out". 
Normally the signals are produced on
ly once at the beginning of the ma
noeuvre. On the other hand, if the 
light signal is repeated "as appropri
ate", it could easily be misinterpreted 
as a signal to attract attention, particu
larly in the case of a starboard turn. 
Therefore, the means to indicate ma
noeuvres as prescribed in the COL
REGS are not effective, particularly in 
the daytime.

The use of VHF to communicate in
tended manoeuvres has several disad
vantages as follows:
1. Difficulties of addressing the correct 

ship when several ships are in the 
area, particularly at night.

2. Language difficulties and the use of 
incorrect terminology.

3. Distraction of the watch officer from 
ship control, lookout and appraisal 
of developing situation.

All the above result in wasting time 
during the last minutes before the 
closest approach trying to call the ap
proaching ship without success.
The conclusion is that a more effective 
means for indicating manoeuvres is re
quired. The light signal should be dis

tinguishable by day and night at a dis
tance of not less than 5 miles. This 
light should be different from the one 
used to attract attention. To avoid ad
ditional workload for the OOW, the 
signal should be continuous once it 
has been activated and stay on until 
cancelled after the completion of the 
manoeuvre. For this purpose all round 
red and green flashing lights could be 
used for port or starboard manoeuvres 
respectively. These should be visible in 
daylight at a distance of 5 miles. Alter
nating flashes of red or green could be 
used to indicate astern propulsion.

Another promising way is an electron
ic based system of manoeuvring infor
mation exchange with data presenta
tion display. Probability and welcome 
of such systems are mentioned by 
Capt Richard A Cahill in his book "Col
lisions and their Causes". The ships 
could be fitted with a low powered 
transceiver with a range of 5 - 7 miles 
and directional aerials which would 
provide the most accurate passing of 
the signal. The equipment should be 
able to operate in two ways. Transmis
sion in reply to interrogation and 
transmission initiated by own ship 
sending data and interrogating other 
vessel. The ship data could include call 
sign, name, speed, course, bearing, 
distance, and type of manoeuvre in
tended. The basic data could be 
stored in the memory of the equip
ment and variable data input directly 
from gyro, log or manually, Informa
tion exchanged could be stored in the 
memory. The equipment could be 
used in all conditions of visibility.
The first step for the implementation 
of such a system has been made. The 
Maritime Safety Committee (M SQ  at 
the 67th session in December 1996 
agreed that one universal Automatic 
Identification System (AIS) should be 
implemented on a long term basis. 
The draft performance standards 
agreed by the sub committee states 
that AIS "should improve safety of 
navigation by assisting navigation of 
ships and operation of Vessel Traffic 
Services (VTS) and satisfy require
ments for collision avoidance by ship- 
to-ship mode. The draft performance

standards note that AIS should be ca
pable of providing to ships and to 
competent authorities information 
from the ships automatically and with 
required accuracy and frequency to fa
cilitate accurate tracking. Transmission 
of the data should be with the mini
mum involvement of the ship s per
sonnel and with a high level of avail
ability".

If the ship were equipped with a radar 
transponder with a type of signal 
which could be altered by the opera
tor which would produce a signal on 
the radar screen of another ship near
by. For example, single dots meaning 
a turn to starboard, double dots 
meaning a turn to port and triple dots 
meaning a reduction of speed. This 
might open new ways of enhancing 
safety at sea.

If you have experienced any incident 
which you think may be of interest to 
others please send details, including your 
name and a contact address, to:

Captain R Beedel FNI 17 Estuary Drive 
Felixstowe Suffolk IP 11 9TL UK 
Incidents can also be faxed to a Bureau, 
please highlight my name - the number 
is+44.(0)1394.282435.

U kunt uw ervaringen, indien het niet 
anders kan in het Nederlands, ook 
kwijt bij de Redactie van SW2, Mathe- 
nesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam. 
Telefoon: 010.2410094, 
fax: 010.2410095.
E-mail: swz.rotterdam@wxs.nl.

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

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

454 94 60 
Fax:010-454 94 92

TAKMARINE BV
MARITIEME DIENSTVERLENING

* Hijs-, transport- en installatiewerk met behulp van drijvende 
bokken en kraanschepen.

* Bergingen op de binnenwateren.
* Vissen van verloren ankers en kettingen.
* Opruimen van bruggen, steigers, meerstoelen, palen, enz.
* Verhuur van duikers en duikvaartuigen.
* Verhuur van pompen, slangen, lieren, takelblokken, 

compressoren, generatoren, werkvletten, enz.
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Raad voor de Transportveiligheid

De heer E.A. Bik is advocaat te Rotterdam

Alles wisselt. Niets blijft. Zeker niet na 
het van kracht worden van de wet die 
de instelling van de Raad voor de 
Transportveiligheid regelt.1) Dit nieuwe 
onderzoekscollege is het resultaat van 
regeringsbeleid gericht op herziening, 
bundeling en harmonisatie van het on- 
gevallenonderzoek in de Nederlandse 
transportsector.
De Raad heeft de niet geringe taak te 
onderzoeken en vast te stellen wat de 
oorzaken of vermoedelijke oorzaken 
van individuele of categorieën ongeval
len en incidenten zijn. Dit met uitslui
tend het doel toekomstige ongevallen 
of incidenten te voorkomen.
Oorzaken zijn in dit verband handelin
gen, verzuimen, gebeurtenissen, om
standigheden of een combinatie daar
van die tot het ongeval, het (ernstige) 
incident hebben geleid. Indien de uit
komsten van een dergelijk onderzoek 
naar de oorzaken daartoe aanleiding 
geven, dan zal de Raad daaraan veilig- 
heidsaanbevelingen verbinden.
Per transportsector worden de te on
derzoeken ongevallen gedefinieerd. Zo 
worden er rail-, buisleiding-, wegenver- 
keers-, luchtvaart- en scheepvaartonge
vallen onderscheiden.
Onder scheepvaartongeval verstaat de 
wet elk voorval aan een schip overko
men, waarbij dodelijk of ernstig letsel of 
schade van betekenis aan een schip of 
aan het mariene milieu is toegebracht. 
Kortom een gewone aanvaring, stran
ding op de rotsen of bunkerolie dan 
wel zakjes met gif op het strand. Daar
naast staat het scheepvaartincident. 
Dat is een voorval, dat geen ongeval is, 
en samenhangt met het functioneren 
van een schip en waarbij de veiligheid 
van het schip of van personen in gevaar 
is gebracht of waardoor ernstige scha
de aan het schip of het mariene milieu 
zou kunnen ontstaan. Klassiek is in dit 
verband een door verpappende lading 
scheefgevallen schip dat toch nog veilig 
de haven kan bereiken. 'Bijna ongeval
len' in de scheepvaart behoeven, an
ders dan wanneer het om een 'bijna 
luchtvaartongeval' gaat, niet door de 
(Scheepvaartkamer van de) Raad te 
worden onderzocht. In concreto bete
kent dit dat wel naar de oorzaak van 
een 'near miss' in de luchtvaart onder

zoek zal worden verricht. Voor de 
scheepvaart wordt dat niet nodig ge
acht. Een geruststellende gedachte. 
Vooral voor hen die aan de boulevard 
in Vlissingen wonen of langs de oevers 
van de Nieuwe Waterweg en in hun 
ochtendkrant lezen dat tijdens de vloed 
een 'ontmoeting' tussen een gastanker 
en een tankschip met een lading acryl- 
nitril op een haar na goed is afgelopen. 
Alles heeft zo zijn prioriteit. Ook in deze 
wet die in feite hoofdzakelijk op en 
rond de luchtvaart lijkt te zijn opge
tuigd.
De nieuwe Raad kent vier 'Kamers' voor 
onderscheidenlijk wegenverkeersonge
vallen, scheepvaartongevallen, lucht
vaartongevallen en railwegongevallen. 
Onder welke Kamer buisleidingonge- 
vallen gaan ressorteren weet ik niet.

Tuchtrecht voor zeevarenden exit?
Bij de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet in 1999 zullen de bestaande onder
zoekscolleges als de Raad voor de 
Luchtvaart, de Spoorwegongevallen- 
raad en de Commissie Binnenvaartram- 
penwet worden opgeheven en in de 
onderscheidenlijke Kamers van hun in 
Den Haag wonende 'huisbaas', de Raad 
voor de Transportveiligheid, worden 
ondergebracht.
De opheffing van de Raad voor de 
Scheepvaart is uitgesteld. Die verdwij
ning is afhankelijk van de herziening 
van de Schepenwet en het maken van 
een nieuwe regeling inzake het tuch
trecht voor zeevarenden. Deze vertra
ging of, zo men wil, dit uitstel is het ge
volg van een begin maart 1998 
ingediende motie van de Tweede Ka
merleden ).W. van Waning (D66) en 
j.D. Blaauw (W D). In die motie stelden 
zij vast dat opheffing van de Raad voor 
de Scheepvaart tevens beëindiging van 
het tuchtrecht in de zeescheepvaart 
zou betekenen, terwijl de scheepvaart
sector unaniem een pleidooi had ge
houden voor het behouden van deze 
vorm van tuchtrechtspraak.
Tijdens de behandeling van de motie 
liet de minister weten dat zij zich ge
houden achtte deze wens van de meer
derheid van de Tweede Kamer uit te 
voeren, vooral nu het om wetgeving 
ging. Dat spreekt voor zich zou ik zeg
gen. Niet voor een minister, want twee 
weken daarna verscheen een bericht in 
de Staatscourant waarin stond te lezen

dat zij er niets voor voelde het tucht
recht te handhaven en in dat verband 
overleg zou plegen binnen het kabinet. 
Een rigoureuze koersverandering alhoe
wel de voortekenen daartoe al bij de 
behandeling van de wet tijdens de al
gemene beraadslaging zichtbaar wa
ren.
Gaandeweg de behandeling van het 
wetsontwerp in de Eerste Kamer draai
de de minister echter weer bij. Kennelijk 
na kennis te hebben genomen van een 
'Bommeliaanse' list die haar ambtelijke 
'Tom Poezen' hadden verzonnen. Die 
slimheid bleek uit de toevoeging aan de 
oorspronkelijke toezegging. Samenge
vat en door mij geparafraseerd zei de 
minister: Vanzelfsprekend voer ik de 
motie uit, mede gezien het unanieme 
verzoek van de scheepvaartsector en 
omdat het om wetgeving gaat, maar - 
en nu komt het vernuft - ik ga er wel 
van uit dat de sector zelf bereid is de 
kosten van een tuchtcollege voor de 
scheepvaart voor zijn rekening te ne
men.
De toegepaste schranderheid om toch 
nog op termijn de wens tot behoud 
van het tuchtrecht door middel van een 
'kosten-torpedo' tot zinken te brengen 
geeft aan dat de minister van Verkeer 
en Waterstaat en/of haar ambtenaren 
er in feite niets voor voelen de eenstem
mig geuite wens van vakbond tot re
ders, en alles wat daar zich aan belan
gengroeperingen tussenin bevindt, te 
honoreren. De nieuwe Raad dient een 
kleurloze, op de Luchtvaartongevallen
wet gebaseerde, procedurele 'een
heidsworst' te worden. Daar past naar 
de ambtelijke inzichten een kennelijk 
door hen gevoelde aberratie als tuch
trecht voor zeevarenden niet in. Ook 
niet als dat tuchtrecht op enige 'af
stand' tot de Raad zou worden gehand
haafd. Weg met dat tuchtrecht, over
boord ermee, zal het ambtelijke motto 
zijn.
Hoe het nu verder zal verlopen met het 
(bijna 150) jaar goed functionerende 
tuchtrecht voor zeevarenden is thans 
niet bekend. Speculatieve beschouwin
gen zijn van geen nut. Ik beperk mij 
daarom tot kanttekeningen bij enkele 
scheepvaart gerelateerde punten uit de 
nieuwe wettelijke regeling als on
schendbaarheid van de getuigen en be
trokkenen, hun geheimhoudingsplicht, 
het aan hen toegekende verschonings

FEBRUARI 1999 SCHIP»WERF4»ZEE 19



<bPßEEK VßcjuiT ICAPT&M 
Wtj HOöEW Ü W ÏB > -Jq a )lq k  NEhfE^

Kleurloos onderzoek

recht en het recht op juridische bij
stand. In dit deel van het betoog ga ik 
er veronderstellende wijs van uit dat de 
Raad voor de Scheepvaart al in de 
Scheepvaartkamer is ondergebracht. 
Daaraan vooraf gaat een uiteenzetting 
over het door de wet beoogde 'kleur
loos' maken van het onderzoek. Aan
spraak op volledigheid wordt niet ge
maakt.

Kleurloos onderzoek
In de Tweede Kamer benadrukte de mi
nister dat het kleurloze onderzoek van 
het begin af het hart van het wetsvoor
stel was. Het zou uitsluitend neutraal 
ongevalsonderzoek betreffen. Als een 
ongeval of incident ook een overtre
ding of misdrijf zou opleveiren dan 
moet de strafrechter daar zonodig zijn 
licht over laten schijnen, aldus de toe
lichting. De Raad heeft dus niets van 
doen met 'schuld en boete' of aanspra
kelijkheid.

Deze benadering zou bewerkstelligen 
dat iedere getuige of betrokkene zon
der enige terughouding zijn verhaal 
aan de onderzoekers of aan de leden 
van de onderscheidenlijke Kamers kan 
vertellen. Vrees dat bij voorbeeld hun 
werkgever kennis zou nemen van de 
ontboezemingen zou zijn weggeno
men door wettelijke waarborgen.
Van de bestaande colleges kan alleen 
de Raad voor de Scheepvaart het on
derzoek naar de oorzaak van een 
scheepsramp of ongeval met de 
schuldvraag combineren en zonodig 
een disciplinaire maatregel opleggen. 
De sector wegvervoer kende die combi
natie niet. In de luchtvaart was die ver
eniging, wegens strijd met een Ver- 
dragsregel, enkele jaren geleden 
afgeschaft. De moderne luchtvaart had 
in de loop der tijd voor de vliegeniers al 
een geheel eigen buitenwettelijk tucht

recht voortgebracht: zwaar lichamelijk 
letsel of nog erger, de dood.
De Commissie Binnenvaartrampenwet 
kende die dubbele onderzoekstaak niet. 
Disciplinaire sancties ontbraken. Er wa
ren destijds aan schippers en stuurlie
den geen vaarbevoegdheden te ontne
men in tegenstelling tot heden. 
Vandaar dat menig schipper naar aan
leiding van een door hem veroorzaakte 
ernstige aanvaring geheel ontspannen, 
vaak met zijn belangstellende echtge
note aan zijn zijde, op de zitting van dat 
college verscheen en soms, ter plekke, 
gezag en expertise van (de) commissie
leden, ter discussie meende te moeten 
stellen in plaats van zijn eigen door het 
ongeval geëtaleerde gebrek aan kennis 
van zaken.
In de toelichting op het wetsontwerp 
stelde de Minister dan ook voor het 
tuchtrecht voor zeevarenden af te 
schaffen. Het zou niet passen in het sys
teem van de wet dat uitgaat van een 
'kleurloos' onderzoek door de nieuwe 
Scheepvaartkamer.
Zo is ook geschied, maar op een merk
waardige wijze, want geheel haaks op 
deze in alle toonaarden bezongen 
'kleurloosheid' omschrijft de wet als 
'betrokkene'; natuurlijk persoon, rechts
persoon of bestuursorgaan wiens han
delen of nalaten blijkens het voorlopig 
oordeel van de Raad - en nu komt het - 
heeft bijgedragen tot het ontstaan van 
het ongeval of van het incident, of de 
nabestaanden van een natuurlijk per
soon als hiervoor bedoeld.
Een betrokkene is ondanks de (niet) 
neutrale omschrijving wel iemand an
ders dan een onschuldige "ik stond er 
bij en keek er naar" getuige. Vooral als 
de wettelijke definitie van oorzaken er 
bij wordt gehaaid. Die omschrijving 
spreekt over onder meer 'handelingen' 
en 'verzuimen'. Dit zijn gedragingen 
die in de niet 'kleurloze' scheepvaartwe-

reld, gewoonlijk met 'schuld' worden 
aangeduid.
Gelet op deze niet neutrale definiëring 
staat de betrokkene in termen van cau
saliteit zeer dicht bij of bovenop het on
geval of incident. Dat is anders dan het 
systeem van de wet doet voorkomen of 
idealiter poogt te bereiken. Al met al 
geen positie waarover lichtvaardig 
moet worden gedacht, de andere, ach
terliggende, meestal financieel gekleur
de grote belangen in aanmerking ge
nomen.
Hoe dan ook, het zal niet altijd eenvou
dig zijn om in het eindrapport van de 
Scheepvaartkamer de al dan niet ver
moedelijke oorzaken van een scheep
vaartongeval als bij voorbeeld een aan
varing zo te omschrijven dat er expliciet 
of impliciet géén enkele aanwijzing of 
antwoord wordt gegeven over de 
schuldvraag. Het sinds de jaren 30 
functionerende, zuiver kleurloos, on
derzoek van de Commissie Binnenvaar
trampenwet leert dat dit schier onmo
gelijk is. Hetzelfde geldt voor de sedert 
1909 gedane uitspraken van de Raad 
voor de Scheepvaart inzake aanvarin
gen tussen schepen onder vreemde 
vlag met buitenlandse bemanningen 
(niet in het bezit zijnde van Nederland
se vaarbevoegdheden). In die uitspra
ken speelt het tuchtrecht geen rol.

Dit door mij aangestipte probleem is 
overigens geen typisch Nederlandse 
kwestie. De sinds 1986 kleurloze Duitse 
Seeämter slagen in het merendeel van 
hun uitspraken er ook niet in. In Duits
land moet kort gezegd bij het techni
sche onderzoek ook worden nagegaan 
of het handelen (of nalaten) van een 
betrokkene verkeerd was (fehlerhaftes 
Verhalten). Of het verkeerd handelen 
aan een betrokkene persoonlijk in ter
men van verwijtbaarheid of schuld kan 
worden toegerekend behoeft niet meer 
te worden vastgesteld. Een uitspraak in 
1996 van het Seeamt Emden leert 
waartoe zo een 'kleurloos' onderzoek 
leiden kan. Eind februari 1996 kwamen 
het Nederlandse koopvaardijschip 'Er
na' en de Duitse 'ruzieboot' 'Wester
wald' met elkaar in aanvaring. Het See- 
amt overwoog:

'Der Unfall ist darauf zurückzuführen, 
dass der Kapitän und der 1. naut. Offizier 
auf dem KMS 'Erna' nicht den em
pfohlenen Schiffahrtswegen gefolgt sind, 
der wachhabende Schiffsoffizier auf dem 
KMS 'Erna' keine frühzeitigen Massnah
men ergriffen hat, um den Nahbereich zu 
meiden, nach Feststellung der Kollisions
gefahr mehrere kleine Kursänderungen 
nach Stb. und danach ein Hart Stb.- 
Manöver durchgeführt hat und dadurch 
dem MS 'Westerwaid' vor den Steven ge
laufen ist, die wachhabenden Offiziere
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auf dem KMS "Ema" und auf dem MS 
"Westerwald" nicht mit einer sicheren 
Ceschwindigkeit gefahren sind und nicht 
gemass Regel / 9 e) KVR gehandelt ha- 
ben.

Hierdurch haben sie sich fehlerhaft verbat
ten. (...)"

De niet kleurloze Raad voor de Scheep
vaart onderzocht deze kwestie in 1997. 
Het onderzoek richtte zich zowel op le
ring als schuld aan de aanvaring. De 
Raad voor de Scheepvaart weet die 
twee dimensies goed te scheiden. De 
richting m.s. "Erna" ter lering opge
schreven bevindingen zijn veel kleurlo
zer dan de Duitse. Ik citeer:

"1. Wederom is gebleken dat, bij mist, 
maatregelen ter vermijding van een na
bije situatie bijtijds dienen te worden ge
nomen. 2. Indien bij mist een nabije situ
atie niet tijdig kan worden vermeden, 
dient om een aanvaring te voorkomen, de 
vaart te worden verminderd en indien no
dig de vaart geheel uit het schip te wor
den gehaald en voorzichtig verder te wor
den gemanoeuvreerd.
3. Door zijn brugmanagement niet te 
conformeren aan de bestaande regelge
ving, neemt de kans dat er een minder 
veilige situatie ontstaat toe, waardoor een 
kapitein zijn schip en bemanning onnodig 
in gevaar brengt. Duidelijke, en op de be
staande regelgeving gebaseerde brugor- 
ders, kenmerken dan ook de goede kapi
tein. "

Echter zonder kennis te nemen van het 
disciplinaire gedeelte van de Neder
landse uitspraak kan de lezer ook, net 
als bij de Duitse uitspraak, op eigen 
kracht invullen aan welke functionaris 
aan boord schuld aan de aanvaring kan 
worden toegerekend en in welke ver
houding op een schaal van 0 tot 100. 
Dit geldt ook met betrekking tot de 
rapporten van de nog 'kleurlozere' 
Amerikaanse National Transportation 
Safety Board. Het heilzame werk van 
deze in termen van onderzoek (meer 
dan) 100% 'kleurloos' geachte Raad 
schijnt (mede) als leidend voorbeeld te 
hebben gediend voor de instelling en 
organisatie van onze Raad voor de 
Transportveiligheid. De 'Conclusions' 
van de Amerikaanse grote broer van de 
Nederlandse Raad in de zaak van de 
aanvaring tussen de "Nctordam" en de 
"Mount Ymitos" in de Golf van Mexico 
op 6 november 1993 vermelden onder 
meer:

2. The master demonstrated poor judg- 
ment by not being on the bridge during 
the brief transit from open sea to the piiot 
boarding area.
3. The senior second officer's failure to

communicate his intention to overtake 
the CAPTAIN VENIAMIS demonstrated 
poor seamanship and placed the NOOR- 
DAM and its passengers and crew in an 
unsafe situation.
6. The chief officer and junior third officer 
were not maintaining a proper lookout for 
approaching traffic, either visually or by 
radar, because basic seamanship and 
watchstanding discipline were not being 
observed on the NOORDAM's bridge. "

Als 'Probable Cause', de vermoedelijke 
oorzaak, wordt opgegeven:

"The National Transportation Safety 
Board determines that the probable cause 
of the collision was the failure of the 
NOORDAM's chief officer and junior third 
officer to maintain a proper lookout, eit
her by sight or by radar. Contributing to 
the accident was the MOUNT YMITOS 
master's failure to communicate with the 
NOORDAM until collision was inevita
ble."

Leerzaam is het om het eindrapport 
van het Amerikaans kleurloze, neutrale, 
objectieve onderzoek te leggen naast 
het niet kleurioos geachte onderzoek 
van de Raad voor de Scheepvaart in de
ze zaak. Tuchtrecht of niet, in termen 
van lering maakt het niets uit. Sterker 
nog, de overwegingen van de Raad ter 
lering en bevordering van de veiligheid 
op zee, geabstraheerd van het tucht
rechtelijk aspect en vergeleken met de 
'conclusions' van zijn Amerikaanse gro
te broer, zijn kleurlozer als Nederlands 
leidingwater. Zij luiden:

1. Wederom blijkt dat het houden van 
goede visuele uitkijk van het grootste be
lang is. Uiteraard dienen ook de andere 
ten dienste staande middelen, zoals ra
dar, optimaal te worden gebruikt.
Bij het aanlopen van loodsstations dient 
men niet te veel vaart te lopen, in het bij
zonder wanneer het donker is.
Indien er geen verkeersbegeieidingssys- 
teem is ingesteld, dient bij het aanlopen 
van een loodsstation van een druk en/of 
onoverzichtelijk vaargebied aan het 
loodsstation informatie te worden ge
vraagd betreffende de verkeerssituatie.
De brugorganisatie moet niet alleen in in
structies worden vastgelegd, doch dient 
ook in de praktijk nauwkeurig te worden 
toegepast en gecontroleerd."

De bedenkers van een in vergelijking 
met de oude situatie, geldverslindende 
nieuwe Haagse 'grote, grotere, grotes
ke' organisatie hebben klaarblijkelijk 
een vergelijking als de voorgaande niet 
gemaakt.

Duitse en Amerikaanse voorbeelden 
over 'kleurloos' onderzoek leren dat de

waarheidsvinding bij het onderzoek 
naar de oorzaken van scheepsrampen 
zonder de dreiging van het tuchtrecht, 
niet of niet aanmerkelijk zal verbeteren 
in vergelijking met de huidige toestand. 
Aan die kwaliteit van die waarheidsvin
ding mankeert naar mijn mening niets. 
De wet gaat naar mijn taxatie uit van de 
naïeve, ongefundeerde, optimistische, 
gedachte dat een getuige/betrokkene 
tijdens een kleurloos onderzoek wel de 
waarheid en niets anders dan de waar
heid zal zeggen. In een rapport van be
vinding inzake het concept-wetsvoor- 
stel werd dan ook in een vroeg stadium 
al terecht opgemerkt:
"{...} Bij het onderzoek door de Trans- 
portongevallenraad (zo werd de nieu
we Raad toen nog aangeduid - EAB) 
gaat het weliswaar niet over vragen van 
schuld of verwijtbaarheid, noch gaat 
het om de vraag of iemand als een 
goed vakman heeft gehandeld, maar 
deze vragen kunnen in een vervolgtra
ject wel een rol gaan spelen. (...)". 
Inderdaad is het onverstandig ter wille 
van centralisatie en harmonisatie van 
de onderzoekswerkzaamheden en pro
cedures de ogen te sluiten voor 'ver
volgtrajecten'. Bij ongevallen in de 
scheepvaart van enige omvang spelen 
veelal grote financiële belangen een rol. 
Een miljoen euro's aan cascoschade en 
tijdverlet is niets, juist die financiële be
langen staan in een civielrechtelijk 'ver
volgtraject' centraal. Vaak is dat geen 
uitsluitend Nederlandse aangelegen
heid.

Onschendbaarheid
De wetgever tracht ter handhaving van 
de kleurloosheid van het onderzoek ge
tuigen en betrokkenen in juridische zin 
onschendbaar te maken door in de wet 
vast te leggen dat hun verklaringen en 
dergelijke, afgelegd in het kader van 
het onderzoek van de Raad, niet als be
wijs in een rechtsgeding kunnen wor
den gebruikt.
Een dergelijke goed bedoelde 'on
schendbaarheid' kan in de praktijk niet 
worden bereikt zonder de overige Ne
derlandse en buitenlandse wetgeving 
(bewijsrecht in civiele en strafzaken) te 
wijzigen. Dat nu is niet gebeurd. Het is 
daarom naar mijn mening een fata 
morgana te denken dat alle getuigen 
en betrokkenen van alle door de 
Scheepvaartkamer van de nieuwe Raad 
in de toekomst te onderzoeken (grote
re) scheepsrampen vrijuit zullen gaan 
spreken. Ook is het mijns inziens een il
lusie te veronderstellen dat zij nog méér 
medewerking zullen gaan verlenen dan 
zij nu al doen, omdat er in de nieuwe 
wettelijke regeling een bepaling is op
genomen die tot doel heeft de 'on
schendbaarheid' van de getuige en be
trokkene te waarborgen tegen civiele of
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strafrechtelijke aansprakelijkheid. Dit 
standpunt zal ik met een 'praktijk' voor
beeld toelichten.

Net buiten Ijmuiden ramt een chemica
liën tanker een volledig bezet groot 
'cruise-schip'. Het met mensen afgela
den schip zinkt in korte tijd. Veel levens, 
waaronder Amerikaanse, gaan daar
door verloren. De schade is groot, me
de doordat een groot deel van de la
ding acrylnitril uit de beschadigde 
tanker in zee is gelopen. Die lading 
vormt bij aanraking met water een zeer 
giftig blauwzuurgas. De wind ten tijde 
van het ongeval kwam uit het westen. 
De 'Hiswa te Water' was in volle gang. 
Ijmuiden en omgeving werd ontruimd. 
De nieuwe Raad stelt een onderzoek in. 
Uit het eindrapport volgt - net als het 
hierboven geciteerde onderzoek inzake 
de aanvaring tussen het passagiersschip 
'Noordam' en de geladen bulkcarrier 
'Mount Ymitos' - dat deze algemene 
lessen zich in het bijzonder richten tot 
de kapitein en stuurlieden van het pas
sagiersschip.
Na het publiek worden van het rapport 
van de Raad vragen belanghebbenden 
bij de tanker aan hun advocaat wat nu 
de kansen zijn om hun aanvaringsscha- 
de en bijkomende vorderingen op het 
passagiersschip met succes te kunnen 
verhalen.
Hij wijst hen op het feit dat in een naar 
aanleiding van deze aanvaring te be
ginnen civiele procedure de verklarin
gen van de bemanningsleden afgelegd 
in het kader van het onderzoek van de 
Raad in dat rechtsgeding niet als bewijs 
mogen worden gebruikt. Hetzelfde 
geldt voor de ten behoeve van het on
derzoek vastgelegde communicatie 
tussen personen die betrokken zijn ge
weest bij het laten functioneren van het 
bij het onderzoek betrokken vervoer
middel. Dat staat in de Wet Raad voor 
de Transportveiligheid. Wat nu, zullen 
belanghebbenden bij de tanker vra
gen?
Het advies zal zijn hem te instrueren bij 
de rechtbank een verzoekschrift tot het 
houden van een voorlopig getuigen
verhoor in te dienen. Niet verboden lijkt 
mij om aan dit verzoekschrift het 'kleur
loze' eindrapport van de Transportvei- 
ligheidsraad met de daarin vervatte 
aanbevelingen en 'vermoedelijke oor
zaak' ter toelichting te hechten.
De advocaat meldt in het verzoekschrift 
aan de rechtbank de als getuigen te ho
ren personen. Uit het proces-verbaal 
van de politie en uit de kranten en an
dere media uitingen zijn naam, functie 
en huisadres van kapitein en stuurlie
den bekend. Dit zijn vrijwel alle getui
gen en betrokkenen die al door de on
derzoekers en de leden van de Raad 
werden gehoord.

Als het getuigenverhoor normaal ver
loopt zullen de tijdens dit verhoor on
der ede afgelegde verklaringen inhou
delijk moeten overeenkomen met die 
tijdens het onderzoek door de Raad af
gelegde verklaringen. Dat kan niet an
ders, tenzij de bedenkers van de "Wet 
Raad voor de Transportveiligheid" er 
van uit zijn gegaan dat deze tijdens het 
civiele getuigenverhoor afgelegde ver
klaringen er inhoudelijk heel anders uit 
zullen zien, omdat de getuigen welis
waar ook nu onder ede staan, maar bij 
dit forum niet vrijuit kunnen spreken, 
hetgeen niet goed voorstelbaar is.
Na sluiting van het getuigenverhoor 
worden de onder ede afgelegde verkla
ringen bij de conclusie van eis in de 
procedure tot verhaal van de aanva- 
ringsschade overgelegd.

Met het voorgaande is op eenvoudige 
wijze aangegeven dat de 'onschend- 
baarheidsbepaling' slechts theorie is en 
in de juridische praktijk weinig bescher
ming biedt als het erop aan komt. Dat 
zal vast en zeker het geval zijn bij zware 
aanvaringen met vele tegenstrijdige be
langen, want de getuige of betrokkene 
moet in een andere, niet kleurloze, pro
cedure toch verklaren wat volgens hem 
de waarheid is.
Nu kan een getuige van het passagiers
schip tijdens het civielrechtelijk voorlo
pig getuigenverhoor zich verschonen 
van het beantwoorden van een aan 
hem gestelde vraag indien hij daardoor 
zichzelf aan het gevaar van een straf
rechtelijke veroordeling ter zake van 
een misdrijf zou blootstellen. Dat ant
woord zal de zaak van het passagiers
schip civielrechtelijk gezien er niet ster
ker op maken. Het antwoord 'ik 
verschoon' wekt het vermoeden dat hij 
wellicht iets gedaan heeft wat niet mag. 
Aan het voorgaande wil ik volledig
heidshalve nog toevoegen dat wat op 
civielrechtelijk terrein mogelijk is ook 
lukt op het strafrechtelijke vlak. De Offi
cier van justitie kan eveneens zonder 
veel moeite de 'onschendbaarheid' be
paling 'omzeilen' door bij voorbeeld de 
getuigen en betrokkenen te gaan ho
ren.

Geheimhoudingspticht
De wet bevat nog een andere procedu
rele bijzonderheid als men de bepaling 
die de verhouding tot civiel- en straf
rechtelijke gedingen tracht te doorbre
ken, leest in samenhang met de rege
ling over de geheimhoudingsplicht. Die 
regelrecht aan de Luchtvaartongeval
lenwet ontleende regeling introduceert 
voor een als betrokkene aangemerkte 
getuige een geheimhoudingsplicht. 
Deze geheimhoudingsplicht was en is 
niet te vinden in de Binnenvaartram- 
penwet. Spoorwegwet of Schepenwet.

De plicht ziet op informatie die de be
trokkene ontvangt in het kader van de 
voorbereiding van de openbare behan
deling ter zitting, waartoe de Kamer, 
die een onderzoek instelt naar het on
geval of incident, kan besluiten. Hij 
mag die documenten alleen maar ge
bruiken ter voorbereiding van de open
bare zitting.
Een dergelijke plicht is makkelijk op te 
schrijven. Minder eenvoudig is de vraag 
hoe je zo een geheimhoudingsplicht in 
de praktijk handhaaft?
De Minister kon desgevraagd niet be
vestigen dat de geheimhoudingsplicht 
door buitenlandse fora zal worden ge
respecteerd. Dat is een vanzelfspre
kendheid, want vaak hebben de door 
de scheepvaartkamer van de Raad te 
onderzoeken ongevallen of incidenten 
een internationaal karakter hetgeen tot 
gevolg kan hebben dat ook een buiten
landse Raad voor de Transportveilig
heid of daarmee vergelijkbaar college 
een onderzoek kan instellen waarbij de 
Nederlandse betrokkene als getuige 
kan worden gehoord. Daarnaast zal 
niet zelden naar aanleiding van het on
geval een (civielrechtelijke) procedure 
in het buitenland worden gevoerd.
Het is zeer de vraag of een buitenlandse 
Raad voor de Transportveiligheid zich 
zal neerleggen bij een beroep op een 
op de geheimhoudingsplicht geba
seerd verschoningsrecht.
Daar waar een civielrechtelijke procedu
re plaatsvindt in landen met een Anglo- 
Amerikaans rechtsstelsel rijst de vraag in 
hoeverre de geheimhoudingsplicht zal 
standhouden indien een 'betrokkene' 
civielrechtelijk te maken krijgt met een 
dispuut in het kader waarvan 'disco- 
very/disclosure proceedings' aan de or
de zijn.
Met name zal van de betrokkene naast 
een concreet antwoord op gestelde 
vragen in dergelijke 'proceedings' over
legging worden verzocht van alle rele
vante hem ter beschikking staande do
cumenten, inclusief die waarvan 
betrokkene afschrift heeft ontvangen in 
het kader van de voorbereiding van de 
openbare zitting van de Raad. Een wei
gering te antwoorden of de documen
ten te geven kan leiden tot een rechter
lijk bevel of erger, 'contempt of court' 
dan wel dat de ingestelde vordering 
daardoor wordt afgewezen.
Overigens is die geheimhoudingsplicht 
voor wat betreft de scheepvaart in heel 
veel gevallen zo lek als een rieten 
mandje. De geheimhoudingsplicht is 
namelijk niet van toepassing op de 
identieke, op het ongeval of incident 
betrekking hebbende stukken, die de 
als betrokkene opgeroepen getuige al 
eerder uit andere hoofde in zijn bezit 
heeft gekregen of nog zal ontvangen. 
Het volgende simpele en 'dicht bij huis'
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Verschoningsrecht; zwijgen kan niet verbeterd worden.

voorbeeld geeft dat aan.
Na een (ernstige) aanvaring tussen bij 
voorbeeld een Nederlands en een bui
tenlands zeeschip op de Westerschelde 
worden door verschillende partijen, in
stanties, dossiers gevormd. De praktijk 
leert dat die dossiers een groot aantal 
relevante, op het scheepvaartongeval 
betrekking hebben, identieke stukken 
bevatten. Bij voorbeeld het procesver
baal van de Nederlandse en Belgische 
'waterpolitie', verslagen over het mari- 
foon-/VHF-verkeer, radarregistraties van 
walradarstations, verklaringen van ge
tuigen, gegevens omtrent betrokken 
schepen, expertise rapporten, gege
vens afkomstig van apparatuur aan 
boord van die schepen, lading docu
menten, rapportages van de door par
tijen ingeschakelde Nautische Commis
sie in Antwerpen, verklaring van 
loodsen. Na de installatie van de nieu
we Raad zal dat niet veranderen.

Verschoningsrecht
De nieuwe wet verplicht onverkort een 
ieder aan een onderzoeker van de Raad 
alle medewerking te verlenen, tenzij ie
mand zich daardoor aan het gevaar van 
een strafrechtelijke veroordeling of 
nadelige civielrechtelijke uitspraak zou 
blootstellen. Bij een aanvaring, dodelijk 
dan wel ernstig letsel of een container 
met giftige lading die overboord gaat 
en waar vervolgens de inhoud op het 
strand geraakt, is dat gevaar altijd aan
wezig. Onder dergelijke omstandighe
den is het wijs de 'Elsschottiaanse' uit
spraak te praktiseren dat zwijgen niet 
verbeterd kan worden.

Anders dan in het strafrecht rept de 
tekst van de Wet Raad voor de Trans
portveiligheid met geen woord over 
een waarschuwingsplicht van de 
(voor)onderzoekers aan de getuigen, 
aspirant betrokkenen, dat zij zich door 
het verlenen van medewerking aan het 
onderzoek civiel en/of strafrechtelijk 
kunnen 'bevuilen'. Dat is opmerkelijk. 
De minister stelt zich echter op het 
standpunt dat de raadsman hen daar
op moet wijzen, als die er al is, want de 
wet schrijft zijn aanwezigheid niet voor. 
In de praktijk zal zich de situatie gaan 
voordoen dat een kapitein eerst wordt 
ondervraagd door de meestal snel ter 
plaatse zijnde agenten van de 'water
politie'.
Die zullen, als zij een overtreding of 
misdrijf vermoeden, de gezagvoerder 
voorafgaande aan het verhoor op straf
fe van nietigheid moeten vertellen dat 
hij niet tot antwoorden is verplicht. De 
onderzoekers van het bureau die daar
na aan boord stappen, kunnen - bij af
wezigheid van een raadsman en onwe
tendheid bij de getuige - naar eigen 
inzicht beslissen of zij de getuige vooraf 
op het wettelijke gegeven verscho
ningsrecht attenderen. Ook de Raad is 
niet wettelijk verplicht die waarschu
wing te geven voorafgaande aan het 
horen van getuigen of betrokkenen ter 
(openbare) zitting. Als die Scheepvaart- 
kamer wordt 'bemand' door ervaren 
beroepsrechters, die inhoudelijk rich
ting kunnen geven aan het vooronder
zoek, zal het op dit punt naar mijn ver
wachting wel goed komen.

Juridische bijstand
Aanvankelijk stelde de Minister zich des
gevraagd op het standpunt geen reden 
aanwezig te achten in de wet een recht 
op juridische bijstand te verankeren. Dat 
was een opvallende stellingname. In ver
gelijkbare kleurloze regelingen staat wel 
een uitdrukkelijk geformuleerd recht op 
juridische bijstand opgenomen.
Het van radio en televisie zo bekende 
kleurloze onderzoek verricht door een 
Commissie ingesteld op grond van de 
Wet Parlementaire Enquête geeft aan de 
opgeroepen getuige/betrokkene wel het 
recht zich tijdens het verhoor te laten bij
staan door een raadsman. Of voor ie
mand zijn oom of tante als raadsman 
optreedt, dat maakt niet uit. Ook mag 
die raadsman namens een getuige/be
trokkene het woord voeren.
Het kleurloze onderzoek dat door de 
Commissie Binnenvaartrampenwet 
wordt uitgevoerd naar voorgevallen 
scheepsrampen in de binnenvaart kent 
(in de praktijk) ook de mogelijkheid dat 
een door de Commissie opgeroepen ge
tuige/betrokkene zich tijdens het onder
zoek ter zitting laat bijstaan door een 
raadsman. Vóór 1990 werd slechts toe
gestaan dat een raadsman ter zitting 
aanwezig was. Hij mocht ook in het ka- 

»der van bijstand aan de getuige vóór 
1990 het woord niet voeren. Daarna 
wel.
Aan een getuige van een scheepsramp 
in de zin van de Schepenwet wordt - tij
dens het kleurloze door de Scheepvaart
inspectie in te stellen vooronderzoek - 
wel de mogelijkheid gegeven zich te la
ten bijstaan door een raadsman. Die mo
gelijkheid wordt aan een getuige gege
ven aangezien op dat vooronderzoek de 
Wet op de Parlementaire Enquête van 
toepassing is.

Naar aanleiding van diverse vragen van 
de WD-fractie op dit punt heeft de mi
nister de kwestie van juridische bijstand 
opnieuw bezien. Daarbij kwam de be
windsvrouwe tot de conclusie dat op het 
onderzoek door de Raad de Algemene 
wet bestuursrecht van toepassing moet 
worden geacht. Die wet geeft aan een 
ieder het recht zich ter behartiging van 
zijn belangen in het verkeer met be
stuursorganen te laten bijstaan. De nieu
we Raad is zo een orgaan. Dit betekent 
dat een persoon die in het kader van een 
onderzoek door de Raad wordt ge
hoord, in alle fasen van het onderzoek, 
recht op juridische bijstand heeft of zich 
door een gemachtigde kan laten verte
genwoordigen. Omdat dit - na lang na
denken door de minister - uit de Alge
mene wet bestuursrecht valt af te leiden, 
achtte zij het niet nodig om het recht op 
bijstand in de wet Raad voor de Trans
portveiligheid vast te leggen. Daar moet 
de getuige of betrokkene zelf maar op
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komen. Ook de niet juridisch onderleg
de. Overigens biedt die volgens de mi
nister op het onderzoek van de Raad van 
toepassing geachte Algemene wet be
stuursrecht aan getuigen en betrokke
nen nog andere voordelen waarvan het 
praktische effect op de nieuwe wet nog 
niet goed is te taxeren. Dat terzijde.
Deze procedurele gang van zaken, in sa
menhang met wat hiervoor over de niet 
verplichte mededeling van het verscho
ningsrecht is gezegd, geeft aan dat de 
positie van een getuige en van een als 
betrokkene gekwalificeerde getuige in 
vergelijking met de thans nog bestaande 
kleurloze onderzoeksregelingen op 
scheepvaartgebied zwak is. Maar dat is 
nog niet alles. Er is nog meer ten nadele 
van getuigen en betrokkenen niet gere
geld.
De wet gaat voorbij aan het gegeven dat 
ook een door (de onderzoekers van het 
bureau van) de Raad opgenomen ver
klaring, die wellicht geen strafrechtelijke 
risico's met zich brengt, voor een getui
ge/betrokkene bezwarend kan zijn.

Niet deugdelijk is in de wet geregeld het 
recht op een weerwoord tegen 'beschul
digingen' en/of 'verwijten' en/of 'onjuis
te informatie' dan wel 'sterk gekleurde 
informatie', geuit / verschaft door ande
re getuigen en/of andere betrokkenen. 
De door de voorzitter van de Kamer als 
getuige opgeroepen betrokkene heeft 
niet het recht om een 'getuige a charge' 
te ondervragen of om een 'getuige a de
charge' op te roepen en hem te (laten) 
ondervragen of om een eigen deskundi
ge te doen horen. Kort gezegd, het eni
ge recht dat de wet een getuige / be
trokkene geeft, is te zwijgen, en dat juist 
dat sterke recht behoeft hem niet tijdig 
en uitdrukkelijk te worden verteld.

Zoetwater-matrozen en ‘smalspoor'- 
juristen
Tot zover enkele opmerkingen. Ik moet 
mij beperken alhoewel over de wet van 
een scheepvaartstandpunt uit bekeken 
nog veel meer relevants is te melden. Ik 
veroorloof mij één slotopmerking. Die 
luidt als volgt.

Ook na kennisneming van de in 1998 in 
het Staatsblad gepubliceerde eindversie 
van deze wettelijke regeling handhaaf ik 
mijn op het in 1996 verschenen concept 
wetsontwerp gebaseerde conclusie, dat 
alleen 'Haddockiaanse' zoetwater-ma
trozen die geen notie hebben van nau
tisch-technische kwesties en 'smalspoor- 
juristen' die niet kunnen bogen op 
langdurige relevante ervaring in de mari
tieme, de civiele, de straf- en tuchtrech- 
telijke praktijk, zich kunnen verliezen in 
waandenkbeelden rond 'kleurloos' on
derzoek, speurtochten naar waarheid 
rond scheepvaartongevallen en in de 
praktijk niet werkende regelingen over 
onschendbaarheid en geheimhouding. 
Een bijkomstigheid is evenwel dat, van 
advocatuurlijk standpunt uit gezien, ie
dere keer weer, er veel aan kapiteins, 
schippers, officieren, bemanningsleden, 
scheepseigenaren, ladingbelangheb- 
benden, charterers, verzekeraars enzo
voort in binnen- en buitenland over de 
nieuwe wet valt uit te leggen.

I V e r s e n

Kwaliteitszorg en integrale management binnenvaart
Inleiding

De trend naar certificering neemt gaan
deweg ook in de binnenvaart toe. Meer 
en meer wordt door de verlader ver
langd dat de vervoerder beschikt over 
een kwaliteits- en bij voorkeur ook een 
veillgheidsborglngssysteem. De toene
mende behoefte aan kwaliteitsborging 
in de binnenvaart wordt mede veroor
zaakt door de groeiende zorg voor vei
ligheid en milieu vanuit met name de 
chemische- en olieindustrie.
Voorts Irecht de overheid steeds meer 
waarde aan veiligheid, gezondheid en 
welzijn voor de opvarenden van de bin
nenvaartschepen. In tegenstelling tot 
de in de zeevaart sinds begin van dit jaar 
wettelljk ingevoerde ISM-Code ge
schiedt certificering op basis van kwali
teits- en veiligheidsborgingsystemen in 
de binnenvaart op vrijwillige basis.

Stichting IVR-QS
Teneinde de binnenvaartondememer 
een dergelijk systeem aan te kunnen 
bieden is enkele jaren geleden door de 
Internationale Vereniging het Rijnsche
penregister (IVR) te Rottendam samen 
met een aantal verzekeraars, branche
organisaties en sclieepvaartondeme- 
mingen uit Nederland, België, Duits
land, Frankrijk en Zwitserland de 
"Stichting ter promotie van de kwaliteit 
en zekerheid van de Europese binnen
vaart (Stichting IVR-QS)" in het leven 
geroepen.
Deze Stichting is weliswaar naar Neder
lands recht opgericht, maar is voor het

overige zowel naar samenstelling van 
het bestuur en vertegenwoordiging van 
de diverse belangengroepen in de com
missies als ook ten aanzien van haar 
werkterrein en de toepassing van haar 
systemen een Europese organisatie.
De Stichting IVR-QS heeft zich statutair 
ten doel gesteld de kwaliteit en veilig
heid van de Europese binnenvaart te be
vorderen. Teneinde dit doel te realise
ren heeft de Stichting IVR-QS een 
Integraal Management Systeem, ge
richt op het individuele binnenschip, 
ontwikkeld en in de Europese binnen
vaart geïntroduceerd.
In het kader van haar doelstelling zijn de 
inspanningen van de Stichting: IVR-QS 
gericht op het implementeren in brede 
zin van het door haar ontwikkelde Inte
graal Management Systeem in de bin
nenvaart. Dit betekent dat hiermede de 
invoering van het Integrale Manage
ment Systeem op het individuele bin
nenschip wordt beoogd, teneinde de 
positie van de binnenvaartondememer 
naar zijn opdrachtgever (verlader) veilig 
te stellen.

Integrale Managementsystemen in 
de binnenvaart

Nadat de Stichting drie jaar geleden 
voor het eerst een kwaliteitsborgingssys- 
teem voor de particuliere binnenvaart
ondememer op basis van de ISO- 
9002norm heeft ingevoerd is recentelijk 
het IVR-QS Integrale Managementsys
teem voor zowel de Tankvaart als ook

de Droge ladingvaart geïntroduceerd. 
Daarmede wordt aan de particuliere 
binnenvaart ondernemer voor het eerst 
een zogenaamd 'Total-Quality-Ma- 
nagement systeem" aangeboden, dat 
alle relevante delen van de binnenvaart- 
organisatie dekt en documenteert.
In de afgelopen tijd is gebleken dat een 
borgingssysteem in de binnenvaart niet 
meer kan volstaan met de kwaliteitscri
teria van de ISO 9002 norm. Van toe
nemend belang zijn de veiligheidsvoor
schriften (ISO 12797), die thans door 
de Europese Commissie worden uitge- 
werkt en binnenkort van kracht zullen 
zijn. Daarnaast speelt ook de milieu
norm (ISO 14001) een steeds belangrij- 
kere rol.
Deze ontwikkelingen zijn voor de Stich
ting iVR-QS aanleiding geweest, om het 
bestaande IVR-QS systeem uit te brei
den met een specifiek op de binnen
vaart gericht integraal managementsys
teem.

Certificeringscriteria van het IVR- 

QS Integrale Management-Sys- 
teem

De Stichting IVR-QS certificeert in het 
kader van haar integrale bedrijfsvoering 
aan boord van binnenschepen aan de 
hand van onderstaande criteria. 
Daarnaast zijn diverse verdra
gen en richtlijnen, zoals het 
Afvalstoffenverdrag in de bin
nenvaart en de OCIMF-Alco- 
hol en Drugsriehtlijn, in het

systeem opgenomen. De beoordeling 
aan boord van het schip geschiedt door 
een onafhankelijke IVR-QS-auditor, die 
de bedrijfsvoering toetst aan alle criteria 
van het systeem.

Consensusnorm
Het IVR-QS-systeem met de certificatie- 
criteria is te beschouwen als consensu
snorm die is vastgesteld door een inter
nationale Commissie van Deskundigen, 
waarin vertegenwoordigers van alle be
trokken sectoren in de binnenvaart zijn 
vertegenwoordigd. Daartoe behoren 
vooral de vertegenwoordigers van de 
particuliere binnenvaarder, de verladers 
en verzekeraars als voornaamste markt
partijen. Randgroepen zijn reders, be
vrachters en overheden.

Accreditatie
De Stichting IVR-OS is sinds mei 1998 
geaccrediteerd door de Nederlands 
Raad voor Accreditatie op basis van de 
EN 45012.
Zij is vooralsnog de enige organisatie die 
in de binnenvaart certificeert op basis 
van het Integrale Managementsysteem.

Contact: Mr. T.K. Hacksteiner,
Stichting IVR-QS,
Tel: 010.4116070, fax: 010.4129091.

Normen
a) NEN-EN ISO 9002:1994 geheel kwaliteitsnorm
b) NEN/EN/12798: mei 1997 geheel aanvullende veiligheids

regels ISO 9002
c) ISO 14001:1996 gedeeltelijk milieunorm
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O P L E V E R I N G E N door  F . Kok

Kustwachtkotter Jaguar
Eerste van drie voor de Nederlandse Antillen en Aruba

Op 23 januari 1996 werd de Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba opgericht. De kustwachtvloot zal be
staan uit drie kotters, zes patrouillevaartuigen en zes inshore boten. De kotters zijn de grootste van deze 15 
schepen. Zij werden door de Koninklijke Marine in 1997 bij Damen Shipyards Gorinchem besteld.
De eerste werd op 2 novem ber j.l. opgeleverd: de jaguar, P810 (bouw num m er 5103). Na een op werk periode 
bij Den Helder vertrok het schip begin dit jaar naar Curafao. De Panter, P811 (bouw num m er 5104), werd op 
18 januari aan de Koninklijke Marine overgedragen en is bestemd voor Aruba. Het laatste schip, de Puma, 
P812 (bou w num m e r 5105), zal volgende maand w orden opgeleverd en heeft St. Maarten als bestemming.

tig. I.
De Jaguar, PS / 0 
(toto: fiying tocus).

De toenemende illegale handel in ver
dovende middelen in het Caribisch ge
bied en het transport van deze midde
len over zee waren aanleiding tot het 
oprichten van de Kustwacht. Deze is 
belast met toezichthoudende en op
sporingstaken alsmede met dienstverle
nende taken.

De toezichthoudende en opsporingsta
ken zijn:
- algemene politietaken, waaronder 

drugsbestrijdingsoperaties;
- grensbewaking; 
r douanetoezicht;
- toezicht op het milieu en de visserij;
- toezicht op de scheepvaart, waaron

der het verkeer en de uitrusting van 
schepen.

De dienstverlenende taken zijn:
- afwikkeling van nood-, spoed- en 

veiligheidsverkeer;
- hulpverlening en rampenbestrij

ding.

ONTWERP

Stafeisen
Voor het goed uitvoeren van de ge
noemde taken waren o.a. de volgende
stafeisen geformuleerd:
- Bij vol vermogen een snelheid van 

26 kn resp. van 23 kn bij sea state 4.
- Een bereik van 2000 zeemijl bij een 

kruissnelheid van 12 kn, ofwel zeven 
dagen onafgebroken op zee kunnen 
blijven; bij een snelheid van 23 kn 
moet het bereik nog 600 zeemijl 
zijn.

- Accommodatie voor een vaste be
manning van 11 personen, alsmede 
voor zes opstappers.

- In verband hiermee werd een lengte 
op de waterlijn van minimaal 32,5 
m noodzakelijk geacht.

- Goede zeegangseigenschappen ter 
beperking van de ’down time'.

- Uitrusting aangepast aan de uit te 
voeren taken.

Damen Shipyards heeft een langjarige 
en ruime ervaring met snelle patrouille
vaartuigen en tenders, in lengte varië
rend van 18 tot 53 m. Deze ervaring en 
een kwaliteitssysteem volgens ISO 
9001/AQAP-110, staan borg voor een 
goed ontwerp, met een hoge betrouw
baarheid en weinig onderhoud.

Door bestaande scheepsvormen te ge
bruiken en te optimaliseren was het 
mogelijk nauwkeurige prognoses te 
maken van de weerstands-, voortstu- 
wings-, zeegangs- en manoeuvreerei- 
genschappen van de schepen, alsmede 
van de geluidniveaus.

Bepaling hoofdafmetingen
In eerste instantie kon aan de stafeisen 
worden voldaan met de Damen Stan 
Patrol 3500, een iets verlengde versie 
van de al eerder gebouwde Damen 
Stan Patrol 3400.
In nauwe samenwerking met de T.U.
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Fig. 2. Door Nevesbu berekend polair diagram voor laterale en vertikale versnellingen op de brug bij 
sea state 4 (golfhoogte 1,88 m; golfperiode 6,25 seconde). In de gestippelde gebieden worden de 
criteria overschreden: 0,2 g voorde laterale versnellingen (linkerzijde van het diagram) en 0,35 g 
voor de vertikale versnellingen (rechter zijde van het diagram).

Delft en de Nevesbu werd de romp ge
optimaliseerd en werden de stafeisen 
geïmplementeerd.

Aan de T.U. Delft was het Enlarged Ship 
Concept ontwikkeld. Dit houdt in dat 
het schip aan de voorzijde wordt ver
lengd zonder de daarbij gecreëerde 
ruimte te gebruiken. Het doel is vooral 
de zeegangseigenschappen te verbete
ren ten opzichte van het kortere schip. 
Ook geldt nog steeds het oude gezeg
de 'lang loopt lekker'. Zo ontstond de 
Damen Stan Patrol 4100.

Nader onderzoek bevestigde deze 
voordelen. De Damen Stan Patrol 4100 
is bijna een knoop sneller dan de Da
men Stan Patrol 3500: bij 4176 kW en 
1880 tpm is de snelheid 26,6 resp. 25,7 
kn.

Met behulp van het computerpro
gramma 'Seaway' is de 'down time' be
rekend voor zowel de Damen Stan Pa
trol 3500 als de Damen Stan Patrol 
4100, bij zeecondities zoals die gelden 
in het gebied van de Nederlandse Antil
len en Aruba. Hierbij is 'down time' ge
definieerd als het percentage van de 
tijd dat op de brug maximum waarden 
voor de versnellingen worden over
schreden. Voor vertikale versnellingen, 
bij golven op de kop, is hierbij een 
maximum van 0,35 g gehanteerd en 
voor dwarsscheepse versnellingen, bij 
dwars inkomende golven, een maxi
mum van 0,2 g.
Bij het optimalisatieproces is rekening 
gehouden met de IMO eisen ten aan
zien van de stabiliteit en de IMO crite
ria, alsmede met de noodzaak van een 
lage MG-waarde voor een goed zee- 
gangsgedrag. In totaal vergde het opti
malisatieproces dat het ontwerpproces 
vier maal werd doorlopen.

Tabel 1 geeft de resultaten van de bere
keningen, afhankelijk van de scheeps- 
snelheid Vs.

Het is duidelijk dat vooral bij vóór inko
mende golven het langere schip aan
zienlijk beter presteert. Opgemerkt zij 
dat voor beide schepen de down time 
percentages in de praktijk gunstiger zul
len zijn, omdat dan de golven van ver
schillende kanten inkomen en niet al
leen op de kop of precies dwars. Zie 
ook het polair diagram, fig. 2.
Op grond van de gunstige resultaten 
van het langere schip is uiteindelijk ge
kozen voor de Damen Stan Patrol 
4100, te meer daar de bouwkosten 
daarvan slechts marginaal hoger zijn.

De optimale breedte op de waterlijn
werd bepaald met als criteria:
- minimum weerstand;
- een veilige MG-waarde;
- goed zeegangsgedrag.

De holte werd bepaald op grond van:
- voldoende vrije dekhoogte, bij toe

passing van een 'zwevende' accom
modatie;

- mogelijkheden voor alternatieve in
delingen;

- stabiliteitscriteria volgens IMO (niet 
te veel holte in verband met wind- 
moment).

Uit een en ander resulteerden de vol
gende hoofdafmetingen voor de Da
men Stan Patrol 4100:
Lengte o.a. 42,80 m.
Lengte w.l. 40,00 m.
Breedte o.a. 6,71 m.
Breedte mal 6,40 m.
Breedte w.l. 5,99 m.
Holte (spant 14) 3,77 m.
Diepgang t.p.v. schroeven 2,52 m.

De Jaguar is door Lloyd's Register ge
klasseerd, met de notatie *  100 Al, 
SSC, Patrol, Mono, HSC, G5, Aruba and 
Netherlands Antilles service, LMC, 
UMS.

TABEL 1 Vs in kn
down time in %

Damen SP 3500 Damen SP 4100

10 2,6 0,5
Vertikale 15 18,2 9,0
versnelling 20 39,9 28,8

25 57,9 48,9

10 44,5 43,7
Dwarsscheepse 15 42,6 42,1
versnelling 20 40,7 40,4

25 38,9 38,6

Tabel I . Tabel voor down time als functie van de scheepssnelheid.
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Rompvorm
In het voorschip heeft de Jaguar uitge
sproken V-spanten, met een spray rail 
(zie vooraanzicht fig. 3). Ook de grote 
vlaktilling valt op.

In het achterschip heeft het schip tun
nels en scheggen (fig. 4), zoals door 
Damen Shipyards al op vele schepen 
toegepast. Er zijn uitstekende resultaten 
mee geboekt: een hoog schroefrende- 
ment, een laag geluids- en trillingsni- 
veau en verder een goede koersstabili- 
teit, ook en vooral bij achter inkomende 
golven.
Een model van de Damen Stan Patrol 
4100 is uitvoerig beproefd bij het 
MARIN.

VOORAANZICHT

Fig. 4. Het achterschip van de Panter (in de hal in Corinchem). De schroeven zijn ingepakt vanwege 
conserveringswerkzaamheden (foto: SWZ/K).

Fig. 3. Voor- en achteraanzicht van het schip.

Positie brug
Bij het ontwerp heeft de plaats van de 
brug speciale aandacht gekregen. Een 
positie op 11 tot 13 m vóór de spiegel 
zou optimaal zijn uit het oogpunt van 
optredende vertikale versnellingen, 
maar was niet mogelijk in verband met 
de benodigde dekruimte op het achter
schip. De voor de bijboot nodige ruim
te was daar bepalend. De uiteindelijk 
gekozen positie heeft echter nauwelijks 
invloed op de down time, maakt veilig 
werken op het achterschip mogelijk en 
geeft een ideale positie voor de flying 
bridge. De vertikale positie van de brug 
is een compromis tussen de eisen voor 
een ruim uitzicht rondom en voor mini
male dwarsscheepse versnellingen.

Constructie
De romp van de Jaguar is op dwars- 
spanten gebouwd van normaal 
scheepsbouwstaal, de bovenbouw van 
aluminium, typen AA 5083 en 6082.

Zoals uit de klassenotatie al bleek, vol
doet het schip aan de Special Service 
Craft (SSC) rules van Lloyd's Register.
De romp wordt over een groot deel van 
de lengte (ruim 60%) beschermd door 
een fender van 150 x 150 mm, samen
gesteld uit een rubber D-profiel met 
vonkvrije polyethyleen slijtlaag.

INDELING
Onder het hoofddek is de langsscheep- 
se indeling van de Jaguar:
- Voorpiek, met eronder een droge 

tank.
- Kettingbak, met er onder een droge 

tank.
- Dwarsschroefruimte.
- Accommodatiecompartiment.
- Machinekamer.
- Achterpiek, met aan SB de vuilop

slag, aan BB een afsluitbare berg
plaats en daartussen de brandstof 
dagtank; verder geheel achterin de 
stuurmachinekamers.

Onder de dwarsschroefruimte, de ac
commodatie en het voorste deel van de 
machinekamer heeft het schip een 
dubbele bodem. Daarin zijn onderge
bracht: een drinkwatertank en twee 
brandstoftanks (SB en BB) onder de ac
commodatie en nog twee brandstof
tanks onder de machinekamer. De vier 
brandstoftanks, waarvan de tank BB 
achter de settlingtank is, zijn door afslui
ters met elkaar verbonden.
Op de bodem achterin de machineka
mer zijn verdere tanks aangebracht 
voor smeerolie en vuile olie en daarach
ter voor grijs en zwart water.

De tankinhouden (100%) zijn:
Brandstof 
Smeerolie 
Vuile olie 
Drinkwater 
Zwart water 
Grijs water 
Schuimvloeistof

27,15 m'. 
1,16m’. 
1,16m’. 
6,38 m’. 
2,19 m\ 
5,97 m\ 
2,68 m!.

Accommodatie
De vaste bemanning van de Jaguar be
staat uit:
- de commandant;
- 2 wachtsofficieren;
- 4 navigatie operators;
- 2 machinisten;
- 1 verbindingsoperator;
- 1 kok/hofmeester;
in totaal dus 11 personen.
Verder is er ruimte voor 6 opstappers: al 
naar behoefte een Law Enforcement 
Detachment Team, een medisch team 
of b.v. milieuspecialisten.

De verblijven zijn op het hoofddek en 
onderdeks gesitueerd.
In het dekhuis op het hoofddek zijn 
voorin ruimten ingeruimd voor de ven- 
tilatieapparatuur van de accommodatie 
(SB), de munitiebergplaats, die berei- 
kaar is via de aan BB gelegen bergplaats 
van de schipper. Achter de munitie
bergplaats ligt de wapenkast die bereik
baar is via de hut van de commandant, 
die direct achter de genoemde ruimten 
is gelegen. Vervolgens aan SB en BB 
een officiershut (evenals die van de 
commandant met eigen toiletunit) en 
het dagverblijf/messroom. Daarachter 
bevindt zich een portaal met aan SB de 
opgang naar de brug en aan BB de 
trappen naar de verblijven onderdeks 
en de machinekamer, alsmede de Se- 
wacoruimte. Achterin het dekhuis ligt 
tenslotte de kombuis. Deze is niet on
derdeks geplaatst in verband met het 
varen in tropische wateren.
Onderdeks omvat de accommodatie: 
voorin een vierpersoons hut voor op
stappers, daarachter aan SB drie hutten 
voor ieder twee personen en een ruim
te met twee WC’s en een wastafel, aan 
BB twee hutten voor ieder twee perso
nen, de wasserij, een waslokaal met 
twee douches en twee wastafels (ook in 
alle hutten is een wastafel aangebracht) 
en een bergplaats.
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fHATLAPA
Intelligent Solutions - always in harmony 
with safety and responsibility

•  DECK MACHINERY
•  COM PRESSORS
• STEERING GEARS

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.

Industrieweg 30 3133 EE Vlaardingen
Tel 010 - 2 48 56 45 • Fax 010 - 2 48 56 35 
STOCKS • SALES & SERVICE

Auditcursussen 1999
Interne kivaliteitsaudits
Na afloop van de cursus bent u in staal tot correcte interpretatie en omschrijving van de auditeisen 
volgens NEN-EN-ISO 9001/2, planning, uitvoering en verslaglegging van een audit.
Duur; 2-daagse cursus Prijs; NLG 1.525,-
Data; 9 en 10 maart, 23 en 24 maart, 13 en 14 april, 27 en 28 april

"a a r  ^
° chu m et
s c^ s 0s. 
n b o d 't

Shift Safety Management (ISM-code)
Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de eisen en interpretatie van de ISM-code, weet u hoe u een 
veiligheidssysteemstructuur op moet zetten en bent u in staat een plan 
van aanpak voor de implementatie op te stellen.
Duur; 1-daagse cursus Prijs; NLG 925,-
Cursusdata worden in gezamenlijk overleg vastgesteld.

Interne Shift Safety Management andits (ISM-code)
Na afloop van de cursus beschikt u over de beginvaardigheden om 
interne audils uit te voeren, kunt u een relatie leggen tussen de heersende 
bedrijfssituatie en de eisen van de ISM-code en kunt u een mening vormen 
over het functioneren van veiligheidsmanagementsystemen.
Duur; 1-daagse cursus Prijs; NLG 925,-
Dala; 30 maart, 22 juni, 21 september, 8 december

Lead auditor van Kwaliteitsm anagem entsystemen
Na afloop van de cursus bent u in staat tot NEN-EN-ISO 9001 interpretatie 
en toepassing, auditplanning, -voorbereiding, -uitvoering, -rapportage en 
-follow-up.
Duur; 5-daagse cursus Prijs: NLG 4.175,-
Data: 8 t/m 12 maart, 22 t/m 26 maart, 19 t/m 23 april,

17 t/m 21 mei, 7 t/m 11 juni, 28 juni t/nt 2 juli

Voor inschrijvingen en nadere informatie kunt u contact 
opnemen met mevr. E. de Weert, tel. (010) 201 84 48.

ix e e is r e i
L lo y d 's  R e g is te r  M a n a g em e n t S e rv ic e s
Weena-Zuid 170 • 3012 NC • Rotterdam 
Postbus 701 • 3000 AS » Rotterdam 
Tel. 010-201 84 47 • Fax 010-404 55 88

Acquisitie naar aanleiding wn deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.



Fig. S. Bedieningsstand op het topdek (foto: SWZ/K)

De gehele accommodatie kan ter be
scherming van de opvarenden gasdicht 
worden afgesloten wanneer het schip 
b.v, hulp moet verlenen bij een ramp

waarbij chemische of brandbare/explo
sieve gassen vrijkomen. Voor dergelijke 
gevallen is aan dek een gasdetectiesys
teem geïnstalleerd.

Fig. 6. Vooraanzicht van de brug, Vóór de brug is tussen de trapleuningen de affuit voor de mitrail
leur zichtbaar (foto: S WZ/K).

Fig. 7. Een blik in de machinekamer (foto: SWZ/K).

De accommodatie is uiteraard voorzien 
van airconditioning. De apparatuur 
hiervoor is in de dwarsschroefruimte 
ondergebracht.

De afmetingen en indeling van de brug 
zijn in nauwe samenwerking met Radio 
Holland en Signaal ontworpen.

Rondom de stuurhut is ballistische be
scherming aangebracht, Dyneema van 
DSM.

Op het topdek is een tweede, afsluitba
re bedieningsstand aangebracht (fig. 5) 
van waar het schip kan worden be
stuurd.

SEWACO-SYSTEMEN
Sewaco staat voor SEnsoren, beWApe- 
ning en Communicatie.

De sensor- en communicatiesystemen 
omvatten o.a.:
- Signaal Scout FMCW surveillance ra

dar systeem;
- Kelvin Hughes navigatie radar;
- nachtzichtkijkers;
- DCPS, Leica Mk 10;
- magnetisch kompas;
- gyrokompas, C. Plath;
- autopilot, C. Plath;
- log, C. Plath;
- echolood;
- communicatieapparatuur in over

eenstemming met GMDSS-A3, ge
leverd door Radio Holland;

- HF transceiver;
- VHF/UHF radiorichtingzoeker;
- VHF/UHF installatie voor contact 

met vliegtuigen.

De bewapening bestaat uit een enkele 
mitrailleur van 12,7 mm (fig. 6), aange
vuld met handvuurwapens.

MACHINE-INSTALLATIE
De jaguar wordt voortgestuwd door 
twee Caterpillar dieselmotoren, type 
3516B DI-TA elec., van elk 2088 kW bij 
1880 tpm, Via Reintjes tandwielkasten, 
reductie 3,5:1, drijven zij Lips verstelba
re schroeven aan. Deze hebben vier 
high skew bladen en een diameter van 
1525 mm.

Voor de stroomvoorziening zijn twee 
Caterpillar hulpsets geïnstalleerd, met 
motoren van het type 3304B Dl-T en 
generatoren van 131 kVA elk, bij 1800 
tpm, 440 V, 60 Hz. Verder zijn er een 
115 V systeem en een 24 V gelijk- 
stroomsysteem beschikbaar.

In het dwarsschroefcompartiment staat 
een Promac zoetwatermaker, werkend 
volgens het principe van omgekeerde 
osmose, met een capaciteit van 
4 mVdag.
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VOOR AL UW PIJPEN EN PIJPLEIDING INSTALLATIES

Sinds 1951 verzorgen wij complete 
pijpleiding systemen t.b.v.

* scheeps- en baggerbouw * landinstallaties
* chemie en petrochemie * apparatenbouw
* hydraul. en pneum. installaties
Uitgevoerd in materialen zoals staal -  r .v .s . -  
k o p e r - k o p e rn ik k e l - a lu m in iu m , enz.

DE JO N G  S PIJPLEIDINGFABRIEK B.V.
Molendijk 80-82 postbus 67 

\ \ .  3360 AB SLIEDREOHT - tel. 0184-413644*/fax0184-411072

Numeriek gestuurd buigen!
* stuk- en serieproduktie
* diverse materiaalsoorten
* t/m 0 1683 mm uitwendig

Ook voor het c o m p le e t  toeleveren van 
pijpstukken

Croon
a l w a y s  a  

ahea

C r o o n  M a r in e  &  O f f s h o r e  h a s  d e v e lo p e d  a  n a tu ra l  
lin k  w i t h  t h e  s h ip p in g  a n d  o f f s h o re  in d u s t r y

igiinno
EVK-inatallatour

A c t iv e  in th e  field o f:

• Electrical installations for new 
build ships

• Offshore maintenance/repair

I and upgrading 
• Conversion of electrical 

installations for either ships 
and offshore platforms

• In house manufacturing of 
switchboards and control desks

• In house overhaul/repair/rewind 
for electrical rotating 
equipment

S p e cia lize d  in:

• Project management 
(world wide)

• Riding squads
• Providing of a complete 

package of services 7 x 24 
hours a week and products 
geared to the specific markets

• Thermographic Investigation 
by means of our "High Tech" 
infrared measuring apparatus.

DON*  — a -----------------
Croon Elektrotechniek B.V. • Electrical Engineers and Contractors • Schiemond 20-22 (Port 246) • 3024 EE Rotterdam (Holland) 

P.O. Box 6073 • 3002 AB  Rotterdam • P h o n e +31-(0)10-476 11 44 • Fax :+31-(0)10-476 71 31 
E-mail : SRE-Rotterd@ mail * Croon.nl HTTP://W W W .CROON.NL

HTTP://WWW.CROON.NL


VERDERE UfTRUSTlNG 

Bijboot
Voor het visiteren van schepen en voor 
eventuele andere acties is de Jaguar uit
gerust met een bijboot. Deze wordt 
over het achterschip gelanceerd, dat 
daartoe van een verdiept, hellend ge
deelte met hakoriet glijstrippen (de 
'slipway') is voorzien (fig. 8).
Normaliter is het achterschip door een 
waterdichte hekdeur afgesloten. Wan
neer de bijboot moet worden gebruikt 
wordt de deur door hydraulische cilin
ders naar boven weggedraaid en in een 
ongeveer horizontale stand gebracht, 
zodat de boot bij het te water gaan er 
onder door kan.
Het lanceren van de bijboot gebeurt 
door het losgooien van een sliphaak, 
waarna de boot door het eigen gewicht 
te water gaat.
De bijboot is van het 'rigid inflatable' 
(RIB) type, heeft een lengte van 7 m en 
wordt voortgestuwd door een binnen
boord dieselmotor en een waterjet. 
Met een bemanning van zes man kan 
er een snelheid van 30 kn mee worden 
bereikt. Bij het weer aan boord nemen 
van de boot, vaart deze zelf de slipway 
op. Om te voorkomen dat de boot te
rugzakt, wordt een tros om een bolder 
op het voorschip van de boot gegooid. 
Over het laatste stuk van de slipway 
wordt de boot omhoog getrokken 
door een hydraulisch aangedreven 
Imatrans kaapstander, die direct voor 
de opstelplaats van de boot is geplaatst.

Lijst van toeleveranciers van de Kustwachtkotter jaguar
(niet volledig)

Ajax Brandbeveiliging, Amsterdam 
Alfa Laval, Maarssen 
AM. W., Antwerpen 
den Breejen, Sliedrecht 
Bureau voor Scheepsbouw, 
Bbemendaal

Croon Elektrotechniek, Rotterdam 
Datema, Delfzijl 
Duarry Nederland, l/muiden 
EBR Techniek, Raamsdonksveer 
Econosto, Capelle a/d l/ssel 
Facet, Almere
Ceveke Motoren, Papendrecht 
Heinen 6r Hopman, Spakenburg 
Hoogendoom, Werkendam 
International Paint Nederland, Rhoon 
Isolatiebedrijf Merwede, Ciessenburg 
de long 's Pijpleidingen, Sliedrecht 
/VS, Papendrecht 
Kelvin Hughes, Engeland 
Libra-Plast, Noorwegen 
Ups, Drunen
Litton Marine Systems, Vlaardingen 
Mulder & Rijke, l/muiden 
Promac, Zaltbommel 
Quavac, Almere 
Radio Holland, Rotterdam 
Reikon, Spijkenisse 
Ridderinkhof, Hasselt 
Schat-Harding, Utrecht 
Scheepswerf Made, Made 
Signaal, Hengelo
Vega Ind. Automatisering, Amersfoort 
Viking Life Saving, Zwijndrecht 
van Wingerden, Gorinchem 
Wortelboer jr, Vlaardingen

brandblusmiddelen
brandstofseparator
tandwielkasten
conservering
tekenwerk

elektrische installatie
veiligheidsmiddelen
MOB-boot
hydraulische installatie
appendages
lenswaterreiniger
hoofdmotoren en generatorsets
ventilatie- en AC-systemen
betimmeringen
verf
isolatiewerkzaamheden 
leidingsystemen 
uitlaatdempers 
navigatieradar 
w.d. deuren
verstelbareschroefinstallaties
stuurmachines
bijboot
dwarsschroef; zoetwatermaker
kombuisapparatuur; sewage-installatie
nautische apparatuur
pompen
ankeriier
kraan voor MOB-boot 
bouw casco
Scout FMCW radarsysteem 
tanksensoren 
reddingvlotten 
ramen en poorten 
anker en ketting

Brand blusinstallatie
Voor het bestrijden van (kleinere) bran
den op andere schepen (of eventueel 
aan de wal) is de Jaguar uitgerust met 
een op het voorschip opgestelde Ajax 
water/schuim monitor, met een capaci
teit van 120 m‘/h.
De monitor wordt gevoed door een 
Reikon/Azcue brandbluspomp met een 
capaciteit van 120 m*/h bij 9 bar. De 
pomp en de schuimtank zijn in het 
dwarsschroefcompartiment geplaatst. 
Voor brandbestrijding aan boord is een 
Thorn detectiesysteem geïnstalleerd, 
met rook- en hittemelders. Als brand- 
bluspompen dienen de Reikon/Azcue 
lens/algemene dienst pompen, capaci
teit 24 mJ/h bij 3,5 bar, en een pomp 
die in de boegschroefkamer is geplaatst 
en door de nooddiesel wordt aange
dreven.

Stuurgerei
De twee spaderoeren (zie ook fig. 4) 
worden ieder bewogen door een hy
draulische Litton stuurmachine met één 
dubbelwerkende cilinder.

In het voorschip is een hydraulisch aan
gedreven Promac dwarsschroef geïn
stalleerd, met een vermogen van 52 
kW. Deze heeft drie vaste bladen, een 
diameter van 580 mm, maakt 935 tpm 
en levert een stuwkracht van 6,5 kN.

Ankergerei
Het ankergerei bestaat uit een enkel 
HHP-anker van 196 kg, dat op hart 
schip is aangebracht, met 140 m ket
ting van 16 mm. Het anker wordt be
handeld door een elektrisch aangedre
ven Ridderinkhof vertikale ankeriier, 
met bovenop een verhaal rol.

Reddingmiddelen
Voorop het brugdek zijn twee opblaas
bare Viking vlotten geplaatst, elk voor 
20 personen. Achterop hetzelfde dek 
staat aan SB een 3,80 m lange MOB- 
boot, die is uitgerust met een buiten
boordmotor van 25 PK. Voor het be
handelen van deze boot is aan BB een 
elektrische Schat-Harding kraan be
schikbaar, die tevens als proviandkraan 
dient.

Fig. 8. De bijboot op het achterschip. Op de voorgrond de kaapstander voor het weer aan boord 
nemen van de boot (foto: SWZ/K).
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V E I L I G H E I E N  M I L I E U d o o r  D .  A i d  w i n c k l e

Enhancing safety and protecting the 
environment
Dr David Aldwlnckle Is working for Lloyd's Register of Shipping

In a w orld fleet of some 84,000 ships of more than 100 gross tonnage (g t), there are over 1,000 reported seri
ous casualties each year. Figures show that, between 1988 and 1997, there were 9,378 serious casualties, in
cluding ship losses.

In an emergency, the best course of ac
tion to save your ship, crew and cargo 
and protect the marine environment 
may not be obvious. Water ingress and 
oil outflow resulting from collision, 
grounding, fire, explosion, contact or 
heavy weather damage can be made 
worse if a wrong decision is taken. A 
ship's crew and management quickly 
need precise technical information to 
mitigate the consequences of a casualty 
at sea.

Within the scope of the International 
Safety Management (ISM) Code, there 
is now a legal requirement to have an 
emergency plan onboard ships. Chap
ter 8.1 of the ISM Code states that: 
The company should establish proce
dures to identify, describe and respond 
to potential emergency shipboard situ
ations" and in 8.2: "The company 
should establish programmes for drills 
and exercises to prepare for emergency 
actions."

In addition, MARPOL 73/78 Annex 1 
requires that oil tankers of 150gt and 
more, and other ships of 400gt and 
more should carry on board a Ship
board Oil Pollution Emergency Plan 
(SOPEP). The MARPOL Guidelines 
state: "The plan will be of little value if it 
is not made familiar to the personnel 
who will use it. Regular exercises will 
ensure that the plan functions as ex
pected and that the contacts and com
munications specified are accurate." 
Some maritime authorities also have 
more specific requirements: for exam
ple, to conform with the requirements 
of OPA 90, tankers sailing in US waters 
are required by the US Coastguard to 
have technical support from a land- 
based computerised ship emergency 
response capability with 24 hour avail
ability, able to deal with, inter alia, con
trol and reduction of stresses for 
grounding reactions including the ef
fects of falling tides.

A look at the reasons behind the figures 
for serious casualties over the past ten 
years reveals that, of the 9,378 inci
dents, 36 per cent were caused by hull 
or machinery failures, 19 per cent were 
wrecked or stranded, 13 per cent were 
damaged by fire or explosion, 13 per 
cent foundered; and 11 per cent were 
involved in collisions.
The identification of potential emergen
cy situations using historical data and 
the establishment of procedures, train
ing exercises and technical facilities are 
key elements of emergency prepared
ness.
In an emergency situation, a full appre
ciation of the vessel's damage stability 
and damage longitudinal strength is es
sential - and this is what is offered by a 
24 hours-a-day, 365 days-a-year emer
gency response service.

But what exactly do you get when you en
rol with such a service?

Firstly, to prepare the data required, a 
ship will be numerically modelled on an 
extensive computer system, in more 
detail than that necessary for classifica
tion and statutory certification. This 
means that when a ship is live’, simula
tions of a specific casualty can be 
undertaken quickly and accurately - 
helping to find the best remedial ac
tion. Teams of experienced surveyors 
determine how a casualty will respond 
under various remedial options pro
posed by the operator using computer 
simulations based on the ship's structu
ral data held in the database. When the 
preparation of data is complete, a dem
onstration of the response is carried out 
by simulating a hypothetical damage 
scenario devised by the owner.
This simulation tests the effectiveness of 
the communication between the ship
owner and the operator of the services 
and demonstrates its technical capabil
ity.

When all systems are ready and tested, 
the emergency response service can 
supply, within one to three hours of be
ing alerted to a casualty, the necessary 
advice to help ensure the emergency is 
correctly managed and, if circumstanc
es change, make new assessments and 
responses to help limit damage, loss of 
life and risk to the environment.
Once a ship is enrolled within an emer
gency response service, one of the 
most efficient ways to help ensure that 
any future emergencies are handled 
smoothly and effectively is to carry out 
an emergency exercise. The objectives 
of such an exercise are primarily to 
demonstrate the technical content of 
the emergency response service; to de
velop an awareness of the service 
among the ship management and ship 
staff as part of the training in emergen
cy planning; and to test communica
tions.

The client will arrange the date and 
time of the exercise, which generally 
lasts up to three hours. The emergency 
response personnel will organise the 
rest of the details.

The scenario of the emergency exercise 
will generally be along the following 
lines:

* Following initiation of the exercise, 
the response service team personnel 
will immediately establish contact to 
provide dedicated communication de
tails. Clients will then be requested to 
fax through information using the 
ship's Casualty Report from the Emer
gency Manual. This should contain de
tails of the intact load and damage con
ditions, plus the proposed remedial 
action. The emergency response ser
vice team remains in contact with the 
client throughout the exercise, ensur
ing the simulation is as realistic as pos
sible.
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* The emergency response service 
team will use the supplied information 
to model the intact condition for the 
ship. Information on the stability and 
longitudinal strength of the ship in this 
condition will be provided. To ensure 
the validity of the data, it is recom
mended that the intact load condition

supplied is based on the 'loading manu
al case1 or actual load case for the ship 
in order to ensure equivalence.

* A damage condition will be mod
elled, and information on floatability, 
damage stability, damage longitudinal 
strength and associated details - eg oil

outflow, grounding reaction - will be 
sent electronically to the client. Gener
ally, the damage will be limited to wa
ter ingress to any number of empty 
compartments, and may include either 
outflow/water ingress involving one 
cargo/ bunker compartment to hydro
static balance or single point grounding.

Green flward opent nieuw hoofd

kantoor

De directeur Maritiem Transport (DG 
VII) van de Europese Unie, mevrouw 
Georgette Lalis, heeft het nieuwe kan
toor van de internationale Stichting Gr
een Award aan de Rotterdamse Veerka
de officieel geopend.
Bij deze gelegenheid stelde mevrouw 
Lalis tevens de Green Award internet 
website (http://www.greenaward.org) 
in gebruik. Op de site staat uitgebreide 
informatie over de Stichting, de voorde
len die de Green Award biedt voor ge
certificeerde schepen, alsmede een lijst 
van zeeschepen die het Green Award 
certificaat al hebben ontvangen.
In een korte toespraak onderstreepte 
mevrouw Lalis het belang van de extra 
stimulans die de Green Award geeft aan 
rederijen, om te streven naar een milieu
vriendelijke bedrijfscultuur. De groei van

Green Award zowel in aantal gecertifi
ceerde schepen als in aantal instanties 
en bedrijven die de Green Award sche
pen kortingen en premies geven (incen- 
tive providers), noemde zij een bemoe
digend teken. Ook voor het imago van 
de tankvaart vond mevrouw Lalis de 
groei van het aantal Green Award sche
pen een goede zaak.
De Green Award is een certificaat (ge
koppeld aan een scheepsvlag) dat 
wordt toegekend aan schepen - olie- en 
productentankers - die beantwoorden 
aan extra scherpe milieu- en veiligheids
eisen. Houders van de Green Award krij
gen in tal van havens korting op het ha
vengeld en bij diverse nautische 
diensten.
De Stichting Green Award, opgericht in 
1994 op initiatief van het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Rotterdam, is de afgelo
pen tijd uitgegroeid tot een mondiaal 
opererende organisatie, die in alle ha
vens ter wereld actief is.

Bijna 100 zeeschepen zijn thans voor
zien van een Green Award, wat voor re
ders leidt tot een besparing van rond de 
6% van de havengelden in een dertigtal 
havens.

Contact:
Stichting Green Award.
Tel: 010.2170200,
internet: http://www.greenaward.org

Alewijnse neemt Vogelenzang over
Op 10 december jongstleden heeft Ale- 
wijnse Holding B.V. Nijmegen 100% 
van de aandelen overgenomen van het 
elektrotechnisch installatiebedrijf Voge
lenzang de Jong Elektrotechniek uit 
Krimpen a/d IJssel.
Tussen de directie van Alewijnse Hol
ding BV, de directie van NS Groep te 
Utrecht, aandeelhouder van Vogelen
zang de Jong, de vakorganisaties en on
dernemingsraden is met betrekking tot 
de overname volledige overeenstem

ming bereikt. Oe overname heeft geen 
negatieve gevolgen wat betreft de 
werkgelegenheid.
Met de overname beoogt de Alewijnse 
Groep, die thans uit 11 landelijk ver
spreide elektrotechnische installatiebe
drijven bestaat met ruim 750 medewer
kers in vaste dienst, een nog beter 
product en adequatere service te bie
den aan haar huidige en potentiële 
cliënten in het Westen van het land. Vo
gelenzang de |ong zal zich met name 
richten op de maritieme en industriële 
markt.
De activiteiten van de Alewijnse Groep 
omvatten het ontwerp, engineering, in
stallatie, service en onderhoud van elek
trotechnische installaties in de scheeps
bouw, industrie en utiliteitssector.

Contact:
Alewijnse Holding B.V.,
de heer M. Alewijnse (alg. directeur)
Tel: 024.3716111.

P&O Nedlloyd
P&O Nedlloyd is een van de grootste 
ondernemingen op het gebied van 
containerlogistiek in de wereld. Ons 
netwerk omvat zo'n 500 kantoren in 

140 landen, en is het meest uitgebreide in de branche. 
Daarbij hoort een vloot van 120 eigen en gecharterde 
schepen en de beschikking over 550 duizend TEU aan 
containers, jaarlijks transporteren we er zo'n 2.3 miljoen. 
10.000 medewerkers, verspreid over de wereld, zijn 
hiervoor verantwoordelijk. Het hoofdkantoor van P&O  
Nedlloyd bevindt zich in Londen en Rotterdam, terwijl 
het wereldwijde fleetnmnagement is gevestigd op ons kan
toor in Rotterdam. Daar bevinden zich ook hel Europese 
hoofdkantoor en de Benelux walorganisatie. In Nederland 
werkt P&O Nedlloyd met ruim 650 medewerkers.

We streven ernaar om P&O Nedlloyd zo sterk mogelijk 
in de markt te positioneren via schaalvergroting, 
efficiencyverbetering, uitbreiding van het netwerk en de 
bouw van nieuwe containerschepen. In de 
periode 1998/1999 werden 14 schepen ontwikkeld, 
waaronder de Southampton klasse - behorende tot 
de grootste van de wereld - met een capaciteit van 
6690 TEU, een project van de afdeling New Building 
& Projects, onderdeel van het fleetmanagement. 
Hier vindt het ontwerp van de schepen plaats, de 
afstemming met werven en de formulering van 
specificaties. Net als de operationele begeleiding 
van de bouw, de oplevering van het schip en de 
proefvaart. De afdeling is verdeeld in 3 aandachts
gebieden; scheepsbouw, machinebouw en elektro/-

werktuigbouw. Voor deze laatste specialisatie zijn wij 
op zoek naar een

Superintendent New Building
aandachtsgebied elektro/werktuigbouw

U bent verantwoordelijk voor het uitwerken van 
de specificaties, het (mede-)onderhandelen met de 
werven en de beoordeling van de offertes. Ook ver
zorgt u de verdere operationele begeleiding binnen 
uw werkgebied bij de werven in binnen en buiten
land. U rapporteert aan de Manager New Building 
& Projects.

W at heeft u daarvoor nodig?
Een opleiding HTS-werktuigbouw, zeker 5 jaar 
e n ’aring binnen uw vakgebied in de scheepsbouw 
en goede communicatieve en onderhandelings
vaardigheden in het Nederlands en Engels. Verder 
verwachten wij van u dat u een teamspeler bent 
maar zeker ook zelfstandig kunt werken en plezier 
hebt in het reizen naar de diverse (internationale) 
locaties van uw schepen in aanbouw.

Bent u geïnteresseerd in deze vacature, stuur dan 
voor 9 maart een brief met c.v. naar P&O Nedlloyd 
B.V., t.a.v. Monique Franken, Human Resources 
Management, Postbus 240, 3000 DH Rotterdam. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans 
Huisman, Manager of New Building & Projects, 
telefoon 010 - 400 6243 of kijk op www.ponl.com
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HAM 316
O p 21 oktober 1998 heeft Verolm e Heusden de sleephopperzuiger HAM  316, bouw num m er 1031, overgedra
gen aan SODRANORD-SARL, een Franse dochter van de Hollandsche Aannemingsmaatschappij (H A M ) te 
Capelle a/d IJssel.

Het ontwerp van deze grote hopper is 
het resultaat van een gezamenlijke in
spanning van opdrachtgever en werf. 
Het schip heeft als belangrijk kenmerk 
dat ondanks haar grootte, bij relatief 
geringe diepgang, veel lading kan wor
den ingenomen.
Qua hopperinhoud behoort de HAM 
316 met de Geopotes 15 en HAM 310, 
tot de grootste eenheden van de vloot 
sleephopperzuigers van HAM.

Hoofdafmetingen
Lengte over alles 128,46 m.
Lengte tussen de loodlijnen 115,90 m. 
Breedte gemald 22,00 m.
Holte gemald 10,00 m.
Zomer diepgang 8,03 m.
Bagger diepgang 9,02 m.
Draagvermogen bij
bagger diepgang 13.700 t.
Bagger diepte
(bij zuigbuis onder 45 graden) 35 m. 
Hopper inhoud 9.600m3.
Snelheid bij bagger
diepgang 14,2 kn.
Totaal geïnstalleerd
vermogen 11.100kW.

Het schip is gebouwd onder Bureau 
Veritas onder de notatie I 3/3 E (*) 
MACH, sleephopper, volle zee, bagge
rend 15 mijl uit de kust of 20 mijl van 
de haven, CNC1, AUT-MS, voldoende 
aan Scheepvaart Inspectie, nul-mans 
machinekamer bezetting en voorts on
der meer aan SOLAS, Marpol, IMO, 
Suez en Panamakanaal voorschriften.

Algemene beschrijving
Van de zijde van de eigenaar is voortge
borduurd op de ervaringen zoals deze 
werden opgedaan bij de HAM 311 en 
312 met een hopperinhoud van ca. 
3.500 m3.
Een lange bak en een nog langere kam
panje begrenzen het hopperdeel waar
boven overigens de hoppercoaming 
nog ca. 2 m uitsteekt; verder wordt het 
schip gekarakteriseerd doordat de ac
commodatie met brug en bediening 
van de baggerinstallatie zich vóór de 
hopper op het bakdek bevindt en de 
machine - en pompkamer - achter de 
hopper in het achterschip.
De zuigbuis met een diameter van

HAM 316 (foto Aeroview b.v.)

1100 mm, aan SB gesitueerd, heeft zijn 
aansluiting in de zijde ter hoogte van 
het achterste deel van de hopper.
Zoals tegenwoordig zeer gebruikelijk, is 
er een walpersinstallatie over de voor
steven voorzien.
De hopper is relatief breed, waardoor 
een lage beunbelasting wordt verkre
gen. Dit is een maat voor de bezinking 
van de vaste delen in het baggermeng- 
sel; hoe lager de belasting, hoe sneller 
de zandkorrels in de hopper neerslaan 
en hoe minder grond weer via de over
vloei wegvloeit.

Het laadruim is van boven open en is 
voorzien van twee rijen van elk 5 enkele 
bodemdeuren die hun scharnierpunten 
aan de luchtkastzijde hebben. Hierdoor 
wordt bereikt dat in voorkomende ge
vallen, meer geconcentreerd en gedo
seerd kan worden gestort, bij voorbeeld 
bij ingravingsoperaties van pijpleidin
gen, etc. Deze opzet veroorzaakt een 
scheve opstelling van de hydraulische 
cilinders die de bodemdeuren bedie
nen.

Behalve ter plaatse van de bodemdeu
ren en de kippenkooi is ook het hopper- 
gedeelte voorzien van een dubbele bo
dem. Het aantal verbanddelen en 
overige obstakels in de hopper is gemi
nimaliseerd. Voor goede lossing is een 
krachtig werkend jetsysteem geïnstal
leerd. In verhouding met het totaal be
schikbare pompvermogen is een zeer 
groot vermogen beschikbaar voor jet- 
ten, ook bij trailen.

In verband met de trimligging bij lege 
of nog niet geheel gevulde hopper, is 
de overvloei aan de voorzijde van de 
hopper gelegen. Uit het oogpunt van 
milieu is deze inrichting onderin van 
een vlinderklep voorzien, bedoeld om 
het overgevloeide mengsel via het jet
systeem naar de sleepkop terug te voe
ren. De asymmetrische opstelling van 
de zeer zware zuigbuis veroorzaakt een 
'natuurlijke' neiging tot hellen over SB; 
daarom zijn zware compenserende ge
wichten voornamelijk aan BB te vinden, 
zoals de walpersleiding, roestvrij stalen 
drinkwatertanks op de tanktop in het 
voorschip en de relatief zware contai
ners die op het achterschip kunnen 
worden meegevoerd. Ook de aparte 
waterballasttank aan BB dient hetzelfde 
doel.
Vermeldenswaard is dat de voorpiek 
door het jetsysteem kan worden be
diend, zodat een snelle correctie van de 
trimligging mogelijk is.

De voortstuwing wordt verzorgd door 
verstelbare schroeven in straalbuizen. 
De SB hoofdmotor dient behalve voor 
de voortstuwing ook voor de aandrij
ving van de baggerpomp. Naast de 
voortstuwingstaak van de BB hoofdmo
tor dient deze voor de aandrijving van 
de jetpomp en het boordnet.
Er is voor manoeuvreren een verstelba
re boegschroef van 750 kW voorzien.

De accommodatie is uitgelegd voor 
een bemanning van 25 personen. In 
verband met het vol continu-bedrijf zijn
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Lijst van toeleveranciers
(niet volledig)

Alfa Laval, Maarssen 
Allen Bradley, via IHC Systems, Sliedrecht 
Alphatron, Rotterdam 
Atlas Copco, Zwijndrecht 
Bakker, Sliedrecht 
Decker, Hamburg 
Bertrams Konus, ‘t Harde 
Boll & Kirch, Amersfoort 
Brusselle Marine Industries, Nieuwpoort, België 
Buitendijk Techniek, Zwijndrecht 
Cummins Diesel, Dordrecht/DBR, Hardinxveld 
CSI, Vlaardingen 
Drumarkon, Werkendam 
Endress Si Hauser, Naarden 
Van der Graaf, Zwijndrecht 
HAM, Capelle a/d Ijssel 
Hytop, Sliedrecht 
IHC, Kinderdijk 
Imtech Marine, Zoetermeer 
Indar, via Bakker, Sliedrecht 
Van Kaick, via Bakker, Sliedrecht 
Krupp-Vosta, Amsterdam 
Lips, Drunen
Mulder en Rijke, l/muiden
Renk, via AMW, Hendrik Ido Ambacht
Fischer-Rosemount, Rijswijk
Trelleborg Bakker, Ridderkerk
Vulcan, via AMW, Hendrik Ido Ambacht
Warman International, Boxtel
Westfalia, Cuyk
Wdrtsila NSD, Zwolle

Zoetwater installatie 
PLC systeem
Radio uitrusting en navigatie-apporatuur
Compressoren
Elektrische installatie
Roeren en stuurgerei
Thermische olie verwarming
Filters
Anker- en baggerlieren 
Dekkranen en pompkamer kraan 
Hulp- en nooddiesel 
Alarm en monitoring systeem 
Interieurpanelen 
Bagger instmmenten 
Walpers boegkoppeling 
Bagger software 
Hydraulische installatie 
Schuifafsluiters 
Airconditioning en ventilatie 
Boegschroefmotor 
Generatoren
Baggerpomp, /uigbuis en bokken
Boegschroef, CPP-installatie
Reddingsboten
Tandwielkasten
Baggerinstrumenten
Bodemdeur afdichtingen
Koppelingen
Gland- en koelwaterpompen 
Brandstof- en smeerolie separatoren 
Hoofdmotoren

in het dekhuis de hutaccommodatie en 
de serviceruimten zoals messroom, 
lounge, bar en fitnessruimte van elkaar 
gescheiden

Scheepsvonn
De lijnen van het schip zijn afgeleid uit 
de ervaringen opgedaan door de werf. 
Het definitieve lijnenplan werd gemaakt 
door het MARIN. Het achterschip heeft 
een praamvorm en is voorzien van 
scheggen. Hierin is ook de bevestiging 
opgenomen van de twee Becker flap- 
roeren. Deze bieden als voordeel dat 
ook bij lage snelheden door de extra 
welving grote dwarskrachten kunnen 
worden opgewekt, waarmede de 
manoeuvreerbaarheid in deze conditie 
wordt geoptimaliseerd. Zowel de ver- 
mogensopwekking met de 'power-ta- 
ke-off, als de gebruikelijke wijze van 
opereren van de sleephopperzuiger, 
(vrijvarend met vol en leeg laadruim, en 
daarna trailend bij lage snelheid) ma
ken dat het voor de hand ligt verstelba
re schroeven toe te passen. In verband 
met de vereiste hoge trekkracht bij lage 
snelheden tijdens trailen, is de keuze 
voor straalbuizen een logische.

Vermogensopwekking en verdeling
De hoofdmotoren zijn van het fabrikaat 
Wartsila NSD van het middel snellopen
de 4-takt type met drukvulling: 
aan BB een 9 cilinder met een maxi
mum vermogen van 5.780 kW bij 600 
omw/min, type aanduiding 9L38, 
aan SB een soortgelijke motor maar 
met 8 cilinders met een vermogen van 
4.680 kW bij hetzelfde toerental, type 
aanduiding 8L38. Boring en slag bedra
gen resp. 380 en 475 mm.

Het vermogen van de BB motor wordt 
via een tandwielkast aan de achterzijde 
verdeeld over de BB (verstelbare) 
schroef en een PTO voor de hoofdge
nerator, beiden via elastische koppelin
gen. Aan de voorzijde wordt via een 
dutch en een twee toeren tandwielkast, 
het vermogen aan de jetpomp afgege
ven.
Het vermogen van de SB motor van 
4680 kW wordt verdeeld over de SB 
schroef en de via tandwielkast met 
clutch, aangedreven zandpomp; trai
lend 2800 kW, bij walpersen 4650 kW. 
Vrijvarend is aan de schroeven twee 
maal 4590 kW beschikbaar.

Daarnaast is voor de vermogensopwek
king een in de MK aan BB opgestelde 
hulpgenerator van 520 kW beschik
baar, aangedreven door een Cummins 
diesel, type VTA 28G5, bij 1500 
omw/min. Deze kan parallel draaien 
met de hoofdgenerator.
Tenslotte is op het hoofddek aan BB ter 
zijde van de schoorsteen, een noodge-

nerator voorzien, eveneens met een 
Cummins diesel 6 cilinder in lijn, type 
6BT5,9C2 van 80 kW.
De bediening van de gehele machine- 
installatie geschiedt in principe vanaf de 
brug, maar kan uiteraard ook vanuit de 
MK plaatsvinden vanuit de schakel
ruimte op het hoofddek.

Hydraulische installatie
Op het tussendek in de machinekamer 
is een hydrauliekset geplaatst. Deze set 
drijft de volgende werktuigen/compo
nenten aan:
- Zuigmondlier en zuigmondbokcilin- 

der
- Middenlier en middenbokcilinder
- Bochtlier en bochtbokcilinder
- Vlinderkleppen jetinstallatie en bal- 

lastsysteem voorpiek
- Bodemdeuren
- Anker- en verhaallieren
- Dekkraan op het achterdek

Dekwerktuigen
Voor het behandelen van de boegan
kers zijn twee ankerlieren voorzien, elk 
met een kabelaringtrommel en verhaal- 
kop. Verder is op het voorschip een 
koppellier geplaatst voor het optrekken 
van de drijvende leiding.
In verband met het walpersen, is een 
hekankervoorzien meteen draadlengte

van 180 m bij een diameter van 40 mm. 
Op het achterdek is ook behalve een 
verhaallier met twee trommels en ver- 
haalkop, een dekkraan opgesteld met 
een maximaal toelaatbare last van 27 
ton bij een bereik van 20 m. Deze kraan 
dient voor het verwisselen van de sleep- 
kop en andere werkzaamheden aan de 
zuigbuis, voor het uitvoeren van repara
ties aan de zandpomp, voor het in - en 
uithijsen van delen uit de machineka
mer en voor het behandelen van con
tainers met reservedelen, die op het 
achterdek kunnen worden meegeno
men. De kraankolom met zijn fundatie 
dient tot vluchtweg vanuit de MK. Op 
het middenschip is voor het hijsen van 
delen in het laadruim een kraan opge
steld met een last van 5 ton op 28 m.

Brugin richting en automatisering
Op de brug zijn navolgende lessenaar- 
eenheden opgesteld;
- Een navigatielessenaar, waarin een 

radar, een survey monitor en een 
monitor voor de presentatie van ge
gevens van het baggerproces; hier
bij zij vermeld dat niet alleen een 
Doppler log is aangebracht voor het 
meten van de langsscheepse (water-) 
snelheid, maar ook voor de snelheid 
in dwarsscheepse richting

- Een radio communicatie lessenaar
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volgens de eisen van het CMDSS 
voor de vaargebieden A l, A2 en A3

- Een kaartentafel
- Een tweede radar
- De baggerlessenaar
De besturing van het baggerproces, 
verzorgd door een PLC-systeem, vindt 
plaats vanaf laatst genoemde console 
met het zicht op zuigbuis met bokken 
en gehele hoppergedeelte met over
vloei. Een door HAM ontworpen auto
matiseringssysteem dient om het bag
gerproces te optimaliseren. Het omvat 
onder meer de volgende functies:
- Indicatie over de zuigbuisstand
- Presentatie en iogging van bagger- 

gegevens
- Laadcurve bepaling
- Diepgang en trimligging weergave
- Amob controle (arm mengsel over 

boord)
- Flow control zandpomp
- Controle overflow

Onderhoud
De filosofie achter het ontwerp op dit 
punt is er een van realisme; bij het ge
ringe aantal bemanningsleden dient 
onderhoud en eventuele vervanging 
van slijtdelen zo weinig mogelijk voor te 
komen en wanneer het dan toch nood
zakelijk is, dient dit gemakkelijk te kun
nen geschieden. Eenvoud en de mini
malisering van het aantal compo
nenten is daartoe een van de middelen. 
Een ander 'wapen' in deze bekende 
strijd is de inzet van slijtvaste delen op 
die plaatsen die moeilijk toegankelijk 
zijn en/of arbeidsintensief zijn te behan
delen. De slijttoeslag op de constructie- 
delen gaat uit boven die welke door het 
klassebureau worden voorgeschreven. 
Gladde wanden, zo weinig mogelijk 
bordessen, minimalisering van het aan
tal pijpen op dek en hulpmiddelen als 
ruim voldoende kraancapaciteit dienen 
tot het streven van zo min mogelijk on
derhoud. Aan werktuigbouwkundige 
kant uit zich dat door een minimaal 
aantal cilinders van de hoofdmotoren. 
Voor wat betreft het baggerdeel zijn bij 
voorbeeld alle zoutkoelwaterpompen 
en de gland- en jetpompen als (kleine) 
zandpompen uitgelegd.
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Fig. 1. De 'stampsi- 
mulator'
(Foto AVC KIM)

Een eenvoudige methode ter bepaling 
van de squat
Ir. D J. Engelbracht, LTZiA.C. Tljben en LTZi M.R.A. Nieuwenhuis zijn werkzaam op het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder.

In de afgelopen decennia zijn verschillende formules ontwikkeld voor de berekening van de squat. De achter
grond van de formules is empirisch, semi-empirisch dan wel theoretisch [1]. Hoewel aan de formules rand
voorwaarden worden meegegeven, blijft de vraag hoe nauwkeurig m et zo'n form ule de squat w o rd t bere 
kend. M et behulp van CPS, waarbij de data op een speciale manier w orden behandeld, is het mogelijk 
hoogteverschillen te meten m et een nauwkeurigheid van circa twee centimeter.

Dit maakt het gebruik van een dubieu
ze formule voor het bepalen van de 
squat wellicht overbodig, anderzijds is 
het misschien mogelijk om met behulp 
van ware grootte proeven, eenvoudig 
een op maat gesneden formule voor

een specifiek schip te ontwerpen.
Om deze vraag te beantwoorden is on
derzoek verricht naar de nauwkeurig
heid van een hoogtemeting m.b.v. GPS 
aan boord van een schip en naar de 
mogelijkheid om met behulp van deze,

door middel van GPS verkregen waar
den, een eenvoudige formule te ont
wikkelen die de squat bepaalt.
Een studie is uitgevoerd naar de nauw
keurigheid van het meetsysteem (GPS), 
zowel praktisch met behulp van een 
z.g. 'Stampsimulator' als theoretisch. 
Ware grootte metingen zijn uitgevoerd 
aan boord van schepen. De verwerking 
van de meetgegevens resulteerde in 
een reeks van snelheden met bijbeho
rende squatwaarden voor elk van de 
schepen. Uitgaande van een eenvoudi
ge basisformule is per schip een passen
de formule gekozen. In deze formule zit 
een onbekende coëfficiënt die met be
hulp van de meetwaarden is bepaald.

Nauwkeurigheid van het meetsysteem
Met behulp van een 'Stampsimulator', 
zie fig. 1, is de nauwkeurigheid van het 
systeem bepaald.
De ontvanger is van Sercel en met de 
zogenaamde KART (Kinematic Applica
tion in Real Time) instelling vindt real ti
me een plaatsbepaling plaats met be
hulp van fasemeting, De ontvanger 
kent twee instellingen nl. KARTA (accu
rate) en KARTR (real time). Volgens de 
fabrikant heeft KARTA een standaardaf
wijking in verticale richting van 7 mm 
en KARTR een van 2,5 cm. Tijdens de 
proefmeetsessie zijn naast één van deze 
instellingen, gelijktijdig ruwe data ge
logd. Overigens zal bij deze toepassing 
naast een meting aan boord, ook een 
meting op een bekend punt aan de wal 
moeten plaatsvinden, omdat een diffe
rentie techniek wordt gebruikt.
Uit de analyse van de data rees twijfel of 
de ontvanger hardwarematig wel goed 
geconfigureerd was. De twijfel hierom
trent was reden om over te gaan op de 
verwerking van de ruwe data met een 
software programma. De uitkomst van 
dit programma levert, op basis van fa
semeting, eveneens een positie op met 
centimeter nauwkeurigheid in het verti-
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Tobel 1 OCTANS ZIRFAEA MITRA EUROWERKEN
Loa [m] 30.20 63.00 56.34 18.86
Lll [m] 26.64 58.40 52.50 17.50
B[m ] 7.50 11.50 11.50 4.32
D[m] 3.20 6.00 5.00 2.16
T M 3.00 3.85 3.50 1.48
A [ton] 277.0 1290.0 1223.0 31.4
CB 0.45 0.49 0.56 0.27
L/B 3.6 5.1 4.6 4.1
B/T 2.5 3.0 3.3 2.9
L/T 8.9 15.2 15.0 11.8
T/waterdiepte 8.3 6.5 7.1 16.9

Tabel 2
snelheid [kts] squat [cm] standaardafwijking [cm]

Octans 6.4 10 2
8.2 16 ' 2
9.1 20 2

Zirfaea 5.8 5 1
7.2 6 1

11.5 17 i
Mitra 5.1 5 3

8.6 9 3
10.5 12 3

Eurowerken 2.3 0 2

6.0 4 1
8.2 8 2
9.3 9 2

Fig. 2. Squatveiioop 
en versnelling

cale vlak. De statische meting leverde 
een standaardafwijking op van 1.4. 
centimeter [2], Voor een dynamische 
meting is aangenomen dat de stan
daardafwijking gelijk is aan tweemaal 
de standaardafwijking van de statische 
meting.
De verwerking van de data ter bepaling 
van de squat van de schepen is verder

uitgevoerd d.m.v. de postprocessing 
software.

Ware grootte meting
In oktober 1997 is in het Calandkanaal 
ter hoogte van de Scheurhaven de 
squat gemeten van vier schepen name
lijk: OCTANS, ZIRFAEA, MITRA en EU- 
ROWERKEN. De belangrijkste afmetin-

gen en vormcoëfficiënten van deze 
schepen staan in tabel 1.

De metingen zijn als volgt uitgevoerd:

- Het schip wordt t.o.v. het water eni
ge tijd stilgelegd.

- Een snelheid wordt ingesteld.
- Enkele minuten wordt stationair ge

varen.
- De telegraaf wordt op achteruit/ 

stop gezet.
- Het schip blijft enige tijd drijven.

Een voorbeeld van het squatverloop en 
de versnelling is in fig.2 te zien. Op de 
horizontale as staat de tijd, op de verti
cale as staat de squat en de versnelling 
van het schip. Tussen de versnelling en 
de vertraging is de snelheid vrijwel con
stant en over die periode is de squat be
paald. De squat is negatief, als rijzing, 
uitgezet. De resultaten van de metin
gen staan in tabel 2.

Bepalen van de formule voor de squat 
en de bijbehorende coëfficiënt
De volgende uitgangspunten en rand
voorwaarden zijn geldig:
- De antenne van het meetsysteem 

stond in de buurt van de mid
scheeps, zodat alleen inzinking is ge
meten en vrijwel geen trim.

- De proeven zijn uitgevoerd op rela-

Acceleration graphic to define the intervals - Geotracer run12a
0.12

0.06

time ÇBs)
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tief diep water, dus effecten door 
ondiep water zijn niet gemeten.
De basisformule moet voor wat be
treft de dimensie kloppen.
Squat is een functie van Froude2 
(Fr), L, B,T, CB.
Froude is gebaseerd op de lengte 
van het schip en niet op diepte van 
het vaarwater,

Fr =
V

- De hoofdafmetingen komen alleen 
voor als L, B, T (dus geen machten 
hiervan).

De formule voor het berekenen van de 
squat heeft de volgende structuur:

s = a F r J f(L , B , T , C b)

s is de squat in centimeter, 
a is de te bepalen coëfficiënt.
Voor f zijn achttien mogelijkheden on
derzocht, nl.:

f = l , l c b, —
L LB LBC„ LB

TC.
•enz.

’) Voor het bepalen 
van de squat van de 
MITRA is een ander sys
teem gebruikt 
(niet GPS).

Met behulp van de kleinste kwadraten
methode en de meetwaarden levert dit 
bij elke formule één waarde voor ot op.

Door de meetwaarden te vergelijken 
met de waarden die een formule geeft, 
is de kwaliteit van de formule te beoor
delen. Het criterium dat hierbij wordt 
gehanteerd, is de volgende:

Tabel 3
verschil tussen 

meetwaarden en formule
o meting (cm)

O CTA N S 0 2
Z IR FA EA 1 2
M ITRA 2 3”
EU R O W ER K EN 1 2

- Het verschil tussen elke meetwaarde 
en bijbehorende berekende waarde 
voor tenminste drie van de vier 
schepen moet kleiner zijn dan vijf 
centimeter.

Dit leidt tot de volgende resultaten [3]:

s = 35.6 Fr2 T/CB, geldig voor OCTANS, 
ZIRFAEA en MITRA.

s = 4.4 Fr2 L, geldig voor EUROWER
KEN.

In fig.3 en fig.4 zijn de meetwaarden en 
de formule uitgezet. In fig. 3 staat Fr2 
T/CB uit tegen de squat en in fig.4 staat 
Fr2 L tegen de squat. De rechte lijn is de 
formule. De maximale afwijkingen ten 
opzichte van de gemeten waarden 
staan in tabel 3.

Conclusies en Aanbevelingen
- Met behulp van CPS-OTF techniek 

is het mogelijk de inzinking van een 
schip te bepalen tot op centimeter 
niveau (o = 2,1 cm bij postproces- 
sing)

- GPS-OTF techniek vraagt naast een 
ontvanger aan boord ook één aan 
de wal. De afstand tussen beide ont
vangers zal van invloed zijn op de 
nauwkeurigheid van de hoogteme
ting.

- Tijdens de meting moet de statio
naire periode ruim genomen wor
den, (enkele minuten).

- Indien de squat gemeten is, is het 
vrij eenvoudig een passende formu
le met bijpassende coëfficiënt te be
palen.

- Een aantal bekend staande formules 
voor het berekenen van de squat 
geeft een veel grotere afwijking dan 
de gehanteerde norm van vijf centi
meter.

- Door twee ontvangers aan boord te 
plaatsen kan de trim meegenomen 
worden.

- Onderzoek moet plaatsvinden naar 
situaties waarbij de diepte van het

vaarwater minder dan anderhalf 
maal de diepgang van het schip is.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat 
voor beide laatste punten de hiervoor 
geschetste methodiek niet anders be
hoeft te zijn en ook tot goede resultaten 
kan leiden.

- Voor schepen die vrijwel in een con
stante beladingstoestand varen en 
waarbij de inzinking van belang is 
met betrekking tot hun specifieke 
werkzaamheden zoals hydrografi
sche opnemingsvaartuigen, is de 
geschetste methode te prefereren 
boven het toepassen van een be
staande formule.

- Voor schepen die met een kleine 
UKC een haven binnenlopen zoals 
geulgebonden schepen, is het mo
gelijk de squat on-line te meten via 
de CPS-OTF techniek. Eventueel is 
het mogelijk na een proefvaart on
der vergelijkbare omstandigheden 
een nauwkeurige specifieke formule 
te bepalen voor de optredende 
squat.

Het bepalen van de squat voor de vier 
genoemde schepen was een opdracht 
aan Rijkswaterstaat, Meetkundige 
Dienst afdeling Mariene Geodesie. Het 
KIM heeft kunnen deelnemen aan deze 
meting, waarvoor dank.

L i t e r a t u u r
[1] Prediction of squat of ships sailing in restric
ted water.
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[2] Squat Deel I: Het meten van de verticale in
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LTZ3 A.C. Tijben; KIM, september 1998.
[3] Squat Deel II: Het ontwerpen van een Squat- 
model.
LTZ3 M.R.A. Nieuwenhuis; KIM, september 
1998.
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Zeemanshoop maakt 
studenten scheepswijs
In 1997 bestond het Koninklijk College Zeemanshoop 175 (aar. In het 
juli/augustus num mer van dit tijdschrift hebben w ij aandacht besteed 
aan dit heuglijke feit. Tijdens de receptie ter gelegenheid van dit jubi
leum werd door het College een bedrag van ƒ  100.000,- beschikbaar ge
steld voor het nationale zeevaartkundige onderwijs In al zijn geledin
gen.

Het College zet hiermede een belangrij
ke traditie voort. Immers in de 175 ja- 
ren van zijn bestaan behoorde de aan
dacht voor het zeevaartkundige 
onderwijs tot één van haar belangrijkste 
kerntaken. Het College bewijst hierme
de dat zij als hoogbejaarde instelling de 
maritieme actualiteit niet schuwt. Inte
gendeel: het bewijst eens te meer dat 
het College nog springlevend is. Het 
heeft met deze actie een duidelijk visite
kaartje afgegeven.

Overleg met het onderwijsveld over de 
besteding van dit fantastische bedrag 
leidde tot de keus voor een speciaal 
project: de virtuele presentatie van een 
schip. Door gebruik te maken van de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied 
van de informatietechnologie (I.T.) is 
het resultaat meer dan een aantal beel
den zonder meer. Het is namelijk mo- 
gelijk interactief met de beelden om te 
gaan. Daarmede wordt bereikt dat een 
bepaald voor dit doel gekozen (virtu
eel) schip drie-dimensionaal dynamisch 
inzichtelijk gemaakt wordt.

Jonge mensen die kiezen voor een zee
varend beroep kunnen met behulp van 
deze technieken reeds in de beginfase 
van hun opleiding kennis maken met 
de 'ins and outs' van een schip. Dit is 
des te meer belangrijk nu het Neder
landse zeevaartkundige onderwijs niet 
meer de beschikking heeft over een in- 
structieschip. Bovendien betekent deze 
benadering een niet onbeduidende 
tijdswinst.

Voor de totstandkoming van dit hulp
middel voor het zeevaartkundige on
derwijs werd gebruik gemaakt van de 
diensten van Cross Worlds b.v. Dit is 
een Nederlands bedrijf, gevestigd in 
Den Haag, dat Virtual reality' toepast 
op de meest uiteenlopende gebieden. 
Omgaan met de ontwerpen voor bij
voorbeeld gebouwen, systemen en 
grote ruimtelijke projecten zoals ste
denbouw maakt het mogelijk op tijd 
correcties aan te in het ontwerp.

Als virtueel schip is voor het onderhavi
ge project gekozen een chemicaliën- 
tanker met de naam "Dutch Spirit". Het 
is voor studenten mogelijk zich aan 
boord te verplaatsen, zowel aan dek als 
binnen de accommodatie. Men kan stil 
blijven staan bij datgene wat men tij
dens een wandeling door het schip te
genkomt. Daarbij kan nadere informa
tie opgevraagd worden over wat men 
ziet of tegenkomt en bepaalde hande
lingen kunnen worden verricht. Zo kan 
men bijvoorbeeld, aangekomen op de 
bak van het schip, kennis maken met 
het ankerspil en de ankers uitpompen 
of laten vallen. De betreffende hande
lingen moeten dan wel goed en in de 
juiste volgorde worden uitgevoerd. Als 
dat niet het geval is dat valt het anker 
niet of is het uitpompen onmogelijk. 
Bijzonder is vooral dat ook het onder
waterschip goed bekeken kan worden. 
Met het systeem kan zowel individueel 
als klassikaal gewerkt worden. Docen
ten kunnen vragen inbouwen en daar
mede de kennis van studenten toetsen. 
Daartoe worden de antwoorden van 
studenten op de vragen opgeslagen in 
een logboek ten behoeve van de bege
leidende docent.

Hoewel uiteraard de beelden compu
terbeelden zijn, wordt door het toevoe
gen van specifieke scheepsgeluiden en 
omgevingsgeluiden (denk bijvoorbeeld 
aan de machinekamer), in sterkte varië
rend afhankelijk van de afstand tot de 
geluidsbron, gepoogd de realiteit zo 
goed als bij deze technieken mogelijk is, 
te benaderen. Zoals eerder opgemerkt 
is voor dit project gekozen voor een vir
tuele chemicaliëntanker. Voor andere 
typen schepen moet een geheel nieuw 
programma worden opgezet.
Het Koninklijk College Zeemanshoop 
heeft ongetwijfeld met dit project het 
zeevaartkundige onderwijs in Neder
land een grote dienst bewezen, Dit 
bleek ook uit de grote belangstelling tij
dens de presentatie van het software
pakket op 3 november j.l. te Amster
dam.
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SWZ 99-02-01

Design trends in high speed 
transport
Kennell, C.
Marine Technology (001910), 
199807, 35/3, pg-127, nrpg-8, gr-6, 
ta-1, ENG
This paper presents a method for ana
lyzing transport properties of compet
ing ship types of interest for high 
speed commercial transport. Simple 
parametric relationships link require
ments (speed, range, and cargo 
weight) to design characteristics (in
stalled power, ship weight, and fuel 
weight) for conventional and uncon
ventional hull designs. These design 
trends are supported by data for a va
riety of ship types (monohull, catama
ran, SES, hydrofoil, airship, ekrano- 
plan) either currently or formerly in 
service. While the method is inherently 
general, the data selected are focused 
on large ships capable of transporting 
heavy cargos over trans-oceanic dis
tances at speeds of 40-100 knots, 
0112100

SWZ 99-02-02
Im provem ent of initial break-in  
condition of spray coated ceram 
ics for marine diesel engine
llblki, T.; Tanaka, M.; Fu/iwara, T.; Hit- 
sanl, M.

Bulletin of Marine Engineering Society 
in |apan (000335), 199810, 26/2, pg- 
1, nrpg-11, gr-4, dr-7, ph-12, ENG 
To avoid separation or abnormal wear 
of the spray coated ceramics by the 
partial contacting of initial sliding, it is 
necessary to improve the initial surface 
break-in condition of wear resistant 
spray coated ceramics of the piston 
ring and the cylinder liner of the ma
rine diesel engine. A partial contact 
wear test of spray coated ceramics was 
carried out by using a pin-on-disk type 
wear testing machine. The test results 
of spray coated ceramics with no 
treatment were compared with that of 
Ni-P +■ PTFE plated spray coated ce
ramics. An observation of wear surface 
was carried out using together some 
methods of observation in order to an
alyze the wear surface in initial break- 
in condition quantitatively. 0160158; 
0160120; 0160157

SWZ 99-02-03
Bulk carrier structural strength
McKay, I.N.

New Ship & Marine Technology into 
the 21st century (075460), 199806, 
pg-133, nrpg-22, gr-5, ta-2, dr-14, 
ph-8, ENG
This paper outlines the bulk carrier 
losses that prompted IMO, IACS and 
LR to develop structural requirements, 
the damage scenarios that cause 
flooding, the specifics of the legislation

for new and existing ships, bulk carrier 
loading, the structural requirements 
and their application to new ships, 
and the extent of renewal or reinforce
ment necessary for existing ship» de
pendent on the original scantlings and 
arrangements and the degree of cor
rosion and wastage. The role of the 
International Maritime Organization 
and the International Association of 
Classification Societies (IACS) is dis
cussed. 0110201; 0120330; 0211400

SWZ 99-02-04
On optim al dimensions of fast 
vessel for shallow water
Hofman, M.
PRADS (076775), 199809, pg-477, 
nrpg-7, gr-10, ENG 
When designing a vessel for shallow 
waterways, its parameters (length and 
speed) should be selected in a way to 
avoid the critical region. That is, how
ever, not always possible. In such cas
es, when the vessel has to travel by its 
critical speed or pass the critical re
gion, it would be of great practical im
portance to find some design meas
ures (some optimal form and dimen
sions) that would reduce the expected 
negative effects. This investigation 
aims to find such beneficial measures 
by evaluation and analysis of the criti
cal wave-making resistance for vessels 
which form and dimensions are 
systematically changed in number of 
numerical experiments.
0150222; 0112100; 0120212

SWZ 99-02-05
The ship during the cargo opera
tions in port: the stability plays 
its role
Puig, 1.0.; Sagarra, R.M.
Ports; Maritime engineering and Ports 
(076791), 199809, pg-185, nrpg-10, 
gr-1, ta-5, dr-2, ENG 
This paper focuses on the possibility of 
ships' accidents due to stability loss 
while they are doing cargo operations 
in port. In the best of cases, stability 
calculations for the departure condi
tion of the port, for an intermediate 
condition corresponding to the half of 
the voyage, and for the arrival condi
tion to the port, are made. However, 
the evolution of the ship's stability 
while carrying out cargo operations is 
taken into account only for very specif
ic cases and circumstances. The neces
sity of competing the stability for the 
different phases of the cargo work is 
considered and recommended. 
0150300;0220453

SWZ 99-02-06
Experimental and com putational 
study on resistance and pro pul
sion characteristics for Ro-Ro 
passenger ship of tw in propel
lers
Van, S.H.; Kim, D.H.; Son, B.R.; Lee,
).K.; Cha, D.Y.
PRADS (076775), 199809, pg-f39, 
nrpg-8, gr-8, ta-4, dr-6, ph-2, ENG 
The p>owering performance and flow 
characteristics of Ro-Ro passenger ship 
twin propiellers are investigated. Three 
hull forms (two of skeg-typie and one 
of open-typre stem) are designed and 
the resistance, self propulsion, propel
ler open-water, wake measurement 
and flow visualization test are per
formed. It is observed that there exists 
a rotational velocity component of the 
inflow in the propeller plane and it dif
fers with the stern shape and affects 
significantly the propulsive efficiency. 
The relations between the rotational 
component and the resistance and 
propulsion characteristics are explored 
based on the experimental and com
putational results for the inward and 
outward rotation of propieller. 
0150400; 0150200

SWZ 99-02-07
M EG A TH YST -  a compact dyn a m 
ically positioned semisub for 
deep waters
Libisch, B. van; Roodenburg, /.
Offshore Technology Conference, 
OTC (076450), 199805, 4/8855, pg- 
595, nipg-9, gr-2, ta-1, dr-21, ph-3, 
ENG
MSV Amethyst is a compact, fully dy
namically positioned semisub, de
signed for workover on subsea wells in 
the North Sea, supplied in 1987. In 
1996 a new rig, based on the Ame
thyst, was designed with drilling ca
pacities for deep water applications 
(1200 - 1500 m). The capacities of 
this new design should match with 
those of a large drilling vessel. In order 
to be able to design such a drilling ves
sel, dose coopération with the drilling 
equipment suppliers and the drilling 
operator was necessary to get a cost 
effective compact light weight semi 
submersible. This paper describes the 
process of upgrading the design of the 
workover unit into a deep water drill
ing vessel. 0630116; 0610410

SWZ 99-02-08
Are tw o  hulls better than one 
(o r three)?
Sadden, J.A.; Nisbet, C.
Warship (078912), 199806/7, pg-1, 
nrpg-12, ta-13, dr-4, ENG 
This paper seeks to explore why there 
should be this difference in technical 
solutions between frigates and ferries. 
Monohull, catamaran, and trimaran

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

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

Bij bestelling van artikelen dient 
u het SWZ-nummer van het abs
tract op te geven.

De bibliotheek van het Maritiem 
Informatie Centrum/BTUD is 
geopend op werkdagen van
11.00 tot 16.00 uur.

conceptual designs intended to per
form the same military role are com
pared and the practical difficulties of 
departing from the conventional 
monohull solution are examined. The 
need for consideration of alternative 
hull forms has been given extra impe
tus by the steady increase in the per
formance of anti-ship missiles and the 
consequent need to support bigger 
and bigger radars high in frigates. In a 
monohull the extra stability required 
can only be achieved at the expense of 
more propulsive power: multi-hulls, 
whether catamarans or trimarans ap
pear to allow some decoupling of 
stability and power, but can this 
promise be realised in practice. 
1211726; 0120300

SWZ 99-02-09
Mechanical properties of aged 
ship structures
Boon, S.; Buisman, B.C.; Luijendijk, T.; 
Vonk, R.
IMAS (072100), 199710/5, pg-39, 
nrpjg-9, gr-3, dr-6, ph-2, ENG 
The mechanical characteristics have 
been investigated of ship gating that 
was reduced in thickness due to corro
sion. The tests performed were of a 
very preliminary nature. The results 
show that the traditional approach to 
consider the behaviour of corroded 
structures in terms of an evenly distrib
uted thickness reduction only, may 
not be correct in all aspsects. In particu
lar, maximum elongation at rupture 
may be influenced by an uneven 
thickness. This, in turn, may have an 
impact upxjn the behaviour in areas of 
stress concentration and in the capa
bility of the structure to accommodate 
impact energy. Further investigations 
are needed to validate or invalidate 
these preliminary findings.
0140200; 0140600
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Gespecialiseerd in het opspuiten/oplassen van slijt- en corrosievaste legeringen, 
o.a. Stellite op kleppen, klephuizen, schroefasbussen, plunjers, e.d.

Energieweg 6 - 2404 HE Alphen aan den Rijn. 
Telefoon 0172 - 43.16.21, fax: 0172 - 44.29.54.RIJDAM BV
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A G E N D A

N a t i o n a a l

Ronde Tafel conferenties voor de 
scheepsbouw. Kansen en kente
ringen in de Nederlandse 
scheepsbouwindustrie
24 febr. en 28 april
De Technische Universiteit Delft, afde
ling Maritieme Techniek, organiseert 
in haar cyclus 'Ronde Tafel conferen
ties voor de scheepsbouw' twee se
minars over de informatie- en com
municatietechnologie (ICT) in de 
scheepsbouw. De seminars beogen de 
bestaande toepassingen in de 
scheepsbouw en de 'state-of-the-art' 
in ICT tegen het licht te houden mid
dels presentaties en discussie. De se
minars vinden plaats op 24 februari 
1999 en op 28 april 1999 in zaal C van 
de faculteit Maritieme Techniek TU 
Delft, Mekelweg 2 te Delft, aanvang:
15.00 uur.

De seminars zijn bedoeld voor direc
teuren van scheepswerven, toeleve
ranciers, financiers, politici en verte
genwoordigers van de overheid.

Contact: Mevrouw A. Nieuwland- 
|obse, tel. 015.2783882.

Stichting Historisch Materiaal 
Radio Holland organiseert Reü
nie einde van de Scheepsradlote- 
I eg r af ie
13 maart

De Stichting Historisch Materiaal Ra- 
dio-Holland organiseert op zaterdag 
13 maart 1999, met de steun van Ra
dio Holland Marine B.V., een bijzonde
re bijeenkomst die verband houdt met 
het einde van de scheepradiotelegra- 
fie. Op 1 februari 1999 is het tijdperk 
van 'morse' op zee officieel ten einde. 
En daarmee wordt het beroep van ra- 
dio-officier historie.

In dit kader organiseert de Stichting 
een reunie van oud-radio- 
officieren/marconisten, die op de Ne
derlandse koopvaardij hebben geva
ren. De bijeenkomst wordt gehouden 
in de Rotterdam Cruise Terminal (de 
vroegere vertrekhal van de Holland 
Amerika lijn) aan de Wilhelminakade 
te Rotterdam.

De Stichting Historisch Materiaal Ra- 
dio-Holland, gesponsord door Radio 
Holland Marine B.V., heeft het initiatief 
genomen om deze marconisten van 
weleer nog een keer samen te bren
gen op zaterdag 13 maart 1999. Voor 
deelname aan de reünie kunnen oud- 
marconisten zich aanmelden bij:
Jan Schenk (0181.312807) of Bram 
Boutkan (0181.402037).

Contact: P.R.manager, MwA.A. Boers, 
tel: 010.4283387.

ISM/ISOtralnlng
23,24 en 25 maart I 999, Almelo 
De training is bedoeld voor diegenen 
die te maken hebben met een ma
nagementsysteem op basis van ISM 
en/of -ISO. Dit kunnen naast directeu
ren, veiligheidscoördinatoren en kapi- 
teineigenaren ook kapiteins, stuurlie
den en werktuigkundigen zijn.
Naast het opzetten, invoeren en on
derhouden van dergelijke systemen 
wordt in de training ook het ontstaan 
en de achtergrond toegelicht. Hier
door zijn deelnemers naderhand in 
staat om de inhoud van de ISM/ISO 
toe te passen in hun eigen praktijksitu
atie.
Contact: TOP (Training Organisatie 
Personeel) b.v. Dhr. F.|. de Nijs 
Tel: 079.3427433, 
fax: 079.3424581, 
telex: PSDN 317825 
E-mail: topadv@euronet.nl

Marine corrosion forum  1999
12th-14th april
Following the previous very successful 
forums held in Amsterdam, Malta and 
Edinburgh, The Nickel Development 
Institute and the Marine Corrosion 
Club, with the support of the Europe
an Federation of Corrosion and the In
ternational Chromium Development 
Association, are organising the fourth 
International Marine Corrosion Forum 
for April 1999 in Amsterdam, at the 
Amsterdam Hilton Hotel, The Nether
lands.
The forum will be of relevance to orga
nisations currently concerned with any 
aspect of marine corrosion. Areas co
vered will include: Offshore oil and gas 
production. Naval and commercial 
shipping, Engineering in the marine 
environment. Power generation and 
The science of marine corrosion.
The format is designed to allow the 
maximum exchange of experiences in 
this area of continuing industrial im
portance.
There will be a small exhibition for or
ganisations involved with the field of 
marine corrosion. Please indicate your 
interest on the reply form.
Please return the reply form to the Se
cretariat to ensure that you receive 
further details. Please indicate topics of 
interest to you!
Delegate fees have been held at 1997 
levels: £200 for early registration, ri
sing to £250 after 12th March 1999. 
Reply forms to be obtained from Schip 
en Werf De Zee.

Contact: Mrs R Evans, fax: +44.1527. 
585562, tel: +44.1527.584777) or 
post to The Nickel Development 
Institute, The Holloway, Alvechurch, 
Birmingham B48 7QB. UK 
E-mail:
NiDI-Birmingham-UK@nidi.org

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

Metdank aan het Maritiem Informatie 
Centrum

May

4-7 Singapore
IMDEX Asia 99, International 
m aritim e defence.
Contact: IMDEX Asia 99, UK, Alison 
Chesworth.
Tel:+44.181.9499222, 
fax: +44.181.9498186,
E-mail: imdexasia@spearhead.co.uk

11-12 London, UK 
Computers and ships from  ship 
design and build, through auto
m ation and m anagem ent and on  
to support, conference.
Contact: Institute of Marine Engineers, 
Anna Evripidou.
Tel:+44.171.4818493, 
fax:+44.171.4881854,
E-mail: ae@imare.org.uk

11-13 London, UK 
Cruise + Ferry 99.
Contact: BML Business Meetings Ltd., 
Ronald Sim.
Tel:+44.1923.776363, 
fax:+44.1923.777206,
E-mail: secretariat@bml.org.uk

13-16 Ancona, Italy
59th International Fishing Fair,
18th mariculture exhibition.
Contact: Ente Regionale Fiere.
Tel:+39.71.58971, 
fax:+39.71.5897213

18-21 Opatija, Croatia 
IM LA conference on m aritim e  
education and training -  PADECC 
and workshop on m aritim e eng- 
llsh -  W O M E 10, conference and 
workshop.
Contact: International Maritime Lectu
rers' Association, IMLA, Damir Zee, 
Faculty of Maritime Studies, Rijeka.
Fax:+385.51.336755, 
e-mail: zec@pfri.hr

21-22 Arlington, VA, USA 
ASNE day 1999
Contact: American Society of Naval 
Engineers, Sally Cook, 
tel: +1.703.8366727, 
fax:+1.703.8367491.

24-26 Lemnos, Greece
W a te r pollution 99, modelling,
measuring and prediction.
Contact: Wessex Institute of 
Technology, Clare Duggan.
Tel: +44.1703.293223, 
fax: +44.1703.292853,
E-mail: cduggan@wessex.ac.uk

26-28 Copenhagen, Denmark 
Oresund Link Dredging and re
clamation conference.
Contact: Organising Committee, 
Oresundsionsortiet.
Tel:+45.3341.6300,
Fax: +45.3341.6308,
E-mail: tunnel@oresundskonsortiet.dk

26-28 Lemnos, Greece 
Coastal engineering 99.
Contact: Wessex Institute of Technolo
gy, Clare Duggan.
Tel:+44.1703.293223, 
fax:+44.1703.292853,
E-mail: cduggan@wessex.ac.uk

30 May- 4 jun Brest, France 
Offshore and polar engineering  
ISOPE 99.
Contact: International Society of Offs
hore and Polar Engineers, 
prof. Jin S. Chung,
Tel: +3.303.2733673, 
fax:+1.303.4203760

June

1 -3 Genoa, Italy
The Term inal Operations Confe
rence and exhibition 1999 TO C
99.
Contact: HR Exhibitions Ltd.,
Helen Whalley.
Tel:+44.171.4535309, 
fax:+44.171.4535306,
E-mail:
helenwhalley@compuserve.com 

1 -4 Genoa, Italy
M onitoring and control of m ari
ne and harbour structures, inter
national conference.
Contact: BC Congressi, Gruppo
Prisma, Piazza Savonarola, 313,
16129 GENOVA, Italy.
E-mail: mcmhs@gruppoprisma.it
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■ Afsluiters
BAF bv
Kanaalstraat 7
4905 BH Oosterhout(N.B)
Tel. 0162-460840 
Fax 0162-458497

■ Audiovisuele Produkties
Westholland Video/Groep (WHVG)
Prins Hendrikstraat 33
6828 GN Arnhem
Tel. 026 - 3517591
Fax 026-4458440
Producent van trainings-, voorlich-
tings- en bedrijfsfilms

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

■ Communicatie & Navigatie 
apparatuur
Ships Radio Services B.V.
Adm. de Ruyterstraat 20,
3115 HB Rotterdam 
Tel. 010-4730288 
Fax 010-4731006 
E-mail:
van.der.tak.schiedam@accountnet.nl

■ Compressoren
Van Duivendijk & Overbeek 
Ophemertstraat 98 
3089 JE Rotterdam 
Tel. 010-4293955

■ Conditionering van kleppen en 
zittingen
Bos Smit's Repair B.V.
Sluisjesdijk 131, Rotterdam 
Tel. 010-2990870 
Fax 010-4950276

■ Dekwerktuigen en 
startluchtcompressoren
Van Eijle 
Postbus 129 
3130 AC Vlaardingen 
Tel. 010-2485630

■ Dieselmotoren onderhouds en 
reparatie apparatuur
Thofex BV 
Goudsesingel 65 
Rotterdam
Tel. 010-4120290, toestel 13 
Fax 010-4135469

FEBRUARI 1999 SCHIP*WERM»ZEE

■ Dakwerkzaamheden
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

■ Ingenieursbureau

INTERNATIONAL NAVAL RINO 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@Wordonline.nl

Multi Engeneering N V.
Frankrijklei 128A 
2000 Antwerpen (B)
Tel. 0032-3-2273051 
Fax 0032-3-2272731 
E-mail: Cristel.|anssen@codnet.be

■ ISM- Systemen,
-trainingen en manuals
Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 079 - 3427433
Fax 079-3424581
E-mail: topadv@euronet.nl

■ Luchtcompressoren
Ketting B.V.
Maxwellstraat 1 
1976 AD Ijmuiden 
Tel. 0255 - 535428 
Fax 0255-516446 
E-mail: info@kettingbv.nl

■ 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

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

■ Meet- en doseersystemen water
behandeling
Aquality
Postbus 74
3250 AB Stellendam
Tel. 0187-492541
Fax 0187-493179
E-mail: info@aquality-nl.net

■ Naval Architects Consulting 
Engineers
Groenendijk &t Soetermeer 
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 GD Rotterdam 
Tel. 010-4130852 
Fax 010 - 4130851

■ Ontzilting t.b.v. Drinkwater
BRIMASO 
Hartelstein 5 
2352 JT Leiderdorp 
Tel. 071 -5411618 
Fax 071 -5416104

■ Polyester Reparatie

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

■ Schadebeperking en Reconditio- 
nering
Taleon Marine
Bisschopsmolenstraat 175
4876 AL Etten-Leur
Tel. 076-5011009
Fax 076-5011858
E-mail: taleon_marine@wxs.nl

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

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

■ Schroefpompen
Leistritz Nederland 
Debussyfaan 2, 3862 GP Nijkerk 
Tel. 033 - 2460875 
Fax 033 - 2457025 
Contactpersoon: Ing. K.K. Verloop

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

Turboned Service BV 
Kreekweg 10 
3336 LL Zwijndrecht 
Tel. 078 - 6205252 
Fax 078-6123230 
E-mail: turboned@wxs.nl

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

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

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

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

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

D.G.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

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

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

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

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Reddingmaatschappij 
Haringkade 2, IJmuiden 
Tel. 0255-520501

KNVTS, Koninklijke Nederiandse 
Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied
Mathenesserlaan 185, Rotterdam 
Tel. 010-2410094 
Fax 010-2410095

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

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

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

Rotterdam Municipal 
Port Management 
Calvanistraat 15, Rotterdam 
Tel. 010 -4896911

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

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

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

■ Waardevolle adressen 
Scheepsfinanciering
NeSec Scheepsfinancieringen 
Koninginnegracht 60 
2514 AE Den Haag 
Tel. 070-3194747

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

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

[
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Bruinhof 16 Multi 49
CBRB 52 P&O Nedlloyd 39
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De Jong 36
Lloyd’s Register 34,

3-omslag

Het Centraal Bureau voor de 

Rijn- en Binnenvaart zoekt op 

korte termijn een

Secretaris Veiligheid en Milieu

De organisatie
Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart is de 

grootste werkgeversorganisatie in de Binnenvaart en 

behartigt de belangen van de leden op nationaal en 

internationaal niveau. Leden van deze organisatie zijn 

zowel grote als kleinere binnenvaartondernemingen 

uit alle marktsegmenten: tankvaart, droge lading- en 

duwvaart, containervaarten roll-on-roll-off vervoer, 
sleep- en bijzondere transporten en passagiersvervoer. 
Het werkterrein van het CBRB beslaat de vervoerspoli- 
tiek, economische zaken, sociale zaken, juridische 

aangelegenheden, milieu- en nautisch-technische za
ken, veiligheid en kwaliteitszorg.

De functie
De taken voor deze functionaris zijn veelomvattend en 

beslaan o.a. de Ledengroepen en het brede terrein van 

Veiligheid en Milieu voor de binnenvaart. Met name op 

het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen zal 
hij/zij deskundigheid moeten gaan inbrengen. Van de
ze expert wordt veel verwacht en dit zal tot uitdruk
king moeten komen in de relatie met internationale en 

nationale overheden en instanties, het bedrijfsleven 

en de leden van de eigen organisatie.

Het profiel
• een opleiding op tenminste HBO niveau met een 

technische achtergrond
• kennis van relevante regelgeving over gevaarlijke 

stoffen voor de binnenvaart gelden als extra aanbe
veling

• enige jaren werkervaring

• kennis van de sector binnenvaart strekt tot aanbeve
ling

• flexibel, creatief, overtuigend en analytisch
• naast het kunnen werken in teamverband, moet de 

functionaris in staat zijn om zelfstandig te kunnen 

functioneren als coördinator en begeleider

• goede kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse 

taal

Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie over de functie kunt u contact 
opnemen met de directeur, mr. A.N. Roos of met mr.

G. Mensink Secretaris Veiligheid en Milieu (010 - 411 

59 00). Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan het 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Postbus 

23133, 3001 KC ROTTERDAM.
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O ffshore certificatie

In d u strië le  inspectie

Lloyd's Register is een internationaal opererende organisatie met een wereldwijde 
reputatie op het gebied van classificatie en certificatie van producten, diensten, 
systemen, processen en complete installaties in de maritieme, de offshore en de 
landindustrie. Lloyd's Register is onafhankelijk van overheden, aandeelhouders en ande
re belanghebbenden. Met 300 kantoren in meer dan 110 landen kan Lloyd's Register 
haar klanten wereldwijd van dienst zijn.

In Nederland verricht Lloyd's Register technische inspecties, classificatie, certificatie en 
verschillende andere activiteiten op het gebied van kwaliteits-, veiligheids- en milieuzorg.

W ij zoeken voor ons kantoor te Rotterdam

senior ship surveyor nt/v
U bent een geschikte kandidaat voor deze functie wanneer u:

• een afgeronde opleiding scheepsbouwkunde heeft op universitair of HBO-niveau
• deskundig bent in het beoordelen van scheepsbouwkundige ontwerpen 

en rekenmodellen
• vertrouwd bent met (internationale regelgeving
• een brede kennis van de scheepsbouwindustrie heeft
• beschikt over management capaciteiten en doelgericht kunt handelen en optreden
• over een commerciële instelling en goede communicatieve vaardigheden beschikt
• de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift goed beheerst
• niet ouder bent dan 40/50 jaar

Na een gedegen en uitgebreide inwerkperiode wordt van u verwacht dat u in staat 
bent leiding te geven aan de afdeling beoordeling scheepsontwerpen.

Het salaris dat Lloyd's Register u biedt voor deze seniorpositie is afhankelijk van uw 
ervaring en opleiding, Deze zelfstandige baan, met afwisselend takenpakket, biedt 
mogelijkheden om u, afhankelijk van uw kwaliteiten en ambities, verder te ontplooien. 
Goede arbeidsvoorwaarden.

Wij verzoeken u uw sollicitatie met uitgebreid CV, vergezeld van recente pasfoto, 
binnen 14 dagen te zenden aan:

Lloyd's Register, 
afd. personeelszaken, 
t.a.v. mevr. M. van den Corput, 
postbus 701,
3000 AS Rotterdam.

Een psychologisch onderzoek 
kan deel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure.

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



Solutions for
successful shipping

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

WÂRTSILÀ NSD
CORPORATION

Formed by the merger of Wartsila Diesel and New Sulzer Diesel.


