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Lowland International is een projectbureau en 
specialist in personeels- en crewmanagement 

voor o.a scheepvaart en off-shore.

Personeel

Lowland International heeft 
voor korte en lange periodes 
plaatsingsmogelijkheden voor:

Opdrachtgevers

Wanneer u denkt aan 
flexibele arbeidsrelaties of 
tijdelijke alternatieven zoals:

Stuurlieden
S1,  S2,  S3.  s k  +  A

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

Maritiem officieren

Personeel
v o o r  alle  so o rte n  s c h e p e n  
en o v e rig e  m a ritie m e  p ro je cte n

dan bent u bij 
Lowland International 
aan het juiste adres.

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

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

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

Lowland International 
Amsterdam-Schiphol Office, 

Parklaan 85 te Hoofddorp

Internet: http://www.lowland.com  
em ail: info@lowland.com
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Alarmbellen rinkelen

dollars om te wisselen in wons die te
gen een hoge rente (circa 18%) wer
den uitgezet. Het vervolgens ingetre
den, gedeeltelijke herstel van de won 
leverde naast de rente aanzienlijke win
sten op bij het herconverteren in dol
lars.

Wat doen we eraan?
Ongetwijfeld zal niemand in twijfel 
trekken dat de problemen op de 
scheepsbouwmarkt vooral een gevolg 
zijn van de enorme expansie van de Ko
reaanse werven, daartoe door de over
heid in staat gesteld door niet-commer- 
ciële financiering van zowel de 
investeringen als van de aan te trekken 
nieuwbouworders. Maar, wat kunnen 
we eraan doen?
CESA heeft nu enkele wensen op een 
rijtje gezet. Allereerst verlangen de wer
ven van de EU er bij het IMF op aan te 
dringen beter op te letten dat overhe
den de verleende hulp niet misbruiken 
voor het ondersteunen van industrieën 
met een belangrijk aandeel in de we
reldmarkt, zoals de scheepsbouw in Ko
rea. Verder dienen de besprekingen 
over een hernieuwd, internationaal 
scheepsbouwakkoord weer opgevat te 
worden, waarbij - naast Japan, Korea, 
de EU, Noorwegen en de VS - ook Po
len en China betrokken dienen te zijn. 
Er zou een gedragscode moeten ko
men die meer dan de niet-ingegane 
OECD-overeenkomst regels geeft over 
indirecte steun en capaciteitsbeperking 
met daarnaast een effectief toezicht op 
het nakomen van de afspraken. Zo zou 
herstructurering met overheidshulp ge
koppeld dienen te worden aan inkrim
ping van de capaciteit, zoals de EU 
reeds verlangt. Een probleem daarbij 
zal waarschijnlijk zijn dat enkele EU-lan- 
den evenmin brandschoon zijn. De Eu
ropese Commissie onderzoekt immers 
of de steun aan enkele Spaanse, Franse 
en Duitse werven niet verder is gegaan 
dan toegestaan. Terwijl in ons land 
Verolme Heusden failliet kon gaan, 
doet de Franse regering wanhopige en 
kostbare pogingen het leven van de, 
eveneens failliete werf in Le Havre te 
rekken. In voormalig Oost-Duitsland 
blijken, na het misbruik door Bremer- 
Vulkan van de verleende steun, enkele 
herbouwde werven nu een te hoge ca
paciteit te hebben. In Spanje zou de re

in de droge-bulkvaart dreigen de eerste 
reders, met name die met dure 'junk 
bonds', ter ziele te gaan. Enkele reders 
in de gas- en koelvaart hebben reeds 
gemeld in 1998 met verlies te hebben 
gevaren. In de offshore annonceren 
steeds meer oliebedrijven een verdere 
afname van de uitgaven voor exploratie 
en ontwikkeling als gevolg van de lage 
olieprijs. Dat zal niet alleen verminderde 
vraag betekenen naar offshore-vaartui- 
gen, maar ook voor de zware-lading- 
vaart. De Europese scheepsbouwers lui
den eveneens de noodklok. CESA, het 
comité van EU-scheepbouwersvereni- 
gingen, wil op korte termijn Brussel 
nieuwe voorstellen aanbieden om de 
agressieve en unfaire concurrentie van 
buitenlandse werven, vooral die in 
Zuid-Korea, tegen te gaan. Bovendien 
verlangt CESA dat de Europese Com
missie nagaat of de voorgestelde rege
lingen voor wervensteun vanaf 2001

wel voldoende zijn in het 
licht van de offensieve Kore
aanse scheepsbouwpolitiek. 
Reeds enkele maanden age
ren de Europese werven te
gen de steun van US$58 
miljard die het IMF aan Ko
rea verleende om het land 
in staat te stellen de ernsti
ge, de wereldeconomie be
dreigende crisis te keren. 
EU-commissaris Bange- 
mann sloot zich aan bij de 
klacht dat deze steun ge
bruikt is om de werven de 
hand boven het hoofd te 
houden, onder andere door 
het staatsbedrijf Eximbank 
of Korea toe te staan 
terugbetalingsgaranties te 
verlenen aan reders die in 
Korea orders plaatsten. Het 
is evenwel moeilijk te bewij
zen dat het IMF daarbij een 
rol van betekenis heeft ver
vuld. Bovendien bestreed 
de regering van de Verenig
de Staten dat IMF-geld was 
gebruikt voor financiële 
hulp aan grote industrieën, 
waaronder de scheeps
bouw. Wel staat vast dat ga
ranties, zoals verstrekt door 
de Koreaanse regering, een 
belangrijke factor waren bij 

het aantrekken van nieuwe scheeps- 
bouworders. Weliswaar streeft de over
heid naar een herstructurering van de 
grote 'chaebols', wat ook al ten dele ge
beurt, maar zij doet dit met zijden 
handschoenen opdat er geen grote 
ontslaggolven ontstaan.

CESA krabbelde in een persbericht van 
15 januari 1999 dan ook enigszins te
rug van haar kritiek op het IMF. Wel 
blijft zij claimen dat de Europese 
scheepsbouwers de rekening krijgen te 
betalen voor het herstel van de Kore
aanse scheepsbouw. De lage prijzen in 
Korea zijn immers niet een gevolg van 
een verbeterde productiviteit, maar van 
externe factoren waaronder overheids
steun en de aanzienlijk waardedaling 
van de won met mede daardoor lagere 
arbeidskosten. Volgens Lloyd's List pro
fiteerden bovendien enkele werven van 
de valuta-onrust door vooruitbetaalde
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gering meer uitgeven aan herstructure
ring dan is afgesproken met Brussel. 
Een zwak punt in CESA's betoog blijft 
bovendien dat de Europese werven 
niét, zoals de Nederlandse scheeps
bouw wèl deed, ondubbelzinnig heb
ben verklaard dat alle EU-steun kan ver
dwijnen, zodra er een effectief 
internationaal verdrag is ingevoerd.

Een geheel ander verlangen van CESA is 
meer indirecte steun aan de EU-werven 
door het de reders moeilijker te maken 
buiten de EU schepen te bestellen. 
CESA realiseert zich evenwel dat het po
litiek onhaalbaar is te vragen de Europe
se kustvaart te reserveren voor in Euro
pa gebouwde schepen. Weliswaar is er 
een tendens EU-regels te formuleren 
voor schepen in de EU-vaart, zoals het 
voorstel veerboten te verplichten be
manningen uit de EU te gebruiken, 
maar dergelijke ideeën hebben waar
schijnlijk nog een lange weg te gaan. 
Het voorstel opent immers de deur 
overeenkomstige regels te overwegen 
voor de offshore en de kustvaart tegen 
alle internationale afspraken in.
Wel is te begrijpen dat de scheepsbou
wers gaarne zouden zien dat fiscale en 
financiële steun aan reders bij het be
stellen van schepen wordt gekoppeld 
aan de eis die schepen te laten bouwen 
bij een EU-werf. Zo wijst CESA erop dat 
de japanners en Koreanen zelden of 
nooit schepen in het buitenland bestel
len. Niet duidelijk is evenwel of dit ge
beurt omdat hun werven de goed
koopste offertes kunnen maken of dat 
er ook sprake is van overheidssteun aan 
reders mits die hun opdrachten verle
nen aan nationale werven. Wel heeft de 
Chinese regering onlangs besloten dat 
Chinese reders uitsluitend nationaal 
dienen te bestellen ter ondersteuning

van de scheepsbouw die 
eveneens gebukt gaat onder 
de Koreaanse concurrentie. 
Onze scheepsbouwers kun
nen uiteraard redeneren dat 
het onredelijk is dat de reders 
dubbel profiteren van alle ver
leende steun. Eerst door het 
nationale regime voor lasten
verlichting bij nieuwbouwor- 
ders en vervolgens door de la
ge nieuwbouwprijzen die 
mogelijk zijn door de over
heidssteun aan Aziatische wer
ven.

Er is geen eenvoudige oplos
sing
CESA realiseert zich dat het 
niet eenvoudig zal zijn met re
alistische voorstellen te ko
men. Daarom wil het comité 
eerst met Brussel overleggen 
wat wel en wat niet kan. Bij de 

koppeling van scheepvaartsteun aan 
bestellen in de EU, kan het bijvoorbeeld 
voor de reders belangrijk worden te on
derzoeken of een schip besteld moet 
worden onder het nationale regime 
mèt steun of onder buitenlandse vlag 
zónder steun. Dat staat weer haaks op 
het beleid een aantrekkelijk scheep- 
vaartregime binnen de EU te bieden, 
Hoe moeilijk dergelijke zaken liggen, 
blijkt ook bij de staalindustrie. In de Ver
enigde Staten zijn de staalimporten in 
de eerste tien maanden van 1998 ten 
opzichte van dezelfde periode in 1997 
met 30% toegenomen tot 34,6 mln 
ton. De EU blijft de grootste leverancier, 
maar de export nam met vijf percent af 
tot 6 mln ton. De meeste winst boekten 
Japan, Rusland en Korea. De Ameri
kaanse industrie roept dan ook luidkeels 
om bescherming tegen het 'dumpen' 
van staal door deze landen. Maar het 
zal moeilijk zijn dumping door Korea te 
bewijzen. Pohang Iron and Steel (Pos
co), de grootste Koreaanse staalfabriek, 
zag namelijk de netto winst in 1998 
toenemen met 54% tot 1,12 miljard 
won (US$952 mln). |e kan daar dus al
leen dumping aantonen, indien zeer 
hoge binnenlandse prijzen het mogelijk 
hebben gemaakt tegen verlies te expor
teren of omdat overheidssubsidies de 
exportprijzen laag konden houden. 
Posco zelf zegt dat de hoge winst een 
uitvloeisel is van de lage waarde van de 
won. Omdat die weer aantrekt, ver
wacht het bedrijf dit jaar een lagere 
winst en wil, daarop vooruitlopend, de 
productie verlagen van 25,3 tot 24,3 
mln ton.
De Chinese overheid zou eveneens 
hebben besloten de staalproductie 
(114 mln ton in 1998) aanzienlijk terug 
te draaien om de winstgevendheid te 
verhogen. Daarnaast wil China de staal-

import terugbrengen van 10%  tot 8% . 
Tevens zou er een verbod komen op 
het bouwen van nieuwe staalfabrieken 
en het heropenen van fabrieken in de 
mottenballen. In |apan nam de staal
productie in 1998, ondanks de meer 
dan verdubbelde export naar de VS, 
met 11 mln ton af tot 93,5 mln ton als 
gevolg van de zwakke binnenlandse 
vraag. Voor 1999 wordt een verdere af
name tot 91 mln ton verwacht. Inmid
dels is er sprake van een herstructure
ring van de |apanse staalindustrie, in 
het bijzonder bij de elektrostaalbedrij- 
ven.

Al deze publiciteit kan natuurlijk be
doeld zijn de VS ervan te weerhouden 
de import te beperken, zoals verlangd 
door de staalindustrie, die daarbij de 
steun ontvangt van haar werknemers. 
Misschien zouden de EU-werven samen 
met de vakbonden een grote mars naar 
Brussel moeten organiseren om hun 
bezwaren tegen de Koreaanse concur
rentie duidelijk te onderstrepen. Indien 
Brussel vervolgens, evenals de Ameri
kaanse regering doet bij de staalproble- 
men, dreigende geluiden laat weerklin
ken, komt er misschien opeens het 
bericht dat de Koreaanse scheepsbouw 
'vrijwillig' heeft besloten de productie te 
beperken om de winstgevendheid te 
verbeteren. Een droomscenario? Wel
licht, maar de VS bewijzen keer op keer 
dat het mogelijk is onwillige landen in 
het gareel te krijgen door een flinke stok 
achter de deur te houden.
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O p d r a c h t e n

Van der Giessen-de Noord bouwt 

tweede veerboot voor Strintris

Van der Giessen-de Noord heeft van 
de Griekse rederij Strintzis opdracht 
gekregen voor de bouw van een twee
de veerboot, die gelijk wordt aan het 
vorig jaar bestelde schip, zie SWZ 9- 
98, blz. 5. Het tweede schip krijgt 
bouwnummer 978 en moet in de zo
mer van 2000 worden opgeleverd.

Breko bouwt vierde chemicaliën- 

tanker voor Clearwater Group

Na de Clearwater (SWZ 7/8-95, blz 6), 
de Crystalwater (SWZ 9-97, blz. 6) en 
de Coralwater (SWZ 11 -98, blz. 6) 
gaat Breko in Papendrecht nu een 
vierde chemicaliëntanker voor de
Clearwater Group bouwen.
Het schip, bouwnummer 9801, krijgt 
als afmetingen:
Lengte o.a. 91,25 m.
Breedte mal 12,00 m.
Holte 6,80 m.
Diepgang 5,00 m.
Draagvermogen 3500 t.
Het schip krijgt tien gecoate lading- 
tanks en twee sloptanks; de totale 
tankinhoud wordt circa 3500 m'.
Een achtcilinder ABC dieselmotor van 
1750 kW geeft het schip een dienst
snelheid van 12,5 kn.
Lloyd's Register zal het schip klasseren. 
De oplevering is voorzien voor het 
voorjaar van 2000.

Zwitserse order voor De Merwede

Voor de Zwitserse rederij Viking River 
Cruises gaat De Merwede een passa
giersschip voor de vaart op de Rijn en 
de Donau bouwen.
De afmetingen worden:
Lengte o.a. 110,00 m.
Lengte 1.1. 105,50 m.
Breedte o.a. 11,40 m.
Holte 2,75 m.
Diepgang 1,50 m.
Het schip krijgt accommodatie voor 
158 passagiers. Twee dieselmotoren 
van ieder 790 kW geven het een 
dienstsnelheid van 12 kn.

Het schip wordt gebouwd onder 
bouwnummer 677 en moet de ko
mende zomer worden opgeleverd.

Bodewes Binnenvaart bouwt che- 

micaliëntanker

Bodewes Binnenvaart in Millingen a/d 
Rijn gaat in opdracht van Rederij Wij- 
gula te Druten een binnenvaartchemi- 
caliëntanker, ADNR type N-gesloten, 
bouwen. Het schip, bouwnummer 
872, krijgt als afmetingen:
Lengte o.a. 86,00 m.
Breedte o.a. 11,45 m.
Holte 4,25 m.
Diepgang 3,25 m.
Laadvermogen circa 2000 t. 
Het schip wordt voorzien van drie los
se, roestvrij stalen tanks met een totale 
inhoud van 1900 m3. De hoofdmotor 
krijgt een vermogen van 1000 kW.
De oplevering moet in het eerste 
kwartaal van 2000 plaatsvinden.

Rederij Waterweg bestelt cata

maran

Rederij Waterweg te Workum heeft bij 
Machinefabriek Luyt in Den Oever een 
catamaran besteld, die wereldwijd in
gezet zal worden voor survey werk
zaamheden (ook op volle zee) en voor 
passagiersvervoer in kustwateren. In 
het laatste geval is de capaciteit 36 
passagiers.
Het ontwerp is gemaakt door Allship 
Marine Projects in Berkhout.
Het schip wordt geheel van alumini
um gebouwd en krijgt een lengte van 
21 m, een breedte van 6,70 m en een 
diepgang van 1,15 m.
Twee DDC MTU dieselmotoren, type 
12VM2000, van ieder 809 kW bij 
1900 tpm, drijven de in tunnels draai
ende schroeven aan en geven het 
schip, afhankelijk van de belading, een 
snelheid van 25 tot 30 kn.
Aan boord komen verblijven voor een 
vaste bemanning van vier man.
Het schip zal door Bureau Veritas wor
den geklasseerd en voldoet aan de 
HSC Code, categorie A.
De oplevering is gepland voor augus
tus van dit jaar. Het schip komt dan 
onder Nederlandse vlag in de vaart.

Kotteropdrachten voor Van der 

Werff & Visser

Voor de Belgische rederij De Toekomst 
gaat Van der Werff & Visser te Irnsum 
een kotter bouwen, bouwnummer 
314, met als afmetingen L o.a. x B mal 
x H = 23,00 x 6,20 x 2,70 m. Er wordt 
een dieselmotor van 220 kW (300 PK) 
in het schip geïnstalleerd. De opleve
ring moet in het laatste kwartaal van 
dit jaar plaatsvinden.

Eveneens voor oplevering dit jaar heeft 
de werf een kottercasco geboekt, 
bouwnummer 315, met als afmetin
gen L o.a. x B mal x H = 24,00 x 6,80 x 
3,40 m.

Veerhaven bestelt duwbakken bij 

DeBiesbosch

Rederij Veerhaven te Brielle heeft bij 
Scheepswerf en Machinefabriek De 
Biesbosch Dordrecht vijf standaard 
duwbakken besteld. De bakken meten 
76,50 x 11,40 m en hebben een laad
vermogen van 2880 t. Zij worden ge
bouwd onder de bouwnummers 890 
t/m 894, aansluitend op een serie van 
negen zelfde bakken die de rederij eer
der bij De Biesbosch bestelde.

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

Dolfijn Veerhaven IX

Bij De Biesbosch Dordrecht is op 12 
december de duwboot Dolfijn Veerha
ven IX, bouwnummer 880, gedoopt

en te water gelaten. De boot is in aan
bouw voor Veerhaven B.V. te Brielle. 
De Dolfijn is een zusterschip van de 
Nijlpaard Veerhaven VIII die eerder 
door de werf werd gebouwd, zie SWZ 
5-97, blz. 46.

Lange Wapper

Bij Scheepswerf De Merwede is op 29 
januari de sleephopperzuiger Lange 
Wapper, bouwnummer 676, van de 
helling gegleden.
Het schip wordt gebouwd voor de 
Belgische DEME-groep (Baggerwer- 
ken De Cloedt in Oostende en Dred- 
ging International in Zwijndrecht bij 
Antwerpen).
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 129,80 m.
Lengte 1.1. 122,10 m.
Breedte mal 26,80 m.
Holte 10,80 m.
Diepgang (int. vrijboord) 7,85 m. 
Diepgang (baggermerk) 9,45 m. 
De hopperinhoud is 13.700 m3. De 
zuigbuis heeft een diameter van 1200 
mm en is geschikt voor baggerdiepten 
van 27,50/41,00/50,00 m.
De beide hoofdmotoren hebben elk 
een vermogen van 5760 kW en geven 
het schip een snelheid van 14,2 kn.
De accommodatie op het voorschip 
biedt ruimte aan 32 opvarenden.
De oplevering zal in principe eind mei 
in Antwerpen plaatsvinden.

Flintereems

Ferus Smit heeft op 30 januari het 
multipurpose vrachtschip Flintereems, 
bouwnummer 319, te water gelaten. 
Het schip wordt gebouwd voor Rede
rij Flinter in Groningen en zal door Wa
genborg worden gemanaged.
Evenals de Namai (SWZ 8-98, blz. 6) is 
de Flintereems een verbrede versie van 
de eerder door Ferus Smit gebouwde 
Flinterzee en Flinterhaven (SWZ 10- 
97, blz. 46). Ten opzichte van de Na
mai zijn de langsschotten van de rui
men iets verder naar buiten geplaatst 
waardoor de ruiminhoud is toegeno
men.
De oplevering van de Flintereems is 
voor deze maand gepland.

VEERHAVEN I X

De catamaran voor Rederij Waterweg.
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De Multi Cot IS06 jannick Musing (foto: Van der Kloet).

De Keteldijk is een zusterschip van de Waaldijk (foto: Aerophoto Eelde).

De Rotor Tug RT Innovation.

Zijaanzicht van de nieuwe veerboten voor P&O North Sea Ferries.

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

P&O North Sea Ferries bestelt in 

Italië

Voor de route Rotterdam-Hull heeft 
P&O North Sea Ferries bij de Italiaanse 
Marghera werf van Fincantieri twee 
cruiseferries besteld, die met 60.600 
CT in hun soort de grootste ter wereld 
zullen zijn.
De schepen krijgen een lengte van 
215 m, een breedte van 31,5 m en 
een diepgang van 6,0 m. De dienst
snelheid wordt 22 kn, waarvoor een 
vermogen van 37.800 kW wordt geïn
stalleerd.
De vervoerscapaciteit is 1360 passa
giers, 250 personenauto's en circa 400 
vrachteenheden van 12 m; dit komt 
overeen met een draagvermogen van 
88501.
Voor de passagiers zijn 546 hutten be
schikbaar, alsmede diverse restaurants 
en salons, waaronder Wine Bar, Irish 
Pub, Cyber Café (waar surfen op Inter

Kotug neemt Rotortugs in gebruik

De Rotterdamse havensleepdienst 
Kotug heeft in januari twee nieuwe 
boten in dienst gesteld: de RT Innova
tion en RT Pioneer, in februari gevolgd 
door de RT Spirit. De boten zijn, naar 
een eigen ontwerp van Kotug, in 
Spanje gebouwd. Daar is ook het cas
co van de vierde boot gebouwd, de 
RT Magic, die momenteel bij Padmos 
in Stellendam wordt afgebouwd. De 
oplevering van dat schip wordt om
streeks het einde van deze maand ver
wacht.
De eerste boten zijn ingezet in Bre
merhaven, waar Kotug sinds het begin 
van dit jaar met succes actief is.
Het nieuwe ontwerp, aangeduid als

net mogelijk is), de twee verdiepingen 
hoge Sunset Show Lounge voor live 
entertainment en op het topdek de 
Sky Lounge. Verder zijn er twee bio
scopen (tevens geschikt voor confe
renties), een business centre met ver- 
gaderfaciliteiten en uiteraard diverse 
winkels.
Voor personenauto's is een apart, spe
ciaal ontworpen dek beschikbaar, dat 
via een toegang in de zijde bereikbaar
Is.
Voor het vrachtverkeer, dat via de ach
terklep aan boord komt, zijn drie 
vrachldekken beschikbaar, met een 
totale opstellengte van 4900 m. Daar
van is 1500 m geschikt voor circa 125 
vrachteenheden met twee hoog gela
den containers.
De bemanning zal 136 personen tel
len.
De schepen worden voorzien van sta- 
bilatoren.
De oplevering is voorzien voor april 
resp. december 2001.

Rotor Tug, onderscheidt zich van an
dere sleepboten doordat het van drie 
roerpropellers is voorzien: twee naast 
elkaar op ongeveer een derde van de 
lengte van voren (als bij tractor tugs), 
de derde verder naar achter op hart 
schip. Dit resulteert in een uitstekende 
manoeuvreerbaarheid en een gunsti
ge verdeling van de stuwkracht. Elke 
roerpropeller wordt aangedreven 
door een dieselmotor van 1485 kW. 
Daarmee wordt een paaltrek van 75 t 
behaald.
De boten meten ongeveer 31 x 12 m . 
Een uitvoerige bespreking van deze 
schepen hopen wij in een later num
mer te plaatsen.

Vlistboig

Op 5 februari is bij Bodewes Scheeps
werf Volharding Foxhol de 9000 tdw 
multipurpose containercarrier Vlist- 
borg, bouwnummer 332, te water ge
laten. Het schip wordt voor Wagen
borg Shipping gebouwd en is het der
de van dit type. De Vechtborg was het 
eerste van deze serie die in totaal vijf 
stuks telt; zie SWZ 12-98, blz. 24.
De oplevering van de Vlistborg is om
streeks het einde van deze maand.

Sea Spider

De Hoop Lobith heeft op 6 februari de 
kabellegger Sea Spider, bouwnummer 
373, te water gelaten. Het schip is be
stemd voor Van der Stoel Shipping te 
Haren. De oplevering was gepland 
voor 1 maart j.l. In een volgend num
mer hopen wij een beschrijving van 
het schip op te nemen. Voor enkele 
vooriopige gegevens, zie SWZ 11-98, 
blz. 5.

Waaldijk

Op de binnendijkse werf van Niestern 
Sander vond op 13 februari de tewa
terlating plaats van het containérfee- 
derschip Waaldijk, bouwnummer 811. 
Het schip is na de Keteldijk de tweede 
Conofeeder 300 die de werf voor Na-

vigia Shipping B.V. te Delfzijl bouwt. 
De oplevering van de Waaldijk is voor 
deze maand gepland.
De Conofeeder 300 is beschreven in 
SWZ 5-98, blz. 40, (de Ijsseldijk).

Jannick Miising

Damen Shipyards Hardinxveld heeft 
op 5 februari het werkschip jannick 
Müsing, bouwnummer 2039, opgele
verd aan aannemingsbedrijf Anton 
Müsing in West Duitsland. Het vaar
tuig, een Multi Cat 1506, meet L o.a. x 
B o.a. x H = 15,50 x 6,06 x 2,25 m.
De uitrusting omvat een Effer dek- 
kraan van 20 tm, een Imatrans lier met 
een trekkracht van 15 t en een Mam- 
paey sleephaak, SW L151.
Twee Caterpillar dieselmotoren, type 
3406, van ieder 224 kW bij 1800 tpm, 
leverden op de proeftocht een snel
heid van 8,55 kn en 7,61 paaltrek. 
Verder is een hulpset geïnstalleerd, be
staande uit een Perkins dieselmotor 
van 40 kW en een Stamford generator 
van 50 kVA.
Het stuurhuis is flexibel opgesteld op 
rubber ondersteuningen, met als re
sultaat een laag geluidniveau in het 
stuurhuis: 68 dBA.
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Er zijn meer intell igente communicatiesystemen op zee

ï ? ■ ■■■■■ ■
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SYSTEM 4000 GMDSS

m o r e

I

De tijden van reusachtige 
radiostations aan boord 

van schepen liggen achter ons.
“Hoe groter, hoe mooier" gaat 
lang niet altijd op, en zeker a!s het 
apparatuur betreft. Door de toch vaak 
beperkte ruimte aan boord, draait alles 
om compactheid.

Met de introductie van het nieuwe, 
innoverende en compacte System 4000 
GMDSS heeft fabrikant Sailor een nieuwe 
standaard gezet voor formaat, prestatie 
en prijs op de GMDSS markt.

Vertrouwde kwaliteit met een nieuw 
gezicht. Met het Sailor System 4000 
aan boord voldoet u niet alleen aan 
GMDSS communicatie eisen, u heeft 
ook geïnvesteerd in veiligheid en 
efficiency; kortom: u heeft geïnvesteerd 
in de toekomst.

I adio Holland Marine, een vertrouwde 
kiiaam in de maritieme markt.

investeert in de nieuwste 
elekt ro n ische ontw ikkel i ngen 
en productinnovaties.

Sailor is daarin uniek, sterk en 
betrouwbaar. Daarom is Radio Holland 
distributeur van Sailor apparatuur.
Als u kiest voor producten van Sailor, 
kiest u voor meer dan de producten 
alleen. U kiest voor veiligheid en 
vertrouwen. En voor de technische 
expertise en vakbekwame service van 
Radio Holland!

SAIT RadioHoHa,
M arine

SAM EN BEREIKEN WE ALLES

Delfzijl
Zijlvest 12. 9936 GZ Delfzijl 
Tel. (0596) 63 39 99 
Fax (0596) 61 79 95

IJmuiden
Trawlerkade 98, 1976 CC IJmuiden 
Tel. (0255) 54 58 00 
Fax (0255) 51 53 03

Rotterdam
Fekhoutstraat 2. 3087 AB Rotterdam 
Tel.(010)42833 44 
Fax (010) 428 14 98

Vlissingen
Stationsplein 11, 4382 NN Vlissingen 
Tel. (0118) 47 1655 
Fax (0118) 47 23 72



Nieuwste las- en stroom- 
aggregaten van Mosa
Van oudsher geniet Van Rossum Tech
niek landelijke bekendheid als impor
teur van dieselmotoren, pompen en 
aggregaten. De Italiaanse fabrikant 
MOSA zet al jaren de toon in Europa 
als het gaat om praktijkgerichte, 
compacte, breed-inzetbare en fluister- 
stille las/stroomaggregaten.
De Nederlandse pijpleidingbouw 
heeft het topmodel TS 2x400 reeds ja
ren in gebruik. Deze speciaal voor 
fleetwelding (cellulose-lassen) ontwik
kelde machine levert op twee lasuit- 
gangen maar liefst 400 A, zodat in de 
praktijk twee lassers op één machine 
kunnen werken. Bijkomende voorde
len zijn het grote hulpstroomvermo- 
gen (400, 230 & 110 V) en het zeer la
ge geluidsniveau. De ompoolschake- 
laar biedt de lassers de keuze om via 
de afstandsbediening over de + of - te 
lassen, hetgeen in het veld veel gemak 
en tijdwinst oplevert.
Het nieuwste model dual-pipeliner 
met Perkins 4 cilinder diesel was nu te 
zien op de INFRATECH; hoofdkenmer

ken zijn 2x400A lasstroom, 20 kVA 
100% hulpstroom, gewicht 1250 kg, 
geluidsniveau 68 dBA.
De onlangs vernieuwde 350 A lasdie- 
sel was reeds absoluut de meest stille 
in haar klasse en heeft nu vanwege de 
vele vragen uit de praktijk een om- 
poolschakelaar als optie.
Contact: voor meer info of een vrijblij
vende demo belt u met Van Rossum 
Techniek Papendrecht, 
tel. 078-6151144.

Moore Process Control systems

Geheel in lijn met de belofte van 
Moore Process Automation Solutions 
om geheel open, op standaards geba
seerde geïntegreerde procesbestu
ringssystemen te leveren, introduceert 
Moore een nieuwe Open Application

Server voor haar APACS+ systemen. 
De server kan applicaties draaien van 
Moore, eindgebruikers en andere 
third-parties op het APACS+ procesbe
sturingssysteem, waarbij gewoon ge
bruik gemaakt wordt van standaard 
software ontwikkelingsgereedschap. 
De Open Application Server, die 
wordt geleverd met standaard soft
ware ontwïkkelgereedschap en talen 
zoals C + + en Visual Basic, plus bestu- 
ringsstrategie-, configuratie- en simu- 
latie-tools, heeft de mogelijkheid 
klantspecifieke functieblokken te ma
ken voor direct gebruik in de configu- 
ratiesoftware van het systeem.
Deze tools maken het toevoegen van 
diverse software applicaties in het 
APACS+ procesbesturingssysteem mo
gelijk, zoals geavanceerde procesbe
sturingsprogramma's voor uitgebrei
de applicatie-specifieke oplossingen 
van andere merken en door gebrui
kers ontwikkelde, geavanceerde algo
ritmen.
Gebruik van de configuratiesoftware 
vereenvoudigt de systeemconfigura
tie, omdat slechts één tooi nodig is om

zowel de besturingsstrategie als de 
door de gebruiker ontwikkelde appli
caties en functieblokken te integreren. 
Moore Process Automation Solutions 
is wereldwijd toonaangevend in be
wezen innovatieve oplossingen voor 
procesbesturing en proces meet-en re
geltechniek. De besturingssystemen, 
meetapparatuur en componenten van 
Moore helpen de fabrieksveiligheid en 
produktiviteit te verbeteren om de tijd 
te reduceren om een produkt op de 
markt te brengen, alsmede ter verbe
tering van de produktkwaliteit.
Moore systemen, apparatuur en com
ponenten worden toegepast in de vol
gende branches: (petroXhemie, far
macie, olie en gas, raffinaderijen, ener
gieopwekking en -distributie, pulp en 
papier.
Moore Process Automation Solutions

is de werknaam voor Moore Products 
Co. (aan de New York Stock Exchange 
genoteerd als MORP), dat werd opge
richt in 1940 en zich vanaf dat mo
ment heeft gericht op procesbestu
ring. Wereldwijd heeft Moore 120 ver
koop- en service-steunpunten. De 
jaaromzet is gegroeid naar ƒ  320 mil
joen.

Voor meer informatie en documenta
tie:
Moore Process Automation Solutioms, 
Wagenmakerstraat 3,
2984 BD Ridderkerk, NL 
Ing. Adrian M. de Bruijn 
Tel: 0180.461111, fax: 0180.461132, 
E-mail: AdB@MooreProducts.com, 
Web Site: www.MooreProducts.com

Nieuwe super dompelpompen 
van Jabsco

jabsco heeft haar dompellenspompen 
programma geheel opnieuw ontwik
keld. Vijf nieuwe modellen zijn tech
nisch geheel verbeterd voor langere 
levensduur, hogere capaciteit en ge
garandeerd droogloopvermogen, al
les tegen een lagere prijs.
Elk van de vijf pompen werd ontwor
pen om te voldoen aan specifieke ei
sen die gesteld worden door vaartui
gen, van open ski-boten en weeken
ders tot grote jachten en motorkrui
sers. Capaciteit bij open persleiding 
loopt van 1700 liter per uur voor klei
ne boten, tot 13500 liter per uur voor 
pompen in grote vaartuigen.
Alle zijn compact gefabriceerd uit cor- 
rosievrije materialen met een laag 
stroomverbruik zodat zij de accu's niet 
te zwaar belasten. Zij hebben alle vol
ledige ISO en CE goedkeuring. 
Tezelfdertijd heeft jabsco een nieuwe 
vlotterschakelaar uitgebracht, geschikt 
voor bedienen van elke mogelijke 
elektrische lenspomp of alarm. Hij kan 
automatisch aansluit schakelen en is 
ontworpen om korte aansluit cycli te 
verhinderen. Facultatief kan een scha-

kelaardeksel meegeleverd worden om 
te voorkomen dat de eenheid door 
drijvende rommel vastgeklemd raakt.

Contact: |absco, Bingley Road, Hod- 
desdon, Hertfordshire, EN1 1 OBU, 
England.
Fax:+44.1992.467132, 
tel: +44.1992.450145,
Internet: http://www.jabsco.com.

ChartCo Service Licensed by Uni

ted Kingdom Hydrographic Office

The United Kingdom Hydrographic 
Office (UKHO) has awarded ChartCo 
Ltd a licence to broadcast Admiralty 
Notices to Mariners, Blocks and Tra
cings in a digital form, for the ma
nagement and correction of Admiralty 
paper charts. This follows the UKHO's 
evaluation of ChartCo's service and 
positive feedback from mariners tria-

ling the system aboard vessels.
The ChartCo broadcast service, which 
is the first to be licensed by the UKHO, 
is available on a subscription basis 
through Admiralty Chart Agents, and 
complements the traditional range of 
chart products. In addition, US Digital 
Notices to Mariners, daily weather fo
recasts and differential GPS corrections 
are available to vessels, which subscri
be to the service.
The ChartCo service is broadcast to 
ships using the Inmarsat Point to Mul
tipoint transmission and may be recei
ved without interruption to normal fax 
or voice ship communications, and 
without incurring call charges. Provi
sion of the special receiving equip
ment required to access the ChartCo 
service is included in the subscription 
for the core service.
The regular receipt of chart correction 
information, together with the com
prehensive ChartManager software 
supplied as part of the service, allows 
the ship's officers to efficiently correct 
the ship's charts whilst on passage. 
This makes it easier to comply with the
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standards regarding watch keeping - 
fitness for duty, as defined in STCW 
Chapter VIII. ChartManager also provi
des an audit trail of the corrections ap
plied, which may be used to support 
the requirements of the ISM code. 
ChartCo is a joint venture between 
Smiths Industries and Fugro Holdings 
Ltd and is based in London. The Naval 
Si Marine division of Smiths Industries 
is already a world leader in marine 
electronic equipment and Fugro a 
world leader in marine satellite com
munications. The combined technical 
expertise of the parents enables Chart
Co to provide the marine industry 
with a much needed and cost effective 
data service.

Contact: Bill Payne, ChartCo Ltd, 765 
Finchley Road, London NW11 8DS 
UK.
Tel:+44.181.2670003, 
fax:+44.181.2670004,
E-mail: bill,payne@chartco.co.uk

AS-interfaces van Siemens

Siemens heeft de serie van compact 
uitgevoerde gebruikcrsmodules met 4 
in- en 4 uitgangen respectievelijk 8 in
gangen uitgebreid met vijf typen. 
Door de nieuwe modules met 41, 
21/20, 41/20 en 41 is een optimaal 
spectrum bereik met een uitstekende 
prijs/prestatieverhouding. De verla
ging van het kostenniveau wordt nog 
verder onderstreept door een ander 
nieuwe type met 41/40 op basis van 
de Harax-aansluittechniek. Hierbij 
hoeft men de afzonderlijke aders niet 
meer op de conventionele manier aan 
te snijden en te isoleren. De montage-

tijd van sensoren en actuatoren wordt 
hierdoor met 50% verminderd.
De toenemende decentralisering van 
aansluitingen in installaties vraagt om 
snelle en eenvoudige montagetech
nieken. Hoe vlug men een aansluiting 
kan maken hangt af van de afzonder
lijke componenten. Hoewel de com
pact uitgevoerde AS-interface gebrui- 
kersmodules heel servicevriendelijk 
zijn, is door toepassing van de Harax- 
aansluittechniek een nog snellere ver
binding mogelijk. Een dergelijke aan
sluiting bestaat uit twee delen, de Ha- 
rax-steker en de Harax-bus. De steker 
sluit men aan op een ronde standaard
kabel, waarbij men alleen de mantel 
hoeft aan te snijden en te isoleren. De 
Harax-bussen zijn gemonteerd in de 
gebruikersmodules. Om de afzonder
lijke aders van de steker met de ge- 
bruikersmodule te verbinden draait 
men de steker eenvoudig op zijn 
plaats in de module. Men kan de ver
binding net zo eenvoudig weer losne
men. Het principe van de aansluiting 
berust op het principe van de aansnij-

techniek door de kabel in te klemmen. 
Op die manier kunnen drie aders met 
een dwarsdoorsnede tussen 0,25 en 
0,5 mm2 worden aangesloten.
De andere nieuwe gebruikersmodules 
met 41, 21/20, 41/20 en 40 worden 
nog op de gebruikelijke manier ge
monteerd waarbij men slechts één 
schroef hoeft vast te draaien. De 
adressering van alle modules vindt 
plaats in ingebouwde situatie. Ook de 
diagnose kan ter plaatse worden uit
gevoerd. De montageptaat beschikt 
over een standaardpatroon om de be- 
vestigingsgaten te boren. Hierdoor

zijn de nieuwe modules met bestaan
de modules van andere fabrikaten te 
combineren of kunnen deze op een
voudige wijze worden vervangen. Het 
AS-interface-adres wordt vastgelegd 
met behulp van een gemakkelijk toe
gankelijke adresseringsknop. Het 
adresseren is eveneens in ingebouwde 
toestand mogelijk. Alle bedrijfssituaties 
van de in- en uitgangen worden met 
LED's aangegeven, waardoor het sto- 
ringzoeken sneller verloopt.

Informatie:
Divisie Industriële Producten en Ener- 
gieverdeling. Tel: 070.3333275

Nieuwe versie van 

laser-snijinstallatie Bystar

F.Hoffmann B.V. te Zwijndrecht heeft 
een vernieuwde uitvoering van de Bys- 
tronic lasersnij-installatie Bystar geïn
troduceerd.
In de nieuwe versie is de installatie 
voorzien van een nieuwe laserresona- 
tor, een nieuwe dynamische asaandrij
ving, een nieuw 32-bit besturingssys
teem en het nieuwe Bysoft 6.0 CAM- 
pakket. Een extra draai-as maakt het 
bewerken van ronde buizen en rota- 
tie-symmetrische onderdelen moge
lijk. De grotere maximum capaciteit 
van de 3,0 kW en 3,5 kW lasers leve
ren voldoende reserve bij hoge vermo
gens. Verder is het rendement van de 
resonator met ca. 2 %  verbeterd, het
geen leidt tot een lager stroomver
bruik. Door het hogere laservermogen 
in combinatie met de adaptieve optiek 
alsmede het nieuwe vliegende perfo
reren bij dunnere plaatmaterialen 
wordt het toepassingsgebied vergroot 
en worden de neventijden verlaagd. 
De hogere snij- en baansnelheden 
kunnen het gasverbruik per meter snij-

lengte aanzienlijk verminderen, met 
name wanneer met stikstof wordt ge
sneden.
De nieuwe asaandrijvingen en de re- 
ducering van de bewegende massa's 
hebben geleid tot een aanzienlijke ver
hoging van de totale machinedyna- 
miek. Dit geldt ook voor de geïnte
greerde bewerking van buizen.
Door de hoog-dynamische besturing 
van de nieuwe Z-as kan men nu bij het 
snijden van vierkante buizen of profie
len aanmerkelijk sneller over de hoe
ken snijden. Daardoor zijn nu meteen 
slag van 220 mm een bepaalde 3D- 
functionaliteit en het snijden van volu
mineuze onderdelen gelijk.
Er is een nieuwe motor met een hoger 
koppel toegepast voor het roteren van 
de buizen. Er kunnen buizen met een 
diameter tot 140 mm worden be
werkt met voeding via de spankop. 
Tussen de centers kunnen buizen met 
een diameter tot 350 mm worden be
werkt. Plaatmateriaal van verschillende 
dikten kan door de adaptieve optiek 
worden bewerkt op dezelfde tafel 
door het kiezen van de juiste bewer- 
kingsparameters in het CNC-pro- 
gramma. De modulaire constructie 
van de Bystar maakt toekomstige uit
breidingen mogelijk, zodat de flexibili
teit is vergroot.
Het nieuwe 32-bit CNC-besturingssys- 
teem kan ook dienst doen als stam- 
computer.
Door de CNC-functies kunnen modu
les als het automatische beladings- 
/ontladingssysteem Bytrans of plaat- 
opslag worden bestuurd.

Informatie:
F. Hoffmann B.V.,
Postbus 1050, 3330 CB, Zwijndrecht. 
Tel: 078.6102388, fax: 078.6103255.

Gespecialiseerd in het opspuiten/oplassen van slijt- en corrosievaste legeringen, 
o.a. Stellite op kleppen, klephuizen, schroefasbussen, plunjers, e.d.

Energiew eg 6 -  2404 H E  A lphen  aan den Rijn. 
Telefoon 0172 - 43.16.21, fax: 0172 - 44.29.54.R I J D A M  B V
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ROMETEL TRADE B.V.
POSTBUS 380 1900 A) CASTRICUM 

TELEFOON (0251) 65 73 49 
TELEFAX (0251) 67 15 55

AGENT IN NEDERLAND VOOR DE VOLGENDE FIRMA’S:

G U N T H E R  K LEIN  IN D U S T R IE B E D R A F  G M B H

WATERDICHTE, BRANDWERENDE A-60 SCHOTDOOR VOERINGEN

KME
K M  E U R O P A M E T A L  A G , M A R IN E  A P P L IC A T IO N S

CUNIFER-10 BUIZEN & RTTINGEN 
OSNALINE®, BUNDELBUIZEN

P B

W / = 7 = 7 V

S C H U LZ E

P E T E R S  &  B E Y  G M B H

NAVIGATIEVERLICHTING

F .F .A . S C H Ü L Z E  G M B H

COMPONENTEN VOOR MECHANISCHE AFSTANDSBEDIENINGEN 
VAN AFSLUITERS, SCUPPERS, DRAIN PLUGS

W IS K A  H O P P M A N  &  M Ü L S O W  G M B H

MESSING SCHAKELMATERIAAL, SCHEEPSVERLICHTING, 
ZOEKLICHTEN, VARITAIN® MULTI-GANG CONTAINER-SOCKET-SYSTEM

DENO COMPRESSORS HOLLAND

• Rotary vane compressors
• Aftercoolers, airstartmotors, 

airfilters, air receivers
•Atmospheric air dryers

• DENO starting 
air compressors

• DENO starting air 
modules

• DENO screw 
compressors

• DENO heavy duty 
piston type service 
air compressors

• DENO breathing 
air compressors

• DENO air dryers

ANYTIME YOU’RE IN NEED OF AIR 
YOU CAN CALL US FROM ANYWHERE...
VAN DUIJVENDIJK EN VAN OVERBEEK B.V.
TEL. +31 10 429 39 55, FAX +31 10 429 87 35 
OPHEMERTSTRAAT 98, 3089 JE ROTTERDAM 
HARBOUR NO. 2517 HOLLAND 
E-MAIL: denocomp@wxs.nl

Breko is een veelzijdig bedrijf dat gespe
cialiseerd is in het repareren en bouwen 
van schepen voor binnenvaart en kust
vaart, Gunstig gelegen aan de druk beva
ren Merwede tussen de wereldhaven 
Rotterdam en het achterland worden alle

B
aktivlteiten gecoördineerd 
vanuit Papendrecht. De 
aktiviteiten van Breko 
beslaan een breed terrein.

Zo heeft Breko niet alleen 
op het gebied van produk- 

tie, installatie en onderhoud, maar zeker 
ook als het gaat om adviseren, ontwerpen 
en engineering 
een enorme hoe
veelheid ervaring 
in huis. Voor 
diverse opdracht
gevers werden er 
de afgelopen 
jaren uiteenlo
pende schepen 
gebouwd, waar
onder droge 

ladingschepen en geavanceerde chemicaliën- 
tankers. Breko streeft van ontwerp tot realisa
tie naar eersteklas kwaliteit 
tegen concurrerende prijzen. 
Dat het bij breko vooral draait 
om efficiensea zult u merken 
zodra u met Breko in zee gaat.

SHIPBUILDING 
AND REPAIRS

BREKO
Postbus 6 • 3350 AA Papendrecht • Holland • Tel.+31 (78) 154 998 • Fax +31(078) 410 859
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M M U N I C A T f E d o o r  A . W e s t e n b e r g

Heden, verleden en toekomst 
van de maritieme communicatie
O m  enig logisch verband in dit verhaal te brengen zal ik niet de volgorde van de titel aanhouden maar ge
w oon bi) het verleden beginnen. De eerste onderzoeken naar het opwekken en het gedrag van elektromagne
tische golven, die ik verder radiogolven zal noemen, ligt iets meer dan 100 ja ar achter ons.

hetgeen overeenkomt met een fre
quentie van 500 kHz. Dit verdrag was 
de voorloper van de huidige SOLAS- 
conventie. In 1923 werden de eerste 
lampenzenders aan de wal in gebruik 
genomen terwijl het nog tot 1938 zal 
duren alvorens de eerste schepen met 
een lampenzender worden uitgerust. 
Met de komst van deze lampenzenders 
wordt het mogelijk behalve telegrafie- 
signalen ook telefoniesignalen uit te 
zenden. Doordat de mogelijkheid van 
telefonieverkeer beschikbaar is geko
men, worden ook steeds meer vissers
schepen uitgerust met een zendont- 
vanger. Ook worden er in die tijd 
proeven genomen op kortere golfleng
te (36, 23 en 17 meter), waarbij al snel 
bleek dat zeer grote afstanden konden 
worden overbrugd met relatief kleine 
zendvermogens.

Marifoon
De volgende stap is de ingebruikname 
van de marifoonband. De eerste sche
pen werden omstreeks 1958 voorzien 
van een VHF-installatie welke in Neder
land de naam 'marifoon' kreeg. Deze 
installatie was behalve voor kort bereik 
schip-schip en schip-haven verkeer bij 
uitstek geschikt voor openbaar verkeer 
waarbij men binnen het bereik van een 
kuststation met elke gewenste telefoon
abonnee kon worden doorverbonden. 
Op de midden- en korte golf doet vanaf 
1975 de telex over radio (TOR) op wat 
grotere schaal zijn intrede en neemt, 
voordat de satellieten veel van dit ver
keer naar zich toe zullen trekken, een 
enorme vlucht. Het eerste satellietsys
teem waarmee schepen verkeer kun
nen afhandelen, is dat van de Ameri
kaanse MARISAT organisatie. Een 
systeem dat oorspronkelijk bedoeld was 
voor nationaal gebruik heeft eind 1978 
door de ingebruikneming van een 
nieuw grondstation in |apan een bijna 
wereldwijde dekking. Medio 1981 ma
ken al 733 schepen gebruik van dit sys
teem. In deze tijd wordt ook de 
INMARSAT organisatie opgericht met 
het doel de door MARISAT ingeslagen 
weg verder uit te bouwen. Satellietver-

De heer A.j. Westen

berg Is werkzaam 

als senior beleids
medewerker bij de 

Rijksdienst voor Ra

diocommunicatie 
(RDR) te Groningen 

en deed zijn eerste 

maritieme ervaring 

rond 1970 op als 

dienstplichtig tele

grafist bij de KM.

Het is voor de huidige generatie nog 
maar moeilijk voor te stellen dat er voor 
die tijd geen enkele vorm van radio be
stond. Alle communicatie verliep in die 
tijd via lijnverbindingen. De eerste theo
retische grondslagen voor het bestaan 
van radiogolven worden rond 1873 ge
publiceerd door james C. Maxwell en 
veertien jaar later door Heinrich R. Hertz 
experimenteel aangetoond. Aan laatst 
genoemde onderzoeker is onze huidige 
eenheid van frequentie hertz (Hz) ont
leend. In 1895 slaagt Guglielmo Mar- 
coni er al in om morsesignalen via ra
diogolven over te brengen. De afstand 
die hij in dit jaar weet te overbruggen is 
bijna drie kilometer. Als eerste ziet hij 
ook het enorme commerciële belang 
van draadloze communicatie en als de 
regering van zijn geboorteland Italië 
onvoldoende geïnteresseerd is in zijn 
uitvinding, vertrekt de nog jonge Mar- 
coni naar Engeland om zijn ideeën aan 
de man te brengen. Medio 1896 wordt 
hem in Engeland patent verleend op 
zijn manier om morsesignalen over te 
brengen door middel van radiogolven. 
De zenders waarmee in die tijd werd 
geëxperimenteerd waren eenvoudige 
vonkzenders en voor de ontvangst wer

den coherers gebruikt, welke voor het 
eerst rond 1890 door de Fransman 
Branly werden geconstrueerd. Eenmaal 
in Engeland richt Marconi een firma op 
die zich volledig zal toeleggen op de 
ontwikkeling van radiocommunicatie. 
Hierna wordt het ene na het andere 
succes geboekt om de te overbruggen 
afstand te vergroten. In 1899 wordt 
voor het eerst met radiogolven de af
stand tussen Engeland en Frankrijk 
overbrugd en twee jaar later wordt een 
afstand van ongeveer 2000 km over
brugd tussen Cornwall en New Found- 
land. Rond deze tijd wordt ook in Ne
derland het belang van radio ingezien 
en de eerste radioverbinding wordt tot 
stand gebracht tussen Hoek van Hol
land en het lichtschip 'Maas' een af
stand van ongeveer 10 mijl.

Scheveningen radio
In 1904 wordt radio voor het eerst op
genomen in de Nederlandse wetge
ving en dit is tevens het jaar dat 'Sche
veningen Radio', toen nog onder de 
naam 'Scheveningen Haven', de eerste 
telegrafiesignalen de ether instuurt. Het 
eerste Nederlandse schip dat werd uit
gerust met een telegrafie-installatie was 

de 'Noordam' 
van de Hol
land Amerika 
Lijn. De cata
strofe met de 
Titanic' leidde 
er toe dat in 
1914 het Vei- 
ligheidsver- 
drag van Lon- 
don werd
gesloten. In 
dit verdrag 
werden de 
uitrustingsei- 
sen van sche
pen geregeld 
alsmede de 
ononderbro
ken luister-
wacht op een 
golflengte van 
600 meter
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bindingen zijn een belangrijke rol gaan 
spelen binnen de maritieme communi
catie wereld. Voor een groot deel is dit 
toe te schrijven aan de relatief eenvou
dige bediening en de betrouwbaarheid 
van het maken van een verbinding ge
durende het gehele etmaal vanaf bijna 
elke plaats op aarde. In 1979 starten 
binnen IMO ook de eerste onderhande- 
lingen om te komen tot een nieuw vei
ligheidssysteem het huidige GMDSS.

Satellietsystemen
Satellietsystemen zoals INMARSAT en 
COSPAS-SARSAT krijgen een belangrij
ke taak toebedeeld in het nieuwe sys
teem dat ten doel heeft de noodalar- 
mering eenvoudiger en betrouw
baarder te maken en de benodigde 
hulp van de wal af te initiëren en te 
coördineren. COSPAS-SARSAT bestaat 
uit een satellietsysteem waarbij enkele 
satellieten een polaire baan om de aar
de beschrijven en alarmeringen van 
nood radiobakens (EPIRB's) ontvangen 
en doorzenden naar speciale grondsta
tions, waar de positie van de EPIRB door 
dopplermeting wordt bepaald en sa
men rnet de identificatie van de be
treffende EPIRB weer wordt doorgezon
den naar een voor dat zeegebied 
verantwoordelijk RCC (rescue coordina- 
ton centre), dat vervolgens de benodig
de acties zal opstarten. Ook wordt spe
ciaal voor het nieuwe veiligheids
systeem DSC (digital selective calling) 
ontwikkeld om te worden gebruikt 
voor onder meer distress calling, waar
bij de identiteit en de positie van het 
alarmerende schip en de aard van de 
calamiteit kunnen worden meegezon
den bij de alarmering. Voor de telegra
fist die aan het begin van dit verhaal 
nog een cruciale rol speelde als opera
tor van de radioapparatuur wordt in 
het GMDSS geen rol meer toebedacht. 
Toch kunnen we nu al enige proble
men onderkennen in de overgang naar 
het GMDSS. Systemen die op het mo
ment van ontwikkeling aan de laatste 
stand der techniek voldeden, komen 
nu, 20 jaar later, bij de volledige invoe
ring als verouderd voor. Voor DSC op 
kanaal 70 VHF is er nog een schepje bo
venop gedaan en is de volledige invoe
ring opgeschoven naar 2005. Een 
nieuw systeem dat 26 jaar geleden be
dacht is, is vooral in de huidige tijd van 
snelle ontwikkelingen op communica
tiegebied niet meer te verkopen. De 
eenvoudigste methode om deze pro
blemen te voorkomen lijkt om de tijd 
van ontwikkeling naar daadwerkelijke 
invoering te verkorten. Echter doordat 
schepen wereldwijd moeten kunnen 
opereren, moet te allen tijde worden 
gepoogd de wijze van communicatie 
gestandaardiseerd te houden omdat 
het natuurlijk ondoenlijk is voor elk land

een aparte installatie aan boord te heb
ben. Dit laatste zal zeker voor de veilig
heid rampzalige gevolgen hebben. Hier 
schuilt nu het grote probleem. Slechts 
landen die op economische gebied 
goed meedraaien, zijn over het alge
meen in voor snelle veranderingen en 
kunnen zich die ook veroorloven. Zij 
vormen ten opzichte van de rest van de 
wereld echter altijd een minderheid. Na 
veel en moeizaam vergaderen en hier '  
en daar wat water bij de wijn doen ont
staat na jaren een wankel compromis.
In de tijd dat de maritieme wereld 
GMDSS probeerde op poten te krijgen, 
heeft de ontwikkeling van communica
tiemiddelen niet stilgestaan. Alleen al in 
Nederland zijn we van de eerste vele ki
lo's wegende mobiele telefoons (ATF 1) 
via ATF2 en 3 inmiddels aangeland bij 
GSM en DCS 1800 en aan de opvolgers 
van deze systemen wordt al gewerkt. 
Het invoeren van dit soort, in hoofd
zaak op land gerichte, systemen lijkt 
veel eenvoudiger. In de eerste plaats 
vinden zij plaats in gebieden met een 
vergelijkbaar economisch niveau en zijn 
de belangen van de diverse partijen ook 
enorm, omdat er miljoenen guldens 
per dag omgaan in deze business. Tot 
nu toe kon de maritieme wereld slechts 
beperkt gebruik maken van deze bruis
ende communicatiesystemen, omdat 
deze systemen op landgebruik gericht 
zijn en dus slechts op de kust- en bin
nenwateren gebruikt kunnen worden. 
Vanaf nu tot 2005 komen er ook voor 
de scheepvaart nieuwe mogelijkheden. 
Op dit moment wordt er op diverse 
fronten hard gewerkt om satellietnet- 
werken in een baan om de aarde te krij
gen. Dit lijkt niets nieuws omdat we al 
jaren gewend zijn aan het INMARSAT- 
systeem, maar er zijn grote verschillen. 
De INMARSAT-satellieten draaien in 
een zogenaamde geostationaire baan 
kortweg GEO (Geostationary Earth Or- 
bit). Dit heeft zowel voor als nadelen. 
Een voordeel is dat één satelliet een zeer 
groot gebied kan bestrijken en zich al
tijd op een vaste plaats boven de eve
naar bevindt. Nadelen zijn onder meer 
dat de poolgebieden onbereikbaar zijn 
en dat door de grote afstand ten op
zichte van de aarde (36.000 km) zowel 
een enorme demping van het radiosig
naal als een vertraging van ongeveer 
een halve seconde ontstaat. De dem
ping is van directe invloed op de mini
male afmeting van de antenne en het 
minimaal te gebruiken zendvermogen.

Binnenkort
De komende jaren zal er een aantal sa
tellietsystemen op ons af komen die 
zich in een relatief lage baan om de aar
de bevinden. Door de 'Low Earth Orbit' 
waarin zij rondjes draaien, worden deze 
satellieten LEO's genoemd. Bij lage ba

nen moeten we ons voorstellen banen 
die zich op ongeveer 800 km boven het 
aardoppervlak bevinden. Doordat de 
afstand aardoppervlak tot de satelliet 
nu relatief klein is, is de tijd dat een sa
telliet zichtbaar is vanaf een punt op 
aarde waar deze satelliet recht over
komt ongeveer 15 minuten. Om nu 
continuïteit in de verbindingen te hou
den moet, voordat een satelliet achter 
de horizon verdwijnt, een volgende sa
telliet de verbinding al hebben overge
nomen. Dit is natuurlijk alleen mogelijk 
wanneer er grote aantallen satellieten 
binnen één systeem actief zijn.

Binnen Iridium, het systeem dat eind 
1998 als eerste operationeel is gewor
den, doen 66 satellieten hun werk ter
wijl er nog 12 als reserve hun rondjes 
mee draaien. De nadelen van de GEO's 
hebben deze LEO's echter niet. De tra- 
jectdemping en de vertraging van het 
signaal komen veel prettiger uit en het 
systeem kent geen plekken op aarde 
waar communicatie onmogelijk is. Na
tuurlijk zijn er ook nadelen. Door de ge
ringe hoogte hebben we of heel veel 
grondstations nodig om de koppelin
gen met de normale aardse infrastruc
tuur te maken of moeten we de satellie
ten veel intelligenter maken, zodat zij 
met elkaar in verbinding staan en op de 
plaats waar één van hen een grondsta
tion in zicht heeft de koppeling met het 
aardse net tot stand brengen.

Er wordt op dit moment onderscheid 
gemaakt tussen 'little' LEO's en 'big' 
LEO's. Deze voorvoegsels hebben niet 
direct een relatie met de fysieke afme
tingen van de satellieten maar meer 
met het frequentie-gebied en de com- 
municatie-capaciteit.

Little LEO's bevinden zich in het fre
quentie-gebied beneden 1 GHz en de 
big LEO's bevinden zich daarboven. De 
voordelen die deze nieuwe systemen 
gaan bieden zijn tweeledig. De mobiele 
apparatuur zal veel kleiner kunnen wor
den en zelfs op den duur worden geïn
tegreerd in een iets grotere behuizing 
zoals wij die nu kennen van de bestaan
de aardse systemen zoals GSM en DCS 
1800. Een andere voordeel is dat op het 
moment dat er meer van deze syste
men operationeel worden, de nodige 
concurrentie er voor zal zorgen dat de 
prijzen voor de gebruiker zullen dalen. 
Behalve Iridium kunnen we binnenkort 
onder andere de volgende systemen 
verwachten Globalstar, ICO en Telede- 
sic. Laatst genoemde zal zich voorna
melijk op hoge snelheid data commu
nicatie richten met als doel volledige 
Internet faciliteiten via kleine mobiele 
terminals wereldwijd mogelijk te ma
ken.
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de alarmering plaatsvindt en de moge
lijkheid een aantal mobiele terminals 
binnen een te bepalen gebied te selec
teren, te alarmeren en een gelijkluidend 
bericht te sturen. Ook hier zal een back- 
up voorziening moeten worden getrof
fen wanneer één van de systemen uit
valt. Dit soort systemen zal echter nooit 
de functie van de marifoon kunnen 
ovememen ten behoeve van een veili
ge navigatie. Hierbij is het belangrijk dat 
er direct contact kan worden gelegd 
met schepen in de nabijheid en dat an
dere schepen in dit gebied deze con
versatie kunnen volgen om hier op te 
anticiperen. Mijn verwachting op de 
wat langere termijn is, dat als de ge
noemde nieuwe systemen daadwerke
lijk in bedrijf komen en waarmaken wat 
ons nu voorgespiegeld wordt, dat de 
MF/HF- radio-installatie voor commer
cieel verkeer nauwelijks nog zal worden 
gebruikt en misschien op den duur zelfs 
geheel kan verdwijnen. Ook zal de hui
dige INMARSAT-installatie een deel van 
zijn taken verliezen. Het meeliften op 
niet specifieke maritieme systemen zal 
de kosten van het verkeer en de beno
digde apparatuur zeker doen dalen. 
Maar de mystiek van de vreemd klin
kende signalen die door de marconist 
vanuit zijn radiohut werden geprodu
ceerd, zal voor altijd zijn verdwenen.

paratuur zal 
uitsluitend
nog aan 
boord staan, 
omdat de 
wet dit voor
schrijft en de
ervaring 
met het ge
bruikt loopt 
terug en het 
constateren
van eventu-

Toekomstige ontwikkelingen
Ook de opvolger van GSM en DCS wel
ke onder de werknaam UMTS en 
IMT2000 bekend staat, zal een satelliet 
component gaan bevatten dat wereld
wijd gebruik mogelijk zal maken. Wan
neer alles naar verwachting gaat verlo
pen en de verbindingen van telefonie- 
en data-verkeer, vanaf elke locatie op 
aarde, eenvoudiger en goedkoper kun
nen worden aangeboden dan dat nu 
het geval is met gebruikmaking van 
MF/HF of INMARSAT, zal de laatst ge
noemde apparatuur steeds minder 
worden gebruikt. Voor commercieel 
verkeer levert dit geen enkel probleem 
op. Echter wel voor nood-, spoed- en 
veiligheidsverkeer. Een deel van de ap

ele afwijkin
gen zal uit

sluitend nog tijdens de verplichte 
controle aan het licht komen. Het gaat 
er op lijken dat het GM DSS met de 
hiervoor specifiek ontwikkelde subsyste
men het laatste complete op de zee
vaart gerichte veiligheidssysteem zal 
blijven. Aanvullingen zullen in moeten 
spelen op de zich snel opvolgende we
reldwijde mobiele systemen. Dit is ech
ter alleen mogelijk indien deze syste
men zich een beetje aanpassen aan de 
specifieke maritieme veiligheidsbehoef
ten. Zoals bijvoorbeeld het verlenen 
van voorrang van maritiem nood-, 
spoed-, en veiligheidsverkeer op routi
ne verkeer, een directe verbinding kun
nen leggen naar een RCC dat verant
woordelijk is voor het gebied vanwaar
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B U R E A U

VOOR ONZE V E S TIG IN G E N  IN G R O N IN G EN  EN 
R O TTER D AM  ZI|N WIJ O P K O R TE TER M I|N  OP ZOEK NAAR

W a t  w o r d t  e r  v a n  u  v e r w a c h t ?

Wanneer u wilt solliciteren naar de functie van Expert In de bui
tendienst (Rotterdam en Groningen) is het van belang dat u over 

een voltooide HTS-optelding Scheepsbouwkunde beschikt en dat 
u ervaring hebt in de scheepsbouwsector.

Voor Experts in de binnendienst (Rotterdam) is een HTS-opleidlng 
Werktuigbouw of Scheepswerkluigkundlge Cl of een HTS opleiding 
Scheepsbouw vereist.

Daarnaast gelden voor alle drie de functies: goede communicatie
ve eigenschappen, een uitstekende beheersing van 

de Nederlandse en Engelse taal, zowel monde
ling als schriftelijk, bekendheid met de regel

geving in de maritieme sector en de bereidheid 
om in de nabije omgeving van Rotterdam of 

Groningen te komen wonen.

Hebt u nu het idee dat we het over ü hebben? Stuurt 
u dan een bondige, gemotiveerde sollicitatiebrief met 

uw CV naar B u re a u  V e r i t a s ,  t .a .v .  m e v r . Tm. M o re e ,  

M a n a g e r  Hu m an  R e s o u r c e s ,  P o s tb u s  2705, 3000 CS 

R o tte rd a m . Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van 
de selectieprocedure.

Wilt u meer informatie over de functie? Neemt u dan contact met 

ons op via telefoonnummer (oio) 282 26 66.

(Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

B u r e a u  V e r i t a s  (sinds 1828)  is 
een toonaangevende organisatie 
die van meet af aan al haar activi
teiten heeft gericht op het uit
sluiten van risico's bij bedrijfsma
tige processen. Innovatieve 
maatregelen maken een wezen
lijk deel uit van de bedrijfsvoe
ring. Mede hierdoor weten wij 
onze leidende positie op talloze 
markten te handhaven of uit te 
bouwen. Het internationale 
hoofdkantoor is gevestigd in 
Parijs. Bureau Veritas, met 10.000 
medewerkers wereldwijd ver
spreid over 540 kantoren, reali
seert een omzet van 1,5 miljard 
gulden.

HET W ERKTERREIN

strekt zich uit 
over alle sec
toren van han
del en industrie.
Bureau Veritas 
wordt ingescha
keld ter verbete
ring van veiligheid, 
kwaliteit en milieu, 
hetgeen veelal resul
teert in een meer effi
ciënte bedrijfsvoering van 
onze opdrachtgevers.

De d ie n s t v e r le n in g  binnen 
bovengenoemde gebieden be
staat uit auditing, advisering, 
ontwikkeling van zorgsystemen, 
opleiding, technische begelei
ding en certificatie. Wij bedienen 
onze relaties via de divisies 
M a r in e ,  BVQ I,
I n t e r n a t io n a l  T ra d e ,  Co n su -  
m e r g o o o s ,  A e r o ,  B o u w  en 
I n s t a l l a t io n s .

Bureau Veritas wordt sinds jaar 
en dag erkend door de overhe
den van niet minder dan 140 lan
den.

De in z e t en betrokkenheid van 
onze medewerkers, alsmede 
een goed gestructureerde 
interne communicatie, ma
ken dat opdrachtgevers, 
waar ook ter wereld, zich ter 
plekke verzekerd weten van 
een dienstverlening met een 
maximaal resultaat.

In N e d e r la n d  werken ruim 250 
medewerkers, verdeeld over de 
vestigingen Geleen, Goes, 
Groningen, Hengelo, Hoofddorp 
en het hoofdkantoor in 
Rotterdam.

D e  M a r in e  D i v i s i o n  v o r m t  d e  b a s i s  w a a r u it  s i n d s  1828 a l l e  a n d e r e  
a c t iv i t e i t e n  v a n  B u r e a u  V e r it a s  z i in  v o o r t g e k o m e n . Z i j  i s  o n t s t a a n

NA ENKELE RA M PIA REN  IN HET TW EED E DECENNIUM  VAN DE VO R IG E EEUW , 
TOEN DUIZENDEN ZEELIED EN  HET LEVEN LIETEN . D AARM EE ONTSTOND M EER 
DAN OOIT DE ACUTE BEHO EFTE TOT DE VERHO G IN G  VAN DE VE IL IG H EID .

H e t g e e n  l e id d e  t o t  d e  o p r ic h t in g  v a n  e e n  o n a f h a n k e l i ik  i n s t it u u t

DAT RECENTE EN O BIECT IEVE IN FO RM AT IE G EEFT  OVER DE CONDITIE VAN
s c h e p e n . D a a r n a  w e r d e n  d e  z g n . R u l e s  g e f o r m u l e e r d , e e n  s t e l 

s e l  VAN R EK EN R EG ELS , M ATERIAAL E ISEN , RICHTLI|NEN EN W ETTE
L IJK E  E ISEN  WAARAAN EEN SC H IP  M IN IM AAL MOET VOLDOEN OM 
M ET EEN AANVAARDBAAR R IS IC O  VOOR M EN S , M ATERIAAL EN 
OM GEV ING DE ELEM EN TEN  TE TRO TSEREN .

Experts
DIE ONZE S TA TU S  OP H ET GEBIED  VAN TEC H N IS C H E  
BED RIJFSVO ERING IN DE SCH EEPV AA R T K UN N EN  

V ER GR OTEN

Wij zoeken goed opgeleide specialisten zowel 
voor de binnen- als voor de buitendienst. Voor 

de buitendienst zoeken wij ervaren kwallteits- 
beoordelaars die in staat zijn om on the spot 
zelfstandig de conditie en de bouw van sche
pen te controleren en te evalueren en alle be

vindingen in een schriftetijke, heldere rappor
tage kunnen vastleggen. Nauw samenwerkend 

met hen, voor de binnendienst, hebben wij 
ondersteuning nodig van specialisten voor het 

valideren en evalueren van survey-rapporten. 
Daarnaast zoeken wij specialisten met autoriteit, die al 
tijdens de ontwerpfase tekeningen kunnen doorgronden, 
zelfstandig werktekeningen en berekeningen kunnen 
controleren en onze opdrachtgevers In alle fases profes
sioneel kunnen begeleiden.
Kortom, drie functies waarbij deskundigheid, verantwoor

delijkheidsgevoel, zelfstandigheid en betrokkenheid onontbeer
lijk zijn.



M M U N I C A T I E d o o r  K .  V . M .  W a u  I e r s

GMDSS as it stands.
The GMDSS is now  fully implemented, at least on paper. Before w e assess the situation in the field, it Is good  
to  rem em ber w hat the GMDSS really is: It Is the com m unication tool required by the SAR organisations for 
their search and rescue communication.

Abbreviations used in the article

GMDSS: Global Maritime Distress
Safety System

SAR: Search and Rescue
SOLAS: International convention for

the Safety Of Lives At Sea
EPIRB: Emergency Position-Indicat

ing Radio Beacon
MSI: Marine Safety Information
VHF: Very High Frequency
DSC: Digital selective calling
SART: Search and rescue Radar

Transponder
MF: Medium Frequency
HF: High Frequency
EGC: Enhanced Group Call
AC/DC: Alternating Current / Direct

Current
P&T: Post and Telecommunica

tion
IMO: International Maritime Or

ganisation
PGMSS: Personal Global Mobile Sat

ellite System
SDM: System Definition Manual
CES: Coast Earth Station
IGO: Intergovernmental Organ

isation
IMSO: International Mobile Satellite

Organisation
WRC: World Radio Conference
SRH: SAIT- Radio Holland Group

quired. However these days we experi
ence more downgrading of the coast- 
stations than upgrading.
- Inmarsat C, with the EGC facilities, is 
important because it has the same 
function as the Navtex, but the Inmar- 
sat-C is for world-wide reception of 
MSI. Besides this safety function, the In- 
marsat-C also allows for replacement of 
telex communication for general use. 
Due to the communication tariffs struc
ture, as long as the total traffic remains 
relatively low, it is economically prefer
able over any other carrier.

An Inmarsat A or B, being officially con
sidered to be part of the GMDSS equip
ment is generally not included in the 
ship's GMDSS configuration. These 
systems are mostly fitted outside the 
regular GMDSS package. They are

De heer Waulers is 
werkzaam bij 
SAIT/Radio-Holland 
Marine te Rotter
dam

foto Radio Holland 
Marine

The SAR organisations are structured, 
and some existing ones restructured, to 
implement the Hamburg SAR (Search 
and Rescue) Convention of 1979. Dur
ing this convention the GMDSS was 
defined and accepted. Basically it is a 
different concept, compared with the 
old Solas Chapter IV. The last one is a 
description of a broadcast system for 
emergency and distress communica
tion. The Hamburg convention de
scribed a distress alert system which will 
have to produce a signal that can be re
ceived ashore. The delivery of the alert 
message to a SAR-centre, will be se
cured by the system, as long as the cor
rect GMDSS equipment is used in the 
proper way. The SAR organisation are 
then required to take actions and co-or
dinate the entire search and rescue op
erations.
Beyond any doubt, during the period 
of implementation (1992 - 1999) the 
GMDSS has already proven that it is an 
adequate system for saving lives at sea. 
It is much better than the previous 
system, usually known as chapter IV of 
the old SOLAS.
Looking into the figures from Cospas- 
Sarsat we see that the number of EPIRB 
alerts did grow every year. For 1997 
these figures show a total of about 250 
maritime SAR events triggered by 
EPIRBS. This resulted in lifesaving of 
more than 1000 people as a result of

rescue operations co-ordinated by the 
SAR's.

Before considering some of the weak
nesses of the GMDSS, let us first briefly 
consider what is the real purpose of the 
GMDSS equipment on board an 
ocean-going vessel. Primarily it is on 
board for safety reasons, but it is by 
some also used for commercial purpos
es.

Strictly speaking, the GMDSS safety 
equipment consists of:
- Navtex-receiver, very important for 
MSI (Marine Safety Information), notice 
to mariners, weather reports, etc. But 
only operates over a range of about 
400 nautical miles.
- 406 MHz-EPIRB, GMDSS-handheld- 
VHF and SART; they are strictly for dis
tress, mostly regarded as a last resort 
system only.
- Fixed VHF with DSC, which is being 
used for safety of navigation. The use of 
VHF for public correspondence has re
duced substantially. The cellular phones 
have replaced it; the fact is: GSM  has re
placed it alongside many coasts.
- MF with DSC, but is practically no 
longer used for commercial traffic.
- HF with DSC, is still in use on some
fleets for telex over radio by some
shipping companies. However telex 
traffic is dwindling very fast. Some ser

vice providers 
have nevertheless 
entertained the 
idea to keep this 
communication 
carrier as a pri
mary system for 
telex traffic, see 
Maritex and 
Globewireless. In 
principle these 
service providers 
are trying to keep 
the telex alive for 
commercial use. 
This implies that a 
well thought of 
spread of HF-op- 
erating coast sta
tions would be re-
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mostly used extensively for general 
communication. In order to have the 
Inmarsat A or B system as a part of the 
GMDSS equipment, following consid
erations have to be taken into account:
- The antenna needs a 100% free un
obstructed sight;
- The power supply for the system 
must be AC/DC including the required 
time for power-supply from batteries 
for the system and sub-systems to the 
satcom;
- The gyro for the antenna position
ing needs to be powered following the 
GMDSS requirements.

The differences in A l, A2, A3 and A4 
carriage requirements for GMDSS are 
made by combinations in number and 
type of the above equipment.

The Inmarsat M and mini-M, are not fit 
to be parts of the GMDSS equipment. 
They are placed onboard for the pur
pose of general communication 
through voice, fax (2,400 Bps) and 
slow data transfer.

The old system of safety and distress 
communication, as laid down in the 
1974 text of chapter IV of the SOLAS, 
was based on the concept of mutual as
sistance between ships in addition to 
safety and distress communication 
between ship and shore.
This idea was changed progressively to 
a situation where much larger respon
sibility was put on specialised agencies, 
necessarily based ashore. The GMDSS is 
basically a ship-shore communication 
system, giving the SAR authorities 
(Search And Rescue agencies) the 
means to be alerted and the possibility 
to receive the first line warning. Conse
quentially possibilities were created to 
contact the ships needing assistance 
without delay. Except for the on-scene 
communication, where ship-ship com
munication is also part of the GMDSS, 
all safety and distress communication 
will have to take place between ship 
and shore and vice versa.
For the search tasks, the SAR organisa
tion receives information about the lo
cation of the emergency, through the 
EPIRB signals or through position details 
included in the DSC-message. The 
SART together with the X-band radar 
are the parts of the GMDSS outfit, aid
ing assisting vessels in the area to locate 
the vessel / survivors of the emergency. 
Events during the last seven years have 
shown the concept to be valid. On 
multiple occasions, the system has truly 
been used on world-wide basis and 
provided essential information very fast. 
However, some weaknesses do still exist 
and can be traced back to three major 
facts.

Privatisation of services and 
coast-stations
The definition "SAR Communication" 
for the GMDSS, being factually correct, 
indicates also the major weak point of 
the GMDSS. From an economic point 
of view, the GMDSS suffers from a seri
ous flaw. Coast-stations around the 
world, like in the old system need to 
keep watch continuously in VHF, in MF, 
in HF and in the satellite bands; and it 
costs money to maintain and operate 
these stations. The privatisation of most 
of the P & T authorities around the 
world has focused them on the com
mercial traffic, while the SAR-communi- 
cation has been taken out of their 
hands in some countries. The financial 
burden to provide safety communica
tion has changed from a percentage of 
cost of the general communication to a 
stand alone budget item not offset by 
any income. To keep GMDSS 100% 
operational will be a major challenge, 
especially in our times of major govern
mental budget restrictions.

This simple economic reason is the root 
of most problems of the GMDSS shore- 
based infrastructure. At Inmarsat level, 
for instance, some grumbling is regular
ly heard about the cost of the distress 
system, which is, let us not forget, a free 
of charge system. Inmarsat is still mak
ing money out of its commercial activ
ities. Inmarsat A, B and C coast earth 
stations fully comply with the require
ments of the GMDSS. Nevertheless it is 
only the Inmarsat C which is almost a 
standard part of the A3 GMDSS outfit, 
whereas the A and B ship earth stations 
are recognised as being GMDSS com
pliant but much less used for this pur
pose (see above). To give an idea of the 
number of satcom-C units at the end of 
August 98: 32.000 units were opera
tional on board ships, of which 55% as 
part of a GMDSS outfit.

The planned privatisation of Inmarsat 
(1 /Aprit/99) does includes a public ser
vices agreement with an IGO (Intergov
ernmental organisation). Through this 
agreement Inmarsat will continue to or
ganize via satellite safety-related mat
ters. This IGO will be named IMSO 
(International Mobile Satellite Organ
isation), and will be linked to IMO and 
the IMO-convention through the as
sembly and partners of IMO. The direc
tor of the IMSO has an extended au
thority in Inmarsat to safeguard the 
GMDSS functions through the Inmarsat 
satellite systems. However the existence 
of Inmarsat itself will be in the hands of 
private investors. The question remains, 
will it be possible for Inmarsat to fund 
the satellite safety related matters in the 
long run?

Coverage of GMDSS coast-stations
In several areas around the world there 
is still a lack of the necessary shore- 
based infrastructure to make the 
GMDSS fully operational as intended 
by the outset. For example: near to our 
home waters, sailing in the Mediterra
nean Sea, vessels must be equipped for 
A3 (Inmarsat coverage) area because 
this inland sea is nowadays still not fully 
covered for A2 (MF coverage) area. This 
case and similar cases in other areas en
tail that coastal ships have to be 
equipped to a higher standard than A2 
equipment where this was expected to 
be sufficient. They have to upgrade to 
A3 in order to compensate for the lack 
of shore-based facilities. Basically a 
country has the right to choose its infra- 
stmcture based on safety and economi
cal aspects; the reason why the Austra
lian coasts is an A3 area which is 
understandable. Some Authorities have 
realised these situations and are giving 
partial exemptions to their fleet, to al
low coastal vessels to sail in e.g. the 
Mediterranean equipped to A2 stan
dard pending the time the area is fully 
covered by A2 shore facilities.

General communication
Owners are very concerned about com
municating with their ships. None of 
these operational communications, 
even for distress and safety reasons, are 
considered to be "distress and safety".

Cospas-Sarsat:
Space System for Search of Distress Ves
sels / Search and Rescue Satellite-Aided 
Tracking.
A system designed to locate distress 
beacons transmitting on the frequen
cies 121.5 MHz or 406 MHz. It is in
tended to serve all organisations in the 
world with responsibility for SAR opera
tions whether a distress occurs at sea, in 
the air or on land.
It was established by organisations in 
Canada, France, the United States and 
the Former USSR.

Navtex:
An international direct-printing service 
for promulgation of MSI in the English 
language, pertaining to coastal waters 
up to about 400 nautical miles offshore. 
Navtex provides shipping with naviga
tional and meteorological warnings 
and urgent information, by automatic 
printout from a dedicated receiver. It is 
suitable on all sizes and types of ships. 
Navtex is a component of the IHO/IMO 
World-Side Navigation Warning Service 
(W W NW S) defined by IMO Assembly. 
It has also been included as an element 
of GMDSS.
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Only ship communications with the 
SAR authorities are real distress and 
safety. As a result, the owners buy 
GMDSS equipment to comply with the 
rules and buy separate communication 
equipment to manage and communi
cate with their vessels.
The origin of this situation can be 
traced back to the beginning of the 
GMDSS fittings. It was less expensive 
and less bothersome to install an Inmar
sat C as part of GMDSS and an Inmar
sat A for commercial communication 
than try to have the Inmarsat A to com
ply with the commercial requirements 
and the GMDSS rules. Many deep-sea 
vessels have been equipped according
ly-
The commercial communication 
equipment is an investment in better 
management. The GMDSS equipment 
is just a cost, which hopefully will never 
has to be used. This picture is obviously 
black and white, but it seems to apply 
to most of the cases. On the other hand 
however, many ship-owners are trying 
to combine both GMDSS and commer
cial communication requirements, in 
one full set of equipment. Again a safe
ty system to which no commercial in
centive has been linked cannot exist 
without being supported properly, by 
the government. Defining and budget
ing this support is a huge task for some 
governmental authorities. However 
due to economic reasons the GMDSS 
system can deteriorate over time and to 
watch this not to happen is a task for 
IMO.

This rather pessimistic view of the 
GM DSS should lead to changes to the 
system in the long term. Technological 
advances will also push towards a 

Foto Radio Holland changing environment. Liberalisation
Marine of telecom services will ensure that such

changes occur faster than in the past. 
After all, if a PGMSS (personal global 
mobile satellite system) can work on 
the Everest, why can't it work on board 
of a ship? It could if the service provid
ers for these PGMSS have the good 
sense to add to their systems, the capa
bilities of distress alerting conform to 
the SAR requirements. This also means 
that these messages need to be fun
nelled to a SAR co-ordination centre. 
Under such conditions, there should be 
no reason not to accept such a system 
as being an alternative to GMDSS. Or 
become a perfectly reasonable part of 
the GMDSS. Several items still need to 
be investigated by the mentioned 
PGMSS providers and their eventual re
quests for GMDSS participation will cer
tainly start intensive discussions in the 
IMO. Discussions as to the availability of 
number and related information data
bases to be updated and put available 
for SAR and other organisations, will 
not be the least nor the only item.

Such a solution would have a great ad
vantage to combine owners' require
ments for communication and for dis
tress and safety. Such a system, 
combining safety and commercial 
interests would be economically viable 
and should overcome most of the 
present weaknesses of the GMDSS. 
Keeping in mind the problem of fund
ing the emergency and distress activ
ities, is it going to be no longer a free of 
charge item?

Another important item is the priority 
of distress and safety messages. Priority 
ship to shore exists presently. Priority fa
cilities shore to ship direction does not 
exist, although Inmarsat has made pro
visions for it in SDM (System Definition 
Manual) for CES. It would be a simple

technical matter to include such a re
quirement, but who is going to do it in 
view of commercial interest of the 
present operators?

In the shorter term, one should howev
er consider the advantages that HF can 
give. With the reduced usage, the over
crowded HF bands become free for 
more commercial use, will the maritime 
world loss here frequency bands to oth
er parties who also claim these bands 
for broadcasting. This item is on the 
agenda for the next WRC (World Radio 
Conference).

The advances in technology can ensure 
reliable communications and overcome 
the known problems of fading in HF. 
Commercial cost should surely be well 
within the cost of satellite use and could 
offer a viable alternative. Here we see 
systems like Maritex and Globewireless 
that are using the HF with the latest 
technologies. It will be interesting to 
see the market evolution in this respect. 
Keeping in mind that for the use of in
creased HF communication, land based 
infrastructure will be necessary viewing 
the closing down of coast stations.

As already mentioned, most ship own
ers have equipped their vessels to com
ply with the rules and regulations. De
pending on the amount of and 
distribution between safety, commer
cial and private communication, they 
are using the GMDSS equipment for 
these types of communication or have 
dedicated equipment for each type of 
communication. As said before, the In- 
marsat-C is a nice example of dual us
age.
Shipowners who require frequent com
munication and those who need data 
communication between ship and of
fice, have installed A, B or M Inmarsat 
terminals on top of the GMDSS re
quired equipment. This reaction ex
plains what they think of the GMDSS as 
a daily communication system.
Traffic accounting companies and air- 
time-resellers like SRH-communications 
use simulation programs to find the 
best combination of equipment for 
their customers in function of their re
quirements and use.
These programs calculate for a vessel 
with a certain given average of commu
nication in the different types, the cost 
price under various product and system 
combinations.

In general GMDSS is a big improve
ment over the previous distress and 
safety system. Its weaknesses can be 
overcome by adaptation. Let us look 
with confidence to the market shaping 
the future.
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SWZ 99-03-01
The challenge In offering com 
plete waterjet propulsion 
systems
Tornemann, C.
Ausmarine (070332), 199811, pg- 
249, nrpg-8, gr-7, dr-6, ph-3, ENG 
This paper presents difference stages 
in the development of complete wa- 
terjet propulsion systems, for vessels 
between 6 and 20 metres in length, in 
the speed range from zero to 60 knots 
and in the power range from 200 to 
800 horsepower. This is an area where 
APS Advanced Propulsion System, a 
joint venture between Volvo Penta 
and Kamewa, is specialising. Design 
considerations for the different com
ponents in the complete system are 
discussed, for diesel engines, water- 
jets, shafting and control systems as 
well as the interaction between the 
boat and the propulsion systém. 
0160145

SWZ 99-03-02
Large fast ferries -  diesel engines 
o r gas turbines?
Haussmann, C.
Ausmarine (070332), 199811, pg- 
197, nrpg-8, gr-2, ta-3, dr-10, ph-2, 
ENG
The start of the 1990s saw the emer
gence of large fast ferries with sizes of 
more than 75 metres in length. Most 
of them are powered with four diesel 
engines. With four MTU engines a to
tal power of approximately 26,OOOkW 
can be achieved. If more power is re
quired, combined systems with diesel 
engines and gas turbines (CODAG) or 
diesel engines or gas turbines (CO
DOG) arrangements are the solution. 
This paper shows that all the systems 
have their specific advantages for the 
large fast ferry market currently and al
so in the future. 0112100; 0160120; 
0160130

SWZ 99-03-03
An integrated steel workshop 
for shipbuilding: a real applica
tion of automation
Filippo, C. di; Monzon, L.; Mashio, P. 
journal of Ship Production (001492), 
199811, 14/4, pg-225, nrpg-13, ta-1, 
dr-11, ENG
The paper describes the layout of an 
innovative automated steel workshop 
for the manufacturing of ship blocks, 
recently set up at Fincantieri's Monfal- 
cone Shipyard. The system imple
ments the results of a European 
EUREKA! research program called 
FASP - Flexible Automation in Ship 
Préfabrication. The various working 
areas of the shop are described; for

each of the new technologies being 
applied, the level of automation and 
integration with the other areas is dis
cussed; the advantages obtained are 
compared with the best typical 
standards of a traditional production 
workshop. 0320923

SWZ 99-03-04
Effect of water inside a ship on 
its damage stability
Kambissen, R.; Hamano, T,; Ikeda, Y. 
International journal of Offshore and 
Polar Engineering (001310), 199812, 
8/4, pg-280, nrpg-3, gr-5, ENG 
Loss of static stability and capsizing 
due to damage and flooding of ships 
are well known. Their effect on dy
namic stability, however, is not very 
clear. To study the effect of damage 
and flooding on the damping and 
motion of ships in waves, motion 
measurements were done with (a) no 
damage and water inside midship 
compartments and (b) damage open
ing on midship compartments. 
0150330

SWZ 99-03-05
Development of low-wash ves
sels
Doctors, L.
Ausmarine (070332), 199811, pg-73, 
nrpg-6, gr-12, ta-2, dr-1, ph-1, ENG 
In this paper, a variety of candidate 
displacement hulls is considered, with 
the main concern being the magni
tude of the wave field that these ves
sels generate. The analysis is based on 
a computer program already de
scribed. In particular, the influence of 
vessel slenderness and the prismatic 
coefficient are studied. A comparison 
between monohulls and catamarans is 
also made, showing the general super
iority of the latter in regard to the mat
ter of wavemaking. 0112100 ; 
0113106

SWZ 99-03-06
Optimisation of DP statlonkeep- 
ing for new generation early 
production drillshlps
Aalbers, A.B.; Michel, R.P.
PRADS (076775), 199809, pg-1071, 
nrpg-10, gr-6, ta-3, dr-3, ENG 
In July 1996 a contract was signed for 
the construction of a 5th generation 
drillship. The vessel combines a 
unique dual drilling activity with a 
modern hull form to produce a drilling 
unit capable of world wide operations 
in water depths up to 3000 meters. In 
close cooperation with AMOCO and 
Transocean Offshore Inc. of Houston 
an extensive model test program was 
carried out by MARIN for optimisation 
and approval of the DP system for this 
FPSE/deep water drill ship. 0610410

SWZ 99-03-07
Downtim e m inim ization by opti
m um  design of offshore struc
tures
Gauss, C.F.; Birk, L.
PRADS (076775), 199809, pg-1061, 
nrpg-9, gr-5, ta-4, dr-4, ENG 
Hydrodynamic shape optimization is 
one of the key tools for the develop
ment of new system concepts in off
shore engineering. This paper presents 
a fully automated numerical proce
dure for optimum adjustment of 
shapes to environmental conditions. 
Nonlinear programming algorithms 
vary the design parameters to find a 
minimum of the objective function 
with a few iterations. The resulting hull 
shapes are characterized by mini
mized wave loads and motions. Spec
tral analysis combined with standard 
wave spectra and wave scatter dia
grams is used to minimize expected 
downtime of offshore structures. 
0630200,0630219

SWZ 99-03-08
Integrated m otion, load and 
structural analysis for offshore 
structures
Shin, Y.; Lee, C.;)ones, D.E.
PRADS (076775), 199809, pg-995, 
nrpg-9, gr-9, ta-1, dr-7, ENG 
This paper presents the recent devel
opment of a dynamic load based anal
ysis procedure and computer system 
for analyzing various types of offshore 
structures. This fully integrated analy
sis method incorporates all aspects of 
motion characteristics, wave loading 
and structural response. Two levels of 
analysis sophistication are provided 
starting from simple space frame anal
ysis to full finite element analysis. The 
space frame analysis is first used to 
provide global responses for initial 
screening to identify the critical load 
conditions which are analyzed via a 
full FE analysis. 0630200; 0630211

SWZ 99-03-09
An advanced simulator for train
ing senior seafarers
U,).
New Ship Ei Marine Technology into 
the 21st century (075460), 199806, 
pg-412, nrpg-10, ta-1, dr-3, ENG 
The development of the ship in the 
21st Century towards scale-enlarging 
and full automation increases the re
quirements for the senior crew. Using 
simulators as a tool to train senior sea
farers is an important measure. This 
paper introduces the navigation simu
lator and the engine room simulator 
developed by SMU. Their features, 
functions and how to carry out simula
tor training are also presented in the 
paper. Meanwhile, it deals with the 
regulations of simulator training in the

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

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

Bij bestelling van artikelen dient 
u het SWZ-nummer van het ab
stract op te geven.

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

STCW 78/95 convention and in the 
examination and assessment for cer
tification of competency worked out 
by Chinese government. 0150512; 
0250592

SWZ 99-03-10
A new concept of pushboat de
sign
Bilen, B.; Zerjal, M.
PRADS (076775), 199809, pg-785, 
nrpg-8, gr-2, ta-1, dr-3, ENG 
This paper briefly presents design of a 
new pushboat concept for European 
major inland waterway Rhine-Main- 
Danube. By studying model testing 
and trial records of a number of exist
ing pushboats, very low propulsion ef
ficiency is noticed as a basic weakness 
of conventional pushboats’ propulsion 
systems. 0113104

SWZ 99-03-12
The Influence of the stem  frame 
shape for a high speed container 
ship on the powering perfor
mance
Kong, K,).; Kim, K.S.; Park, Y.).;Lee,
C./.; Song, I.H.
PRADS (076775), 199809, pg-691, 
nrpg-7, gr-8, ta-4, dr-7, ENG 
This paper describes the influence of 
the stern frame shape for a high speed 
3,600 TEU class container ship on the 
powering performance. One fore
body and three after-bodies of barge 
shape, conventional U shape and me
dium shape were systematically de
signed. The resistance, propulsion, 
wake and cavitation characteristics are 
compared by using the model tests 
and calculations. 0120314; 0150200
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Alex van Knotsen- 
borg is Marine Pro
leet Manager van 
Globe Wireless

Back to the future voor Korte Golf Radio

Op 31 december 1998 sprak Meta van 
Beijeren, telefoniste van Scheveningen 
Radio, de laatste mededeling via alle 
beschikbare golflengtes uit, waarna om 
17 minuten over 4 letterlijk de stekker 
eruit werd getrokken. Scheveningen 
Radio is sinds dat moment geschiede
nis. Een tijdperk waarin ons nationale 
kuststation door middel van telegrafie 
en telefonie de verbindingen met sche
pen onderhield, is afgesloten. Zeer te
genstrijdig met de ontwikkelingen is 
dan ook het bericht, dat in Seoul (Zuid- 
Korea) juist een Korte Golf Radio kust
station werd geopend. En zo staan er 
nog vijf kuststations op de lijst om in 
1999 geopend te worden.

Kort voor het begin van het tweede 
millennium zijn het de satellieten en de 
GSM-telefoon die het commercieel van 
de publieke kuststations hebben ge
wonnen. Radio wordt nog steeds aan 
boord van zeeschepen geplaatst met 
het oog op het op 1 februari van dit jaar 
verplichte GMDSS systeem. Het com
merciële verkeer gaat echter in steeds 
mindere mate via de radio en de service 
wordt dan ook als dood gezien, resulte
rend in sluiting van kuststations  of
toch niet!
Gek genoeg bestaat er een wereldwijd 
systeem dat juist commercieel gebruik 
maakt van die Korte Golf Radio als me
dium en dat werkt als een zeer modern 
E-mail systeem. Het sluiten van kuststa
tions betekent het vrij komen van fre
quenties die nodig zijn voor een explo
sieve expansie. Korte Golf Radio is nog 
nooit zo modern, betrouwbaar en 
commercieel aantrekkelijk geweest en 
kan de slag met satellietsystemen aan. 
Het bedrijf dat het systeem exploiteert, 
heet Globe Wireless en het produkt 
Globe Email ® . De maritieme commu
nicatie markt begint aan een 'revival' 
van Korte Golf Radio, maar dan wel in 
een héél ander jasje.

Het produkt in het kort
Globe Email® is een zogenaamd 'Store 
and Forward' E-mail-, telex- en fax-pro- 
gramma dat aan boord van zeesche
pen wordt geplaatst op een Personal 
Computer. Deze computer wordt ge
koppeld aan de (verplichte) Korte Golf 
Radio, die op haar beurt in een wereld
wijd netwerk van stations opereert. De

bemanning selecteert een adres uit het 
adresboek (bijvoorbeeld een Internet
adres), typt het bericht en/of koppelt 
een file als attachment en drukt op 
'send'. Dat is alles. Volledig automatisch 
wordt deze E-mail nu verstuurd en af
geleverd op (meerdere) E-mail adres 
(sen).
Vanuit netwerken op de wal naar het 
schip werkt natuurlijk ook. Dan wordt 
gebruik gemaakt van gestandaardiseer
de software op de wal, bijvoorbeeld MS 
Outlook. Aan de hele verbinding schip- 
wal en vice-versa komt geen satelliet te 
pas. Alle verbindingen zijn High Speed 
Data-zeekabelverbindingen en Korte 
Golf Radio. Het is een doorbraak in de 
communicatie in de zeescheepvaart 
met een zeer gunstige kostprijs.

Het bedrijf en de ontwikkelingen
De naam Globe Wireless werd voor het 
eerst gebruikt in 1930 door een bedrijf 
genaamd Dollarradio. Dit bedrijf werd 
in 1926 gesticht als privaat kuststation 
voor de communicatie met de schepen 
van de Dollar Steamship Line. De rede
rij pionierde met Kort Golf Radio als 
communicatiemedium voor schip-wal. 
In 1960 kocht IT&T MacKay het net
werk, waarna het in 1990 in handen 
kwam van een nieuw gevormd bedrijf 
KFS World Communications. In 1995 
werd de oude, originele naam weer in 
ere hersteld.
Globe Wireless is een Amerikaanse on
derneming met wereldwijd kantoren in 
Nederland (Schiedam), Denemarken, 
Griekenland, Singapore, Zuid-Afrika, 
Australië en in de VS aan de Oost-, 
Zuid- en Westkust. Het bedrijf is on-

staan uit een drietal voormalige kustra- 
diostations, namelijk KFS Radio in San 
Francisco, W NU uit Louisiana en WCC 
uit Delaware. Begin jaren '90 stonden 
deze kuststations er alleen voor en had
den dezelfde droevige toekomst voor 
zich als Scheveningen Radio. De sta
tions werden echter volledig geauto
matiseerd en op afstand bediend vanuit 
een Operational Centre in San Francis
co. Zo ontstond een winstgevend be
drijf dat nog steeds de klassieke services 
leverde zoals telegrafie, Telex Over Ra
dio (TOR), AMVER, Telegrammen en 
andere kustradiostation gerelateerde 
produkten. Om de toekomst van dit 
bedrijf zeker te stellen was een nieuwe 
aanpak van communicatie via de radio 
hard nodig. Zo ontstond het Global Ra
dio Network (GRN) en het produkt Glo
be E-mail. Het GRN verzorgt wereldwij
de communicatie schip-wal en 
wal-schip met één Operational Centre 
voor de services Simplex Telex Over Ra
dio (SITOR) en de veel modernere E- 
mail.

Globe Wireless ontwikkett Global Radio 
Network
In de tweede helft van de jaren '90 be
gon Globe Wireless met het opzetten 
van kustradiostations op strategische 
plaatsen in de wereld. Zo'n kustradio
station is onbemand en bestaat uit een 
rack van een aantal zenders/ontvangers 
voor een portfolio van frequenties. Die 
stations zijn vaak geplaatst op voormali
ge publieke radiostations. In Noorwe
gen en Zweden zijn dat respectievelijk 
de sites van Rogaland Radio (LFI) en 
Gothenburg Radio (SAB). Globe Wire-
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less noemt ze eigenlijk geen stations 
maar 'nodes': radioverbindingspunten. 
Het gehele netwerk heeft nu (januari 
1999) 16 'nodes' die samen beschikken 
over meer dan 100 frequenties. Behalve 
in Noorwegen en Zweden vinden we 
nodes in Argentinië, Australië, Bahrein, 
Barbados, 2 x Californië (VS), Delaware 
(VS), Cuam, Hawaii, Louisiana (VS), 
Nieuw Zeeland, Newfoundland (Cana
da), Zuid-Afrika en Zuid-Korea. In de 
planning voor 1999 staan China, Hali- 
fax, Malta, de Philippijnen en nog een 
station in Noord-Australië.
De nodes zijn dus kleine kustradiosta- 
tions die elk hun eigen frequentie-port- 
folio hebben met smalbandige en 
breedbandige kanalen. De smalbandi
ge zijn 200 Hz Korte Golf frequenties 
die al jaren bestemd zijn voor Telex 
Over Radio verkeer. De breedbandige 
kanalen zijn echter vrij gevallen Korte 
Golf 'voice'-kanalen met een band
breedte van 3000 Hz. (De International 
Telecommunication Union (ITU) heeft 
in 1998 toegestaan dat deze voor data
verkeer worden gebruikt.) De grotere 
bandbreedte staat hogere snelheden 
toe en wordt dan ook gebruikt voor 
puur dataverkeer (Email). De nodes zijn 
dus de radio verbindingspunten van 
het GRN waarmee schepen met hun 
Korte Golf Radio kunnen communice
ren.

Problematiek van Korte Golf Radio
Een ieder die met Korte Golf Radio 
heeft gewerkt, weet dat dit medium 
twee problemen kan hebben: propaga- 
tie en storingsgevoeligheid. Om die re
den was ervaring in het gebruik van 
Korte Golf Radio een belangrijke ele
ment om verbinding met een kuststa- 
tion op te kunnen bouwen. Wanneer 
men spreekt met een (ex)'sparks' (ra- 
dio-officier), kan deze precies vertellen 
op welk moment van de dag hij hand
matig verbinding maakte met een be
paald kuststation op een bepaalde fre
quentie. Een radio-officier was dan ook 
een specialist, die wist om te gaan met 
de beperkingen van de radioappara
tuur aan boord van dat schip, wist wel
ke stations uitluisterden en de know
how en ervaring had om de juiste 
frequentie te selecteren.
Het bedienen van de apparatuur en het 
opbouwen van de verbinding was dus 
specialistenwerk. Zoals bij velen bekend 
is, is deze specialist van de Nederlandse 
schepen verdwenen, waarvoor ruwweg 
twee oorzaken voor kunnen worden 
gegeven:
• De opkomst van de satellietcommuni

catie
• De invoering van het GMDSS
De reders stapten massaal over op sa
tellietcommunicatie of autotelefoon om 
voor de hand liggende reden: betere

communicatiekwaliteit, eenvoudiger te 
bedienen, 'telefoon' aan boord (dus 
geen verkeerslasten), enz. Het GMDSS 
zorgde ook voor een andere benade
ring van de communicatie resulterend 
in het verdwijnen van de functie van 
sparks'. Alles bij elkaar genomen heeft 
ertoe geleid, dat telefonie door middel 
van Korte Golf Radio niet meer werd 
gebruikt met sluiting van kuststations 
als gevolg.
Korte Golf Radio is echter een verplicht 
element in het GMDSS en zal dat ook 
blijven. Het is de enige methode om 
schepen in een gebied tegelijkertijd op 
te roepen (door middel van DSC) en te 
dirigeren naar rampgebieden. Om die
zelfde reden is de marifoon bijvoor
beeld in de binnenvaart (en zeevaart) 
ook niet verdwenen, terwijl GSM-dek- 
king geen probleem is. GMDSS stelde 
echter wel andere eisen aan de radio
apparatuur (hogere frequentiestabili- 
teit, op afstand te bedienen, enz) zodat 
veel radiosystemen zijn vervangen. 
Door het verminderde gebruik aan 
boord produceerden de GMDSS-fabri- 
kanten kleine, meer compacte zenders. 
Zo is het uitgangsvermogen van de 
zender in een aantal jaar gereduceerd 
van 400-800 Watt tot 150-250 Watt 
nu.

De revival van kuststations
Om Korte Golf Radio als medium weer 
aantrekkelijk te maken moet het net
werk dus aan bepaalde eisen voldoen:
• Het netwerk moet een zodanige 

structuur hebben, dat propagatie en 
storingsgevoeligheid min of meer 
geëlimineerd worden.

• Het netwerk moet met standaard op 
de markt verkrijgbare (GMDSS)-Kor- 
te Golf zenders kunnen werken. We
reldwijd, dus ook op de polen, met 
een 100 Watt zender.

• De selectie van frequenties, nodes, 
methode van transmissie en alles wat 
maar met bediening van de zender 
te maken heeft, moet uit de handen 
van de gebruiker worden genomen. 
Met andere woorden het netwerk en 
de scheepssoftware communiceren 
aktief met elkaar en bepalen en reali
seren volledig automatisch de ver
bindingen.

• Geen congestie (opstoppingen) dus 
snelle verbindingen en voldoende 
vrije frequenties

• Redundant, met andere woorden 
veel overlappingen mocht een node 
of een specifieke frequentie van een 
node door bijvoorbeeld onderhoud 
of storing uit de lucht zijn. Betrouw
baar, beschikbaar (24 uur) en manu
ele of computer controle daarop.

Om dit alles te bereiken werd het vol
gende opgebouwd:

• Nu 16 nodes wereldwijd met ieder 
een portfolio van frequenties in de 
band van 2-26 MHz. Het aantal no
des en frequenties blijft groeien.

• Alle nodes zijn verbonden met High 
Speed Data lijn-verbindingen aan 
een Operational Centre in Califomie. 
Een verbinding schip - wal (en visa 
versa) is dus feitelijk schip - Opera
tional Centre in Californië. Het feit 
dat dit via high speed data lijnen 
(zee/land glasvezelkabels), node en 
een radiofrequentie plaatsvindt (real 
time), is onzichtbaar voor de gebrui
ker op de wal en aan boord. Er komt 
geen satellietverbinding aan te pas.

• Het Operational Centre ontvangt alle 
berichten van de landzijde en ver
stuurt deze direkt naar het schip. Se
lectie van de node en frequentie ge
schiedt volledig automatisch door 
het Operational Centrum en het 
scheepssysteem.

• Alle radio verbindingen zijn gedigita
liseerd. Door de infrastructuur van 
het netwerk en digitalisatie kan vol
staan worden met een Korte Golf 
zender van minimaal 90 Watt.

• Het Operational Centre bewaakt 
continu de beschikbaarheid van alle 
frequenties, de datalijnen naar het 
centrum en het (data- en TOR-)ver- 
keer over die frequenties en lijnen. 
Dit is een combinatie van mensen 
(24 uur per dag) en geautomatiseer
de systemen.

• Een organisatie waarin kennis van 
Korte Golf Radio, IT en 'messaging' 
van zeer hoog niveau is. Gecentrali
seerde ontwikkeling met specialisti
sche kennis op verschillende locaties 
in de wereld.

Het scheepssysteem.
Voor de bemanning aan boord moet 
het technisch sturen van een bericht 
net zo makkelijk zijn als mobiel bellen. 
Als u bijvoorbeeld een GSM-telefoon 
aanzet, maakt de telefoon verbinding in 
het netwerk. Als u iemand wil spreken, 
draait u gewoon een telefoonnummer. 
Feitelijk wordt gebruik gemaak van een 
gedigitaliseerd radionetwerk waarmee 
op een frequentie met een bepaalde 
zendmast met een netwerkcentrum 
verbinding wordt opgebouwd. Via dat 
centrum komt u terecht op het num
mer dat u draaide. Als u dus iemand 
belt, zoekt u niet uit welke frequentie, 
welke zendmast en via welk centrum u 
verbinding moet hebben om te belten. 
Zo werkt Globe Email dus ook (met dit 
verschil dat u met Globe Email (nog) 
geen online verbinding kunt opbou
wen zoals voor spraak). Vergelijken we 
dat met hoe we dat vroeger deden met 
de Korte Golf met specialisten aan 
boord, dan is dat natuurlijk een hemels
breed verschil.
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Required System Components for GlobeEmail

Radio Modem Antenna
GL-4000 or 

GL-4100

Radio 
Transceiver

Het scheepssysteem is dus het enige 
zichtbare aan het produkt Globe Email. 
Om berichten tussen schip-wal en visa 
versa te versturen is er alleen aan boord 
wat hardware en software nodig. Op 
de wal echter wordt gebruikt gemaakt 
van de reeds bestaande infrastructuur 
en software. Globe Wireless levert dus 
geen wal software of speciale verzend- 
methodes.
Het complete scheepssysteem bestaat 
uit drie componenten:

Component 1: De Korte Golf Radio. 
Door de invoering van het GMDSS is er 
een scale van merken en typen Korte 
Golf Radio's op de markt gekomen die 
in principe voor Globe Email gebruikt 
kunnen worden. We komen twee mo
gelijkheden tegen:
-rederij plaatst een aparte Korte Golf 

Radio specifiek voor Globe Email;
- rederij verzoekt om de (verpichte) 
GMDSS Korte Golf radio te gebruiken. 

Schepen vanaf het vaargebied A2 (NW- 
Europa en onder condities de Midde- 
landse Zee) hebben verplicht zo’n radio 
aan boord. Alhoewel in A2 Midden Golf 
verplicht is, biedt elke moderne 
GMDSS-zender ook alle maritime Korte 
Golf banden. De zender moet wel mo
dern zijn, omdat Globe Email een radio 
nodig heeft die op GMDSS-specificaties 
werkt, maar ook op afstand te bedie
nen is. In oudere GMDSS-installaties ko
men we nog wel wat gemodificeerde 
installaties tegen die niet op afstand zijn 
te bedienen en dus ongeschikt zijn voor 
Globe Email.

Component 2: Een PC met printer.
Een E-mail programma zonder Personal 
Computer is niet mogelijk. Nodig is 
Windows 95 en een Pentium processor. 
Een printer completeert het geheel

Component 3: Een door Globe Wireless 
ontwikkelt radiomodem en een bijbe
horend programma Globe Email.
Het radiomodem is een PC-insteekkaart 
(type GL4000) of een extern kastje 
(GL4100) waarmee de Korte Golf Radio 
wordt verbonden middels seriële- en 
audio-verbindingen. De software be

stuurt (in samen
spraak met het ra
dionetwerk) de ra
dio en verzorgt 
ook de zeer ge
bruiksvriendelijke 
berichtenaan- 
maak.

De drie compo
nenten maken het 
mogelijk Globe 
Email in het Glo
bal Radio Netwerk 
te laten werken. 

Een prettige bijkomstigheid daarbij is 
dat component 1 (de GMDSS-installa- 
tie) reeds aan boord staat. De aanslui
ting behoeft ook geen modificatie. 
Door de toename van IT-applicaties 
aan boord hebben ook meer schepen 
de beschikking over PC's. In veel geval
len is daardoor component 3 de enige 
aanschaf. Zo wordt in de meeste geval
len voor ca. US $2.000,- een volwaardi
ge E-mail-, telex- en faxverbinding ge
kregen tegen gunstige tarieven en een 
echte 'maritieme' organisatie (m et help
desks voor bemanning en kantoor) 
voor het afleveren van de berichten.

De walsystemen

Het Operational Centre in Califomië is 
gekoppeld aan verschillende E-mail- en 
telex-platformen. De meest bekende 
zijn Internet, CC-Mall, MS-Mail, MCI- 
Mall, X400, Comtext, Bimcom, maar 
ook gewoon het telexnetwerk. Al deze 
berichten worden volautomatisch door 
het Operational Centre verwerkt. Dit 
betekent dat wanneer een schip Globe 
Email aan boord heeft, dit in principe 
benaderbaar is uit bovenstaande net
werken en dat maakt het systeem 
enorm transparant.
Samengevat in een figuur ziet dus de 
schip - wal verbinding er als onder
staand uit:

Samenwerking GRN - Globe Email
Zoals vermeld bestaat het Global Radio 
Network (GRN) uit een toenemend 
aantal nodes (kuststations) met ieder 
hun eigen frequenties. De verbindin
gen nodes - Operational Centre zijn 
glasvezelkabelverbindingen.
Op welke wijze communiceert het 
Operational Centre nu met het Globe 
Email systeem aan boord? Hiervoor 
moeten we eerst wat dieper op Globe 
Email ingaan.

Onder de kop 'Scheepssysteem' staat 
beschreven dat Globe Email uit een 
stukje hardware en software bestaat. 
De hardware laten we even voor wat 
het is. De software maakt Globe Email 
zichtbaar voor de gebruiker. Deze be
paalt ook de automatische communi
catie met de radio en het GRN/ Opera
tional Centre.
Het Globe Email programma bestaat 
uit de volgende vijf modules:

• Globe Wireless Link
Het hoofdprogramma dat de Korte 
Golf Radio bestuurt, nodes/frequen- 
ties selecteert en berichten verstuurt 
naar het Operational Centre.

• Globe Wireless Messages 
Aanmaken, lezen, opslaan en verwij
deren van berichten. Versturen en 
ontvangen van berichten. Volledig 
adresboek, archivering enz.

• Globe Wireless Profile
Specifieke radio settings (afhankelijk 
van merk en type). Radiomodem set
tings. E-mail en persoonlijke instellin
gen (bijvoorbeeld printer)

• Globe Wireless Services
Helpdesk berichten. Aanvraag weer- 
rapporten. Giften bestellen (bijvoor
beeld bloemen). Telegrammen. 
AMVER rapporten. Weerobservaties.

• Globe Wireless Help
Een 'online' helpprogramma ter on
dersteuning van de gebruiker aan 
boord

Het Globe Wireless Link-programma is 
het hart van Globe Email. Met dit pro
gramma worden alle submodules geac
tiveerd. Het draait op een Windows 95 
computer en zal meestal op de achter
grond' werken. Link verzorgt alle ver
bindingen met het Operational Centre 
en de automatische besturing van de 
radio. Het prettige van het programma 
is, dat voor het verzenden van berich
ten Link alle besturingsfuncties uit han
den van de operator neemt. Vandaar 
dat het programma op de Windows 95 
taakbalk moet staan, maar niet open of 
zichtbaar hoeft te zijn. Veel operators 
(bemanning) hebben echter een radio- 
achtergrond (Marcom-A), zodat de 
voorkeur bestaat om Link wel te presen
teren.

Internet
CC-Mail
MS-Mail
MCl-Mail
X400
Comtext
Bimcom
Telex
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De statusbolk van Link wordt gepresenteerd in de vorm
het Globe Wireless van een statusbalk waarop men kan
Link-programma zien wat het programma doet, welk no

de/ frequentie wordt gebruikt, hoe ver 
men gevorderd is met het verzenden 
van een bericht, het proces van verzen
den, enz. W e kunnen bijvoorbeeld ook 
zien welke nodes/frequenties in het 
netwerk voorkomen. De radio kan in 
verschillende modes worden gezet bij
voorbeeld alleen luisteren, maar niet 
zenden. Dit kan ook een bepaalde tijd, 
een zogenaamde 'quite time', zijn. Te
vens kan online verbinding worden ge
maakt met de dienstdoende service 
specialist in het Operational Centre met 
direkte vragen om hulp. Ook kan het 
schip online de status van al haar be-

Globe Radio Network Channels List
S t a t i o n s S h o r e  S h i p  G W  ITU S a lc a l  O ily  T im e

□  8PO * | □  4 2 1 1 .5 4 1 7 3 .5 3 403 1094
□  À9H 0  6 3 lfc .5 62 6 4 .0 10 603 1094
□  SŒJ E  8 4 1 7 .5 8 3 7 7 .S 17 803 1094
E X 3 Ë 0 H 9 0  1 2 5 8 0 .5 1 2 4 7 8 .0 25 1203 1094
□  KHT __ 0  1 2 6 0 2 .5 1 2 5 0 0 .0 76 1.247 1094
C  KPM 0  1 6 8 2 9 .5 1 6 7 0 6 .S 3)8 1647 1094
□  t r i
□  L3D836
□  sa b

0  2 2 3 7 7 .5  2 2 2 8 5 .5 44; 2203 1094

Het programma 
weet welke 
rtodes/frequenties 
beschikbaar zijn in 
het netwerk.

richten opvragen in de centrale compu
ter van het Operational Centre.

In de 'standby' mode is het scheepssys- 
teem direkt gereed voor het ontvangen 
en versturen van berichten. De radio, 
de computer en de printer staan dus 
aan. De monitor van de computer kan 
desgewenst worden uitgeschakelt. In 
deze situatie draait het programma Link 
en bestuurt de ontvanger van de radio 
(niet de zender!). Het programma weet 
welke node/frequenties beschikbaar 
zijn in het netwerk. Op elke node/fre
quentie wordt een zogenaamd vrij sig
naal verstuurt indien er geen verkeer is. 
Het programma Link houdt nu een da
ta signaal kwaliteitstabel bij per fre
quentie. Door het analyseren van deze 
kwaliteitstabel wordt een optimale lijst 
samengesteld van de beste frequenties 
om berichten te versturen en te ontvan
gen op dat moment op die positie. Die 
tabel wordt per minuut ververst met 
nieuwe gegevens. In de praktijk be
stuurt Link dus de ontvanger naar no
de/frequenties en luistert en analyseert. 
Om het Operational Centre te vertellen 
op welke frequenties het schip opge
roepen kan worden, wordt na elke op
start of na elke 2 uur de 'beste frequen

tie' tabel naar het Centre gestuurt. Zo 
weet het Operational Centre dus van 
alle schepen welke node/frequenties de 
beste zijn om op te roepen voor dat 
specifieke moment. Let wel, dit is alleen 
voor het oproepen.

Stel dat het Operational Centre een be
richt vanaf de wal ontvangt via bijvoor
beeld Internet. Het schip wordt dan 
(volledig automatisch) opgeroepen 
(call sign / MMSI) op de eerste 
node/frequentie. Het schip op haar 
beurt luistert aktief uit in het netwerk en 
zal 'haar' oproep herkennen. Op dat 
moment wordt Link actiever en selec
teert dan, gebaseerd op haar actuele 
kwaliteitstabel, de beste node/frequen

tie die vrij is van ver
keer. Het Operation
al Centre wordt door 
Link in kennis gesteld 
van de scheepskeuze 
en dan vindt hands- 
hake en data-over- 
dracht (met 100%  
foutcorrectie) plaats. 
Na ontvangst meldt 
het schip ’ik heb het' 
en stuurt Link de zen
der weer terug naar 
standby. Aan boord 

wordt het bericht automatisch geprint. 
Omdat het Operational Centre precies 
weet op welke tijd in UTC het schip zei 
'ik heb het', wordt een delivery notifica- 
tion teruggestuurd naar de verzender 
van het bericht. Zo weet dus de verzen
der van het bericht, wanneer exact in 
UTC het bericht aan boord werd ont
vangen.

Normaliter staan dus de PC en radio 
aan. Er zijn vaak redenen om dat niet te 
willen doen (luisteren naar consumen
tenradio, PC niet altijd aan willen heb
ben, kruiplijners op de rivier, enz). In die 
situaties bestuurt Link dus niet de radio. 
Vaak wordt dan een paar keer per dag 
het systeem 'bijgezet' om alle wachten
de berichten in het Operational Centre 
te downloaden en de scheepsberichten 
uit te sturen. Deze procedure is geen 
enkel probleem. Een direkt messaging 
systeem wordt dan een handmatige 
'mailbox' systeem. Om een 'koude' start 
te versnellen (het opbouwen van de 
kwaliteitstabel) kunnen bijvoorbeeld 
voor dat vaargebied alleen de belang
rijkste nodes/frequenties geselekteerd 
worden. Schepen met vaargebied NW- 
Europa zouden dan alleen de nodes 
Noorwegen, Zweden, Bahrein en, New

Foundland in de tabel meenemen. Na 
het aanzetten van het systeen Tinkt' het 
automatisch en vindt berichtenuitwis- 
seling plaats. Schepen die wereldwijd 
varen, moeten echter alle nodes/fre
quenties in hun tabel houden.

Er zijn ook situaties denkbaar waarin het 
absoluut verboden is radiozendappara- 
tuur te gebruiken, bijvoorbeeld bij olie 
en gaswalinstallaties. Vaak zijn dit zoge
naamde terminal regulations. In dat ge
val kan het scheepssysteem aan blijven 
staan met dien verstande dat 'quite ti
me' is geactiveerd. Zo luistert Link nog 
steeds uit en blijft de kwaliteitstabel vol
ledig intakt en up to date. De zender is 
echter gedeactiveerd. Het Operational 
Centre weet ook dat het schip niet kan 
zenden en zal ook niet oproepen. Op 
het moment dat ’quite time’ wordt ge
deactiveerd, meldt het schip eigenlijk 'ik 
ben er weer' en zal berichtenuitwisse- 
ling direkt plaats vinden.

Globe Wireless is continu bezig met het 
opzetten van nieuwe nodes (kuststa- 
tions) en frequenties. Om te voorko
men dat elk schip varend met Globe 
Email een software update moet heb
ben, worden deze wijzigingen in het 
netwerk automatisch via datzelfde net
werk verwerkt. Zo beschikt Link dus al
tijd over de actuele node/frequentie-ta- 
bel aan boord.
Tevens wordt zo een omslachtige logis
tieke operatie zoals het verzenden van 
updates naar de schepen voorkomen.

Versturen van berichten
Het echte gebruikersprogramma is Glo
be Email Messages. Het kent een adres
boek, inbox, outbox, verzonden berich- 
ten-bakje, ontvangen berichten-bakje, 
enz. Het programma is heel specifiek 
voor de scheepvaart ontwikkeld. Echte 
E-mailers, die gewend zijn met mooie 
Email programma's te werken, zullen 
wat teleurgesteld zijn over de mogelijk
heden. Het programma is simpel van 
opzet met grote iconen met alleen de 
basisfuncties van een E-mail program
ma. De acceptatie aan boord is dan ook 
zeer groot. Unaniem wordt het pro
gramma geroemd om zijn gebruiks
vriendelijkheid. Aanmaken van berich
ten is dan ook kinderlijk simpel en 
mocht dat een probleem zijn, dan zijn 
brugkaarten in verschillende talen be
schikbaar alsmede een uitgebreide 
scheepsmanual in heldere (Engelse) 
scheepstaal.

Een voorbeeld toont het gemak van het 
systeem.
Stel een schip moet zijn 12 uurs positie- 
rapport sturen naar:
- de eigenaar, die alleen een telex ver

binding heeft;
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één of andere reden 
het bericht niet afle- 
verbaar zijn, dan is 
er een scala van mo
gelijkheden voor 
wat er met dat be
richt moet gebeu
ren. De uitleg van 
deze mogelijkheden 
valt echter buiten 
het bestek van dit 
artikel.

Global Email Messa- - de charterer, die werkt met Comtext
ges is het echte ge- (telex en E-mail provider);
bruikersprogramma. - de manager, die het 't liefst op twee

internet E-mail adressen heeft, bij
voorbeeld de Operations afdeling op 
'Ops@manager' en de technische 
dienst op TD@manager.nl'

- de agent, die dat het liefst per fax 
ontvangt.

Het schip maakt nu één bericht in Glo
be Email, selekteert bovenstaande zes 
adressen uit het adresboek en drukt op 
'Send'.
Op het moment dat de knop 'Send' 
wordt ingedrukt, communiceert op de 
achtergrond Link via de Korte Golf Ra
dio in het netwerk en wordt het bericht 
met de adresinformatie gestuurd naar 
het Operational Centre. Die stuurt het 
op zijn beurt weer door naar alle zes 
adressen. Het interessante daarbij is, dat 
alle E-mail leveringen wereldwijd maar 
als één bericht worden berekend. Aan 
boord kan per adres een ontvangstbe
vestiging worden verkregen of het 
schip vraagt na een bepaalde tijd de 
status van al haar berichten op (via 
Link). Door deze te printen wordt een 
prima journaalrapport geproduceerd.

Andersom werkt het net zo. Stel de ma
nager besluit een bericht te sturen naar 
het schip. Hij selekteert vanuit zijn eigen 
E-mail programma het schip, typt het 
bericht, koppelt een spreadsheet en 
verstuurt het via Internet naar 'call- 
sign'@Globeemall.com. Hier is 'callsign' 
de roepletters van het schip. Het Ope
rational Centre ontvangt het en ziet aan 
het callsign voor welk schip dit bericht 
is bedoeld en stuurt dat door naar het 
schip. Als het schip het bericht heeft 
ontvangen, genereert het Operational 
Centre automatisch een 'delivery notifi- 
cation' terug met de exacte tijd in UTC 
waarop dat bericht aan boord was ont
vangen.

Globe Email is dus een produkt dat 
geen mailbox struktuur kent. Zodra het 
Operational Centre een bericht vanuit 
één van de walnetwerken ontvangt, 
wordt dat direkt doorgestuurd naar het

Billing codes
Een schip commu

niceert dus zelden met één partij. Zo 
zijn er eigenaren, charterers, managers, 
agenten, crewing, klasse bureaus, leve
ranciers, enz. die ieder met hun eigen 
systemen naar buiten communiceren. 
Tel daar bij nog de bemanningen die 
met het thuisfront willen communice
ren en het schip/wal-communicatie- 
vraagstuk wordt alleen maar com
plexer. Zeker indien de communicatie 
via het sterk in opkomst zijnde E-mail 
verloopt. Met Globe Email verkrijgt het 
schip feitenlijk een adres in elk van die 
netwerken.
Om te voorkomen dat 'jan en alleman' 
naar het schip berichten stuurt op mis
schien wel de kosten van de reder, 
wordt per bericht bepaald (schip-wal 
en visa versa) wie dat bericht betaalt. 
Dat geschiedt door het gebruik van een 
billing code hetgeen niets anders is dan 
een (kostenloze) registratie binnen Glo
be Wireless. Billing codes zijn niet open
baar evenmin als de adressen van de 
schepen. Met Billing codes kunnen zeer 
interessante communicatierapporten 
verkregen worden door bijvoorbeeld 
aan de ene kant de communicatiekos
ten van de eigenaar en de manager van 
een schip te splitsen, maar aan de an
dere kant toch te koppelen, zodat geza- 
melijk zeer gunstige tarieven worden 
bedongen. Voor met name financiële 
administraties kan dat veel uitzoekwerk 
besparen.

Globe Email en het 
GMDSS
Globe Email is om 
een aantal redenen 
commercieel zeer 
interessant voor re
derijen. Eén daar
van is natuurlijk een 
lage investering 
om Globe Email 
aan boord te zet
ten, maar een an
dere is het weder
om commercieel 
aanwenden van 
een investering die 
reeds is gedaan: de

GMDSS HF Radio installatie (HF = High 
Frequency = Korte Golf). Die investe
ring is het gevolg van de invoering van 
het Global Maritime Distress and Safety 
System (GM DSS) en bedraagt toch al 
snel minimaal zo'n ƒ  15.000,- voor al
leen de radio en de bijbehorende DSC- 
controller. Die installatie is echter voor 
commercieel verkeer niet meer interes
sant, zodat hij er alleen maar voor 
nood- spoed- en veiligheidsverkeer 
staat. Globe Email biedt echter de mo
gelijkheid om de investering weer com
mercieel aan te wenden.

Het interessante is dat de GMDSS HF 
Radio-fabrikanten dezelfde mening de
len resulterend in een intensieve sa
menwerking tussen die fabrikanten en 
Globe Wireless met maar één doel: da
taverkeer via de GMDSS-zender maar 
wel vallend onder de zogenaamde 
General Communications'-regelgeving 
van het GMDSS, omschreven in SOLAS 
IV/ 4.1.8. In die situatie valt Globe Email 
buiten nood- spoed- en veiligheidsver
keer en mag Link de zender/ontvanger 
aansturen, indien er geen noodzaak 
voor dat verkeer is. Mocht de beman
ning de zender/ontvanger nodig heb
ben voor nood-, spoed- en veiligheids
verkeer dan moet de verbinding tussen 
radio en Globe Email onverwijld verbro
ken worden.

Om dit te bewerkstelligen staan alle 
GMDSS-radio's opgesteld in het ont- 
wikkelcentrum van Globe Wireless. Hier 
wordt de GMDSS-connection met de 
fabrikanten ontwikkelt en getest. Na 
uitvoerig testen wordt de verbinding als 
'approved' gezien. Bijgaande tabel 
geeft de situatie weer van de GMDSS- 
radio's die per december 1998 gekeurd 
waren.

Over GMDSS is veel geschreven en er is 
veel over te doen geweest. Het blind 
koppelen van Globe Email aan de zen
der genereert veel vragen in de goed-

GMDSS Console 
M anufacturer

Radio Equipment 
Model

DSC Controller 
Model

Comments

Furuno FS-1562 DSC-6 Approved
Furuno FS-5000 DSC-5 Approved

! Furuno FS-8000 DSC-5 Note 1
Japan Radio Corporation 
(JRC)

JSS-710,
JSS-720

(internal) Approved

Japan Radio Corporation 
(JRC)

JSS-800 (internal) Approved

SEA SEA 330 SEA 7000, 
SEA 7001

Approved 
with SEA 
2320 interface

Skanti AS TRP 7000 DCU 9001, 
DCU 9006

Approved

Skanti .AS TRP 8250. 
TRP 8400. 
TRP 8750

DCU 9001. 
DCU 9006

Approved

J
Skanti AS TRP 9250 DCU 9001, 

DCU 9006
Approved

------ 1
Skanti AS TRP 9500 Approved
Sailor 2000 TBA
Sailor 4000 Approved

De GMDSS-radio's die per december 1998 waren gekeurd.

22 SCHIP* .VEFtF*»ZEE MAART 1999



keuringssfeer. Om die reden is de 
GMDSS-connection voorgelegd aan 
verschillende instanties.
De IMO bleek van mening, dat indien 
het station weer commercieel aantrek
kelijk wordt gemaakt en het conform 
de GMDSS-eisen functioneert Globe 
Email de veiligheid verhoogt. Een 
scheepsstation dat weer dagelijks wordt 
gebruikt, wordt ook onderhouden en 
zal indien de nood zich voor doet een 
hogere beschikbaarheid hebben dan 
een station dat nooit wordt gebruikt.
Er is nu al een reeks van schriftelijke ver
klaringen, goedkeuringen of toelatin
gen van Globel Email door overheden, 
PTT’S, klassebureaus en fabrikanten, 
waaruit blijkt dat de acceptatie van 
GMDSS toeneemt.

Prijsstelling Globe Email
De prijsstelling van Globe Email is geba
seerd op het gebruik van de service. 
Het is de hoeveelheid verstuurde data 
die de hoogte van de faktuur bepaald. 
Daarop worden zogenaamde scheeps- 
kortingen en vlootkortingen gegeven. 
Globe Wireless berekent dus geen ver- 
bindingstijd, zodat baud rates en der
gelijke geen rol spelen in de hoogte van 
de faktuur. Ook herhalingen als gevolg 
van het wegvallen van een verbinding 
worden niet berekend (vergelijk satel
lietverbindingen). Er zijn ook geen 
abon nementskosten.
De bijgaande grafiek biedt enigszins in
zicht in de prijsstelling van de verschil
lende diensten. Hierin zijn Inmarsat A 
telex, Satcom-C en Globe Email met el
kaar vergeleken. Dit is een prijsvergelij
king met kbits in tekst. De vergelijkin
gen gaan echter verder uit elkaar lopen, 
indien men bedenkt dat Globe Email 
een volwaardige Email verbinding is. 
Het koppelen van bestanden als 'at- 
tachment' is een fluitje van een cent. E- 
mail biedt bijvoorbeeld legio mogelijk
heden om informatie in een kleine file 
op te slaan. Een A4-pagina vol met tekst 
is al gauw meer dan 20 kbit. Indien die 
tekst door een compressieprogramma 
wordt gehaald (bijv. Winzip) dan wordt 
die tekst al snel tussen 70% en 90% 
kleiner. De kosten van het bericht zak
ken dus navenant en worden dan nog 
maar een fractie van bijvoorbeeld Sat
com-C.

E-Mail
In de jaren '90 heeft het gebruik van E- 
mail als medium een enorme vlucht ge
nomen met Internet als netwerk voor
op. De wens om dataverkeer met de 
schepen te plegen wordt ingegeven 
door een toenemende vraag naar ho
gere effeciency, maar ook bijvoorbeeld 
door de implementatie van ISM, een 
kwaliteitsysteem voor de scheepvaart. 
Speciale bedrijven hebben zich op deze

markt gestort middels shipmanage- 
mentprogramma s voor onderhoud, in
koop, bemanning, enz., die data-uit- 
wisseting vereisen tussen schip en wal 
en visa versa. Dit gaat voornamelijk per 
post (diskettes) of gecombineerd met 
E-mail.

Globe Wireless nu
Nu in 1999 werken meer dan 3000 
schepen dagelijks met het Globe Wire
less netwerk. Daarvan hadden er - tij
dens het schrijven van dit artikel - zo'n 
400 Globe Email. De verwachting is dat 
in de loop van 1999 meer dan 1000 
schepen Globe Email dagelijks zullen 
gebruiken. Door het netwerk technolo
gisch sterk te blijven vernieuwen en het 
installeren van nieuwe stations/ fre
quenties blijft de capaciteit gewaar
borgd. Op dit moment is Globe Wire
less de grootste private bezitter van het 
Korte Golf Radio Spectrum.

Globe Wireless in de toekomst
• Het bedrijf investeert diep in Korte 

Golf Radio techniek, waaronder data- 
protocollen en hogere snelheden

• Het radio netwerk blijft uitbreiden 
om capaciteit te waarborgen.

• Globe Email zal ook in de naaste toe
komst met Satelliet A/B kunnen wer
ken om bijvoorbeeld de grote files via 
die media te versturen.

• Globe Email komt ook uit met een 
zogenaamde POP3 interface. Dit be
tekent dat bijvoorbeeld rederijen hun 
eigen E-mail programma standaard 
op de schepen en kantoor kunnen

invoeren. Het Link programma werkt 
dan met dat andere programma.

Schip - wal communicatie is jaren lang 
het terrein geweest van alleen radio. 
Technologische vernieuwingen hebben 
echter de laatste jaren op een zeer laag 
pitje gestaan met sluiting van kuststa- 
tions als gevolg. Datatransmissie over 
Korte Golf Radio is geenszins nieuw. 
Het is een ontwikkeling uit militaire 
kringen die nooit echt is doorgevoerd 
als commercieel medium voor de zee
scheepvaart. Door het toepassen van 
moderne radio- en datatechnieken als
mede de mondiale aanpak door middel 
van een netwerk, telt radio weer mee 
als een volwaardig commercieel alter
natief tegenover satellietsystemen. Kor
te Golf Radio staat dan ook voor een 
nieuw tijdperk.

Com m unication Cost Comparison  
F leet of 10 V essels

Month!)' Vessel Usage (kilobits)

Vergelijking van de prijsstelling van Inmarsat Telex, Inmarsat C en Globe im ail
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a t a  s h e e t

Z U I D E R D I E P

De Zuiderdiep werd op 8 januari door 
Damen Shipyards Hoogezand overge
dragen aan Feederiines B.V. in Gronin
gen. Het zusterschip Boterdiep zal ko
mend voorjaar worden opgeleverd.
De Zuiderdiep is het eerste schip van 
het type Combi Freighter 8300. Dit 
nieuwe multipurpose standaard type 
werd door de werf ontwikkeld om te
gemoet te komen aan de vraag naar 
grotere schepen dan Damen tot dus
ver bouwde, zoals de Combi Freigh- 
ters 4200 en 4600.

De Zuiderdiep, bouwnummer 801, is 
een full scantling schip met twee rui
men en daartussen een kort comparti
ment met ruimtoegangen, ventilatie
kanalen en dieptanks voor brandstof. 
De ruimen hebben zes resp. zeven 20- 
voets containerbaaien met vijf rijen en 
vier lagen. Op de luiken staan de con
tainers eveneens in vijf rijen.
De zijtanks naast het ladinggedeelte 
zijn in de lengte in zeven comparti
menten verdeeld. Bij de voorste drie 
daarvan zijn (in verband met de leksta- 
biliteit) de SB- en BB-tanks door 
crossovers in de dubbele bodem ver
bonden. De achterste vier comparti
menten hebben aparte SBt en BB- 
tanks. Alle zijtanks zijn bestemd voor 
waterballast.
De dubbele bodem onder de ruimen 
is in acht compartiment onderver
deeld. De tanks 1 t/m 3 lopen dwars- 
over en zijn bestemd voor waterbal
last, Daarachter ligt, eveneens dwars- 
over, een korte overvloeitank voor 
brandstof. Vandaar tot aan de machi
nekamer is in de dubbele bodem op 
hart schip een pijpentunnel aange
bracht. De tanks 4 en 5 naast de tun
nel (in totaal vier stuks) zijn ingericht 
voor zware olie. De tanks 6 en 7 zijn 
weer voor waterballast bestemd, met 
crossovers tussen de SB- en BB-tanks. 
Verdere ballastcapaciteit is beschik
baar in de voorpiek en in de hektank.
In de dubbele bodem onder de ma
chinekamer zijn o.a. de volgende 
tanks ondergebracht: smeerolie sump- 
tank op hart schip, daarnaast aan SB 
een droge tank en aan BB een afloop- 
tank voor zware olie, en geheel achter
in een koelwateraflooptank en een vui
le olie tank.
Onder het tussendek zijn in de zijden 
aan SB de gasoliebunker en de sewa- 
getank gelegen en aan BB een over
vloeitank voor zware olie en de sludge- 
tank. Daarachter liggen, doorlopend 
boven de droge achterpiek, twee 
drinkwatertanks.
Op het tussendek in de machineka
mer liggen aan SB de schakelbord- 
ruimte, een tank voor thermische olie 
en de dagtank voor gasolie; aan BB de 
dag- en settlingtanks voor zware olie, 
alsmede drie smeerolietanks. Achter 
op het tussendek is de stuurmachine-

De Zuiderdiep (foto: Ftying focus).

kamer ingebouwd in de hektank voor 
waterballast.

Algemene gegevens

Hoofdafmetingen:
Lengte o.a. 121,370 m.
Lengte l.l. 115,150 m.
Breedte mal 15,850 m.
Holte 9,750 m.
Diepgang 7,264 m.
Draagvermogen 8.362 t.
Gross tonnage 5.638 .

Snelheid:
Dienstsnelheid 14,S kn op 7,23 m 
diepgang en bij 2.999 kW op de 
schroefas.

Klasse:
Lloyd's Register: *  100A1, *  LMC, 
UMS, SCM, Strengthened for Heavy 
Cargoes, Container Cargoes in 
Holds and on Hatchcovers.

Verdere regels:
Scheepvaart Inspectie, alsmede Pa
nama, Suez, USCG en Dangerous 
Goods Reg. 54.

Tankinhouden: 
Zware olie 
Gasolie 
Smeerolie 
Thermische olie 
Vuile olie 
Sludge 
Drinkwater 
Sewage 
Waterballast

Pneumatisch (air bubble) tankni- 
veaumeetsysteem van Weka.

Ladingsystemen

Laadruimen: 
Lengte ruim 1 

ruim 2
Breedte 
Vrije hoogte 
Coaminghoogte

616 m3.
59 m3.
24 m3.
5 m3.
9 m3.

23 m3.
76 m3.
23 m3.

3.175 m3.

Inhoud ruim 1
178.163 cu.ft.= 5.045 m3. 

Inhoud ruim 2
218.774 cu.ft.= 6.195 m3. 

Inhoud totaal
396.937 cu.ft. = 11.240 m3. 

Graanschotten: in elk ruim één stuks 
(uit twee delen) te plaatsen op vijf 
verschillende posities in ruim 1 en op 
acht posities in ruim 2, alsmede te
gen de dwarsschotten van het mid
scheeps compartiment (stuwposi- 
tie). Alternatieve stuwpositie in ruim 
2: tegen maehinekamerschot als ex
tra beveiliging bij vervoer van ge
vaarlijke ladingen.

Containercapaciteit: 
Ruim 1 
Luiken ruim 1 
Ruim 2 
Luiken ruim 2 
Totaal in mimen 
Totaal aan dek 
Totaal generaal

104 TEU. 
60TEU.

132 TEU.
105 TEU. 
236 TEU. 
165 TEU. 
401 TEU.

38,220 m.
44,823 m.
13,150 m.
10,650 m.
2,150 m.

Voor 40-voets containers is de capa
citeit 100 stuks in de mimen (plus 36 
TEU) en 75 stuks op de luiken (plus
15 TEU).

Tanktop:
16 mm dik; berekend op 18 t/m2 en 
op stapelgewichten van 1001 (TEU) 
resp. 120 t (FEU); versterkt voor los
sen met grijpers.

Luiken:
Stalen, geheel gesloten pontonlui- 
ken, Coops & Nieborg, 6 + 7 stuks, 
berekend op 1,75 t/m2 en 25 t lijn
belasting (TEU) resp. 321 (FEU). 
Elektrohydraulisch aangedreven 
Coops & Nieborg luikenkraan, te
vens voor graanschotten.

Ruimventilatie:
Mechanische ventilatie voor 10 
luchtwisselingen per uur (leeg mim); 
in het midscheepse compartiment 
twee omkeerbare constant-toeren 
ventilatoren per mim: 2 x 25.500

m3/h voor mim 1 en 2 x 32,000 
m3/h voor mim 2. Natuurlijke toe
voer/aanvoer via kanalen aan voor
kant mim 1 en achterkant mim 2.

Mach i nekamersystemen
(geïnstalleerd door Marine Service 
Noord)

Hoofdmotor:
MaK, 8M32, m.c.r. 3.840 kW, 600 
tpm.

Koppeling:
Lohmann ft Stolterfoht, superelas- 
tisch, type Spiroflex KSP 1 30. 

Tandwielkast:
Lohmann & Stolterfoht, type GCS 
750, reductie 3,92:1.

Schroef:
Berg, vier verstelbare bladen, diame
ter 4.200 mm.

Asgenerator:
Stamford, 550 kVA, 1500 tpm, 3 x 
400 V, 50 Hz.

Generatorsets:
2 x Scania dieselmotor, type DSI 

1177M, elk 280 kW bij 1500 
tpm en Stamford generator, 330 
kVA.

Haven/nood set:
1 xValmet Sisu dieselmotor, type

620 DSG, 110 kW bij 1500 tpm 
en Stamford generator, 120 kVA.

Warmtevoorziening:
Thermische olie systeem, met Wies- 
loch uitlaatgassenketel, 500 kW bij 
90% m.c.r., en Wiesloch oliege- 
stookte ketel, 465 kW. 
Tankverwarming met thermische 
olie; verwarming accommodatie 
met hete lucht, verwarmd door het 
thermische olie systeem.

Diverse pompen:
2 x ballastpomp,

300 m3/h bij 12 mwk;
1 x lenspomp, 80 m3/h bij 52 mwk;
1 x algemene dienst pomp,

80 m3/h bij 52 mwk;
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1 x ejector in dwarsschroefruimte,
30 m Vh bij 9 mwk;

2 x ejector in ruimen,
103 m}/h bij 9 mwk.

Uitrusting

Stuurgerei:
Roer: vrijhangend Barkemeijer flap- 
roer.
Stuurmachine: Barkemeijer, twee- 
rams.
Dwarsschroef: Berg, vier verstelbare 
bladen, diameter 1.250 mm, 423 
tpm, aangedreven door 400 kW 
elektromotor, die rechtstreeks door 
asgenerator wordt gevoed.

Anker- en meergerei:
Voorschip: 2 x Kraaijeveld elektrohy
draulische lier met elk een nesten
schijf, een trommel en een verhaal- 
kop.
Achterschip: 2 x Kraaijeveld elektro
hydraulische lier met elk een trom
mel en een verhaalkop.

Brandbestrijding:
Detectie apparatuur: apart voor de 
ruimen ('smoke sampling system') 
en voor machinekamer plus accom
modatie.
Ajax C02-systeem voor machineka
mer en ruimen.
Noodbrandbluspomp in voorschip: 
1 x 80 m3/h bij 52 mwk.

Reddingmiddelen:
Hatecke vrije val reddingbootinstal- 
latie, met boot van glasvezel ver

sterkte kunststof, 14 personen. 
Hatecke rescue boot op sloependek. 
DSB opblaasbaar vlot, twee stuks, eik 
12 personen, op sloependek.
Acta kraan op sloependek voor red
dingboot, rescue boot en SB vlot, 
alsmede voor proviandering.
DSB opblaasbaar vlot, 6 personen, 
op bakdek.

Navigatie- en communicatie-appara- 
tuur:

als gebruikelijk op dit type schip; ge
leverd door Radio Holland Marine.

Accommodatie

Op brugdek: stuurhuis, met radiohoek 
aan SB, zithoek aan BB en toilet in het 
trapportaal.
Op kapiteinsdek: suites van kapitein 
(SB) en HWTK (BB) en daartussen een 
kantoor.
Op sloependek: suite voor Ie  stuur
man aan BB en verder twee officiers- 
hutten.
Op kampanjedek: drie hutten voor ge
zellen en BB achter het scheepskan- 
toor (met toilet); naast de casing aan 
SB een SOS-kast, een dekktoilet en de 
noodgeneratorkamer.
Op bovendek: aan SB mess gezellen, 
kombuis, mess officieren en proviand- 
opslag; aan BB vier hutten voor gezel
len en de C02-kamer; tegen het front- 
schot een AC-ruimte en aan de voor
kant van de schacht de wasserij.
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G G N I E U W S

Het ‘Global Maritime Distress and 
Safety System’

1 februari wereldwijd van kracht
Het Globaf Maritime Distress and Safety Sys
tem (GMDSS) is op 1 februari 1999 wereld
wijd van kracht geworden op alle schepen 
die onder het Solas 1974 verdrag vallen. 
Hiermee komt er een einde aan de over
gangstermijn van 7 jaar, die werd ingesteld 
om bestaande schepen de kans te geven 
hun installatie aan te passen. Schepen waar
van de kiel is gelegd na 1 februari 1995 
moesten direct aan de nieuwe voorschriften 
voldoen.

In internationaal verband is steeds aange
drongen om de datum van 1 februari 1999 
te respecteren en niet toe te geven aan de 
roep tot verder uitstel van de totale invoering 
van GMDSS.

De scheepvaartinspectie heeft de Nederland
se scheepvaart er op gewezen dat na 1 fe
bruari 1999 geen ontheffing zal worden ver
leend voor het varen zonder GMDSS 
uitrusting. De reders zijn in de zomer van 
1998 geadviseerd niet langer te wachten 
met het bestellen en installeren van de ver
eiste apparatuur.

Gezien het bovenstaande zal de Scheep
vaartinspectie bij inspecties schepen aanhou
den die op of na 1 februari 1999 niet vol
doen aan de GMDSS voorschriften. Dit geldt 
niet alleen voor de uitrusting, maar betreft 
ook de bevoegdheid van de bemanning om 
de apparatuur te mogen bedienen.

Indien bij buitenlandse schepen een vrijstel
ling van de vlaggestaat wordt getoond, zal 
een nadere inspectie worden gehouden om 
te controleren of een voldoende veiligheids
niveau wordt gegarandeerd. Zo nodig zal 
daarbij de vlaggestaat worden benaderd.

Een wereldwijd systeem
Het GMDSS is een wereldwijd systeem dat 
het oude systeem voor Nood-, Spoed-, en 
Veiligheidsverkeer zoals dat jaren voor de 
zeevaart van kracht is geweest, vervangt.
Het meest kenmerkende verschil tussen het 
GMDSS en het oude systeem is de wijze van 
alarmering. Bij dit systeem is de functie van 
de klassieke radiotelegrafist/telefonist in 
noodsituaties grotendeels geautomatiseerd. 
Binnen het GMDSS wordt naast de alarme- 
ringsmogelijkheden met behulp van digitale

apparatuur op de VHF-, HF- en MF-frequen- 
ties, gebruik gemaakt van alarmering via sa
tellieten. Deze wijze van alanneren garan
deert dat onder alle omstandigheden 
verbinding met een Reddings Coördinatie 
Centrum (RCC) aan de wal tot stand kan 
worden gebracht. Dit stelt RCC's vervolgens 
in staal om een goed gecoördineerde op- 
sporings- en reddingsactie op te starten. In 
Nederland wordt de functie van RCC vervuld 
door het Kustwachtcentrum te Ijmuiden.

Taakuitvoering
Voor een goede uitvoering van haar taken 
heeft bet Kustwachtcentrum aanvullend aan 
de GMDSS-frequenties een aantal werkfre- 
quenties tot haar beschikking. Deze werkfre- 
quenties werden gebruikt voor de afhande
ling van het spoed- en veiligheidsverkeer, 
waaronder Radio Medische Advisering en 
het uitzenden van stormwaarschuwingen. 
De klassieke noodfrequenties 2182 kHz en 
VHF Kanaal 16 blijven bestaan voor de afhan
deling van het noodverkeer. Wat betreft het 
VHF Kanaal 16 is in internationaal verband 
(IMO) besloten dat schepen deze frequentie 
nog tot 1 februari 2005 blijven uitluisteren.
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MARITIEME SEARCH?

KABELS EN SLANGEN OPHANGEN!
SLA UW  KABELS AAN DE HAAK

*

BEL VOOR MEER 
INFORMATIE EN/OF 
RESERVERINGEN:

BURO J E T  B.V. 
tel. 070 - 399 OO OO

Of zie de advertentie in dit nummer.

Safety Hook®

Producent WESTMARK BV
Pieter Bothlaan 34,3818 CC Amersfoort.

Telefoon: 033-46 14 844 / 033-46 15 492. Fax: 033-46 12 461

G o en« W
O oe te rm e i
eepsbouwkwïdiqscheepsbouwki

eer
dig bureau

- feaseb ility  stud ies - bouwbegele id ing 
- tekenw erkzaam heden - ontwerp

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

MAART 1999 SCHIPâWERFdtZEE 29



M M U N I C A T I E d o o r  S t a t i o n  1 2  ( K P N )

GMDSS saves lives -  and can improve 
operational efficiency
Station 12 offers systems that meet the needs and gives added shipping benefits.

Safety in any industry is vital - and in 
none more than the maritime sector. 
The GM DSS requirements create the 
biggest advance since those earfy days 
when the global radio stations came in
to operation - including our own Sche- 
veningen Radio. This we have just clo
sed for the simple reason that its 
services have been overtaken by the ca
pabilities of satellite communications, 
just a generation or two ago, mariners 
could never have imagined such low- 
cost efficient global communications, 
unaffected by distance, weather or at
mospheric conditions.

The target dates for the full adoption of 
GMDSS have proved too optimistic - 
or, perhaps, the industry moved too 
slowly, depending on your perspective. 
But satellite telecommunications com
panies, like my own Station 12, can 
provide highly efficient and cost effecti
ve solutions to meet the requirements 
of the regulations. W e can offer satellite 
communication solutions designed to 
meet GMDSS medium and long range 
needs, for example, through our Inmar
sat A, B and C systems.

Station 12, the satellite arm of KPN, was 
an early player in the maritime satcom 
sector, as one of the founders of Inmar
sat, originally the International Mariti
me Satellite service. This body was for
med by the major companies in the 
world telephony industry to establish a 
network of geostationary satellites loca
ted above the equator and giving servi
ce coverage over virtually the whole 
globe - the exceptions being the polar 
caps.

Now, together with telephone services, 
telex, fax, data messaging technologies 
are also available and suitable for both 
local waters and ocean routes. Services 
have developed to offer faster, more re
liable data connections, higher quality, 
lower cost voice calling, operating th
rough smaller more cost-effective ter
minals.

Investing in safety is a requirement. But 
investing in safety systems that improve

operational communications (cutting 
costs and enhancing efficiency) is pro
ving even more attractive to fleet ma
nagers. Of course, the GM DSS commu
nications function cover distress, search 
and rescue, location and other crisis 
needs. Ships can also access important 
maritime safety information that can 
avert or prevent a safety incident - such 
as navigational and meteorological 
warnings.

However, some shipping companies 
are recognising that the GMDSS sys
tem, if properly specified, can become 
a powerful operational tool, earning its 
keep 365 days a year, even when there 
is no immediate safety risk. For examp
le, a Station 12 B high speed data 
(HSD) system can be the core of an in
stallation to meet GMDSS specifica
tions. Though HSD may not be a requi
rement for GMDSS, it allows the system 
to perform other invaluable commer
cial functions, such as transmitting lar
ge quantities of shipping data. It might 
do this at night whilst, during the day, 
the system can provide high quality vi
deo conferencing between ships or be
tween masters and head office. This B 
HSD system can also be 
used for live, real-time 
training. Or full colour vi
deo with sound from, 
say, an incident, acci
dent, failure or unusual 
maintenance procedure 
can be transmitted glo
bally across the whole 
fleet; this would mean 
that all relevant officers si
multaneously can learn 
best practice in dealing 
with such problems, as 
well as gaining the first 
hand experience to iden
tify the early warning sig
ns.

Equally, an Inmarsat C 
system to meet the 
GMDSS needs can be 
configured to give added 
features - low cost satelli
te telex management or

global e-mail capability, for example.

GMDSS will save lives. In many cases, 
with the right system specification, this 
major investment in sophisticated com
munications will improve overall opera
tional efficiency. Clearly, over time, the 
GMDSS requirements will be extended 
to encompass smaller ships. Mixed 
fleets of larger and smaller ships might 
anticipate this development through 
ensuring that the large-ship GMDSS in
stallations will be compatible with those 
that will be needed for smaller vessels 
when the regulations are extended. W i
se ship managers are those investing in 
the technology that is future-proof - 
and which offers benefits regardless of 
any distress needs.

For further information please contact: 
Charles van der Mee, Station 12:
Tel: 070.3432734

or: Station 12 customer services 
PO Box 468,1970 AL Ijmuiden 
The Netherlands
Tel: 0255.545111, fax: 0255.545100. 
E-mail: station12@pi.net 
Website: www.stationl 2.com
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D i v e r s e n

Automatic Identification System for Vessels
Sweden and Finland have advanced 
very far in the development and im
plementation of a new automatic 
identification system for vessels, the 
Universal AIS (Automatic Identification 
System).
The AIS system makes it possible to ex
change data between two AIS sets us
ing VHF. A radio link can be used to 
transmit, for example, identification 
data or information on location from 
one AIS device to another. The con
nection is made totally automatically 
without the user having to intercept. 
Especially in bad weather, the AIS- 
technology will show its real benefits. 
Also when sailing in dangerous pas
sages with a high risk of collision, AIS 
becomes a superior tool for control
ling difficult traffic situations.
Finland has recently successfully com
pleted a Poseidon project funded by 
the EU. VTT Technologies and the 
Finnish Maritime Administration have 
made in depth studies regarding the 
use of AIS together with VTS. Sweden 
has in the meantime successfully com
menced with the installation of a net
work of base stations for AIS along its 
coastline. Finland will follow up with 
its own network of base stations be
fore the end of year 2001.
The Maritime Administrations in Fin
land and Sweden have thus encour
aged the largest shipowners to invest 
in AIS equipment.
The results of the Poseidon project 
have recently been presented to the 
EU. Their statements are also very pos

itive. Technically, the system is regard
ed as being ready for large-scale use. 
In addition, the technology allows for 
totally new applications. Here, much 
interesting work still remains to be 
done. One can foresee a revolution in 
information technology thanks to AIS. 
As the results of the project are so suc
cessful, Finland and Sweden are now 
working with the goal of having the 
ITU standard accepted by IMO as a 
compulsory requirement within the 
SOLAS convention. It should take ef
fect already in 2002 for cargo vessels 
and passenger vessels over 300 grt. 
Interest in and work on AIS has in
creased in intensity since |uly 1998, 
when the new standards for AIS were 
announced by ITU. These are exactly 
in line with the Finnish and Swedish 
standards set.
The AIS technology used in this pro
ject is based on originally Swedish 
knowledge. The Swedish manufactur
er CP & C has worked together with 
VTT in Finland, who made the actual 
tests.
The system requires a VHF channel of 
its own to operate. The ITU (Interna
tional Telecommunication Union) has 
already decided to allocate two VHF 
channels worldwide to AIS applica
tions. The frequencies are AIS channel 
1 on frequency 161.975 MHz and AIS 
channel 2 on frequency 161.025 
MHz. As a supplement, some coun
tries are planning to use INMARSAT 
for data transmission.
Although an AIS set can be configured

specially as a base station or a mobile 
station, data communication is totally 
independent of an onshore base sta
tion network. A data link is set up im
mediately between two or more AIS 
devices once they are within radio 
range of each other, whether ship-to- 
ship or ship-to-shore. This facilitates 
identification on the open ocean just 
as easily as within range of an onshore 
base station. The technology that per
mits this self-organizing network is 
known by the acronym SOTDMA 
(Self-Organized Time Division Multiple 
Access).
There are at least three companies in 
the worid making AIS equipment at 
this time. The project underway in Fin
land uses the R3 AIS by Swedish Man
ufacturer GP&C. The instrument con
sists of a GPS receiver, a processor 
components and a VHF radio, which 
are integrated in a single package. A 
GPS receiver is used for positioning 
and for receiving the precise time ref
erence that the system requires.
The position data are sent by VHF to 
all AIS instruments within range. The 
transmission is automatic and takes 
place every few seconds. The position 
data contain identification and co-or
dinates as well as information on the 
vessel's speed and course over 
ground. If the necessary external infor
mation sources are connected to it, 
the AIS set also transmits the heading 
and rate of turn as part of the position 
message. Information which is static in 
nature, such as the vessel's name and

main measurements, the position of 
the location antenna on board, the 
vessel type, draught and port of desti
nation, are repeatedly transmitted 
separately at less frequent intervals.

In addition to the positioning informa
tion, with its predetermined contents, 
the system also makes it possible to 
send freely composed messages. 
These messages may be in text form 
up to 80 characters in length or the 
equivalent amount of binary data. The 
capacity of the system is over 2,000 
signals per minute.
An AIS set automatically maintains the 
data transmission channel and the 
transmission and reception of signals. 
The set does not display the contents 
of signals by itself. For this purpose, it 
is necessary to use AlS-compatible 
computer software. Since the most 
important application of the system is 
associated with the identification and 
location of objects, it is usually linked 
up with a chart application in which 
the data can be displayed visually. The 
interface for the instrument complies 
with standard number NMEA-0183. 
The Finnish Maritime Administration, 
together with VTT Manufacturing 
Technology, has taken part in the EU- 
funded Poseidon project, within the 
framework of which a number of, AIS 
sets have been installed and types of 
services based on the system have 
been developed. The services are asso
ciated both with VTS and with direct 
ship-to-ship data transmission. The
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Automatic Identification System (AIS)
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• lenght, breadth, type of ship
• course and rate of turn
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system was tested on board the pas
senger ferries Viking Mariella and Silja 
Serenade (on the Helsinki-Stockholm 
route) and on board some FMA ser
vice ferries.
The new functions are being present
ed in essentially proposal form, be
cause final deployment would require 
agreement on international standards. 
Listed below are some of the AIS func
tions currently in use:
* Forecast display of ship movement 

parameters. On the basis of ship 
movement parameters received, it 
is possible to plot a curved speed 
vector for each AIS subject on a 
chart monitor, indicating the 
course over ground of the vessel as 
well as turning and its predicted lo
cation in 1-2 minutes.

* Changes of planned routes. In mo
dem, integrated navigation 
systems, numerical route plans are 
used which can be monitored with 
various automatic control systems. 
The purpose of this function is to 
transmit data to other shipping on 
the route plan currently in use on 
the vessel, so that the vessel's inten
tions are known to others in ad
vance and encounter situations, for 
example, can be planned in more 
detail ahead of time.

* Transmitting objects under radar 
surveillance in the AIS system. AIS 
offers some major advantages com
pared to traditional radar monitor
ing. Nevertheless, radar monitoring 
will be retained as a part of the VTS 
stations' ship monitoring system, 
partly because it does not require 
the monitored vessel’s consent to 
be monitored and because smaller 
vessels will not have AIS equipment 
even in the future. With this func
tion, the location and identification 
data of the objects identified and 
tracked In radar monitoring may be 
transmitted by the system just as if 
they were AIS subjects. As a result, 
objects need to be identified only 
once and other parties will be able 
to receive the object In ready-iden- 
tified form. As a permanent radar 
installation, a VTS radar network al
so provides unbroken and wider 
coverage than could be achieved 
with shipboard radar.

* Exchange of text messages. This 
function is based directly on the 
text signal transmission capability 
of AIS. In the future it is intended to 
put together a communication pro
tocol based on standardized short 
messages, which will support a 
multilingual service in which the us
er can output a message in a lan
guage of his own choice.

* Transmitting differential corrections 
on the AIS network. This is a func
tion built into the system, by which 
a CPS correction signal, for exam
ple, may be transmitted on the AIS 
network, would that be required. A 
DGPS-level positioning can thus be 
achieved on vessels without a diffe

rential receiver of their own. This 
correction signal, which is transmit
ted on VHF, is also insensitive to 
weather interference, so it can be 
used as a backup on vessels which 
normally use other differential re
ceivers.

* Transmitting wind data. A mathe
matical model has been made of 
the Helsinki harbour area with the 
aid of a wind tunnel model, and 
this can be used with a single wind 
measurement to estimate wind 
speed and direction in a particular 
location. The system is in use at the 
Helsinki VTS station and data can 
be obtained by vessels either by fax 
or over a separate radio link, Within 
the project the same data have 
been transferred to the AIS, so no 
further data transfer channels are 
required.

AIS permits automatic vessel identifi
cation by vessels and VTS stations. This 
reduces the amount of manual work 
involved in the identification of objects 
and it cuts down on the risk of mis
understandings. Precise information 
on the movement and location of ob
jects improves shipping traffic situa
tion, both on board vessels and at VTS 
stations. Since, as a result of this, 
shipping information need no longer 
be transmitted to vessels orally so 
much, the amount of verbal VHF traf
fic will decline, which will also help to 
reduce inaccuracies.
The introduction of other functions in 
excess of the present IMO require
ments will necessitate the standardiza
tion of signals, either globally or at 
least locally. It is crucial to the future of 
AIS that the users of the system be lis
tened to. Services will be further devel
oped, both in Finland and abroad, 
and coordination should be used to 
decide what duplicated or conflicting 
functions could be avoided.

For more information:
Finnish Maritime Administration: Rolf 
Backstrom.
Tel: +358.20.4484262, 
e-mail: rolfbackstrom@fma.fi

CP & C: Niklas Erkenstal, 
tel: +46.8.6276439, 
e-mail: ner@ssc.se

Swedish Maritime Administration: 
Benny Pettersson.
Tel: +46.8.6666622,
e-mail: benny.pettersson@shipadm.se

VTT Technologies: Goran Granholm,
tel: +358.9.4565333
e-mail: goran.granholm@vtt.fi
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ook duizenden componenten uit voorraad leveren (exclusieve 

Nederlandse vertegenwoordiger van Mannesmann Rexroth). 

Hydraudyne Hydrauliek: een deskundige partner, die op elk aan

drijf- en besturingsvraagstuk een passend antwoord heeft.

Hydraudyne Hydrauliek B.V.
Postbus 32, 5280 AA Boxtel 
tel.:+31 (0)411 65 19 51 
fax:+31 (0)411 65 14 83

Postbus 9236, 3007 AE Rotterdam 
Hydraudyne is een onderdeel van tel.: +31 (0)10 292 63 00
het Mannesmann Rexroth Concern fax: +31 (0)10 292 63 70
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I v e r s e n

Telex en Unitel
Unitel's concept 
houdt nu verder 
in dat bedrijven 
voor vrijwel alle 
telecommunica- 
üeaspecten bij 
Unitel terecht 
kunnen. Zo heeft 
Unitel klanten 
die werkelijk al 
hun telecomza- 
ken bij een orga
nisatie onder wil-

Tetexdiensten

In 1988 begon Unitel (toen nog onder 
de naam Tele-lntermediair) met haar 
telexdiensten; bedrijven konden (en 
kunnen dat nu nog) telexberichten 
verzenden en ontvangen via de opera
tor van Unitel. De klant hoeft zelf niet 
over een telexlijn te beschikken. Een 
gouden greep in de tijd waarin meer 
en meer bedrijven overstapten op de 
fax, maar toch nog wel over telex wil
den blijven beschikken.

Steeds vaker vroegen klanten, gemoti
veerd door de goede service die ze 
kregen, of Unitel ook andere diensten 
aan te bieden had. Vanwege de erva
ring in de telex-branche lag het echter 
voor de hand om met telexapparatuur 
te beginnen. Andere telecomzaken, 
zoals goedkoper bellen en de levering 
van apparatuur, waren in die tijd nog 
niet aan de orde.

Tien jaar later is Unitel marktleider als 
het gaat over telex; Unitel heeft als eni
ge in Nederland nog een telex-opera- 
tor-service (onlangs hebben we de te- 
lexdienst van KPN Telecorln overge
nomen), als enige in Europa (en gro
tendeels over de gehele wereld) verko
pen we nog telexapparaten. Onze an
dere telexsystemen zijn de meest- ver
kochte ter wereld: 150 per maand 
worden er geïnstalleerd in alle wereld
delen.
Ook als enige hebben we nog de mo
gelijkheid om telexsystemen te leasen 
en/of te huren.
Veel scheepvaartbedrijven verzenden 
telexen in grote aantallen (zgn. broad- 
casts). Deze berichten worden via (vei

lig) e-mail naar de door Unitel beheer
de servers gestuurd, waarna ze auto
matisch als telex (fax kan ook!) door
gestuurd worden.

Een neergaande markt?

Inderdaad, daarom stappen alle aan
bieders van telex-systemen er ook uit. 
De kennis ontbreekt in veel gevallen. 
Wij vinden dat er iemand moet blijven 
die de overblijvende telexgebruikers 
(telex blijft in de scheepvaart nog wel 
10 jaar een belangrijk communicatie
middel) van dienst kan zijn.

Kijk alleen al maar eens naar het mil
lenniumprobleem en telex: wij heb
ben een marktonderzoek gehouden 
waaruit naar voren kwam dat 75 %  
van de telexgebruikers in de scheep
vaart nog niets geregeld had om hun 
telexsysteem aan te passen aan het 
nieuwe millennium (40 %  in de bank
wereld, 31 %  bij de overheid).

Onze verkopen zijn sindsdien verdub
beld, omdat we de bedrijven erop wij
zen dat ze nu moeten handelen, voor 
het te laat is. Voortdurend zijn we op 
zoek naar extra personeel met kennis 
van telex en scheepvaart.

Tetecom-manager

Daarnaast heeft Unitel de afgelopen 
jaren het aanbod van diensten ver
breed.
Voor veel klanten fungeren wij als een 
soort telecom-manager, iemand die 
voor hen zaken op telecomgebied re
gelt.

len brengen. Zij krijgen een vaste ac- 
count-manager die hun zaken regelt. 
Daarbij richten we ons wel in eerste in
stantie op de telexgebruikers, omdat 
collega-ICT bedrijven daar niet mee 
uit de voeten kunnen. Deze collega's 
roepen dan ook steeds vaker de hulp 
in van Unitel als het gaat om telex en 
andere aspecten van telecommunica
tie.
Unitel heeft de mogelijkheid om een 
systeem naar wens samen te stellen uit 
de produkten en diensten in het port
folio:

Telex:
- telexapparaten;
- telex via PC/LAN-netwerk;
- integratie van telex in MS Exchan

ge, Lotus Notes en vele andere sys
temen;

- voor Windows, Novell, UNIX, 
AS/400;

- telex per e-mail;
- telex via operator;
- onderhoudscontracten op oude te

lexapparatuur van andere leveran
ciers;

- telexaccessoires.

Telefonie:
- Unitel biedt als dealer van VersaTel 

haar klanten de mogelijkheid om 
hun telefoon- en faxverkeer beter 
beheersbaar en veel goedkoper te 
maken.

Internetdiensten:
- websites, hosting, e-mail, hardwa

re.

Remote-access-oplossingen:
- voor de reizende zakenman of voor 

weekend-diensten; inclusief hard
ware als notebooks.

UNITEL Messaging Services 

IUMS)

UMS is een systeem met mogelijkhe
den voor aanzienlijke efficiencyverbe
teringen en kostenbesparingen in een 
datacommunicatieomgeving.
UMS is niet zozeer een software-mati- 
ge oplossing, maar een telecomsys- 
teem. Unitel is hierbij dus de telecom- 
provider. In één pakket kunt u faxen, 
telexen, e-mailen en een bedrijfsintern 
netwerk (intranet) creëren. De kosten 
zijn zeer laag in verhouding met ande
re oplossingen. Trefwoorden zijn vei
ligheid, zekerheid, snelheid, flexibiliteit 
en kostenbesparing. Berichten wor
den verzonden over ons eigen tele- 
comnetwerk via het X.400-protocol. 
Vanuit meer dan 215 landen in de we
reld kan men een aansluiting op UMS 
verkrijgen.

Het is zelfs mogelijk om faxen en te
lexen wereldwijd te verzenden voor 
minder dan een kwartje per pagina! 
(text-only faxen). Zo zijn besparingen 
tussen 50 en 80 %  eenvoudig te be
werkstelligen.

UMS is ook met name zeer geschikt 
voor mobiele zakenmensen en voor 
toepassing op schepen. Speciale aan
dacht verdient de optie WorldFax, 
voor het doorschakelen van telefoon 
en fax naar een notebook, bijvoor
beeld ten behoeve van een weekend
dienst.

A  possible solution by Unitel

UniTelex

WorldFax

Internet mail

UniFax

telefonie
VersaTel telefooncentr

MS Exchange 
with 

Unified 
Messaging

Deze dia geeft weer een situatie waarbij ALLE " 
aspecten door Unitel geleverd worden: Exchange 
+ hardware, Unified Messaging software met 
telexintegratie, een internet aansluiting, site 
bouwen, UMS, remote access hard- en software, 
een telefooncentrale en goedkoper bellen via 
VersaTel.

[remote user 1  
potebook/GSM
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H A V E N S d o o r  J . H . K  i e b o o m

De PortHopper
Een eigenstandige verlaadinrichting op binnenvaartschepen

D oor de technologische ontwikkeling In de 20st eeuw heeft het transport zich in belangrijke mate verplaatst 
van het w ater naar het land. Zal deze trend zich voortzetten of zal de binnenvaart ingaan op de herkansing 
die haar momenteel w o rd t geboden?

Initiatieven gevraagd van de 
binnenvaart
Het wegtransport heeft zich ontwikkeld 
tot de dominante uitvoerder in de logis
tieke keten tussen producent en consu
ment.
Organisatietalent en inventiviteit van de 
wegtransporteur, het veelzijdig aanbod 
van betrouwbaar rollend materieel 
door de vrachtwagenindustrie en het 
gezamenlijk ten strijde trekken voor een 
goede infrastructuur liggen aan dit suc
ces ten grondslag.
Een belangrijke verbetering kwam 
voort uit de gedachte vervoer en la
den/lossen als één ongedeelde schakel 
in de logistieke keten te beschouwen. 
Immers de hulp inroepen van derden 
voor het laden en lossen gaat, afgezien 
van de kosten, gepaard met afstem- 
mingsverliezen en het onderbreken van 
processen van derden.

Veel rollend materieel wordt tegen
woordig dan ook uitgerust met een ei
gen laad- en losapparatuur. De combi
natie blijkt door verhoogde inzetbaar
heid en verbeterde dienstverlening eco
nomisch verantwoord te zijn.
Het wegtransport heeft hiermede een 
belangrijke verhoging van zijn vervoers
waarde gecreëerd waarmede zijn aan
trekkelijkheid In belangrijke mate is ver
sterkt.

Helaas is voor de wegtransporteur en 
voor degenen die van hem afhankelijk 
zijn het grote probleem dat de sterke 
groei van transportstromen een wegin- 
farct nabij heeft gebracht. De binnen
vaart wordt dan ook dringend ge
vraagd initiatieven te nemen die meer 
vervoer per schip mogelijk maken. Met 
de verwachting, dat door de Europese 
Eenwording de sterke vergroting van

de continentale goederenstroom zal 
voortgaan, wordt de urgentie van de 
oproep nog eens benadrukt.
Het aanbod zal bestaan uit een grote 
diversiteit van transportverpakkingen, 
variërend van marine-containers, big 
bags, pallets tot aan de meest uiteenlo
pende stukgoederen die alle op een 
geëigende manier moeten worden ge
laden en gelost.
Aan de binnenvaart de taak hier op in 
te spelen en de verladers en hun afne
mers ervan te overtuigen dat ze in staat 
is aan hun specifieke wensen te kunnen 
voldoen.
Het ligt voor de hand de denkwijze van 
het zo succesvolle wegtransport hierbij 
te betrekken.

De ontwikkeling van de PortHopper
Het voorgaande ligt ten grondslag aan 
de ontwikkeling van de PortHopper,

Fig. 1. De kleine 
Ponhopper voor 
SOTm capaciteit

PARKED IN CARGOHOLD

OVERALL VIEW
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een laad/losinrichting die op elk type 
binnenvaartschip kan worden ge
plaatst. Hiermede wordt het mogelijk 
zelfstandig te laden en lossen op elke 
willekeurige locatie en op elk tijdstip. 
Het schip wordt aldus inzetbaar voor 
vervoersdiensten die eerder onhaalbaar 
waren. Ook de kwaliteit van de dienst
verlening kan ermee worden verhoogd.

De PortHopper is overigens niet alleen 
voor Europa van belang. Ook op ande
re continenten, waar de rivieren vaak 
de enige goede infrastructuur vormen, 
zal de beschikbaarheid van zelf-ladende 
en -lossende schepen van groot belang 
kunnen zijn.

Een verlaadinrichting die voor verschil
lende typen schepen en omstandighe
den geschikt is, moet aan de volgende 
voorwaarden voldoen:
Het overboord zwenken van de last 
mag slechts zeer beperkte slagzij ver
oorzaken bij het afgemeerde vaartuig. 
Bewegingen van het afgemeerde vaar
tuig mogen niet storend werken op de 
kraan- manoeuvre.
Het moet mogelijk zijn te laden en te 
lossen zowel aan de bak- en stuurboord 
en, indien gewenst, over de kop.
De installatie moet kunnen rijden in de 
langsrichting van het schip.
Tijdens het varen moet de kraan kun
nen worden geparkeerd in het ruim 
t.b.v. de vereiste kruiphoogte.
De waterhoogte t.o.v. de kade min 
4,50 m bij zijn volgeladen vaartuig.

De PortHopper is ontworpen om aan 
genoemde eisen te kunnen voldoen. 
Bovendien laat de constructie de mon
tage toe van elk denkbare (bestaande) 
zwenkkraan.

Hoe zit het in elkaar?
De techniek laat zich als volgt omschrij
ven:
Bevestigd op een frame van dwarsdra- 
gers van een onderwagen, kan de Port
Hopper over het scheepsruim in langs
richting van het schip rijden of 
stationair worden opgesteld bij sche
pen met een kort ruim.
De zwenkarm van de kraan draait via 
een draaikrans op een kraantoren. De 
kraantoren draait op zijn beurt via een 
tweede draaikrans op het zogenaamde 
platform dat scharnierend is opgehan
gen aan twee verticalen die aan de bo
veneinden scharnierend hangen aan de 
bovenzijde van de twee dwarsdragers 
(rekstokconstructie). De beide laatste 
scharnieren bevinden zich nabij of in de 
lengte-as van het vaartuig.
De kraantoren is voorzien van een verti
caal instelbare arm met aan het uitein
de een verticaal uitschuifbare kadepoot 
(de stabilisator) welke via de tweede 
draaikrans in elke gewenste positie kan 
worden gedraaid.

In de parkeerstand en bij het rijden of 
hijsen op het vaartuig is het platform 
aan een zijde gefixeerd aan een van de 
dwarsdragers, terwijl de andere zijde 
scharnierend hangt aan de andere 
dwarsdrager. In deze situatie is er dan

sprake van een driepuntsophanging 
van het stijve deel van de kraan. Het 
probleem van een mogelijk scheluw rij- 
vlak wordt daarmede vermeden.
In de buitenboord situatie wordt de sta
biliteit van de kraantoren gegarandeerd 
door de stabilisator (de kadepoot). Die 
voorkomt immers slagzij bij het over
boord zwenken van de last. Zodra de 
kadepoot in positie is gebracht door 
middel van de tweede draaikrans, 
wordt de fixatie tussen platform en 
dwarsdrager opgeheven. In deze situ
atie is er sprake van een stabiele drie- 
punts oplegging van de kraantoren en 
wel door middel van de kadepoot en 
de beide draaipunten aan de bovenzij
de van de dwarsdragers (rekstokcon- 
tructie).
Deze rekstokconstructie zorgt er voor 
dat het vaartuig kan rollen en zich 
enigszins vrij van en naar de kade kan 
bewegen. De tweede draaikrans maakt 
het mogelijk dat het vaartuig zich even
wijdig aan de kade kan bewegen.

Een technische oplossing voor de zelf
standige verlaadinrichting op binnen
vaartschepen is hiermede aangegeven. 
Het is aan verladers, expediteurs, afne
mers en de binnenvaart de mogelijkhe
den in de markt te onderkennen.
Aan de scheepsbouw- en kraanindus- 
trie is het om er verder vorm aan te ge
ven!

Informatie:
Website: www.porthopper.com 
Email: info@porthopper.com

Fig.2. De grote kroon 
voor containers
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D i v e r s e n

Stnrt International

Next year looks set to be of special sig
nificance for Smit International’s plans 
to expand its worldwide harbour tow
age activities. During 1999, at least 15 
tugs are expected to join the fleet. 
More newbuildings are scheduled for 
delivery in 2000.
In its home port of Rotterdam-Euro- 
port, Smit's fleet renewal programme 
is gathering pace. Smit intends to or
der four new units in the 60-tonne 
bollard pull class, for deployment in 
Rotterdam.
Smit's towage services based on the 
south bank of the Scheldt Estuary - es
tablished this year as an expansion of 
two decades of operation at Flushing - 
are about to be reinforced by the arri
val of the Smit Tahiti. This 43-tonne 
bollard pull tug was purchased in the 
Far East to capitalise on a strong start 
in 1998 serving vessels calling at Ter- 
neuzen and transiting the canal to 
Ghent.
Also in Europe, Smits entry into the 
harbour towage market at Hamburg 
commences January 1, 1999. Two 
Voith Schneider units (35-tonne bol
lard pull) will operate at the port.
In the Americas, harbour towage ser
vices are expanding. In Panama, Smit 
International Harbour Towage (Pana
ma) Inc. Is preparing for growth. In 
1996, this company was awarded a 
15-year harbour towage concession 
on both sides of the Canal. In 1999, 
two newbuildings will strengthen the 
fleet operating in Panama, These tugs 
are of the highly manoeuvrable Da- 
men 3111 design and will be known 
as Smit Mississippi and Smit Mersey. 
The bollard pull will exceed 60 tonnes. 
Two further sisters will be delivered by 
the third quarter of 1999,
During 1998, Smit International Har
bour Towage (Panama) added the 
ZPeller tug Smit Tobago, with a 43 
tonne bollard pull, to their fleet.
In Argentina, Smit International

(Americas) Inc. purchased the majority 
share in the harbour towage company 
La Plata Remolques. The office is based 
in La Plata, whilst the operations take 
place in Ensanada.
The company operates three tugs of 
which two have a bollard pull in ex
cess of 50 tonnes and one of 35 
tonnes. In addition to the tug services, 
the company operates a potable wa
ter barge.
Smit's port and coastal interests in 
Venezuela are also undergoing rapid 
expansion. This involves Terminates 
Maracaibo, in which Smit has a signifi
cant shareholding. During 1998, Ter
minates was awarded a long-term 
contract for 15 tugs of various sizes. In 
order to comply with the contract 
conditions, Terminates bought 11 
tugs of 15 to 40 tonne bollard pull in 
the open market. Furthermore, they 
ordered two versatile newbuildings of 
55 tonnes bollard pull in Chile. The 
first tug was delivered in December 
1998 and the second will follow in the 
first quarter of 1999.
In addition, contracts were obtained 
in Mexico for the tugs Smit Panama, 
Maasbank and Marianne D. These 
tugs will be working offshore, per
forming towage and repositioning of 
laybarges in the Cantarel field, Cam
peche.
Operations in the Bahamas have been 
strengthened with the arrival of the 
ZPeller tug Smit Bahama. This tug has 
a bollard pull of 50 tonnes. A sister ves
sel, Smit Bermuda, will arrive during 
the first quarter of 1999.
Harbour towage activities in Africa will 
be boosted by the commencement in 
the coming months of Smit Nigeria 
Ltd's 15-year contract for services re
lating to vessels calling at the new 
Bonny Island LNG terminal.
A series of newbuildings is required for 
this long-term programme. Orders 
have been placed for four 50-tonne 
bollard pull ASD Damen Stantug 3110 
units, together with two-mooring

launches and a crew/pilot vessel.
New activities are also in progress in 
Singapore, with the Keppel Smit Tow
age Pte Ltd joint venture about to take 
delivery of two 50-tonne bollard pull 
newbuildings from Odo Shipbuilding 
and Engineering of Japan. The tugs are 
required for a long-term contract, with 
Shell Eastern Petroleum, for harbour 
services at the Palau Bukom tanker ter
minals and other facilities at Singa
pore. This is a seven-year time charter, 
with two options for extension.
Further newbuildings for Keppel Smit 
Towage are now under construction 
in Singapore. They consist of four units 
of 40 tonnes bollard pull, scheduled 
for delivery this year.

Contact: Peter Manneke, Smit, The 
Netherlands.
Tel: 010.4549911

Test run of a new PTO system

ARCO Marine Inc., Avondale Indus
tries Inc., Manises Diesel Engine, VUL- 
KAN and RENK present in the course 
of a test run at RENK AG in Augsburg 
on 19 January 1999 a new propulsion 
solution for tankers with large power 
consumption.
ARCO Marine in Califomia/USA con
tracted three such environment- 
friendly vessels - known now under 
the name of "Millennium Class Tank
ers" - with an option for additional 
ships. In 1998 RENK secured the con
tract from Manises Diesel Engine, Ma
drid/Spain, for the delivery of the 
complete PTO plants for these three 
tankers. The vessels are being built by 
Avondale, New Orleans/USA. ARCO 
Marine will operate with these double 
hull tankers for the weekly 2,400 mite 
round trip voyage from Valdez/ Alaska 
to Cherry Point/Washington for Alas
kan crude-oil transportation.
A main goal of the construction of the 
new ships was the fully redundant 
propulsion system. Propulsion of the

vessel is through KaMeWa controlla- 
ble-pitch propellers by two siow-speed 
MAN B&W  7S50 MC-C Diesel engines 
- installed completely independent of 
each other in the hull - and develop
ing 11,060 kW each. Connected with 
the engines through VULKAN flexible 
couplings is one BSL 225 RENK PTO 
gear unit each to drive a generator, ca
pable of developing at 1,200 rpm an 
electrical output of 8,600 kW for on
board requirements, ie especially for 
the cargo pumps. From the main en
gine the propeller shaft is taken 
through a hallow shaft in the gear 
unit. A multi-plate clutch in the gear 
unit provides the connection between 
main engine and generator.
The propeller thrust bearings are ar
ranged separately and comprise a re
dundant hydraulically operated disk 
clutch (RENK patent) for separating or 
connecting the main engine and pro
peller in operation. To prevent propel
ler shaft movement in operation on 
only one engine, due to the idling pro
peller, one hydraulically operated lock
ing brake each is arranged behind the 
thrust bearings.
The two propulsion systems are entire
ly redundant and permit very flexible 
ship operation:
* The two main engines propel the 

ship through controllable-pitch 
propellers.

* Both engines drive both propellers 
and both generators. The load can 
also change freely.

* Each main engine drives only the 
generator that is connected.

* Any other combination of propel- 
ler/generator/engine is possible.

The advantage of this concept is not 
only its high level of safety. Onboard 
power generation by shaft-driven gen
erators reduces fuel consumption and 
cuts down maintenance costs as com
pared to separate generating sets.

ADVERTEREN IN SCHIP & WERF DE ZEE?

BEL VOOR MEER INFORMATIE EN/OF RESERVERINGEN:

BURO J E T  B.V. tei. 070 - 399 00 00
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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

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

MARS REPORT No. 68 
lune 1998

MARS 98015 Safe Passage for 

VLCCs

Singapore Strait
The passage of a loaded VLCC 
through the Malacca and Singapore 
Straits is a lengthy and carefully 
planned operation. The level of risk is 
increased due to many factors includ
ing:

1. The traffic density.
2. Proliferation of fishing and other 

small vessels.
3. Draught and under keel clearance.
4. Tidal streams.
5. Length of operation.
6. Manoeuvrability and ability to 

evade actions (or inactions) of other 
vessels.

The passage of my vessel drawing 
20.6m on an even keel with crude oil 
from Saudi Arabia was planned for the 
end of last year. The above items of in
creased risk were included in the pas
sage plan together with the addition 
of a passage pilot for the transit. This 
increases the safety by introducing an 
extra member to the bridge team who 
has a large amount of experience and 
local knowledge.
We reported to VTIS West (Singapore) 
at the correct point and were closely 
following our plan to arrive at the vari
ous points with suitable UKC whilst 
observing the controlling 12 knot 
speed limit. Additionally, our vessel 
was on the published NAVTEX VLCC 
list which is promulgated to all vessels 
in the region.

Arrival at the "Brothers" region was 
well into the night and we were en
gulfed by a mass of fishing boats in the 
TSS. To my disgust and frustration, 
these craft not only denied my vessel 
safe passage (our constrained draught 
was indicated by the required signal) 
but also directed extremely powerful 
spot lights into the wheelhouse to 
urge us to 'get out of their space'. I was 
therefore forced to manoeuvre the 
loaded VLCC around and through 
these vessels whilst attempting not to 
confuse other, larger vessels in the 
system. This continued all the way to 
racon "Delta” where the second, very 
common, chapter occurred.

The deep water lane starts at this point 
and progresses to the east in the east- 
bound lane. The best way to compe
tently enter this lane in a very deep 
VLCC is to move to the west prior to 
making the turn to port and execute a 
controlled radius turn which will op
timise the position in the deep lane. As 
the VLCCs are restricted to 12 knots, it 
is common for other vessels, with no 
understanding of the enormous con
sequences of their actions, to decide 
to 'slip inside' to port and block the 
prepared turn of the VLCC. This, as 
usual, occurred, with a container ves
sel deciding that he could not slow 
down to wait. He had not reported to 
VTIS so we were left to use the Aldis 
lamp until he answered. He had no 
idea of what type or size of vessel he 
was blocking and duly altered to star
board and passed 0.1 nm on our star
board side! This then allowed us a 
clear entry into the deep water lane.

The third chapter was a really 'dose 
call'. At the Buffalo Rock area, the sep
aration zone becomes extremely nar
row, by necessity, and therefore puts 
the eastbound and westbound traffic 
rather close together. There are two 
augmentations to this:

1. the deep water eastbound lane is 
directly adjacent to westbound traffic;
2. the tidal flow from Singapore south
ern and eastern boarding regions 
pushes the westbound traffic towards 
the eastbound deep water route.

Our friend the containership had 
passed by but still not identified with 
VTIS west or east. Unbeknown to me 
he was to take a Singapore Pilot at the 
eastern boarding ground Bravo and 
he was early. Of course he had forgot
ten about us and decided to move out 
of the general eastbound lane and 
STOP in the exit of the deep water 
route, right on our starboard bow. As 
he was not answering his VHP or regis
tered with VTIS, we were unable to 
contact him by any means. The Aldis 
was, this time, ineffective as he was 
not looking astern and he did not 
react to our flashes. The CPA was zero 
in 17 minutes. We could not go to 
starboard due to insufficient water. 
We could not stop in the distance and 
to go to port would have put us into 
the westbound traffic. VTIS eventually 
identified the vessel through the pilot 
who was ready to board her.

I have been fortunate to attend a BRM 
course in Stockholm. One vital point 
which I learnt was not to become pre
occupied with a single problem - all of 
the bridge team were quite preoccu
pied with this developing situation. At 
a distance of less than 2nm we saw a 
westbound ballasted VLCC on a colli

sion course on our port bow. VTIS saw 
the close quarters situation at the 
same time. Fortunately they had plot
ted the VLCC and notified him of the 
situation. He had also not seen' us ap
parently due to back scatter. He did 
not realise that he was out of his lane. 
By this time, the container vessel had 
removed himself from our starboard 
bow and the VLCC had made a major 
alteration to avoid our mid body. His 
stem was drawn to our side as a result 
of interaction, I had only previously 
witnessed this phenomena between 
manned models on a lake!

Our Chief Engineer was on the bridge 
at the time and he made a very mean
ingful observation. The back scatter of 
lights had made the approaching 
VLCC invisible to us and vice versa. At 
such a dose range his masthead and 
sidelights were meaningless and de
void of any rational identification. On 
closer scrutiny the most visible vessels 
were the colourfully decorated casino 
ships in the Straits. The signals for a 
vessel constrained by her draught ex
hibited by a VLCC are quite insignifi
cant compared to the size of the ves
sels. Many stories are heard of other 
vessels attempting to sail in between 
the steaming lights of a VLCC. Were 
VLCCs envisaged when the lights and 
shapes for power driven vessels were 
designed? t learnt many lessons that 
night and I hope that some more ra
tional solutions are designed for the 
safe passage of VLCCs through the 
Singapore Straits - like a patrol escort
ed convoy for instance.

MARS 98016 Loading Stores in a 

TSS

Singapore Strait
My vessel, a 21,162 grt semi-submer
sible heavy lift, was westbound in the 
Singapore Strait NNW of Nippa Bea
con. We were carrying a pipe laying 
barge on our main deck. The visibility 
was good and our navigation lights 
were dearly visible to other vessels. A 
ballasted tanker of approximately
50,000 cfwt was on our starboard 
bow. She was not at anchor and not 
underway but slowly drifting in a 
southerly direction inside the west
bound lane just outside the Singapore 
limits and displaying a red-white-red 
light signal.

When this tanker was raised on the 
VHF by VTIS West and consequently 
warned that they were causing trou
ble to the westbound traffic, I had the 
pleasure to learn that they were only 
taking stores and spare parts on 
board. I had to alter course to port to a 
course of due West in order to pass 
safely astern. A course alteration to 
starboard would have been twice as

big for the same effect and would 
have put us outside the TSS and into 
the Western Boarding Ground, Only 
when the vessel was on our starboard 
quarter was the red-white-red signal 
switched off and she started to pick up 
speed again. Apparently her stores 
were now all on board.

Off Singapore
In the September issue of its bulletin, 
the London P & I Club warned its 
members of the possible dangers in 
working off Singapore. It has long 
been the case that the area off the 
Nippa lighthouse has been used by 
ships to refuel and to take on stores, 
mainly to avoid going into Singapore 
port and having to pay port charges. 
The area has been considered as inter
national waters or as unclaimed terri
tory.
Recently however Indonesians have 
been boarding tankers refuelling in 
the area and taking ship's agents, 
masters and documents. Penalties of 
Sing SSO.OOO have been imposed, un
supported by any legislation in order 
to effect their release. These activities 
started last July following an Indone
sian Notice to Mariners in December 
1996 which demanded that ships 
'stop their activities and leave the area'. 
The London Club is warning its mem
bers not to anchor in the zone, even if 
no work is taking place, without first 
seeking advice from the Club.

Official reports

On October 11, 1994 at about 0410, 
the DONA V, a Liberian flagged bulk 
cargo vessel, was forced to shut down 
her main diesel engine because of me
chanical failure. The vessel was com
pleting an 18 day trip from China to 
Tacoma and was to load bulk grain. 
When the Captain stopped the engine 
due to a casualty, the DONA V was ap
proximately 2880 yards north east of 
Foulweather Bluff in Admiralty inlet 
Washington, in the inbound traffic 
lane. The vessel then drifted in a south 
easterly direction at approximately 0.5 
knots across the traffic lanes and an
chored near Double Bluff. She was lat
er towed without further incident into 
the harbour anchorage. The Office of 
Marine Safety determined that the 
probable cause of the main engine 
casualty was a hole in the piston 
crown of #2 cylinder. It is likely that
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the piston crown had not been re
moved or cleaned for many years, al
lowing the accumulation of sludge on 
the crown's cooling surfaces. The loss 
of lube oil pressure caused the main 
engine to shut down to avoid further 
damage to the engine.
During the investigation the Chief En
gineer was asked to explain the proce
dures used to inspect pistons and pis
ton crowns. He stated that it is compa
ny policy that pistons are inspected 
during routine piston overhauls every 
7/8,000 hours of operation. It is nei
ther the Chief Engineer's not the 
company's policy to routinely remove 
the piston crown from the piston 
body for examination, testing or 
cleaning during a piston overhaul. 
During the course of the investigation, 
the Chief Engineer stated that he was 
not aware of any engine 
manufacturer's preventative mainte
nance procedures for the piston 
crown. The Chief Engineer reviewed 
the vessel's engine manuals during the 
investigation and could not find any

Binnenschepenwet

Onlangs verscheen de 3e druk van de 
Binnenschepenwet, S&| 42-1 en de 2e 
druk, Sé*J 42-11 uit de editie Schuur
man £« (ordens, Nederlandse Wetge
ving.

In het eerste deel zijn behalve de Bin
nenschepenwet de uitvoeringsregelin
gen opgenomen die samenhangen 
met het vaarbewijs voor de schipper 
en de voor hem geldende eisen inzake 
lichamelijke geschiktheid, kennis en 
bekwaamheid. Daaraan zijn toege
voegd enkele Koninklijke Besluiten be
treffende de afbakeningslijn van de 
binnenwateren en het inwerkingtre
den van een aantal artikelen van de 
wet. Tevens is in dit deel richtlijn nr. 
96/50//EG van de Raad van de Euro
pese Unie van 23 juli 1996, betreffen
de de harmonisatie van de voorwaar
den voor de afgifte van nationale vaar
bewijzen voor binnenvaartuigen wel
ke bij het goederen- en personenver
voer in de Gemeenschap gebruikt 
worden, (PbEG L 23S), opgenomen.

ISBN 90 271 4895 3, omvang 260 
pag., prijs ƒ41,50

In het Binnenschepenbesluit, SStJ-deel 
42-11, zijn de uitvoeringsregelingen op
genomen die betrekking hebben op 
de technische staat van het schip. In

requirements to gauge the surface of 
the piston crowns or any guidance on 
when to replace piston crowns. Based 
upon experience, the Chief Engineer 
believed that piston crown failures are 
routine casualties. He had experienced 
two or three other piston crown fail
ures during his sailing career and he al
so discussed these failures with other 
engineers. In his opinion, piston 
crown failures could not be prevented.

The Chief Engineer stated that the 
main engine maintenance was difficult 
to schedule because of the vessel's 
short stays in port (a grain ship can 
load in 18 - 30 hours, making engine 
maintenance difficult to accomplish). 
He indicated that he had to maintain 
the vessel’s machinery within the 
scheduled port times to load cargo. 
He did not feel comfortable in request
ing additional port time to perform 
routine maintenance of machinery. 
This dilemma is an indication of mari
time industry culture. In some instanc
es, vessel operators are emphasising

Ll
de eerste plaats betreft dit het Binnen
schepenbesluit. Sinds de vorige druk is 
het Binnenschepenbesluit uitgebreid 
met de technische eisen voor rijksvaar
tuigen en veerboten, die als bijlage 
aan het besluit zijn toegevoegd. 
Voorts betreft dit ministeriële regelin
gen ter uitvoering van de Binnensche
penwet en het Binnenschepenbesluit. 
Sinds de vorige druk is ook het aantal 
ministeriële regelingen uitgebreid. Tot 
slot zijn in dit deel twee Koninklijke Be
sluiten opgenomen tot aanwijzing van 
onderzoekingsbureaus.

ISBN 90 271 4893 7, 
omvang 280 pag., prijs ƒ  44,50.

Beide delen zijn bewerkt door mw. 
mr. A.C. Groenewegen.

Uitgave
Samsom Openbaar Bestuur 
Postbus 23, 7400 GA Deventer.
Tel: 0570.647459, fax: 0570.627889.

ULP announces New Shipping Ti

tles for early 1999

Five titles for the maritime industry are 
among new business books to be 
published by LLP Limited early in 
1999.

Business of Shipbuilding by George

vessel schedules at the expense of
maintenance and safety.

Mitsubishi, the engine manufacturers,
have recommended the following
preventative measures:
- Thermal corrosion will cause the 

piston crown to fail if carbon is al
lowed to build up and adhere to 
the cooling surface of the piston 
crown.

- They have developed procedures to 
improve the performance of the 
piston crown. The procedures will 
prevent thermal corrosion and 
wear on the flame side of the piston 
crown.

- They have published a recom
mended inspection and cleaning 
schedule to prevent thermal corro
sion of piston crowns.

- They have also developed a process 
to address flame impingement and 
corrosion to the surfaces of the 
flame side of piston crowns by 
building up the crown surface with 
a special steel alloy. The steel alloy

Bruce explains the nature of the busi
ness through practical examples used 
in the commercial environment. A 
complete guide to all major aspects of 
shipbuilding, the work offers detailed 
coverage of both the commercial and 
technical aspects of the industry, set
ting these in the political and econom
ic climate. It also covers the many im
portant developments and issues 
which have, and will in the future, im
pact on the industry.

ISBN 1 85978 851 3; price£75.

ISM Code: A Practical Guide by
Philip Anderson provides a practical 
and comprehensive guide to all the 
legal and insurance implications.

ISBN 1 85978 842 4; price £28.

Grain: Carriage by Sea by Tom Se
well explains not only the techniques 
of carriage of grain by sea, but also ex
plains both the political and economic 
influences and how they impact on 
the business.

ISBN 1 85978 886 6; price £75

Now in its 3rd edition, Steel: Carriage 
by Sea by Arthur Sparks is a similar 
working aid. Written with the specific 
aim of preventing damage to steel car

can be applied to new pistons and 
pistons in service. In addition, a jet 
cooling system has been developed 
by Mitsubishi to enhance the cool
ing of the piston crown.

- Mitsubishi's maintenance proce
dures demonstrate a commitment 
to improving engine operations 
and educating the maritime indus
try to reduce engine failures.

If you have experienced any Inci
dent w hich you think may be of 
Interest to others please send de
tails, including your name and a 
contact address to:
Captain R. Beedel FNI, 17 Estuary 
Dive, Felixstowe, Suffolk IP11 
9TL, UK

U kunt u w  ervaringen, indien het 
niet anders kan in het Neder
lands, ook kw ijt bij de Redactie 
van SW Z, Mathenesseriaan 185, 
3014 H A  Rotterdam.
Telefoon: 010.2410094,
fax: 010.2410095,
e-mail: swz.rotterdam @wxs.nl

goes and subsequent claims, the work 
provides a ready reference both for 
shipping people and others such as in
surers and lawyers, likely to be in
volved with any such claim.

ISBN 1 85978 891 2; price £120.

There have been many technological 
advances in the car ferry industry over 
the past year. High Speed Car Ferries 
1999, a Lloyd's Shipping Economist 
management report by Paul Hynds 
provides a complete overview of the 
industry. The report covers finance, 
technical and operational aspects such 
as vessel specifications, performance 
comparisons and route simulations for 
profit and loss.

ISBN 1 85978 890 4; price £395.

The 1999 editions of two long-estab
lished LLP annual directories have al
ready been published: Lloyd's Nauti
cal Year Book (ISBN 1 85978 840 8; 
price £48); and Lloyd's Ports of the 
World (ISBN 1 85978 849 1; price 
£230).

Information:
LLP Limited, Trade Sales Department. 
Tel:+44.171.5531221; 
fax: +44.171.5531107.
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O P L E V E R I N G E N d o o r  F . K o k

Fig. 7. De Neptune 
(foto: Flying Focus).

Neptune SO-715

De trawler Neptune SO-175 is op 12 september overgedragen aan de Ierse reder Oglesby te Klncasslagh. Het 
schip is onder bouw num m er 110 gebouwd door Scheepswerf Metz en Machinefabriek Hoekman op Urk. De 
Neptune Is speciaal ontworpen en uitgerust voor de spanvisserij op de noordelijke Atlantische Oceaan. Het 
ontwerp is gemaakt door Conoship International in samenwerking met Steelboat Ireland te Innishannon bij 
Cork. Het schip zal vooral op makreel en haring vissen. De vangst wordt niet aan boord verwerkt, maar w ordt 
in tanks m et gekoeld zeewater (RSW = refrigerated sea water) bewaard en naar de loshaven vervoerd.

De afmetingen van het schip zijn:
Lengte o.a. 
Lengte l.l. 
Breedte mal 
Holte hoofddek 
Holte 
Diepgang

47,45 m. 
41,75 m. 
10,00 m. 

7,05 m. 
4,60/5,85 m. 

5,65 m.

De Neptune is door Bureau Veritas ge
klasseerd met de notatie:
I 3/3 E *  Fishing Vessel, Deep Sea, 
*  MACH, AUTMS.

INDELING
Het schip heeft twee doorlopende dek
ken. Beide dekken zijn ter plaatse van 
de accommodatie plaatselijk verhoogd, 
omdat de verblijven in verband met de 
veiligheid beter boven de waterlijn kun
nen liggen.

Onder het tussendek is de indeling
- Voorpiek voor waterballast.
- Sonar- en dwarsschroefruimte.

Koelmachinekamer, met eronder 
twee brandstoftanks (SB en BB). 
RSW-tanks, met in de dubbele bo
dem voorin twee tanks (SB en BB) 
voor brandstof en achterin twee (SB 
en BB) voor waterballast. 
Machinekamer, met in de zijden 
halfhoge brandstofbunkers, en ver
der aan de achterzijde aan SB drie 
smeeroiietanks, een tank voor hy
draulische olie en de brandstofdag- 
tank, aan BB de drinkwatertank, De 
dubbele bodem tussen de bunkers 
bevat een sumptank, een aflooptank 
voor hydraulische olie en de sludge- 
tank aan SB daarvan en een vuilolie- 
tank aan BB, alsmede een vuilwater- 
tank achterin.
Achterpiek, droog.

De tankinhouden (100%) zijn: 
Gasolie 
Smeerolie 
Hydraulische olie

100 m3. 
4 m3. 
4 m3.

Vuile olie 
Sludge 
Drinkwater 
Vuil water 
Waterballast

4 m3, 
4 m3, 

20 m3. 
3 m3, 

42 m3.

De indeling op het tussendek is:
- Achter het voorpiekschot de 

vacuümapparatuur voor het lossen 
van de vangst en de trunks van de 
RSW-tanks.

- Accommodatie en achterin een stuk 
tussendek met machinekamerappa- 
ratuur en aan BB, direct achter de 
accommodatie, de CO^-kamer.

- Hekcompartiment met machineka- 
merwerkplaats en -bergplaats, te
vens stuurmachinekamer, en aan BB 
een bergplaats voor visgerei.

Op het hoofddek is in de bak de nood- 
generatorkamer ondergebracht en 
midscheeps een deel van de accommo
datie.
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Fig. 2. De Neptune 
(foto: Flying Focus).

Boven het hoofddek bevindt zich het 
brugdek, met daarop het stuurhuis. 
Achter het stuurhuis is het brugdek gro
tendeels open, met catwalks in de zij
den en boven het hek. Onder de cat
walks in de zijden is de huid tot bijna 
aan het hek doorgetrokken, zodat het 
werkdek tegen overkomend water is 
beschermd.
Het stuurhuis heeft aan de voorzijde 
een U-vormige navigatielessenaar en 
aan de achterzijde een lessenaar voor 
bediening van de lieren.

Accomodatie
De accomodatie op het (plaatselijk ver
hoogde) bovendek omvat van SB naar 
BB de hutten voor de schipper en de 
HWTK (beide met eigen toileteenheid) 
en een was- en kleedruimte, tevens pas
sage tussen voor- en achterschip en 
wasserij,
Op het tussendek omvat de accommo
datie op het verhoogde deel voorin aan 
SB een eenpersoonshut met toilet unit 
en daarnaast drie tweepersoons hutten 
met wastafel. Daarachter liggen aan BB 
nog twee tweepersoons hutten en (op 
het niet verhoogde deel) een toilet
ruimte voor algemeen gebruik. Aan SB 
liggen op het niet verhoogde deel dag
verblijf en messroom, kombuis en pro- 
viandbergplaats.

VISSERU-INSTALLATIES

Vangstinstallaties

Het net wordt aan vier vislijnen voort- 
gesleept, twee op elk van de in span vis

sende schepen. Op de Neptune zijn 
hiervoor twee 39 t trawllieren geplaatst 
(dit zijn de grote lieren op het hoofddek 
in de zijden). De vislijnen lopen via 
blokken die onder de dwarsbalk van het 
hekportaal zijn opgehangen.
Het net is van diverse sensoren voor
zien, die o.a. de vullingsgraad van het 
net meten. Zij zijn met het schip ver
bonden door een speciale signaalkabel, 
die wordt behandeld door een 5,6 t 
'cable winch' (deze staat aan BB, op het 
verhoogde deel van het hoofddek, di
rect vóór de BB trawllier).
Voor de berging van het net zijn op het 
hoofddek achter twee nettenrollen met 
gedeelde trommels beschikbaar, waar
van een als reserve. De trekkracht van 
de nettenrollen is in totaal 4 x 171. 
Verder zijn nog de volgende lieren 
geïnstalleerd:
- een 391 top line lier, opgesteld tussen 

de beide trawllieren;
-een 25 t midline lier op het brugdek 

aan SB;
- een 251 cod end lier op het hoofddek 

vóór.
De functies van deze lieren worden in 
de volgende paragraaf besproken.
Alle lieren, inclusief de nettenrollen, zijn 
geleverd door Ulstein Bratvaag en heb
ben hydraulische aandrijving. De trawl
lieren zijn voorzien van een automa
tisch besturingssysteem type 'Sinchro 
2020 ' .

Aan boord brengen van de vangst
Wanneer de vislijnen zijn ingehaald en 
het net zich bij het schip bevindt, wordt

op het midden van het net de draad 
van de top line lier vastgemaakt.
Deze draad loopt via een blok dat aan 
SB onder het uitstekende deel van de 
dwarsbalk van het hekportaal is opge
hangen (te zien in fig. 2).
Vervolgens wordt de zak van het net 
met de mid line lier naar voren gehaald, 
waarna de draad van de cod end lier op 
het einde van de zak wordt bevestigd. 
De draad loopt over een blok dat aan 
een speciale davit aan SB is opgehan
gen. Het einde van de zak wordt door 
de cod end lier boven water gehaald, 
zodat met behulp van de dekkraan de 
16" Karmoy vispomp aan het net kan 
worden gekoppeld (de pomp, die hy
draulisch wordt aangedreven, staat op 
het algemeen plan op het hoofddek 
getekend, aan SB, ongeveer spant 49, 
maar is daar dus niet vast opgesteld). 
Vervolgens wordt het geheel weer af
gevierd: de pomp komt dan onder de 
zak te hangen (op een diepte van circa 
80 m), de vis zakt in de pomp (eventu
eel geholpen door met de mid line lier 
wat te 'schudden') en wordt aan boord 
gepompt via rubber slangen. Op het 
hoofddek staan twee hydraulisch aan
gedreven haspels: een voor de rubber 
slangen en een voor de hydrauliek lei
dingen naar de pomp.

Indien niet op makreel, maar op haring 
wordt gevist wordt het net via een hy
draulisch aangedreven diabolorol en 
een zogenaamde 'triplex net hauler' 
geleid. De diabolorol is opgehangen in 
een dekkraan die op het hekportaal is
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Lijst van toeleveranciers van de Neptune 50 175
(niet volledig)

Alfa Laval, Maarssen
A.M.W., Antwerpen
Bakker Sliedrecht, Sliedrecht
Barry Electronics, Ierland
Brouwer, P., Urk
Duarry Nederland, l/muiden
Ceveke Motoren, Papendrecht
IHC Holland, Kinderdijk
Imatrans, Alphen a/d Rijn
International Paint Nederland, Rhoon
Karmoy Winch, Noorwegen
Ketting, l/muiden
Klaaysen, j.C ., Urk
Kuyl k  Rottinghuis, Utrecht
Lips, Drunen

Marin Assist, Zoeterwoude 
Materiaal Metingen Europe, Ridderkerk 
MMC, Noorwegen 
Petrel Engineering, Zuid Afrika 
Post k  Zn., Urk 
Prohand, Berkel en Rodenrijs 
Promac, Zaltbommel 
Sandfirden Technics, Den Oever 
Sempress, Hendrik Ido Ambacht 
Sonartron, Ierland
Techn. Bureau Uittenbogaart, Rotterdam 
Thistle Marine, Schotland 
Ulstein Bratvaag, Noorwegen

Ulstein Rekab, Groningen 
Vlambra Urk, Urk 
Wartsila NSD, Zwolle 
Wigo Ramen, Gorinchem

separatoren
tandwielkast
asgenerator, motoren dwarsschroeven
elektronische uitrusting
elektrische installatie
MOB boot
hulp- en noodsets
voorbewerking staal
Palfinger dekkranen, kraan MOB boot
verf
vispomp en waterseparator 
Atlas Copco compressoren 
schilderwerk 
pompen
verstelbare schroefinstallatie,
dwarsschroeven
reddingvlotten
kathodische bescherming
vacuümlosinstallatie
net hauler
betimmeringen
anker en ketting, ankerlier
RSW-installatie
flaproer
tankniveaumeetsysteem 
elektronische apparatuur 
vacuüm toilet systeem 
powerblock (= diabolorol) 
lieren, incl. besturingssysteem, 
nettenrollen 
stuurmachine 
CO^-installatie 
hoofdmotor 
ramen

opgesteld, en wordt door de kraan bui
tenboord wordt gebracht. De net hau
ler staat op de SB catwalk van het brug
dek en wordt buitenboord neergeklapt. 
Deze extra stap is nodig omdat haring 
zich, anders dan makreel, niet in de zak 
van het net verzamelt, maar in het hele 
net verspreid blijft. Door het net tussen 
de drie rollen van de net hauler door te 
halen wordt de vis naar de zak geleid. 
Daarna gebeurt het aan boord brengen 
van de vis als besproken.

De aan boord gepompte vis wordt in 
een boven de RSW-tanks opgestelde 
aluminium vangbak gestort. Daar 
wordt het zeewater, dat mee omhoog 
is gepompt, gesepareerd en via een 
pijp buiten boord gevoerd (vangbak en 
pijp zijn te zien op fig. 2, net voor de 
brug). De vis wordt via roestvrij stalen 
goten naar de RSW-tanks gevoerd.

Opslag van de vangst
Als vermeld wordt de vangst bewaard 
en vervoerd in RSW-tanks. Er zijn zes 
van deze tanks. Zij zijn dubbelwandig 
geconstrueerd, waarbij de ruimte tus
sen de beide wanden is volgeschuimd 
met polyurethaan. Onder het tussen
dek zijn bovendien de eindschotten 
tussen de tanks en de machinekamer 
resp. de koelmachinekamer van extra 
isolatie voorzien.
Iedere tank is op het bovendek voorzien 
van een tankhoofd van 1,40 x 1,40 m. 
De tankhoofden en tankdeksels zijn 
eveneens dubbelwandig uitgevoerd en 
volgeschuimd. In elk tankdeksel zijn 
twee kleinere luiken aangebracht: een 
visstortluik en een normaal toegang
sluik. Wanneer het grote tankdeksel 
moet worden geopend, wordt het met 
behulp van de dekkraan opengeklapt.

Voor het koelen van het zeewater is 
door Promac een RSW-installatie met 
een totaal koelvermogen van 700 kW 
geïnstalleerd. Hiervoor zijn twee Grasso 
schroefcompressoren aan boord ge
plaatst van 350 kW elk, voldoende om 
160 m3 zeewater binnen 4 uur af te 
koelen van 15°C tot 0°C. De compres
soren zijn microprocessor bestuurd. Het

Fig. 3. Dwarsdoorsnede over RSW-tanks.

opstarten, stoppen en regelen van de 
compressorcapaciteit geschiedt vol
automatisch. Gegevens over de wer
king van de compressoren worden in 
het geheugen opgeslagen en zijn bij 
eventuele servicewerkzaamheden op te 
vragen. Voor registratie van de tempe
raturen, voor en na de koelers en in de 
RSW-tanks, is een temperatuur'logger' 
aan boord geplaatst. Indien nodig kan 
een overzicht worden afgedrukt van 
het temperatuurverioop in de RSW- 
tanks.
Behalve de beide compressoren omvat 
de installatie twee condensors, twee 
koelers en twee RSW-circulatiepompen. 
Gekoeld zeewater wordt in de tanks 
toegevoerd via pijpen die in goten on
derin de tanks liggen (zie algemeen 
plan, aanzicht op tanktop, en fig. 3, 
dwarsdoorsnede). Oplettende lezers 
zullen opmerken dat de plaats van de 
goten in de middentanks op de twee 
tekeningen niet overeenkomt; de plaats 
in de dwarsdoorsnede is de juiste).
Iets minder koud water wordt aan de 
bovenzijde van de tanks afgevoerd naar 
de koelers.
Voor distributie van het gekoelde zee
water is er een dwarsscheeps opgesteld 
manifold op het tussendek, spant 53.

Lossen van de vangst
De vangst wordt gelost met een roest
vrijstalen vacuümsysteem. Hiervoor zijn 
op het tussendek twee vacuümketels 
en twee vacuümcompressoren opge
steld. In elke RSW-tank is een roestvrij 
stalen pijp aangebracht, met de ope- 
ning in een put in de dubbele bodem, 
in het verlengde van de eerder ge
noemde goten. De pijpen hebben een 
diameter van 35 cm en zijn aangeslo
ten op de vacuümketels.
Door het vacuüm in een ketel wordt de 
vis in een ketel gezogen. Wanneer de 
ketel vol is wordt overgeschakeld op de 
andere ketel, terwijl de volle ketel dan 
onder druk wordt gezet en de vis naar 
de wal wordt 'geblazen'.
Op de wal wordt de 'shore separator” 
opgesteld, zo hoog dat het afgeschei
den water teruggevoerd kan worden 
naar de RSW-tanks en de vis in onder 
de installatie geplaatste 'buns' wordt 
gelost. Deze buns kunnen zodra zij vol 
zijn direct door de afnemers worden af
gevoerd.
Het gehele proces (beurtelings vacuüm 
zuigen en vullen resp. onder druk zetten 
en legen van de vacuümtanks) is com
putergestuurd en werkt bijzonder snel: 
in een uur tijds is het hele schip gelost.
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MACHINE-INSTALLAT1E
De Neptune wordt voortgestuwd door 
een Wartsila NSD motor, type 6L38. Via 
een Vulkan elastische koppeling en een 
Reintjes tandwielkast, type LAF 6745, 
reductie 3,6:1, wordt een Lips verstel
bare schroef aangedreven. Deze heeft 
vier bladen, een diameter van 3.700 
mm en draait in een Van de Ciessen 
straalbuis, type 19A. Met deze installa
tie is een vrijvarende proeftochtsnelheid 
van bijna 14 kn bereikt.

Via een PTO op de tandwielkast wordt 
een Van Kaick asgenerator van 1800 
kW bij 1800 tpm aangedreven, 3 x 440 
V, 60 Hz.
Verder zijn twee Caterpillar hulpsets ge
plaatst, elk bestaande uit een motor ty
pe 3508B DI-TA met een vermogen 
van 968 kW bij 1800 tpm en een gene
rator van 1137 kVA.

De Caterpillar haven/noodset in de bak 
bestaat uit een motor type 3306B Dl-T 
met een vermogen van 183 kW bij 
1800 tpm en een generator van 212 
kVA.

VERDERE UITRUSTING
Het schip heeft een enkel Barkemeijer 
flaproer, dat wordt bewogen door een 
Tenfjord draaivleugelstuurmachine. 
Zowel in het voorschip als in het achter
schip is een Lips dwarsschroef geïnstal
leerd. Deze thrusters hebben vier ver
stelbare bladen en een diameter van 
1,20 m. Zij worden aangedreven door 
Indar elektromotoren van 350 kW.

Een enkel HHP Pool anker van 675 kg 
aan BB, met 178,5 m ketting van 26 
mm, wordt behandeld door een Pro 
hand hydraulisch aangedreven anker- 
lier, die is voorzien van een extra trom
mel voor de meerdraden.

Voor branddetectie is door de elektri
sche installateur een systeem van eigen 
fabrikaat aangebracht.
Een Flame Control C 0 2-systeem is 
voorzien voor machinekamer.
Als brandbluspomp dient de Desmi al
gemene dienst pomp.

Als reddingmiddelen zijn vier RFD op
blaasbare vlotten op de top van het 
stuurhuis geplaatst, elk voor 16 perso
nen.
Verder is op het brugdek aan BB een 
Duarry rescue boot geplaatst, die wordt 
behandeld door een davit van Oost-Eu- 
ropees fabrikaat.

De navigatie-, communicatie- en visop- 
sporingsapparatuur is geleverd door 
Barry Electronics en Sonartron Ltd.

Afscheid prof. ir. J.A. Spaans
Op 17 december 1998 werd ter gele
genheid van het afscheid van prof.ir. 
J.A. Spaans een afscheidssymposium 
georganiseerd.

Prof. Spaans is in 1952 zijn maritieme 
carrière in Den Helder begonnen als 
leerling van de toenmalige Gemeente
lijke Zeevaartschool.
Na een vaarperiode als stuurman GHV 
van 1954 tot 1960 is hij verbonden 
geweest aan de Hogere Zeevaart
school Amsterdam als docent, hoofd 
afd. Hydrografie en adjunct directeur; 
ook was hij verbonden als docent aan 
de lerarenopleiding "Vereeniging Cor- 
nelis Douwes".
In 1980 vond zijn benoeming plaats 
als (deeltijd)hoogleraar Nautische 
Techniek bij de Faculteit Maritieme 
Techniek van de TU-Delft. In 1989 
volgde een benoeming als voltijds 
hoogleraar Nautische Wetenschappen 
aan het KIM. Prof. Spaans blijft voorzit
ter van het Nederlands Instituut voor 
Navigatie en bestuurslid van de Euro
pese en internationale overkoepelings- 
organisaties EUGIN en 1AIN.

De opening van het symposium werd 
verricht door Commandeur F.M.P. 't 
Hart, Vlagofficier belast met de Offi- 
ciersvorming bij de Koninklijke Mari
ne.
Daarna volgden voordrachten door vi- 
ce-admiraal drs. G.G. Hooft, Com
mandant der Zeemacht in Nederland, 
mr. K. Polderman, Hoofd Afdeling Ver
keersmanagement Directoraat-Gene- 
raal Goederenvervoer, Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, prof. V. Ashke- 
nazi, emeritus hoogleraar University of 
Nottingham en kapitein ter zee ir. H. 
Sabelis, voorzitter van de Vakgroep 
Nautische Wetenschappen op het Ko
ninklijk Instituut voor de Marine.

De gehele middag voltrok zich in een 
sfeer van gezellige toespraken en ver
tellen van anecdotes.

Tenslotte sprak Professor Spaans zijn 
rede uit ter gelegenheid van zijn af
scheid als hoogleraar Nautische we
tenschappen van het KIM, getiteld: 
"Nautische Wetenschappen, Kennisin
frastructuur, Vernieuwing..."

Hij memoreerde de invoering van de 
HTS-structuur in het civiel zeevaarton- 
derwijs in 1971, waardoor de nauti
sche vakken fundamenteler konden 
worden gedoceerd. De lerarenoplei
ding werd verder verwetenschappe
lijkt.
Zelf werkte hij mee aan het in 1973 
opgerichte Nederlands Maritiem Insti
tuut (NMI), waarbij hij participeerde in 
diverse onderzoeksprojecten zoals ver- 
keerssimulaties, analyse van scheep
vaartongevallen en schip-80.

Een ingrijpende onderwijsvernieuwing 
die in deze periode plaats vond is de 
integratie van de opleidingen van 
stuurlieden en scheepswerktuigkundi- 
gen tot de MAROF-opleiding. Het sa
menvoegen van twee volledige HBO- 
opleidingen in dezelfde studietijd 
heeft wel tot gevolg dat in sommige 
vakken het niveau wat lager is, maar 
de afgestudeerden voldoen al na drie 
jaar aan het verplichte IMO-STCW ni
veau, zodat het vierde jaar geheel kan 
worden besteed aan geselecteerde 
onderwerpen van nautische, logistie

ke, bedrijfskundige of technische aard. 
De lerarenopleiding voor het Nautisch 
Onderwijs bloeide aanvankelijk door. 
Helaas werd te weinig geschrapt, 
waardoor de opleiding voor veel stu
denten een zware belasting werd. Het 
aantal aanmeldingen liep drastisch te
rug toen het niet langer verplicht werd 
om deze opleiding te volgen om een 
aanstelling te krijgen.
Een structurele oplossing voor post- 
HBO/academische cursussen op het 
gebied van de Nautische Wetenschap
pen ontbreekt echter.

Een belangrijk onderzoekprogramma 
waarin de laatste jaren werd deelge
nomen was het Brug-2000 project, 
met de partners TNO-FEL, TNO-TM 
en Van Rietschoten en Houwens.

De dag werd afgesloten met een 
receptie.

MULTI ENGINEERING N.V.
Multi n.v., Frankrijklei 128A, 2000 Antwerpen. 

Tel. (0032) 3 227.30.51 Fax (0032) 3 227.27.31. 
E-mail: christel.janssen@cadnet.be

Scheepsbouwkundig Studiebureel.
Software: NUPAS & CADMATIC, Autocad, Microstation

Engineering ■ Planning ■ Budgettering ■ Berekeningen ■ Supervisie
De beschikbare soft- en hardware is óók inzetbaar bij U op kantoor.
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D i v e r s e n

Royal Haskoning Ports Group

The Royal HASKONING Group is 
pleased to announce the establish
ment of the Royal HASKONING Ports 
Group (RHPG) which combines the 
expertise of five companies within the 
Group and can offer clients a total 
ports business consultancy service on 
a world wide basis.
In this combination RHPG is one of the 
leading port consultants in the world, 
with some 400 port specialists drawn 
from a total Group strength of 1800 
people. There are 24 Group offices 
spanning the globe from Mexico to 
Hong Kong. The RHPG was intro
duced officially at the International Ex
hibition Ports and Navigation during 
the 29th PIANC Congress in The 
Hague, The Netherlands.
The combined expertise within the 
Group, covering the entire range of 
services from planning, trade forecast
ing, financial analysis, hydraulic mod
elling, maritime and operational simu
lation to materials handling, dredging, 
engineering and project manage
ment, means that clients can confi
dently entrust their multidisciplinary 
projects with the RHPG through a sin
gle point of contact.
The principal members of the RHPG 
are: HASKONING B.V. Consulting En
gineers and Architects (NL), Posford 
Duvivier Ltd. Consulting Engineers 
(UK), GEM Consultants B.V. (NL), De 
Wager Architects and Consulting En
gineers B.V. (NL), and Svasek Consult
ing Engineers B.V. (NL).
Each member of the RHPG already has 
an established name in the interna
tional ports market and will continue 
to work under their own company 
name on projects which do not re
quire the Group approach.
A CD-rom with the activities of the 
RHPG is available on request.

Contact: Ms E.M.M, Hueber, P.R. 
Manager
Tel: 024.3284284, fax: 024.3239346, 
E-mail: info@haskoning.nl

Society of Naval Architects and 

Marine Engineers

The Society is pleased to announce 
the appointment of Mr. Philip B. Kim
ball as Executive Director of The Soci
ety of Naval Architects and Marine En
gineers.
Mr. Kimball has a long history in the 
field of Naval Architecture and Marine 
Engineering and brings to this position 
a record of achievement in the marine 
industry rising from Design Engineer 
at Gibbs & Cox, Inc. to many years as 
a marine consultant and most recently 
to the position as senior officer at a 
leading classification society.
For 23 years Mr. Kimball was Executive 
Vice President of C. R. Cushing and

Company, Inc., commercial ship de
signers specializing in ship construc
tion and conversion, cargo handling 
intermodal consulting and marine ter
minal design and development. In 
1992 Mr. Kimball joined M. Rosen
blatt & Son, Inc. as Vice President. His 
responsibilities with this company in
cluded the strategic planning for and 
management of its expansion into do
mestic and international commercial 
ship design and construction, marine 
transportation consulting and legal as
sistance for marine litigation and arbi
tration cases to complement the firm's 
pre-eminent position in government 
contracting and naval ship design.
In 1997 he joined Bureau Veritas, a 
leading classification society, as Vice 
President, Marine Business Develop
ment for North America. His respon
sibilities included expansion of Bureau 
Veritas activities and new product in
troductions for the United States, Can
ada and Mexico. Also in 1997 Mr. 
Kimball formed Tecnitas North Ameri
ca Inc., a technical consulting division 
of Bureau Veritas, and was named 
President and CEO in 1998.

Contact: Barbara Trentham, Assistant 
to the Executive Director 
The Society of Naval Architects and 
Marine Engineers
601 Pavonia Ave, jersey City, New jer
sey 07306, USA

International Salvage Union

Hans Walenkamp, Smit International's 
Group Director, Salvage, has been 
elected President of the International 
Salvage Union (1SU). He succeeds 
Arnold Witte, of Donjon Marine. Hans 
Walenkamp has been a member of 
the ISU’s Executive Committee since 
1994; he became ISU Vice-President 
last year.
In his long and distinguished career in 
the salvage industry, Hans Walen
kamp has been responsible for many

notable salvage operations, including 
the capsized ferry Herald of Free Enter
prise. In recognition of his outstanding 
contribution to salvage he was award
ed the golden De Ruyter Medal, the 
highest Dutch decoration for a mer
chant mariner in peacetime.
Captain Walenkamp first went to sea 
in 1956 with Royal Rotterdam Lloyd. 
He served on many vessel types until 
1972, when he joined Smit Interna
tional as an Assistant Salvage Officer. 
He was appointed Salvage Master the 
following year and became a Senior 
Salvage Master in 1981.
In addition, Dale Cole, a Director of 
United Salvage Pty. Ltd., Australia, has 
been appointed Vice-President of the 
ISU. He became a member of the ISU 
Executive Committee in 1997. 
Following a seagoing career spanning 
17 years (the final seven years as a 
Master), Dale Cole became a Queens
land Harbour Pilot in 1975. He joined 
Howard Smith Industries Pty Ltd. as a 
tug Master in 1986, moving to Bris
bane two years later as Manager of 
Marine Pacific Ltd, a joint venture 
between Howard Smith and Adsteam 
Marine Ltd. In 1989, he moved to Fiji 
as Marine Pacific Manager, before tak
ing up his present position with Unit
ed Salvage in 1995.

Contact: TRS Public Relations, UK, tel: 
+44.1304.813366

Institute of Marine Engineers

Former Royal Naval engineer Mr Keith 
Read (54) has been appointed Direc
tor General of The Institute of Marine 
Engineers with effect from 1 January 
1999. He succeeds the current IMarE 
Secretary Joiyon E. Sloggett and will 
take the Institute into the new Millen
nium.
Mr Read, born in April 1944, spent 34 
years in the Royal Navy leaving as a 
senior Captain. He won a scholarship 
to Dartmouth, obtained a BSc equiva

lent degree in electrical 
engineering and a Post 
Graduate Diploma in 
nuclear science, becom
ing a Chartered Engi
neer in 1972. Ten years 
in submarines were fol
lowed by three years as 
Deputy Chief Executive 
at the Faslane nuclear 
submarine base, play
ing a key role in its rede
velopment, and a num
ber of managerial posts 
including Project Direc
tor having responsibility 
for surface ship accep
tance.
His engineering career 
took a slight turn when 
he then joined the dip

lomatic ranks and became the Naval 
Attache in Rome and Tirana during 
the war in Bosnia. He helped assist the 
revitalisation of Albania and developed 
bilateral industrial contacts in a major 
shipbuilding project. During this peri
od he was awarded the CBE.
Mr Read, who lives in Wiltshire, left the 
Navy in 1996 and joined an invest
ment group to broaden his commer
cial experience. He became Manager 
for South East Europe for an interna
tional finance company specialising in 
emerging markets. There, he was in
volved in negotiations with industry 
and governments over fund licensing 
and regulations, establishing the first 
licensed fund management company 
in Croatia.

VESW/BCE

Conform een besluit van de Algemene 
Vergadering heeft de VESW zich per 
31 december 1998 opgeheven.
De beroepszaken zullen worden over
genomen door een aparte branche- 
groep binnen het NIVRE (Nederlands 
Instituut Van Register Experts).
Zaken met betrekking tot belangen
behartiging zullen worden behartigd 
door een nieuwe afdeling 'Scheep
vaart & Techniek' binnen het BCE (Bu
reau Coördinatie Expertise-organisa- 
ties).

Contacten:
BCE - Bureau Coördinatie Expertise- 
organisaties, Postbus 4283,
3006 AG Rotterdam
Tel: 010.2426888, fax: 010.2426886
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M E T  H E T  O O G  O P V E I L I G H E I D !

Kleine stukjes uit "Signals", uitgege- 
ven door de North of England PSil 
Association, die het veiligheidsbesef 
levend kunnen houden.

Deviation -  
what is justified?

When a loaded ship is diverted during 
a voyage it is said to have deviated 
and a deviation may have far reaching 
consequences. It may have an effect 
not only on the contract under which 
the ship is employed but also on ow
ners P&l cover. If the deviation is unre
asonable or unjustified, the conse
quences can be serious. This article ex
plains what may amount to a devia
tion, indicates at least some of the fac
tors that will determine whether or 
not it may be justified and highlights 
some of the consequences of it being 
unreasonable or unjustified.
It sometimes happens that while a 
ship is en route from one port to anot
her it becomes necessary to interrupt 
the voyage temporarily and call at 
another port or place. That port may 
be along the course of the original 
voyage or it might require the ship to 
sail some distance out of her way. It 
might be that there is for example an 
urgent need to land a sick or injured 
crewman There might be some other 
emergency or pressing reason. It 
might on the other hand simply be 
more convenient for the owner. It 
might, for example, just be cheaper 
for the owner to carry out a crew 
change at an intermediate port than 
at the one to which the ship is suppo
sed to be sailing.
What is the owners obligation with re
gard to prosecuting the voyage? 
Where the ship has cargo on board 
the voyage from load port to dis
charge must be prosecuted without 
unnecessary delay or deviation. The 
ship must take the most direct, safe 
route. Where the ship is otherwise em
ployed under a charterparty, the own
er will be obliged to follow the charter
ers lawful orders. Some deviations are 
specifically permitted. For example, 
the Hague and Hague-Visby Rules 
state explicitly that deviations to save 
life or property at sea are justified. This 
is dearly a matter of policy as it would 
be undesirable to penal its owners for 
acting to save life or property. Certain 
deviations, in certain circumstances, 
may also be permitted in the relevant 
contract, such as the bill of lading or 
charterparty, although in practice 
these tend to be limited in scope. Oth
erwise the question of reasonableness 
and justification is one that will de
pend upon the relevant surrounding 
circumstances. Because it will be a 
question of fact, it is impractical to at

tempt to give any detailed guidance 
to what circumstances may make a 
deviation reasonable and justified. It 
would in any event be undesirable to 
try to offer here even a list of examples 
of what deviations would be justified 
or unjustified because so much de
pends on the specific circumstances. It 
can however be said that if a ship devi
ates for owners benefit alone or for 
reasons that are not connected with 
the contractual voyage, the destina
tion is unlikely to be justified. More 
generally, if the need to deviate or de
lay could have been anticipated at the 
beginning of the voyage, the devia
tion is unlikely to be reasonable. In 
practice a ship should have on board 
sufficient stores, provisions and 
bunkers, and be adequately manned 
and equipped to complete the voyage 
without deviation or delay. Neverthe
less it may still be reasonable for exam
ple for the ship to deviate to take addi
tional bunkers in circumstances where 
it would not in any event have been 
possible for the ship to complete the 
whole voyage, even when bunkered 
to capacity, without taking further 
bunkers during the voyage. A devia
tion is unlikely to be reasonable or jus
tified if the motivation behind it is sim
ply that it is more convenient for own
ers, or if it is economically more ad
vantageous.
If the ship does deviate, what are the 
consequences? In the absence of 
agreement from the other parties con
cerned, at the very least, the deviation 
may amount to a breach of contract, 
exposing owners to a claim for dam
ages. Depending upon the circum
stances, the deviation may also 
amount to a repudiation of the con
tract. When the ship is employed un
der a charterparty, charterers may not 
only have a right to claim damages 
but may also be able to treat the char
terparty as having been brought to an 
end by the deviation.
So far as liability for cargo is con
cerned, if the ship deviates unreasona
bly then the ability to rely upon the 
exclusions exemptions and 
limitations on liability in the 
Hague or Hague-Visby Rules, 
or otherwise contained in 
the bill of lading will be lost.
The ability to defend a cargo 
claim may therefore be seri
ously prejudiced and it will 
not necessarily matter that 
the cargo liability may not 
have arisen as a result of the 
deviation.
Perhaps even more impor
tantly from a Members point 
of view. A deviation may 
have an adverse effect on P 
&  I cover. Rule 19(17)(B) of 
the Associations Rules pro
vides that a Member shall

have no recovery from the Association 
where the Member becomes liable in 
consequence of a deviation. Cover will 
only continue unprejudiced where a 
Member gives prior notice of the de
viation to the Managers of the Associa
tion. Otherwise a Member should in
form the Managers as soon as possible 
after it becomes aware that a devia
tion not previously authorised has ta
ken place and the Managers need to 
confirm that cover is unaffected. The 
Directors of the Association also have a 
discretion to provide cover for a liabili
ty if the Member had reasonable 
grounds for believing that to deviation 
was to be or had been made.

Stowaways -  
latest developments

The Cote D’Ivoire

Immigration Authorities in the Ivory 
Coast no longer consider it appropria
te to repatriate stowaways by road un
less formal authorization is granted by 
the Ministry of Security. When repa
triating stowaways by air, it will be ne
cessary to appoint a security company 
which will provide escorts for the pur
pose.

Italy

As the number of immigrants trying to 
enter Italy is ever increasing, so the 
provisions laid down by the Immigra
tion Authority become ever stricter. 
Several amendments have recently 
been introduced to the Italian Legal 
System under Law N.40 dated 6 
March 1998. The regulations most li
kely to affect Members are as follows: 
-Any carrier who brings a foreigner, 

without valid documentation, into 
Italy will be required to return them 
to the country of origin. - In more 
serious situations, whoever is consi
dered to have assisted the entry of 
foreigners into Italy, in violation of its

regulations, will be condemned to 
imprisonment for up to three years 
and to a fine of up to Italian Lire 30 
million (approximately US J1 7,000). 

- If the offence is committed for the 
sake of gain or by three or more peo
ple in complicity or concerns the en
try of five or more foreigners by 
means of international transport fa
cilities or forged documents, the 
penalty may be imprisonment for 
between four to twelve years. The 
fine will be up to 30 million Lire for 
each foreigner.

-The law now allows the authorities 
to arrest the means of transport used 
for the above offences, unless the 
subject vehicle is a public service ve
hicle or belongs to a party who is not 
involved.

-The carrier must ensure that any for
eigner has valid documentation for 
entry into Italy, and if not, must noti
fy the police authority accordingly. If 
the carrier does not notify the police, 
the penalty will be a fine of Italian 
Lire 1 million/5 million for each oc
currence.

Members must always try to ensure 
that stowaways are prevented from 
boarding their vessels. Once a stow
away is on board, it is essential to ad
vise both the Association and vessel's 
agents at the next port of call, 
whether Italy or anywhere else, in or
der to minimise the possibility of own
er's facing some form of penalty for 
non-declaration.
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Uil Nieuwsbrief van 
Dutch P. & I. Services 
B.V. no. 25 (juli 1998)

Het ideale cognossement

Enige tijd geleden kwamen wij een uit
spraak tegen van de arrondissements
rechtbank van Rotterdam, welke wij u 
niet willen onthouden,
In sommige gevallen blijkt het moge
lijk als tijdbevrachter iedere verant
woordelijkheid voor ladingschade te 
ontloipen. Het betrof een verscheping 
van Brazilië naar Rotterdam met een 
lading citruspellets. Aangekomen in 
Rotterdam bleek dat er aanzienlijke 
schade aan de lading was ontstaan. 
Ladingbelanghe'bbenden dagvaard
den de tijdbevrachter voor de recht
bank van Rotterdam,
De tijdbevrachter had haar eigen for
mulier gebruikt waarop zij stond ver
meld als vervoerder. Volgens de Inter
nationale Privaat Wet dient de vraag 
wie vervoerder is onder cognossement 
te worden beoordeeld naar het recht 
van de staat van de overeengekomen 
loshaven, ongeacht een rechtskeuze 
overeengekomen in de vervoersover- 
eenkomst. Gezien het feit dat de los
haven Rotterdam was, is Nederlands 
recht van toepassing op de bovenge
noemde vraag.
De tijdbevrachter bezigde haar eigen 
formulier en moet dus in overeen
stemming met Nederlands recht als 
vervoerder worden aangeduid.

De tijdbevrachter had de volgende ju- 
risdictieclausule in haar cognossement 
opgenomen:

"The parties hereto expressly agree 
that any dispute of whatsoever nature 
arising hereunder shall be submitted 
to the exclusive jurisdiction of the High 
Court of Justice in London unless the 
carrier in its discretion either declares 
its option for another jurisdiction or 
expressly consents in writing to submit 
to another jurisdiction. This Bill of la
ding shall be governed by English law 
which is also the law to be applied in 
any other jurisdiction which the carrier 
may opt for or submit to as referred to 
herein’.

De rechter oordeelde dat de jurisdic- 
tieclausule geldig was. Ladingbelang- 
hebbenden argumenteerden dat de 
vervoerder zelf meerdere malen la- 
dingbelanghebbenden heeft aange
sproken (inzake vorderingen van ge
heel andere aard) voor de rechtbank 
van Rotterdam. In die gevallen was de 
tijdbevrachter we! gerechtigd lading- 
belanghebbenden voor de rechtbank 
van Rotterdam aan te spreken. Niette

min, volgens de rechtbank betekent 
dit niet dat de tijdbevrachter zich ten 
aanzien van de ladingschade niet zou 
mogen beroepen op de bevoegdheid 
van de High Court te Londen.

Nu het cognossement bezijdens de ju- 
risdictieclausule eveneens een demise 
(identity of the carrier) clausule bevat
te, ontsnapt de tijdbevrachter jegens 
ladingbelanghebbenden aan iedere 
aansprakelijkheid.

Volgens de Engelse rechtbank is na
melijk de zogenaamde demise clausu
le geldig hetgeen inhoudt dat lading
belanghebbenden alleen een contract 
met de rederij hebben. Aldus kan de 
tijdbevrachter niet als vervoerder wor
den aangemerkt.

"AGAMEMNON"

Onlangs zijn enige recente ontwikke
lingen besproken over de "notice of 
readiness". Het recht blijft op dit punt 
echter in beweging gelet op de uit
spraak van de Queen’s Bench Division 
(Commercial Court) van 25 november 
1997 inzake de “Agamemnon", LLR 
Part 6 [1998] Vol I. Alvorens deze zaak 
te bespreken zal voor de duidelijkheid 
de recente jurisprudentie nog even op 
een rij worden gezet:

- "Mexico 1 “ [1990] 1 LLR 507 (C.A.)
In deze zaak werd er 'notice' gegeven 
voor een deellading die niet direct kon 
worden gelost omdat er boven op die 
lading andere deellading was ge
stuwd. Volgens de Court of Appeal 
was de 'notice' derhalve niet geldig en 
nu er geen nieuwe 'notice' werd afge
geven, ging de tijd pas tellen op het 
moment van actuele lossing.

- ’Peter Schmidt" [1997] I LLR 248 
(Q.B.)

In deze zaak mocht de reder volgens 
het charter alleen 'notice' geven 
'within office hours'. De 'notice' werd 
echter buiten office hours gegeven. 
Anders dan in de "Mexico I" besliste de 
rechter dat de 'notice' wel geldig was. 
Het schip was hier immers wel physiek 
gereed en de 'notice' trad in werking 
op het eerst volgende moment 'within 
office hours'.

In de 'Agamemnon" betrof 't het ver
voer van buizen van Baton Rouge naar 
Brisbane. Het charter bevatte een ge
bruikelijke 'Laytime' clausule die be
paalde:

''...(c)Commencement of laytime (loa- 
ding and discharging), Laytime for lo- 
ading and discharging shall commen- 
ce at 2. p.m. if notice is given before 
noon, and at 8.00 a.m. next working

day given during office hours after 
noon".

Voorts bevatte het charter een Wait
ing for Berth' clausule die het volgen
de bepaalde:

"ff the loading/discharging berth is not 
available on vessel's arrival at or off tire 
port of loading/discharging or so near 
thereto as she may be permitted to 
approach, the vessel shall be entitled 
to give notice of readiness on arrival 
there with the effect that laytime 
counts as if she were in berth and in all 
respects ready for loading/dischar
ging..."

Verder bevatte het charter nog een 
speciale clausule die bepaalde dat het 
schip bij de South West Pass aan de 
monding van de Mississippi het schip 
"ready to proceed to loading port, 
weather permitting” was.

Na aankomst bij de South West Pass 
(170 mijl van Baton Rouge vandaan) 
werd de notice' afgegeven waarna 
het schip naar Bouton Rouge voer 
waar het na 2 dagen op de anker
plaats arriveerde. De bevrachters wa
ren van mening dat er op de South 
West Pass geen geldige 'notice' werd 
afgegeven en het geschil werd in arbi
trage vervolgd. De arbiters waren van 
mening dat er wel een geldige 'notice' 
werd afgegeven. Volgens de arbiters 
had de rederij aan haar verplichting 
om de bevrachters te informeren vol
daan, terwijl partijen na het afgegeven 
van de notice' intensief contact met 
elkaar hadden gehad.

De bevrachter ging in beroep bij de 
Commercial Court (rechtbank). Vol
gens de bevrachter had het schip 
dichter bij Baton Rouge een 'notice' 
kunnen geven (bijvoorbeeld op de an
kerplaat aldaar) dan bij de South 
West Pass. De rechtbank stelde de be
vrachter in het gelijk. Daarbij werd dus 
aangeknoopt bij de uitspraak in de 
"Mexico I" terwijl:
1. het schip net zoals in de "Peter 
Schmidt” het geval was, wel degelijk 
fysiek gereed was en
2. de bevrachter nota bene volledig 
op de hoogte was van de aankomst 
van het schip in Baton Rouge.

De uitspraak in de "Agamemnon" be
vestigt dat de Engelse rechter over het 
algemeen formalistisch naar de 'notice 
of readiness' kijkt. Als er aan een 'noti
ce' bepaalde voorwaarden zijn ver
bonden dan kan de tijd pas tellen als 
er aan die voorwaarden is voldaan, 
ook al is de bevrachter volledig op de 
hoogte van de gereedheid van het 
schip en aan de voorwaarden kort na

het afgeven van de 'notice' wordt vol
daan.

Informatie:
Dutch P.& I. Services B.V.
Westeriaan 10, 3016 CK 
Postbus 23085, 3001 KB 
Rotterdam

Tel: 010-4642955, fax: 010-4642964, 
telex: 25052 dpi nl. E-mail: info@du- 
pi.nl, website: http://www.duiai.nl
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M e d e d e l i n g e n

Bestuurswisseling Afdeling Noord

Na 6 jaar de voorzittershamer te heb
ben gehanteerd, heeft de heer G.S.W. 
Speld afscheid genomen als voorzitter 
van de afdeling Noord van de KNVTS, 
Op een geanimeerde bijeenkomst in 
het restaurant "De Twee Provinciën" 
werd aan hem door het bestuur en de 
leden een zilveren schaal met inscrip
tie aangeboden. Op dinsdag 5 januari 
tijdens de druk bezochte nieuwjaarsre
ceptie werd hij nog eens uitgebreid in 
de bloemetjes gezet. Onder zijn voor
zitterschap werd de naam van de af
deling Groningen gewijzigd in afde
ling Noord.
De lezing avonden van de afdeling 
Noord worden thans afwisselend in 
Groningen en Heerenveen gehouden. 
Gerard Speld was tevens de Initiator 
van de "Schip van het |aar Prijs" die 
voor het eerst werd uitgereikt tijdens 
de jubileumviering in mei 1998,
Als nieuwe Voorzitter van de afdeling 
Noord is gekozen de heer Ir. A A. v.d. 
Bles, Managing Consultant van CCG. 
Tevens werd afscheid genomen van 
het bestuurslid de heer G. Gerritse.
Met zijn 12-jarige staat van dienst ken
nen we de heer Gerritse als een actief 
en meelevend bestuurslid. Via zijn 
functie bij de zeevaartschool te Delfzijl 
heeft hij het noodzakelijke verjon- 
gingsproces van de afdeling Noord in 
stand gehouden.
Tijdens de eerste lezing van het sei
zoen afgelopen september werd op 
de ledenvergadering afscheid geno
men van de heerTiecke.
De heer Tiecke kennen wij als een zeer 
actief en enthousiast bestuurslid.
Reeds 18 jaar bestuurslid waarvan 11 
jaar als secretaris van de afdeling 
Noord en aansluitend 6 jaar als afde- 
lingsvertegenwoordiger lid van het 
hoofdbestuur. Vanaf januari 1995 tot 
mei 1998 tevens bestuurslid van de 
stichting N.V.T.S. 100 jaar jong.
Mede door zijn niet aflatende inzet

heeft hij ook de afdeling Noord door 
stillere tijden geloodst en op koers ge
houden tot de bloeiende afdeling die 
het nu is,
De beide heren werden bedankt voor 
hun bewezen diensten en een pas
send cadeau werd overhandigd.
Als nieuwe bestuursleden zijn gekozen 
de heren Sj. de Groot (directeur Re- 
con), H.. Voorneveld (directeur Da- 
men Shipyards Bergum) en K. Asmus 
(docent Hogeschool Haarlem).

Afdeling Amsterdam

De samenstelling van het afdelingsbe
stuur Amsterdam is thans als volgt:
De heer L. Neut, voorzitter
De heer Y. Schulp, secretaris
De heer R. Zomerdijk,
penningmeester
Ing. R.R. Strijland, lid
Ir. T. Lantau, lid
De heer |. Stuifbergen, lid.

Afdeling Rotterdam

Het bestuur van de KNVTS, afdeling 
Rotterdam, bestaat heden uit de vol
gende personen:
Ir. R.K. Hansen, voorzitter
Prof. ir, A.Aalbers, vice-voorzitter
Ing. P, Boekel, secretaris
Ir. j.R. Smit, penningmeester
Ing. S. Voulon, lid
Ir. H. Boonstra, lid
Ir. A. Kik, lid.

P e r s o n a l i a

Ir. J.D. Doorduin

Met ingang van 1 januari 1999 is de 
heer j.D. Doorduin bij Niestem Sander 
8.V. benoemd tot Directeur Scheeps- 
nieuwbouw. De de heer R. Wildschut 
is Algemeen Directeur en de heer j.A. 
Borg Directeur Scheepsreparatie.

I n  M e m o r i a m

Ing. M. de Waal

Te Nieuw Roden is op 1S december 
1998 overleden de heer M. de Waal. 
De heer De Waal was bedrijfsleider bij 
Recon B.V. te Groningen. Hij was 52 
jaar oud en anderhalf jaar lid van de 
KNVTS.

Ing. J. Noordewier

Op 7 januari 1999 is te Vlaardingen 
overleden de heer j. Noordewier. De 
heer Noordewier was oud-bedrijfslei- 
der Wilton-Fijenoord NV te Schiedam. 
Hij was 78 jaar en ruim 43 jaar lid van 
de KNVTS.

B a l l o t a g e

Voorgesteld en gepasseerd voor 

het JUNIOR LIDMAATSCHAP

j.C.M.van Dorsser
Student Scheepsbouwkunde TU-Delft 
Numansgors 41, 3281 
HA NUMANSDORP.
Voorgesteld door J.Pinkster 
Afdeling Rotterdam

U.F. Dijkstra
Student Technisch Bedrijfskunde 
Hanzehogeschool Groningen 
Brittenburg 11,
8495 JH OLDEBOORN.
Voorgesteld door Sj.de Groot 
Afdeling Noord

A. de jong
Student MAROF Hogeschool Zeeland 
P.Krugerstraat 344,
4381 WS VLISSINGEN.
Voorgesteld door A. de Groot 
Afdeling Zeeland

D.B.Koudenburg 
Student Technisch Bedrijfskunde 
Hanzehogeschool Groningen 
Vismarkt 5 A, 9712 CA GRONINGEN. 
Voorgesteld door Sj.de Groot 
Afdeling Noord

L.Nobel
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Rotterdam & omstreken 
Bloemendaalseweg 19 B,
2741 LD WADDINXVEEN.
Voorgesteld door W.A.Th.Bik 
Afdeling Rotterdam

FAM.Pieterse
Student MAROF Hogeschool Zeeland 
P.Krugerstraat 344,
4381 WS VLISSINGEN.
Voorgesteld door A. de Groot 
Afdeling Zeeland

H.F.van de Plasse
Student MAROF Hogeschool Zeeland 
Margrietstraat 14,4401 EZYERSEKE. 
Voorgesteld door A. de Groot 
Afdeling Zeeland

S.W.j.Postma
Technische bedrijfswetenschappen 
R.U.G. Groningen 
Slachthuisstraat 91,
9713 MD GRONINGEN.
Voorgesteld doorj.W.Postma 
Afdeling Noord

N.j.Schaap
Student MAROF Hogeschool Zeeland 
Dr.W.Dreesstraat 70,
2221 LR KATWIjK (ZH)
Voorgesteld door A.de Groot 
Afdeling Zeeland

D.j.Verhulst
Student MAROF Hogeschool Zeeland 
Zuidelijke Achterweg 43,
4424 CR WEMELDINGE.
Voorgesteld door A. de Groot 
Afdeling Zeeland

A. de Wit
Student MAROF Hogeschool Amster
dam
Prins Hendrikkade 189,
1011 TD AMSTERDAM.
Voorgesteld door (.Splinter 
Afdeling Amsterdam

Voorgesteki en gepasseerd voor 

het GEWOON LIDMAATSCHAP

S.Brandsma
Project Manager/Dir.Assistent 
De Greuns B.V.-Leeuwarden 
Schatzenburg 10,
8926 KD LEEUWARDEN.
Voorgesteld door j.L.Ceelen 
Afdeling Noord

J.K.Crucq
Docent Hogeschool Zeeland (HZ.Safe- 
ty BV.)
Rosenburglaan 20,
4385 JD VLISSINGEN.
Voorgesteld door A. de Groot 
Afdeling Zeeland

H.Doze
Directeur Ship's Equipment Centre 
Sophiastraat 27-16,
9724 AT GRONINGEN.
Voorgesteld door G.v.d.Bles 
Afdeling Noord

R.J.Drenth
Area Sales Manager S.E.C. 
R.Schumanstraat 29,
9728 SM GRONINGEN.
Voorgesteld door G.v.d.Bles 
Afdeling Noord

j.Drijver
Project Coördinator Scheepswerf Da- 
men
jacob Schorerstraat 2,
9745 DA GRONINGEN.
Voorgesteld door A.M.Salomons 
Afdeling Noord

F. van Gennip
Ass.Project Manager Verolme Botlek 
Ringstraat 7, 8715 JT STAVOREN 
Voorgesteld door H.W.M.Linssen 
Afdeling Noord

A.L.Harssema
Sales Support Engineer Wartsila NSD 
Naoberdreef 30,9403 KK ASSEN. 
Voorgesteld door H.D. v.d .Werf 
Afdeling Noord
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LO.Hoomweg van Rij 
Productieleider Scheepsw.de Greuns 
Zoutsloot 76, 8861 SZ HARLINGEN. 
Voorgesteld doorJ.LCeelen 
Afdeling Noord

T.J.jonker
Sr.Area Manager S.E.C.
Bonenakker 12, 9932 |R DELfZljL 
Voorgesteld door G.v.d.Bles 
Afdeling Noord

W.D.Keijzer
Technisch Inkoper Damen Shipyards
Hoogezand
J.Reulingstraat 38,
9746 AN GRONINGEN.
Voorgesteld door |.W.Postma 
Afdeling Noord

M.AMansens
Engineer Surveyor Lloyd's Register 
W.v.Hillegaersbergstraat 121 B,
3051 RC ROTTERDAM.
Voorgesteld door C. Dam 
Afdeling Rotterdam

I.G.Morseld
Technisch Risico Analyse Verz.Mij.Cen- 
traal Beheer
Stalkruidlaan 3, 2015 KB HAARLEM. 
Voorgesteld door C.Lv.Meurs 
Afdeling Amsterdam

D.C.Postma
Project Leider Ferus Smit B.V. Wester
broek
Benedenveensloot 27,
9651 CH MEEDEN.
Voorgesteld door j.W.Postma 
Afdeling Noord

P.R.Weeland
Beproevings werktuigkundige Schelde 
Maritiem
Savorin Lohmanlaan 33,
4384 KDVUSSINCEN.
Voorgesteld door C.j.Weeiand 
Afdeling Zeeland

W.H.Wierda
Surveyor D.Touw Exp. & Ing.Bureau 
Haren
Fabriekslaan 101,
9203 EM DRACHTEN.
Voorgesteld door H.C.|.Schölte 
Afdeling Noord

Voorgestetd en gepasseerd voor 
het BELANGSTELLEND LIDMAAT

SCHAP

H.J.Nachtegaal 
Schipper Sleephopper Zuiger 
Ballast-Nedam-Baggeren BV. 
Hortensiastraat 26,
3333 ED ZWIINDRECHT.
Voorgesteld door |.M.Veltman 
Afdeling Rotterdam

P.W.Vroom
Gaffel hoek 5, 7546 MT ENSCHEDE 
Voorgesteld door |.M.Veltman 
Afdeling Rotterdam

sa A G E N D A

N a t i o n a a l

Mareforum 99, a decisive dialo
gue on economic incentives for 
quality shipping,
International conference
21-22 juni, Amsterdam
Contact: Erasmus Forum, Ms, Mirjam
de Leeuw, conference manager.
Tel: 010.40829928, 
fax: 010.4530784,
E-mail: forum@forum.svdu.eur.nl, 
Internet: www.erasmusforum.nl

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

Met dank aan het Maritiem Informatie 
Centrum

June 1999

London, UK
Warship 99, naval submarines 6
Contact: The Royal Institution of Naval 
Architects Conference Department. 
Tel: +44.171.2012401, 
fax:+44.171.2595912.

7-9 Moscow, Russia
ISOPE EUROMS 99, International
Pipeline Symposium
Contact International Society of Off
shore Polar Engineers.
Tel:+1.303.4208114, 
fax: +1.303.4203760,
E-mail: isope@worldnet.att.net

7-10 Santander, Spain 
Coastal Structures 99, conferen
ce
Contact: Aforo S.L.
Fax: +34.942.231058,
E-mail: aforo@omniasc.es,
Internet: http://www.omniasc.es/ 
aforolcoastal99

7-11 Cambridge, USA 
ICCAS99, 11th international 
conference on com puter applica
tions in shipbuilding
Contact: ICCAS 99 Secretariat, attn: 
Barbara Connolly, c/o MIT Sea Grant 
College Program.
Tel: +1.617.2537135, 
fax: +1.617.2585730,
E-mail: iccas99@mit.edu

8-11 Oslo, Norway 
Nor-Shipping 99
Contact: Norwegian Trade Fair Foun
dation, secretariat.
Tel:+47.22.439100, 
fax:+47.22.431914,
Internet: http://www.messe.no

21-24 St. Petersburg, Russia 
MEET 99, maritime engineering 
education and training
Contact: St, Petersburg Branch of 
IMare, Prof. K.V. Rozhdestvensky.
Fax:+7.812.2195227

28 |une-2 july Valiejo, CA, USA 
ICERS 4, 4th  International confe
rence on engine room simulators
Contact: Southampton Institute (Ma
ritime Faculty), Stephen Stailwood.
Tel:+44.1703.319701, 
fax:+44.1703.319739,
E-mail: stevestallwood@athene.co.uk

July 1999

5-7 Brest, France
Marelec 99, 2nd International 
conference on marine electro
magnetics
Contact: Spearhead Exhibitions Ltd., 
Anne Heaton-Ward.
Tel: +44.181 9499862, 
fax: +44.181.9498168,
E-mail: anne-heaton-ward® 
spearhead.co.uk,
Internet: www.sjaearhead.co.uk
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De Technische Universiteit Delft is de oudste en grootste technische universiteit in 
Nederland. De TU Delft verzorgt 15 universitaire opleidingen, waarvan er 8 uniek zijn 
7 faculteiten bieden onderdak aan ruim 60 vakeenheden, die onderwijs geven en weten
schappelijk onderzoek van hoog niveau verrichten. Van de meer dan 13.000 studenten 
is bijna 10 %  afkomstig uit het buitenland. De T U  Delft biedt werk aan ruim 5.000 
medewerkers, van wie 2,700 tot de wetenschappelijke staf behoren. Binnen Europa 
bestaan wetenschappelijke betrekkingen met ruim 20 universiteiten. Daarnaast zijn er in 
heel de wereld talloze samenwerkingsverbanden met universiteiten, instituten en bedrijven.

Technologiebeleid voor de 21e eeuw In een veranderende maatschappelijke, economische 
en culturele omgeving, neemt de TU  Delft de uitdaging aan technisch-wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs nieuwe impulsen te geven. Hiertoe zijn onder meer tien inter
disciplinaire technologiethema,s aangewezen, die worden uitgewerkt binnen de nieuwe 
Delftse Interfacultaire Onderzoekscentra (DIOC.s), in onderzoek dat de grenzen tussen 
de traditionele technische disciplines overschrijdt.

U Delft
evoegd Onderzoeker

Scheepsbouw

i

De faculteit Ontwerp. Constructie 
& Productie vormt een boeiende 
onderv/ils- en onderzoeksom- 
geving voor de vakgebieden 
Industrieel Ontwerpen, Maritieme 
Techniek en Werktuigbouwkunde. 
Binnen de faculteit staan zowel 
het ontwikkelen, ontwerpen en 
vervaardigen als de toepassing 
van technische producten, syste
men en werktuigen centraal. 
Creatieve, betrokken en hoog
staande protessionals zorgen 
ervoor dat kennisoverdracht suc
cesvol verloopt. Zij stimuleren 
studenten om met hen het vakge
bied Ie exploreren en de grenzen 
ervan Ie verleggen, De faculteit 
heelt internationaal een uitste
kende reputatie en kent vele 
uitwisselingsprogramma's met 
buitenlandse universiteiten. De 
opleiding Maritieme Techniek 
bestrijkt het brede gebied van 
schepen en geavanceerde 
schepen en ottshore construc
ties. Maritieme Techniek is in 
Nederland op dit vakgebied de 
enige opleiding op academisch 
niveau met onderscheidende 
kenmerken zoals een unieke 
expertise, een breed aanlal vak
gebieden en een uitstekende 
onderzoeksinfrastructuur. 
Belangrijke kerngebieden zijn: 
Ontwerpen. Hydromechanica en 
Constructie, Sterkte & Productie. 
Onderwijs en onderzoek sluiten 
goed aan bij de ontwikkelingen 
in de Nederlandse en internatio
nale induslrie.

Scheepsbouw houdt zich bezig met 
onderwijs en onderzoek op het gebied 
van de productie van schepen en een 
aantal bijzondere onderwerpen, zoals 
binnenvaart, te water laten, reparatie, 
berging en scheepsfinanciering. Binnen 
dat kader wordt tijdens de opleiding voor 
ingenieur Maritieme Techniek onder 
meer aandacht besteed aan de lay-out, 
inrichting, uitrusting en organisatie van 
scheepswerven. Daarbij wordt kennis 
opgebouwd van de samenhang tussen het 
product (materialen, vorm en constructie), 
de productiemiddelen en -technologie, 
het productieproces en methodieken tot 
beheersing van dat proces, sociale ver
houdingen, planning, strategie, manage- 
ment-technieken etc. Deze kennis wordt 
mede verkregen en onderhouden door 
intensieve contacten met het maritieme 
bedrijfsleven tijdens de uitvoering van 
diverse werkcolleges. Daarnaast wordt 
actief meegewerkt aan onderzoek naar 
technologische en organisatorische ver
nieuwing, zowel in de scheepsbouw als in 
de binnenvaart, reparatie etc. Voorbeelden 
hiervan zijn o.a. robotisering en verbete
ring van de maatvoering, maar ook verbe
tering van werkmethoden en productiviteit. 
CAD/CAE/CAM  toepassingen, etc.
Deze onderzoeken worden uitgevoerd in 
samenwerking met het bedrijfsleven en 
andere instituten en vormen een belang
rijk onderdeel van de activiteiten van 
Scheepsbouw.

Functie-inhoud
U bent in staat projecten te managen en te 
coördineren. U heeft een stimulerende rol 
bij het opzetten, formuleren en verzorgen 
van projectvoorstellen. Verder oriënteert u 
zich internationaal op de ontwikkelingen 
en R&D voor de scheepsbouw. Daarnaast 
onderhoudt u contacten met betrokken 
directoraten generaal in Brussel en de 
ministeries in Den Haag.

Persoonlijk profiel
U  heeft bij voorkeur een opleiding als 
scheepsbouwkundig ir. of ing. en u 
beschikt over een aantal jaren ervaring 
in de scheepsbouw. Inzicht in zowel de 
scheepsbouw als de binnenvaart is een 
pre. Naast technische heeft u ook 
bedrijfseconomische ervaring. Nieuwe 
technologieën zoals Informatica, communi
catie, automatisering en robotisering vindt 
u fascinerend. U bent in staat met bedrijfs
leven en overheid Ie communiceren.
Een ondernemende instelling is noodza
kelijk om de uitsluitend door derden 
gefinancierde opdrachten te realiseren. 
Initiatief, creativiteit en kostenbesef zijn 
kwaliteiten waar u over beschikt.

De TU Delft biedt
Hef salaris is afhankelijk van opleiding 
en ervaring en bedraagt maximaal 
ƒ  6.326,00 bruto per maand bij een full
time aanstelling.

Uw sollicitatie
Uw  schriftelijke sollicitatie, vergezeld 
van een uitgebreid curriculum vitae, zien 
wij graag binnen 14 dagen tegemoet. 
Zend uw sollicitatie aan: Faculteit OCP, 
t.a.v. dienst P&O. Mekelweg 2, 2628 CD 
Detft. Vermeld op de linkerbovenhoek 
van uw brief het vacaturenummer 
WbMT9831.

Voor meer informatie over deze functie 
kunt u contact opnemen met 
prof.ir. S. Hengst (tel: 015 278 53 09).
Voor meer informatie over de procedure 
kunt u contact opnemen met mevrouw 
drs. M.H. Breedveld (tel: 015 278 51 56).

Uitgebreide informatie over de 
Technische Universiteit Delft vindt u op 
internet-pagina www.tudelft.nl

http://www.tudelft.nl


■ 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

■ Automatisering 
(Navision software)
Logic Vision 
Armstronglaan 25 
2811 SP Reeuwijk 
Tel. 0182-399844 
Fax 0182-399845

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

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

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

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

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

■ Engineeringbureau

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

INTERNATIONA!. NAVAL " .G N C tp ltc , CONSULTANTS B V

International Naval Engineering 
Consultants B.V. 
Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730, 3170AAPortugaal 
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.
Covert 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 & Soetermeer 
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 GD Rotterdam 
Tel. 010-4130852 
Fax 010-4130851

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

■ Polyester Reparatie

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

■ Schadebeperking en Reconditlo 
nering
Taleon Marine
Bisschopsmolenstraat 175
4876ALEtten-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 
Debussylaan 2, 3862 GP Nijkerk 
Tel. 033 - 2460875 
Fax 033-2457025 
Contactpersoon: Ing. K.K. Verloop

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

■ Verfinspectieburo
COT
Zijlweg 340-342
201 SCP 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

HME, Vereniging Holland Marine
Equipment
Postbus 138
2700 AC Zoetermeer
Tel. 079-3531149
Fax 079-3531155
E-mail hme@fme.nl
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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 Nederlandse 
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 WJ Rotterdam 
Tel. 010-4146191

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

■ Waardevolle adressen 
Scheepsfinanciering
Ne Sec Scheepsfinancieringen 
Koninginnegracht 60 
2514 AE Den Haag 
Tel. 070-3925250 
Fax 070-3923735

■ Waterbehandeling
Sterling Berkefeld (Netherlands) 
Caïrostraat 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

»9 Hol America Line zoekt Cruise Control99

De Holland America Line kent een lange geschiedenis en bestaat ruim 125 jaar.

Onze huidige vloot telt 8 schitterende luxe cruiseschepen; ms “ Nieuw Amsterdam” , 
ms "Noordam” , ms “ Westerdam” , ms “ Statendam” , ms “ Maasdam” , ms “ Ryndam” , 

ms “ Veendam” en ms "Rotterdam ” .
De vloot wordt dit jaar uitgebreid met de cruiseschepen ms "Volendam” en ms “ Zaandam” 

en zal in 2000 vervolgens worden aangevuld met een zusterschip van ms “ Rotterdam” . 
Mede in verband met de groei van onze vloot, zijn wij op zoek naar

Kapiteins • h b o

Stuurlieden • h b o  m a r o f

Scheepswerktuigkundigen • h b o  m a r o f

Scheepselektriciëns • met voltooide opleiding MTS-Elektrotechniek 
• Technische opleiding der KM • bij voorkeur met enige praktijkervaring

Heeft u belangstelling voor één van deze functies, richt dan uw schriftelijke sollicitatie, 
voorzien van C.V., aan: • HOLLAND AMERICA LINE • Afd. Human Resources 

• Postbus 949 • 3200 AW Spijkenisse

Holland America Line
A T R A D I T I O N  OF E X C E L L E N C E *
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C ra c e  M a r in e  T e c h n lo g y  is de sp ecia list in de m aritiem e sector als 

het gaat om het inzetten  van h oogw aard ige  kennis. W ij rich ten  

ons op de (in te r)n a tio n a le  m aritiem e industrie  m et als 

voornaam ste segm enten de scheepsbouw  en o ffshore. D oor de 

sterke groei van  op drach ten  zijn w ij op zoek naar:

Maritieme Specialisten (V/M) Nederland

hoofd tekenkam er con stru cteu r offshore 

scheepsbouw kund ig  tekenaar b ed rijfsle ider 

design en ig neer d ieselm otoren  tekenaar jach tb o u w  

co n stru cteu r m ach inekam erinsta lla ties sterkte rekenaar

g roepsle ider w erktu igb ouw  e lek tro techn isch  on tw erper

C ra c e  M a r in e  T e c h n o lo g y  is op zoek naar hoger o p ge le ide  te ch n ic i, 

die houden van afw isseling , dynam iek en techn iek . Als sp ecia list 

voor de scheepsbouw  en offshore v in d t u in ons een 

gesprekspartner op n iveau . Na een in tensieve  kennism aking, 

w aarin  een persoon lijk  carrièrep lan  w ord t op geste ld , zu lt u 

w orden  ingezet op n ieuw bouw -, om bouw- en rep aratiep ro jecten  

in binnen- en bu iten land .

O n z e  m e d e w e rk e rs  k r i j g e n  de kans in a fw isselende p ro jecten  hun 

kw a lite iten  te on tw ikkelen . U ite raard  staan h ier u itstekende 

arb eidsvoorw aard en  tegen over. Uw  so llic ita tie  kunt u sturen naar 

postbus 6316, 3002 AH Rotterdam , te le foon  010-4255544 of 

postbus 595, 21 30 AN H oofddorp  te le foon  023-5662444.

C R A C E  is onderdeel van b ru n e l In te rn a tio n a l N V en is ISO  9001 g ece rtificee rd .

Rotterdam Hoofddorp



S t a t io n  12 i»  a  m e m b e r  o f  th e  K P N  G ro u p

J u s t  
w  1 1 h

a n o t h e r  o f f i c e  
a s e a - v i e  w .

T h e  s h ip s  in y o u r  f le e t  a re  flo a tin g  o ffic e s , p r o f 
it  c e n tr e s  like  a n y  o th e r  p a r t  o f  y o u r  b u s in e s s . 
R u n  b y  m a n a g e rs  w h o  h a v e  to  look  a f t e r  s ta ff, 
in v e n t o r y  a n d  p ro d u c tio n . A n d  ju s t  like th e m ,  
y o u  n e e d  to  k n o w  w h a t 's  g o in g  on.

S t a t io n  12 h a s  a c o m p r e h e n s iv e  p a c k a g e  o f  
m a r it im e  c o m m u n ic a t io n s  s y s t e m s  t o  k e e p  
y o u  in  c o n tr o l .  A n d  th e  b e s t  p a r t  is . h o w e v e r  
m a n y  s h ip s  y o u  o p e r a t e ,  c a lls  t h e y  m a k e  o r  

s e r v ic e s  t h e y  u s e  -  it 's  a ll p r e s e n te d  to  y o u  o n  
o n e  a c c o u n t, m a k in g  y o u r  life  easier.

Y o u r  c r e w s  b e n e f it  to o . W ith  s p e c ia l ra te s  
th a t  m a k e  k e e p in g  in to u c h  w it h  th e ir  lo v e d  

o n e s  a p ra c t ic a l re a lity .

S o  w h e t h e r  y o u  w a n t  r e m o t e  a c c e s s  to  c e n 
tra l c o m p u te r  n e tw o r k s  fo r y o u r  ships, th e  a b ility  

to  s e n d  a n d  re c e iv e  fa x e s  a t  se a . o r  ju s t  a 
p h o n e  th a t  w ill  w o r k  a n y w h e r e  o n  th e  p la n e t  -  
w e  c a n  h e lp . W it h  a ll In m a r s a t  s e r v ic e s  in all 
o c e a n  r e g io n s , t h r o u g h  th e  w o r ld w id e  '1 2 ' 
a c c e g s  c o d e . S a te llite -b a s e d  s o lu tio n s  th a t  g u a r 
a n te e  a s to n is h in g  c la r ity  a n d  re lia b ility .

N o  fu s s , n o  b o th e r, n o  u n n e c e s s a ry  c o m p lic a 
t io n . j u s t  g lo b a l c o m m u n ic a t io n s  t h a t  w o r k  -  
e v e r y  h o u r  o f  th e  d a y . e v e r y  d a y  o f  th e  year. 
W h a te v e r  th e  v ie w  f r o m  y o u r  w in d o w .

S ta t io n  12. I f  y o u  c a n  g e t  th e re , y o u  c a n  call 
f r o m  th e re .

S t a t i o n  1 2 ’ 
T h e  u l t i m a t e  
c o n n e c t i o n

m o b i l e

F o r  in f o r m a t i o n  c a l l  *31 2 5 5  5 4 5  i l l
o r  f a x  *31 3 0  281 6 7  21 o r  e -m a i l  t o  s t a t i o n 1 2 0 w x s . n l  
o r  w r i t e  t o  S t a t i o n  12. P O  B o x  2 6 1 3 .
3 5 0 0  G P  U t r e c h t .  T h e  N e t h e r la n d s


